SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ eelnõu
juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ eelnõu on välja
töötatud maaparandusseaduse § 16 lõike 4 alusel. Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril
2019. aastal
jõustunud
maaparandusseaduse
rakendamiseks.
Võrreldes
põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrusega nr 82 „Maaparandussüsteemi
ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded“ on käesolevas määruses ajakohastatud ja täpsustatud
maaparandussüsteemi ehitusprojektile (edaspidi ehitusprojekt) esitatavaid nõudeid ja
kasutatud termineid. Maaparandusseaduse kohaselt on ehitusprojekt maaparandussüsteemi
ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb
maaparandussüsteemi ehitamise eesmärki avavast seletuskirjast, tehnilistest joonistest, tööde
mahtu ja tehnilisi arvutusi kajastavatest ja vajaduse korral ehituskulude arvestust
sisaldavatest dokumentidest, maaparandussüsteemi hooldusjuhendist ning muudest
asjakohastest dokumentidest.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna
maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Helju Hubel (625 6241,
helju.hubel@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna peaspetsialist
Maarika Öövel (625 6197, maarika.oovel@agri.ee). Keeleliselt on eelnõu toimetanud
õigusosakonna peaspetsialistid Leeni Kohal (625 6165, leeni.kohal@agri.ee) ja Laura Ojava
(625 6523, laura.ojava@agri.ee).
Eelnõu koostamisse olid kaasatud mitmed Põllumajandusameti (edaspidi PMA) spetsialistid,
Eesti Maaparandajate Selts ja Riigimetsa Majandamise Keskus.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu 1. peatükis esitatakse ehitusprojekti nõuete üldsätted.
Eelnõu §-s 1 sätestatakse määruse reguleerimisala, milleks on ehitusprojektile esitatavate
nõuete kehtestamine.
Eelnõu §-s 2 sätestatakse ehitusprojekti koostamise üldnõuded.
Lõike 1 kohaselt koostatakse ehitusprojekt maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva
maaparandussüsteemi eesmärgipäraseks toimimiseks vajaliku hoone püstitamiseks või
rajatise rajamiseks või nende rekonstrueerimiseks. Maaparandussüsteemi toimimiseks
vajalik hoone on üldjuhul pumpla hoone. Pumpla hoonesse paigaldatakse poldri
teenindamiseks vajalikud pumbad ja nende tööd tagavad tehnilised seadmed. Pumpla
hooneid on püstitatud üksikuid, valdavalt on pumbad paigaldatud kaevpumplasse, mis on
rajatis mitte hoone.
Lõike 2 kohaselt peab ehitusprojekt vastama maaparandusseaduse § 16 lõikes 2 nimetatud
nõuetele ja võimaldama teha maaparanduseseaduse § 16 lõikes 3 nimetatud tegevusi.
Ehitusprojekt
peab
vastama
maaparandusseaduse
projekteerimistingimustele,
projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöö tulemustele, maaparandussüsteemi
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projekteerimisnormidele ja käesoleva määrusega kehtestatud ehitusprojekti nõuetele.
Maaparanduse uurimistöö nõuded ja maaparandussüsteemi projekteerimisnormid
kehtestatakse maaeluministeeriumi asjakohastes määrustes. Ehitusprojekt peab võimaldama
ehitada maaparandusseaduse §-s 5 sätestatud nõuete kohase maaparandussüsteemi,
kontrollida maaparandussüsteemi nõuetekohasust ja ehitamise vastavust ehitusprojektile
ning kasutada ja hooldada selle alusel ehitatud maaparandussüsteemi.
Lõike 3 kohaselt kohaldatakse maaparandussüsteemi kuuluva hoone projekteerimisel
majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusega nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“
sätestatud ehitusprojektile esitatud nõudeid. Asjakohased on need nõuded, mis vastavad
maaparandussüsteemi toimimiseks vajaliku hoone kasutamise otstarbele.
Lõike 4 kohaselt võib ehitusprojektis asjakohase maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva
maaparandusehitise tähistamiseks kasutada maaparandusehitise lühitähist. Lühitähis
koosneb tähtedest EH ja kuni kahekohalisest numbrist. Lühitähisega on üheselt määratud
maaparandusehitis ja maaparandussüsteem, mille koosseisu ta kuulub. Lühitähis asendab
maaparandussüsteemi koodi ja ehitise koodi. Maaparandussüsteemi kood on
kolmeteistkümnekohaline
kordumatu
numbrite
kombinatsioon,
mis
antakse
maaparandussüsteemile selle esmakordsel registreerimisel maaparandussüsteemide registris.
Maaparandusehitse kood on maaparandussüsteemi piires kordumatu kolmekohaline number,
mis
antakse
maaparandusehitisele
selle
esmakordsel
registreerimisel
maaparandussüsteemide registris.
Eelnõu 2. peatükis esitatakse ehitusprojekti sisu- ja vorminõudeid.
Eelnõu §-s 3 sätestatakse ehitusprojekti koosseis.
Lõike 1 kohaselt on ehitusprojekt paberkandjal või digitaalselt vormistatud dokumentide
kogum. Ehitusprojektis sisalduvad tiitelleht, sisukord, projekteerimistingimused,
maaparandusehitiste tehnilised andmed, ehitustööde koondmahud, vajalike ehitusmaterjalide
ja toodete andmed, seletuskirja tekstiosa koos projekteeritud maaparandussüsteemi
asukohaplaani ja tabelitega, tehnilised joonised, ehitusprojekti kooskõlastused ning muud
asjakohased dokumendid.
Võrreldes seni kehtinud määrusega ei sätestata eraldi vormi projekteerimistingimustele, kuna
ei ole vajadust täpsustada maaparandusseaduse kohaselt projekteerimistingimustel
kajastatavaid andmed. Samuti ei sätestata vormi olemasoleva maaparandusehitise tehnilistele
andmetele, mida väljastab PMA koos projekteerimistingimustega. Maaparandussüsteemide
andmed on avalikud ja projekteerijatel on alates 1. jaanuarist 2019 võimalus olemasoleva
maaparandusehitise andmetest ise väljavõte teha ja puudub praktiline vajadus nende andmete
kajastamiseks ehitusprojekti koosseisus.
Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitise tehnilised andmed märgitakse lisas 1
toodud vormi kohasesse tabelisse. Nimetatud tabelis märgitavate tehniliste andmete
muudatused võrreldes seni kehtinud määruse alusel märgitavate andmetega on tingitud
vajadusest täpsustada andmekoosseisu, termineid ja mõõtühikuid. Maaparandusehitise piires
märgitavatest maaparandussüsteemi maa-ala pindala andmetest ei märgita tabelis enam
haritava maa andmeid. Haritava maa andmed kajastatakse Eesti topograafia andmekogus
ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Lisaks seni kehtinud määruse
kohaselt tabelisse märgitavatele drenaažisüsteemi andmetele märgitakse eelnõu kohaselt ka
düükrite arv. Düüker on maaparandussüsteemi koosseisus olev tee või veekogu alune rõhu
all töötav torustik (enamasti drenaažikollektor). Düükri korrashoid on olulise tähtsusega
kogu maaparandussüsteemi toimimise tagamisel. Paisjärvede kohta märgitakse lisaks ka
kõrgeim paisutustase, mis on paisjärve kõrgeim tehniliselt lubatav veetase. Nimetatud
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veetaset võib sellisena hoida vaid lühikest aega, kuna selle veetaseme ületamine võib kaasa
tuua paisjärve rajatiste kahjustusi. Tee andmete osas märgitakse lisaks seni kehtinud määruse
kohaselt tabelisse märgitavatele andmetele ka tee number, kui see tee on kantud teeregistrisse
ja tee järk. Tee number seob maaparandussüsteemi teenindava tee teeregistrisse kantud teega
ja võimaldab saada vajaduse korral nimetatud registrist tee kohta lisaandmeid.
Maaparandussüsteemi teenindav tee on metsatee ning põllumajandusmaal ja erametsamaal
paiknev eratee, mis ei ole määratud avalikuks kasutamiseks. Metsatee on riigi omandisse
jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Tee järk, mida
kasutatakse juba praegu metsateedel, asendab endist tee klassi. Eraldi tuuakse välja
teekraavide pikkus ja teetruupide arv eesmärgiga selgelt eristada tee andmeid reguleeriva
võrgu rajatiste andmetest. Teetruup on teenindava tee või selle mahasõidukoha alt vee
läbijuhtimiseks muldkehas olev rajatis. Keskkonnakaitserajatiste puhul muudeti termineid
Eesti Maaülikooli teadurite ja maaparandusala spetsialistide ettepanekute alusel. Need
muudatused kajastuvad ka muudes asjakohastes maaparandusalastes õigusaktides.
Ehitustööde koondmahud märgitakse lisas 2 toodud vormi kohasesse tabelisse.
Ehitusmaterjalide ja -toodete andmed märgitakse lisas 3 toodud vormi kohasesse tabelisse.
Seletuskirja tabelid koostatakse lisas 4 toodud vormide kohaselt. Ehitusprojekti
kooskõlastused märgitakse lisas 5 toodud vormi kohasesse tabelisse. Ehitusprojekt
kooskõlastatakse projekteerimistingimustes nimetatud asutusega, kelle seadusest tulenev
pädevus on seotud kavandatud maaparandussüsteemi või selle ehitamisega ja isikuga, kelle
huve kavandatud maaparandussüsteem või selle ehitamine võib mõjutada (kinnisasja
omanik, kelle kinnisasjal paikneb kavandatav maaparandussüsteem ja kavandatava
maaparandussüsteemiga piirneva kinnisasja omanik). Muuks asjakohaseks dokumendiks
võib olla lähteülesanne selle olemasolu korral või vajaduse korral poldri või regulaatori
hooldusjuhend.
Lõike 2 kohasel võib vajaduse korral lisas 4 sätestatud vormide kohased seletuskirja tabelid
paigutada seletuskirja lõppu. Seda on otstarbekas teha juhul, kui ehitusprojekt esitatakse
digitaalselt ja projekti erinevate osade koostamiseks kasutatakse erinevaid programme,
näiteks tekstiosa koostatakse Wordi failiformaadis ja tabelid Exceli failiformaadis. Selline
lähenemine, et ühes failiformaadis järjest paigutatud tabelid esitatakse järjest, lihtsustab
lisade haldamist.
Lõigete 3 ja 4 kohaselt sätestatakse nõuded digitaalselt vormistatud ehitusprojekti koosseisus
olevatele dokumentidele. Digitaalsed ehitusprojekti dokumendid peavad olema avatavad ja
loetavad vabavaralise tarkvara abil. Erandiks on määruse § 19 lõikes 1 nimetatud plaanid,
mis esitatakse vektorkujul ruumiandmetena, juhindudes PMA veebilehel avaldatud juhisest
ja lisaks vabavaralise tarkvara abil avatava esitluskujuna. Ruumiandmed esitatakse
keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ §-s 6
sätestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis, mida tähistatakse lühendiga L-EST97
ja mis tagab ruumiandmete autentse asukoha. Vektorkujul plaani saab avada spetsiaalse
tarkvara abil ja vaadata koos teiste kaardiandmekihtidega, teha nendest päringuid ning leida
ühisosa teiste vektorkujul andmetega. Vektorkujul esitamine vähendab PMA töökoormust ja
tänu sellele on võimalik maaparandussüsteemi ruumiandmeid tema kasutusea jooksul hoida
aktuaalsetena. Nende plaanide esitluskujud on vektorkujul kihtide kujundatud ja küljendatud
versioonid, mis on loetavalt kujundatud ning avatavad ja välja trükitavad vabavaralise
tarkvara abil.
Lõike 5 kohaselt peavad ehitusprojektis kajastatavad kõrgusarvud vastama
keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ §-s 8
sätestatud kõrgussüsteemile, mille kohaseid kõrgusi Eestis tähistatakse lühendiga EH2000.
Kõrgusarve kajastatakse ehitusprojekti tehnilistel joonistel ja määruse lisades sätestatud
tabelites.
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Lõike 6 kohaselt võib üksteisega piirnevate maaparandussüsteemide ehitusprojekti
vormistada ühtse dokumendina, mis on mõistlik nii projekteerija kui ka tellija seisukohalt ja
võimaldab kokku hoida aega. Piirnevate maaparandussüsteemide ehitusprojekti võib
vormistada küll ühtse dokumendina, kuid teatuid andmeid on vajalik esitada
maaparandussüsteemide registri andmetest lähtuvalt maaparandussüsteemide ja nende
koosseisu kuuluvate maaparandusehitiste kaupa.
Lõikes 7 nimetatakse lisad ja tabelid, kus on vaja andmed esitada maaparandussüsteemide ja
nende koosseisu kuuluvate maaparandusehitiste kaupa ning lisad ja tabelid, kus esitatakse
andmed ehitusprojekti koondandmetena. Lisades 1, 2 ja lisa 4 tabelites 1, 3–9, 12 ja 13
nimetatud andmed esitatakse maaparandusehitiste kaupa ühe tabelina ning lisades 3 ja 5 ning
lisa 4 tabelites 2, 10, 11, ja 14–16 nimetatud andmed ehitusprojekti koondandmetena.
Lõike 8 kohaselt esitatakse ehitusprojektis need andmeid, mis on asjakohased. Ehitusprojekti
seletuskirjas kirjeldatakse ehitisi ja töid, tehnilistel joonistele märgitakse ning lisade 1–5
kohaselt esitatakse ainult need andmed, mis on asjakohased. See tähendab, et kui näiteks
maaparandussüsteemi teenindavat teed ei ole ehitusprojektiga kavandatud või kui
maaparandussüsteemi rekonstrueerimise korral tee rajatisi ei kavandata ehitusprojekti
kohaselt rekonstrueerida ega muuta nende andmeid, siis jäetakse teed käsitlev osa
seletuskirjas kirjeldamata, joonistel kajastamata ja lisades märkimata kui mitteasjakohased
andmed. Lõike 6 kohaselt tuleb ehitusprojektis määrusega kehtestatud normidest täpsemate
või täiendatud andmete esitamisel täiendatud vormid eelnevalt kooskõlastada PMA-ga.
Kooskõlastamine on vajalik vormide ühese arusaadavuse tagamiseks ning
maaparandussüsteemide registrisse vajalike andmete kandmiseks.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse ehitusprojekti tiitellehele märgitavad andmed ja sisukorra
koosseis.
Lõike 1 kohaselt sätestatakse ehitusprojekti tiitellehele märgitavad andmed. Võrreldes seni
kehtinud määrusega on täpsustatud, et tiitellehele märgitakse ehitusprojekti kontrollinud
isiku nimi ja allkiri. Kontrollijaks saab olla maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri
majandustegevusteate kohane vastutav spetsialist. Tiitellehele on otstarbekam
maaparandussüsteemi omaniku asemel märkida ehitusprojekti tellija nimi. Omanikke võib
olla palju, näiteks maaparandusühistu korral, seetõttu märgitakse ehitusprojekti tiitellehele
tellija nimi. Ehitusprojekt kooskõlastatakse maaparandussüsteemi omanikega.
Lõike 2 kohaselt esitatakse ehitusprojekti sisukorras seletuskirja osade nimetused ning
tehniliste jooniste ja § 3 lõike 3 punktis 10 nimetatud muude asjakohaste dokumentide
loetelu. Muude asjakohaste dokumentide selgitus on toodud seletuskirja § 3 lõike 1 osas.
Eelnõu §-ga 5 sätestatakse ehitusprojekti seletuskirja osad ja selle juurde kuuluvad lisa 4
vormide kohaselt koostatavad tabelid.
Lõike 1 kohaselt koosneb seletuskiri üldosast, ehitatava või rekonstrueeritava
maaparandussüsteemi asukoha plaanist (edaspidi asukoha plaan), uurimistööde, geoloogia,
mullastiku ja pinnase, kultuurtehniliste tööde, kuivendussüsteemi ja veerežiimi kahepoolse
reguleerimissüsteemi, niisutussüsteemi, maaparandussüsteemi avatud eesvooluga,
kuivenduskraaviga või teekraaviga (edaspidi veejuhe) seotud rajatise, maaparandussüsteemi
teenindava tee (edaspidi tee), muu ehitise, keskkonnakaitse, agromelioratiivsete tööde ja
ehitustöödele seatud piirangute osast ning ehitustööde mahtudest ja eeldatavast
maksumusest. Vastavalt määruse § 3 lõikele 6 koostatakse seletuskiri ainult nende osade
kohta, mis on asjakohased. Seni kehtinud määruse kohaselt sätestati nõudeid asukoha
plaanile ja uurimistöödele seletuskirja üldosas. Eelnõu kohaselt on nõuded asukoha plaanile
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ja uurimistöös kirjeldatavad andmeid täpsustatud ja sätestatud seletuskirja omaette osadena.
Võrreldes seni kehtinud määrusega on ehitustööde tegemise osa asendatud ehitustöödele
seatud piirangute osaga. Seni kehtinud määruse kohaselt ehitustööde tegemise osas
soovitavat ehitustööde tehnoloogiat kirjeldatakse eelnõu kohaselt igas seletuskirja
kirjeldavas asjakohases osas eraldi. See tagab soovitava ehitustööde tehnoloogia parema
haakumise seletuskirja asjakohase osa muude andmetega. Samast seisukohast lähtuvalt
kirjeldatakse tee muldkeha kandevõime suurendamiseks kasutatavaid meetmeid ning
ehitusmaterjalide ja tarindite kasutamise eritingimusi seletuskirja tee osas.
Lõike 2 kohaselt kuuluvad seletuskirja juurde lisa 4 vormide kohaselt koostatavad tabelid,
mida on lähtuvalt praktilisest vajadusest täpsustatud. Kultuurtehniliste tööde mahtusid
kajastavas tabelis 3 on võsa, puistu ja üksikute puudega maa-ala liigitus viidud kooskõlla
maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“
puittaimestiku määratlemise sätetega. Nimetatud määruse kohaselt liigitatakse võsa
madalaks võsaks kui puittaimede kõrgus on kuni 3 meetrit ja kõrgeks võsaks kui puittaimede
kõrgus on 3 ja enam meetrit. Võsaks loetakse puittaimed, mille tüve läbimõõt 1,3 meetri
kõrguselt mõõdetuna on 2–8 sentimeetrit. Puistu liigitakse puude läbimõõdu järgi
peenpuistuks kui puude tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt mõõdetuma on kuni 15
sentimeetrit ja jämepuistuks kui puude tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt mõõdetuma on 15
sentimeetrit ja enam. Üksikute puudega maa-alaks liigitakse maa-ala, kus puuvõrade liitus
on kuni 30 protsenti. Lisa 4 vormi kohases tabelis 5 kajastatakse veejuhtme kaevetööde
mahud veejuhtme liikide kaupa. Veejuhtme liike on täiendatud. Eelnõu kohaselt on lisatud
kaks uut liiki – uuendatav või hooldatav eesvool. Sageli on lubatud vaid eesvoolu uuendus
või hooldustööd kui eesvool mõjutab kaitstavaid loodusobjekte või alasid. Lisa 4 vormi
kohasesse tabelisse 6 märgitakse lisaks seni kehtinud määruse kohastele andmetele drenaaži
läbipesemise maht, mida näidatakse asjakohasel juhul kavandatavate rekonstrueerimistööde
korral. Lisa 4 vormide kohastesse tabelitesse 8 ja 9 märgitakse ehitatavate ja
rekonstrueeritavate truupide kohta võrreldes seni kehtinud määrusega sätestatule lisaks ka
täiendav kaevemaht ja täitematerjali maht ning rekonstrueeritava truubi korral ka selle otsaku
lammutamise maht. Täiendav kaevemaht on ehitatava truubi korral tee ja rekonstrueeritava
truubi korral olemasoleva truubi lahti kaevamise maht. Täitematerjal paigaldatakse truubi
ehitamise käigus truubitorude ümber. Keskkonnakaitserajatiste nagu settebasseini,
tuletõrjetiigi ja puhastuslodu iseloomulikud andmed ja rajamise mahud koondatakse lisa 4
vormi kohasesse tabelisse 10, milles kajastatavaid andmeid on lähtuvalt praktilisest
vajadusest täiendatud. Projektiga kavandavate agromelioratiivsete tööde mahud koondatakse
lisa 4 vormi kohastesse tabelitesse 13 ja 14. Pinnase kobestamise tööde nagu uudismaa künni,
põhjakobestusadraga künni ja sügavkobestamise mahud märgitakse tabelisse 13 ning
muldade lupjamise mahud tabelisse 14. Muudes lisa 4 vormi kohastes tabelites ei ole sisulisi
muudatusi võrreldes seni kehtinud määrusega tehtud. Lisa 4 vormi kohane tabel 16
koostatakse juhul, kui tellija soovib, et projektis kajastatakse ka ehitustööde eeldatavad
maksumused. Kui hoonete ehitamisel on ehituskulud suhteliselt hästi prognoositavad, siis
maaparanduses võivad looduslike tingimuste tõttu süsteemi ehituskulud ühe reguleeriva
võrgu hektaril kordades erineda.
Eelnõu §-ga 6 sätestatakse nõuded seletuskirja üldosale.
Üldosas kirjeldatakse ehitusprojektiga hõlmatud maa-ala asukohta ja naaberkinnistu
maaparandussüsteemi selle olemasolu korral ning juurdepääsuteid, ehitusprojektiga
hõlmatud maa-alal asuvaid kommunikatsioone, rekonstrueerimise korral olemasoleva
maaparandussüsteemi tehnilist seisundit ja varasema ehitusprojekti andmeid. Nimetatud
kommunikatsioonid on elektri- ja sideliinid, elektri- ja -sidekaablid, gaasitorud, teed,
kanalisatsiooni- ja veetorud ning muud ühendusvahendid. Ehitusprojekti seletuskirja üldosas
tuleb välja tuua põllumajandusmaal asuval maaparandussüsteemi maa-alal hajukoormuse
leviku ohtlikud ja erosiooniohtlikud alad. Nimetatud alad määratletakse maaparanduse
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uurimistöö raames ja määramise alused on esitatud maaeluministri 20. detsembri 2018. a
määruses nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. Samuti kirjeldatakse üldosas
hajukoormuse leviku ohtu nii põllumajandus- kui ka metsamaal paikneva
maaparandussüsteemi eesvoolus ja kuivenduskraavis, kui eesvool või kuivenduskraav
paikneb uurimistöö tulemusena kindlaks tehtud uhtumisohtlikus pinnases. Seletuskirja
üldosas kirjeldatakse ka maaparandussüsteemi eesvoolu, sealhulgas riigi poolt korras
hoitavat ühiseesvoolu ning märgitakse projekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja
tüüpjooniste loetelu. Uue nõudena esitatakse ehitusprojekti üldosas andmed ehitusprojektiga
hõlmatud maa-alal paikneva kaitstava loodusobjekti ja Natura ala kohta, kui nimetatud
objekti või ala kaitsekord projektlahendust oluliselt mõjutab. Nimetatud andmeid
täpsustatakse ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osas.
Eelnõu §-ga 7 sätestatakse ehitatava või rekonstrueeritava maaparandussüsteemi asukoha
plaani aluseks olevad andmed, sellele märgitavad andmed ja plaani mõõtkava. Nimetatud
plaani aluseks on väljavõte Eesti topograafia andmekogu (edaspidi ETAK) kaardiandmetest.
Ruumiandmete seaduse § 69 kohaselt on ETAK-i andmete kasutamine kohustuslik, kui teabe
kasutamisel tuleb lähtuda topograafilistest ruumiandmetest. Asukoha plaanile märgitakse
ehitusprojektiga hõlmatud maa-ala piir, maaparandussüsteemi kood ja maa-ala piir,
maaparandusehitise nimetus, kood, lühitähis ja maa-ala piir, plaani mõõtkava ning kasutatud
leppemärkide loetelu. Asukoha plaanile koostamisele ei ole sätestatud mõõtkava. Oluline on,
et valitud mõõtkava tagaks plaanile märgitud andmete loetavuse.
Eelnõu §-ga 8 sätestatakse nõuded seletuskirja uurimistöö osale.
Uurimistöö osas kirjeldatakse tehtud uurimistöid, kasutatud mõõdistusvahendeid ja
uurimistööde aruande säilitamise asukohta. Tehtud uurimistööde andmete alusel täidetakse
lisas 4 toodud vormide kohaselt koostatud tabelid 1 ja 2. Tabel 2 „Reeperite loetelu”
täidetakse uurimistööl kasutatud olemasoleva või paigaldatud uue reeperi kohta. Reeper on
kohtkindel geodeetiline kõrgusmärk, mis on sätestatud maaeluministeeriumi 20. detsembri
2018. a määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ § 6 lõikes 4. Rekonstrueerimise
korral arvestatakse eelnevate uurimistööde tulemusi, kui need ei ole ajas muutuvad. Uue
nõudena võrreldes seni kehtinud määrusega on nõue kirjeldada kasutatud
mõõdistusvahendeid ja seadmeid. Oluline on teada, kas mõõdistamisel kasutati droone, GPS
seadmeid või muid mõõdistusvahendeid. Asjakohase mõõdistusvahendi ja seadme
kasutamine aitab välja selgitada ja hinnata eeldatavat uurimistööde täpsust.
Eelnõu §-ga 9 sätestatakse nõuded seletuskirja geoloogia, mullastiku ja pinnase osale.
Ehitusprojekti seletuskirja geoloogia, mullastiku ja pinnase osas kirjeldatakse
ehitusprojektiga hõlmatud maa-ala reljeefi, geoloogilist aluspõhja ja selle sügavust, muldade
liike, liigniiskete muldade jaotust ja pinnase liike, liigniiskeid alasid ja liigniiskuse põhjusi
ning metsa kasvukohatüüpe. Selle osa kirjeldused tuginevad uurimistöö aruandele ja
mullakaardile. Uurimine peab andma ülevaate liigniisketest aladest ja piisava teabe
liigniiskuse põhjustest. Mulla liik sõltub peamiselt lähtekivimist (materjal, millest muld on
tekkinud ja kus on toimunud murenemine), veeoludest, taimkattest ning lähtematerjali
mineraalosa ja orgaanilise aine vastastikustest mõjudest. Muldade liigid ehk muldade
nimetuste tähised on kajastatud mullakaardil, mis on avalikustatud Maa-ameti geoportaalis
mullastiku kaardirakenduses. Liigniiskete muldade jaotus on samuti mullakaardilt mulla liigi
järgi tuvastatav. Liigniisked mullad on gleistunud mullad, gleimullad, soomullad ja
lammimullad. Mullakaardi andmed on aluseks täpsematele maaparanduslikele uurimistele.
Pinnasel maaparanduse valdkonnas kahesugune tähendus. Ühel juhul on pinnas
ehituskonstruktsiooni kandja ja teisel juhul on pinnas kui mulla omadustega ja geneesiga
seotud aines. Valdav maaparanduslik tegevus toimub mullaviljakuse suurendamiseks. Selle
saavutamiseks uuritakse pinnase omadusi nagu lõimis, veeläbilaskvus, liigniiskuse aste,
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happesus. Pinnase uurimistöö raames koostatakse pinnase plaan, millele kantakse pinnase
lõimis, huumushorisondi ja turba tüsedus ning turba lagunemisaste. Pinnase plaani andmeid
saab vajaduse korral kasutada ka mullakaardil kajastatavate mulla andmestike täiendamiseks.
Metsa kasvukohatüüp määratakse taimestiku ja pinnase uurimistulemuste alusel. Võrreldes
seni kehtinud määrusega ei ole eelnõu kohaselt seletuskirja geoloogia, mullastiku ja pinnase
osa sisulisi nõudeid muudetud.
Eelnõu §-ga 10 sätestatakse nõuded seletuskirja kultuurtehnilisele osale.
Kultuurtehnilises osas kirjeldatakse ehitusprojektiga hõlmataval maa-alal kasvavat
puittaimestikku, selle raiumise ja kändude juurimise või kaitseribaks kujundamise vajadust,
kivide koristamise vajadust ja kivide kokkuveokohtade valikut, maapinna tasandamise
vajadust ning mulla ja mullaviljakuse säilitamiseks kavandatud tehnoloogiaid.
Ehitusprojekti raames kavandatavad raietööd on puittaimestiku (võsa ja puistu) langetamine,
langetatud tüvede laasimine ja puitmaterjali koondamine. Tüvede järkamist, puitmaterjali
kokku vedu ja raiejäätmete edasist kasutamist ehitusprojektis ei käsitleta. Aukude ja vanade
kraavide täitmise korral kirjeldatakse kavandatavaid tehnoloogiaid, mis on kooskõlas
huumuse kaitse nõuetega. Kultuurtehniliste tööde mahud märgitakse lisa 4 vormi kohasesse
tabelisse 3. Tabelis 3 märgitud puittaimestikku iseloomustavad mõisted on määratletud
maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded”.
Eelnõu §-ga 11 sätestatakse nõuded seletuskirja kuivendussüsteemi ja veerežiimi kahepoolse
reguleerimissüsteemi osale.
Punkti 1 kohaselt kirjeldatakse kuivendussüsteemi suublat ning rekonstrueerimise korral
eesvoolu tehnilist seisundit ja eesvoolu rekonstrueerimise vajadust tuginedes koostatud
maaparanduse uurimistöö andmetele. Piketeeritud veejuhtme kaevetööde mahu arvutus
märgitakse lisa 4 vormi kohasesse tabelisse 4 ja kõikide veejuhtmete kaevetööde mahud
koondatakse lisa 4 vormi kohasesse tabelisse 5. Punkti 2 kohaselt kirjeldatakse projektiga
kavandatud kuivendusviisi. Erinevateks kuivendusviisideks on drenaažkuivendus,
kraavkuivendus ja polderkuivendus. Võrreldes seni kehtinud määrusega on lisatud punktid 3
ja 4. Punkti 3 kohaselt kirjeldatakse poldri korral pumbajaama, kaitsetammi ja muid poldri
rajatisi ning punkti 4 kohaselt veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi rajatisi.
Veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi rajatiste osas tuleb kirjeldada neid rajatisi, mis
lisanduvad kuivendussüsteemi rajatistele, sest kuivendussüsteemi rajatiste kirjeldamine on
sätestatud sama § teistes punktides. Veerežiimi kahepoolse reguleerimise süsteem sisaldab
alati kuivendussüsteemi rajatisi ja lisaks rajatisi veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks.
Nendeks lisarajatisteks on regulaatorkaevud ja mõnel juhul ka vee kogumise rajatised.
Kevadise suurvee ajal kogutakse liigvesi tiikidesse ja kuival ajal suunatakse see tagasi
drenaažisüsteemi. Punkti 8 kohaselt kirjeldatakse ka drenaažitorustiku kattekonstruktsiooni,
mis on drenaaži toimimise seisukohast väga oluline. Pinnasele vastav õige drenaažitorustiku
kattekonstruktsioon on teatavasti üks põhilistest kvaliteetse drenaaži ehitamise tingimustest.
Drenaažitorustiku rajamise tööde mahud märgitakse lisa 4 vormi kohasesse tabelisse 6 ja
drenaažiarmatuuri rajamise tööde mahud tabelisse 7. Punkti 11 kohaselt tuleb ehitusprojektis
kirjeldada ka eesvoolu või kraavi mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimise abinõusid. Eriti
oluline on see metsamaa kuivenduse korral, kus puudub võimalus mullavallide
laialiajamiseks ja valli taha kogunev pinnavesi võib põhjustada metsas lokaalset liigniiskust.
Kuivendussüsteemi ja veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi osas kirjeldatakse ka
soovitavat ehitustööde tehnoloogiat.
Eelnõu §-ga 12 sätestatakse nõuded seletuskirja niisutussüsteemi osale. Ehitusprojekti
seletuskirja niisutussüsteemi osas kirjeldatakse niisutusviisi, eesvoolu, veehaaret pumplat,
niisutusvõrku ja selle rajatisi, niisutusseadmeid, niisutusvee kulu ja niisutusvee saamise
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võimalusi, niisutusvee saamiseks kavandatavate rajatiste võimalikku mõju väljaspool
maaparandussüsteemi paiknevale maa-alale ja muudele rajatistele, soovitatavat
ehitustehnoloogiat ning niisutamise korraldamist. Kui niisutusvee võtmiseks on kavandatud
paisjärv, siis tuleks kirjeldada selle võimalikku mõju väljaspool maaparandussüsteemi
paiknevale maa-alale ja maaparandussüsteemi läheduses paiknevatele muudele rajatistele
nagu näiteks teedele. Kavandatavad niisutussüsteemi rajatised ei tohi halvendada
olemasolevat olukorda ka väljaspool maaparandussüsteemi. Võrreldes seni kehtinud
määrusega kirjeldatakse eelnõu kohaselt seletuskirja niisutussüsteemi osas ka soovitavat
ehitustehnoloogiat, mida seni kehtinud määruse kohaselt kirjeldati seletuskirja ehitustööde
osas.
Eelnõu §-ga 13 sätestatakse nõuded seletuskirja veejuhtmega seotud rajatise osale.
Lõike 1 kohaselt sätestatakse veejuhtmega seotud rajatis, milleks on truup, truupregulaator
ja purre.
Lõike 2 kohaselt kirjeldatakse truubi ja truupregulaatori dimensioonimisel kasutatavaid
äravoolumooduleid, rekonstrueerimise korral truubi läbimõõdu vastavust arvutuslikule
vooluhulgale ja lõikes 1 nimetatud rajatiste konstruktsiooni. Truubi torustiku konstruktsiooni
osas kirjeldatakse truubitoru materjali, plasttoru rõngasjäikust ja terastoru seinapaksust.
Lisaks seni kehtinud määruse kohaselt kirjeldatule kirjeldatakse ka puitaluse ja tähispostide
paigaldamise vajadust ning soovitavat ehitustööde tehnoloogiat. Ehitatavate truupide ja
purrete tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse tabelisse 8.
Rekonstrueeritavate truupide tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse
tabelisse 9. Nimetatud tabelite kokkuvõtted märgitakse truubi tähiste kaupa. Truubi tähis
märgitakse järgnevalt: truubitoru läbimõõt sentimeetrites, truubitoru materjal (PT–plasttoru,
TT – terastoru), torustiku pikkus meetrites, otsaku tüüp (MAO, MAOK, KOK). Näiteks 50sentimeetrise läbimõõduga 10 meetri pikkuse kivikindlustusega mätasotsakutega plasttorust
truubi tähis on 50PT10MAOK.Truubi otsaku tüübi tähised ja joonised on leitavad
maaparandusrajatiste tüüpjoonistes. Purde tähiseks märgitakse maaparandusrajatiste
tüüpjooniste kohane purde tähis.
Eelnõu §-ga 14 sätestatakse nõuded seletuskirja tee osale.
Maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimisel on asjakohane ehitusprojektis välja
tuua ka tee järk, mille alusel toimub tee parameetrite määramine. Maaparandussüsteemi
teenindav tee on metsatee ning põllumajandusmaal ja erametsamaal paiknev eratee, mis ei
ole määratud avalikuks kasutamiseks. Tee järk, mida kasutatakse juba praegu metsateedel,
asendab endist tee klassi. Võrreldes seni kehtinud määrusega pole muus osas muudatusi
eelnõuga ette nähtud. Tee rajamise tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse
tabelisse 9.
Eelnõu §-ga 15 sätestatakse nõuded seletuskirja keskkonnakaitse osale.
Lõikes 1 sätestatakse seletuskirja keskkonnakaitse osas kirjeldatavaid meetmeid. Punkti 1
kohaselt kirjeldatakse ehitusprojektiga hõlmatud ja sellega piirneval maa-alal paiknevaid
kaitstavaid loodusobjekte ning nendest tulenevaid piiranguid ehitustöödele ja soovitavat
ehitustööde tehnoloogiat. Punkti 2 kohaselt kirjeldatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid
võimalikke keskkonnamõjusid ja nende ulatust ning ebasoodsate keskkonnamõjude
leevendamismeetmeid. Kui ehitusprojektiga hõlmataval maa-alal paikneb kaitstav
loodusobjekt, analüüsitakse kaitsealal maaparandustööde läbiviimise võimalikkust ilma
nimetatud objekti kaitseväärtusi oluliselt kahjustamata. Punkti 3 kohaselt kirjeldatakse põlluja metsamajanduslikku hajukoormuse leviku ohtu ja erosiooni tõkestavaid meetmeid. Kui
uurimistöödega on tuvastatud põllu- ja metsamajanduslikku hajukoormuse leviku oht ja
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erosioonioht, kirjeldatakse neid ohte tõkestavaid meetmeid. Vastavalt vajadusele
kavandatakse asjakohane keskkonnakaitse rajatis nagu veekaitsevööndi laiend, puhastuslodu
või settebassein. Hajukoormuse levikut täielikult tõkestada ei ole võimalik. Hajukoormuse
levikut vähendab esmajoones siiski heast põllumajandustavast kinnipidamine.
Keskkonnakaitserajatise kavandamisel on oluline määrata selle õige asukoht. Valesse kohta
ehitatud keskkonnarajatis ei täida ettenähtud ülesannet ja tähendab ka lisakoormust
keskkonnale. Punkti 4 kohaselt kirjeldatakse maaparandussüsteemi vooluvees liikuva sette
kinnipüüdmise meetmeid, milleks on samuti puhastuslodude ja settebasseinide kavandamine.
Punkti 5 kohaselt kirjeldatakse eesvoolu ökoloogilise seisundi parandamise meetmeid,
milleks on kalade ja vähkide elupaikade mitmekesistamine ning kalade rände tingimuste
parandamine. Selleks kavandatakse ehitusprojektis maaparandussüsteemi keskkonnakaitse
rajatisi nagu eesvoolu põhjapais, kivipuisted nõlval, vähkide tehiselupaigad, eesvoolu
koelmupadjandid või soodi avamiskraavid. Punkti 6 kohaselt kirjeldatakse kohaliku veevaru
säästmise meetmeid, milleks on seadedrenaaži või kuivendusvee korduvkasutuse tiigi
kavandamine. Punkti 7 kohaselt kirjeldatakse metsapõlengust tingitud kahjude vähendamise
meetmeid, milleks on tuletõrjetiigi kavandamine ja punkti 8 kohaselt mulla kaitseks ning
mikrokliima parandamiseks tuuletõkkeriba. Punkti 9 kohaselt kirjeldatakse ka veejuhtmetel
asuvaid koprapaise ja nende likvideerimise meetodeid. Keskkonnakaitserajatise rajamise
tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse tabelisse 10.
Lõike 2 kohaselt antakse ehitusprojekti keskkonnakaitse osas ka keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 61 lõike 1 punktide 2–6 kohane
teave. Nimetatud teave antakse juhul, kui ehitusprojektiga kavandatava tegevusega kaasneb
vajadus anda keskkonnamõju eelhinnang.
Eelhinnangu andmiseks vajalik teave on:
– tegevuse asukoha kirjeldus, sealhulgas eeldatavalt mõjutatava ala tundlikkus;
– tegevusega eeldatavalt oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus;
– olemasolev teave tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta,
arvestades eeldatavalt tekkivaid jääke ja heiteid ning jäätmeteket, kui see on asjakohane, ning
loodusvarade, eelkõige mulla, maa, maavarade ja vee kasutamist ning mõju looduslikule
mitmekesisusele;
– muu asjakohane teave, lähtudes KeHJS-i § 61 lõike 5 alusel kehtestatud nõuetest;
– soovi korral teave kavandatava tegevuse erisuste või võetavate keskkonnameetmete kohta,
millega kavandatakse vältida või ennetada muidu ilmneda võivat olulist ebasoodsat
keskkonnamõju.
KeHJS § 61 lõike 1 punkti 1 kohane teave, nagu tegevuse eesmärk, iseloom ja füüsilised
näitajad ning asjakohasel juhul vajalike lammutustööde kirjeldus sisaldub juba ehitusprojekti
seletuskirjas ja tehnilisi andmeid sisaldavates tabelites ning pole vaja eraldi välja tuua.
Lõike 3 kohaselt selgitab PMA keskkonnamõjude eelhinnangu vajaduse ja märgib
asjakohasel juhul lõikes 2 nimetatud teabe esitamise nõude projekteerimistingimustes.
Eelnõu §-ga 16 sätestatakse nõuded seletuskirja agriomelioratiivsete tööde osale.
Lõike 1 kohaselt kirjeldatakse pinnase sügavkobestamise, künnialuse pinnasekihi
kobestamise ja uudismaa künni vajadust tuginedes uurimistöös hinnatud pinnase tihenemise
andmetele. Pinnase kobestamise tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse
tabelisse 13.
Lõike 2 kohaselt kirjeldatakse põllumajandusmaa lupjamise vajadust, lubjatava maa-ala
asukohta ning lupjamiseks kasutatavat melioranti ja meliorandi annust. Muldade lupjamise
tööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormi kohasesse tabelisse 14.
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Eelnõu §-ga 17 sätestatakse nõuded seletuskirja ehitustöödele seatud piirangute osale.
Ehitusprojekti seletuskirja ehitustöödele seatud piirangute osas kirjeldatakse kooskõlastajate
poolt ehitustöödele seatud erinõudeid ja piiranguid. Näiteks kirjeldatakse, millal on sobilik
teatud töid teha, keda on vaja teavitada tööde alustamisest või kellega kooskõlastada tööde
alustamine.
Kaitstavatel
loodusobjektidel
asuvate
või
sellega
piirnevate
maaparandussüsteemide ehitustöödel tuleb jälgida kaitstavate alade kaitsekorda. Kaitseala
valitseja võib esitada ehitusprojekti kooskõlastamisel omapoolseid tingimusi, sealhulgas
tööde mahu ja tegemise aja kohta, lähtuvalt asjakohasest kaitse-eeskirjast ja
looduskaitseseaduses sätestatud nõuetest. Kui ehitusprojektiga haaratud maa-alal paikneb
maa-alune või maapealne kommunikatsioonirajatis või selle kaitsevöönd, siis
kooskõlastatakse ehitusprojekt rajatise omanikuga ja ehitustöödel tuleb järgida asjakohase
rajatise kaitsevööndis seadusega sätestatud tegutsemise nõudeid. Kõik tööd, mis tehakse
kommunikatsioonide kaitsevööndis, tuleb enne ehitustööde alustamist kommunikatsioonide
valdajatega täiendavalt kooskõlastada.
Eelnõu §-ga 18 sätestatakse ehitustööde mahtude ja eeldatavate maksumuste märkimine
ehitusprojektis.
Lõike 1 kohaselt märgitakse ehitustööde mahud lisas 4 toodud vormide kohaselt koostatud
tabelitesse 3–15. Soovitatav on paigutada nimetatud tabelid seletuskirja tekstiosa lõppu.
Lõike 2 kohaselt märgitakse ehitustööde eeldatavad maksumused lisa 4 vormi kohaselt
koostatud tabelisse 16. Maksumuse tabelid esitatakse tellija soovil. Abimaterjalina
maksumuste arvestamisel saab kasutada kogumikku „Maaparandussüsteemide ehitus- ja
hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel”, mis on
avalikustatud PMA veebilehel.
Eelnõu §-ga 19 sätestatakse ehitusprojekti tehniliste jooniste loetelu ja üldised nõuded
joonistele. Eelnõu kohaselt asendatakse seni kehtinud määruses toodud erinimelised kaardid
ja plaanid üldnimetusega “plaan”. Kaart koostatakse meetodil, mis arvestab ka maakera
kumerust, plaani puhul kumerust ei arvestata. Maaparanduse projekteerimisel piisab plaanist.
Tehnilistel joonistel kajastavate andmete koosseisus tehtud muudatused on tingitud
praktilisest vajadusest.
Lõike 1 kohaselt sätestatakse ehitusprojekti tehniliste jooniste loetelu, milleks on eesvoolu
valgala plaan, maaparandussüsteemi projektplaan, kultuurtehniline plaan, eesvoolu
pikiprofiil, tee piki- ja ristprofiil, keskkonnakaitserajatise plaan, keskkonnakaitserajatise
joonised ja muud joonised. Eesvoolu valgala plaan on oluline ainult teatud juhtudel. Näiteks
kui kavandatakse uue eesvoolu rajamist või kui rekonstrueerimise käigus muutub eesvoolu
valgala paiknemine. Kui kavandatakse mingi eesvoolu lõigu rekonstrueerimist, mis hõlmab
ainult sängi taastamist selle esialgselt väljaehitatud kujul, siis ei ole valgala kaart
ehitusprojekti koosseisus oluline. Valgala kaardi vajaduse otsustab PMA
projekteerimistingimuste väljaandmisel. Kultuurtehniline plaan koostatakse § 20 lõikes 3
sätestatud juhul. Muud joonised on näiteks poldri korral pumbajaama ja tammide jm rajatiste
joonised.
Lõikes 2–4 sätestatakse ehitusprojekti jooniste mõõtkava. Lõike 2 kohaselt sätestatakse lõike
1 punktides 1–3 ja 6 nimetatud plaani esitamisel paberil või digitaalse esitluskujuna selle
koostamise vähim mõõtkava. Mõõtkava kavandamisel lähtuti seni kehtinud määruse
mõõtkavadest, kuna praktikas ei ole ilmnenud vajadust neid muuta. Vajaduse korral tuleb
valida suurem mõõtkava, et tagada plaanil kajastatud andmete loetavus. Metsamaa
kuivendussüsteemi projekteerimisel ei pea projektplaan olema tingimata topograafiline. Kui
projekteerimiseks on vaja plaani, millel kajastub ka kõrgusmõõde, kasutatakse terminit
„topograafiline plaan“.
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Lõike 3 kohaselt koostatakse eesvoolu ja tee pikiprofiil üldjuhul horisontaalmõõtkavas
1 : 5000 ja vertikaalmõõtkavas 1 : 50.
Lõike 4 kohaselt koostatakse keskkonnakaitserajatise plaan ja joonis ning muu tehniline
joonis sellises mõõtkavas, mis tagab joonisel kajastatud andmete loetavuse.
Lõigete 5 ja 6 kohaselt võib projekteerija ehitusprojekti koostamisel kasutada asjakohast
maaparandusrajatise tüüpjoonist või koostada tehnilise joonise ise. Maaparandusrajatiste
tüüpjoonised on avalikustatud PMA veebilehel.
Lõikes 7 sätestatakse, milliseid leppemärke ehitusprojekti tehnilisel joonisel kasutatakse.
Võrreldes seni kehtinud määrusega on eelnõu kohaselt sätestatud muude
situatsioonielementide kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Nendeks on majandus- ja
taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ lisades nimetatud leppemärgid. Muude
situatsioonielementide leppemärgid on leppemärgid, mida maaparandusrajatiste
tüüpjoonistes ei kajastata.
Eelnõu §-ga 20 sätestatakse ehitusprojekti tehnilistele joonistele kantavad andmed.
Lõikega 1 sätestatakse eesvoolu valgala plaanile kantavad andmed. Nendeks andmeteks on
eesvoolu nimetus, valgala piir ja pindala ning pikettide numbrid. Eesvoolu nimetus ja
pikettide numbrid märgitakse valgala kaardile eesvoolu kaardiandmete paremaks sidumiseks
eesvoolu pikiprofiiliga ning eesvooludest parema ülevaate saamiseks.
Lõikega 2 sätestatakse maaparandussüsteemi projektplaanile kantavad andmed. Lisaks seni
kehtinud määruse kohaselt projektplaanile kantavatele andmetele kantakse kahepoolselt
reguleeritud veerežiimiga maa-ala pindala ja piir, andmed projekteeritud drenaažikollektori
kohta, andmed looduskaitseobjektide piirkonnas ehitustöödele kehtestatud ajaliste ja muude
oluliste piirangute kohta ja avalikult kasutatava tee asukoha andmed tee telje lõikumiskohas
maaparandusrajatisega. Põllumajandusmaal veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi
maa-ala piir on oluline projektplaanil kajastada, et plaanilt oleks nähtav konkreetne maa-ala,
mille veerežiim on kahepoolselt reguleeritud. See maa-ala on kuivendatud ja vajaduse korral
lisarajatiste abil ka niisutatud. Projektplaanil kajastatakse projekteeritud drenaažikollektori
kohta selle põhja kõrgusarvud torustiku algus-, lõpp- ja langu murdepunktides ning torustiku
lang. Need andmed on olulised hindamaks projekteeritud drenaažitorustiku nõuetekohast
sügavust ja langu. Andmed looduskaitseobjektide piirkonnas ehitustöödele kehtestatud
ajaliste ja muude oluliste piirangute kohta on vajalik kajastada projektplaanil, sest ehitajale,
kes töötab põhiliselt projektplaaniga, on need väga olulised teada. Avalikult kasutatava tee
numbri, nime ja meetri täpsusega asukoha koordinaatide märkimine projektplaanile tee telje
lõikumiskohas maaparandusrajatistega nagu sild, truup, düüker ja drenaažitorustik, on
olulised teada avaliku kasutatava tee ja teemaal paikneva maaparandusrajatise
rekonstrueerimistööde ja hooldustööde korraldajatele. Punkti 10 kohaselt kantakse
maaparandussüsteemi projektplaanile ka eesvoolu trassi, kraavitrassi ja teetrassi pikettide
numbrid plaani ja nimetatud trasside pikiprofiilide paremaks sidumiseks.
Lõike 3 kohaselt koostatakse kultuurtehniline plaan ja sellele kantakse sama paragrahvi lõike
2 punktis 16 nimetatud andmed, kui nende andmete kandmine maaparandussüsteemi
projektplaanile muudaks selle plaani raskesti loetavaks.
Lõikes 4 sätestatakse eesvoolu pikiprofiilile kantavad andmed. Lisaks seni kehtinud määruse
kohaselt eesvoolu pikiprofiilile kantavatele andmetele kantakse eelnõu kohaselt eesvoolu
pikiprofiilile avalikult kasutatava tee asukoha andmed tee telje lõikumiskohas
maaparandusrajatisega ning eesvoolu rekonstrueerimise korral koprapaisu asukoht,
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uurimisaegne põhjajoon ja veepinnajoon koos mõõtmise kuupäevaga. Punkti 7 kohaselt
märgitakse eesvoolu pikiprofiilile eesvooluga lõikuvate maapealsete ja maa-aluste
kommunikatsioonide asukoht ja iseloomulikud andmed. Nimetatud kommunikatsioonid on
elektriliinid ja -kaablid, sideliinid ja -kaablid, gaasitorud, teed, kanalisatsiooni- ja veetorud
ning muud ühendusvahendid. Iseloomulikud andmed näiteks tee kohta on tee nimetus, tee
number selle olemasolul ja teekatte kõrgusarv tee teljel, elektriliini kohta pinge ja liinide
kõrgus, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitorude kohta nimetus ja läbimõõt.
Lõikes 5 sätestatakse tee pikiprofiilile kantavad andmed. Lisaks seni kehtinud määruse
kohaselt tee pikiprofiilile kantavatele andmetele kantakse eelnõu kohaselt tee pikiprofiilile
projekteeritud tee ristprofiili number ja mulde kõrgus tee teljel. Tee ristprofiili number on
projekteerija poolt antud number tee iseloomulikus lõikes koostatud ristprofiilile. Mulde
kõrgus tee teljel on oluline hindamaks tee mulde mahtu. Täpsustatud on ka tee pikiprofiilile
kantavate sirgete lõikude ja plaanikõverike andmeid. Määruse kohaselt kantakse tee
pikiprofiilile sirgete ja kõverate lõikude algus- ja lõpp-punktide asukohad ning sellised
andmed nagu sirge lõigu pikkus ja kõvera lõigu pöörderaadius ja -nurk. Mõiste
„horisontaalkõver“ on asendatud mõistega „plaanikõverik“, mis on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 5. augusti 2015. a määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“
lisas „Maanteede projekteerimisnormid“. Nimetatud õigusakti on koondatud teede
valdkonnas kasutatavad põhilised mõisted. Eelnõus asjakohase mõiste kasutamine tagab
teede projekteerimisega seotud sektoris ühese mõistetavuse.
Lõikes 6 sätestatakse keskkonnakaitserajatiste plaanile kantavad andmed. Selleks, et oleks
võimalik kavandada vajalikke maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatisi, peab plaanilt
nähtuma põllumajandusmaal hajukoormuse leviku ohtlik ja erosiooniohtlik maa-ala, samuti
hajukoormuse koondatud sissevoolud üle 10 km2 veekogusse. Hajukoormuse koondatud
sissevoolud võivad olla looduslikud voolunõvad või kraavid või drenaažikollektorid. Samuti
peab plaanil kajastama nii olemasolevaid kui ka kavandatavaid keskkonnakaitserajatisi.
Seadedrenaaži toimimisulatuse määramisel on oluline, et projekteerija näitaks ehitusprojektis
ka seadedrenaaži maa-ala paiknemise.
Lõike 7 kohaselt märgitakse projekteerija koostatud tehnilisele joonisele kasutatud
leppemärkide loetelu ja kirjanurk. Kirjanurgas märgitakse ehitusprojekti nimetus ja number,
projekteerija nimi ja kontaktandmed, tehnilise joonise nimetus, mõõtkava ja koostamise aeg,
ehitusprojekti tellija nimi, tehnilise joonise autori nimi ja allkiri ning ehitusprojekti tellija ja
tehnilist joonise õigsust kontrollinud vastutava spetsialisti nimi ja allkiri. Kirjanurka on
otstarbekam maaparandussüsteemi omaniku asemel märkida ehitusprojekti tellija nimi.
Omanikke võib olla palju, näiteks maaparandusühistu korral, seetõttu märgitakse tehnilise
joonise kirjanurka tellija nimi. Ehitusprojekt kooskõlastatakse omanikega. Võrreldes seni
kehtinud määrusega on täpsustatud, et tehnilise joonise kirjanurka märgitakse tehnilise
joonise õigsust kontrollinud isiku nimi ja allkiri. Kontrollijaks saab olla maaparandusalal
tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevusteate kohane vastutav spetsialist.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõuga kavandatavad muudatused ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määrusel puudub oluline sotsiaalne, sealhulgas demograafiline mõju. Mõju ei ole riigi
julgeolekule ja välissuhetele, elu- ja looduskeskkonnale, regionaalarengule ega riigiasutuste
ja kohaliku omavalitsuse korraldusele. Määruse sihtrühmadeks on maaparandussüsteemi
projekteerimisega tegelevad ettevõtjad. Eelnõuga ei muudeta seni kehtinud õigust ulatuses,
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mis võiks nimetatud sihtrühmale olulist mõju avaldada. Eelnõus tehtud täpsustused aitavad
tagada ehitusprojekti selguse ja ajakohasuse.
Sihtrühma suuruse määramiseks on leitud maaparandussüsteemi projekteerimisega
tegelevate ettevõtjate osakaal kõigist maaparandusalal tegutsevatest ettevõtjatest. Seisuga
29.11.2018 oli kokku 174 ettevõtjat esitanud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate
registrisse majandustegevusteateid. Nendest maaparandussüsteemi projekteerimise alal
51 ettevõtjat, mis moodustab 29% maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate koguarvust.
Mõju ulatus on väike, sest kehtestatud nõuete jõustumine ettevõtjate käitumises erilisi
muudatusi kaasa ei too. Valdavalt ei ole tegu uute nõuetega, vaid neid on täpsustatud ja
ajakohastatud. Sisuliste muudatuste mõju avaldumise sagedus on väike, kuna ettevõtja ei pea
uuendatud nõudeid järgima igapäevaselt.
Sihtrühma suurus lähtuvalt eespool toodust on keskmine. Ebasoovitavate mõjude risk on
väike ning ettevõtja ei pea tegema selle määruse muudatustest tingituna otseseid täiendavaid
kulutusi. Muudatused võimaldavad eeldatavasti koostada parema tasemega ehitusprojekte.
Kuna eelnõu kohaselt on mõju ulatus, avaldumise sagedus ja ebasoovitavate mõjude
kaasnemise risk väike ning sihtrühma suurus keskmine, siis määrusega kehtestatavate nõuete
mõju maaparandussüsteemi projekteerimisega tegelevatele ettevõtjatele on ebaoluline.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne määruse
rakendamisega lisatulusid riigieelarvesse. Määruse rakendamine ei too kaasa kulutusi
kohalikele omavalitsustele ega ettevõtjatele, kuna määruse koostamisel on jälgitud senist
praktikat.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise
infosüsteemi EIS kaudu ja arvamuse saamiseks PMA-le. Keskkonnaministeerium ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastasid eelnõu märkustega.
Põllumajandusamet ei esitanud eelnõu kohta täiendus- ega parandusettepanekuid.
Eelnõu kohta tehtud märkustega arvestamise ja ettepanekutele antud selgituste kohta on
esitatud kokkuvõte seletuskirja lisas.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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