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1. Üldinformatsioon 
 
1.1. Käesolev dokument määrab Telia Eesti AS lisanõuded (edaspidi Nõuded) Majandus- ja 

taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“(edaspidi nimetatud Kord).   

1.2. Telia tellimisel teostatavad ehitusgeodeetilised uurimistööd – projekteerimise topo-geodeetilised 
uurimistööd ja teostusmõõdistamine - tuleb teha vastavalt Korrale ja käesolevatele Nõuetele ning 
esitada *.dgn või *.dwg formaadis digitaalselt aadressile http://geopank.elion.ee.  
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3. Üldnõuded 
 
3.1. Failiformaat 
Ehitusgeodeetilised uurimistööd tuleb esitada järgmiste failiformaatidena: 

• Autocadi joonised kuni versioonini DWG2013 

• MicroStationi joonised DGNV8 kahemõõtmelisena (2D). 
 
3.2. Faili tööühikud 
Vastavalt Korra § 15 lõikele 1 koostatakse digitaalsed joonised meetermõõdustikus. 

MicroStation V8 dgn-faili tööühikud peavad olema: 
masterunits: meeter; 
subunits: sentimeeter; 
resolution: 100 cm Per m; 
1 Pos Units Per cm. 

 
3.3. Digitaalse joonise elemendid 
3.3.1. Süsteemidevahelise andmekasutuse võimaldamiseks on joonises lubatud kasutada ainult 
tabelis 1 esitatud graafilisi elemente. 

Tabel 1. Joonises kasutatavad elemendid 

Nr Element AutoCAD MicroStation 

1 Sirglõik Line Line (Type 3) 

2 Murdjoon1 Polyline, Lwpolyline Linestring (Type 4)/Complex Chain (Type 12) 

3 Sümbolelement Insert Cell Header (Type 2) 

4 Tekst Text Text (Type 17) 

5 Ellips Ellipse, Circle Ellipse (Type 15) 

6 Suletud murdjoon2 Lwpolyline  Shape(6), complex shape(14) 

 
1  Erandina on lubatud kasutada kaari murdjoone osana  vastavalt  murdjoone definitsioonile Korra § 2 lõike 4 

punktis 6. 
2 Pindelement tekib suletud murdjoonest või murdjoonest,  mis ei lõiku iseendaga ning mille algus- ja lõpp punkt 

kattuvad. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
http://geopank.elion.ee/
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3.3.2. Digitaalses joonises kasutatakse Korra § 13 lõikes 1 kirjeldatud kihijaotust, leppemärke ja 
leppemärkide nimetusi. Leppemärkide nimetused peavad olema elemendipõhised. 
 
3.4. Õhuliinide kujutamine ehitusgeodeetilistes uurimistöödes 
Kõikide õhuliinide koordinaatpunktide ühendamisel peab tekkima õhuliini terviklik kujutis (joonelement). 
Õhuliini koordinaatpunktide ühendamisel teiste joon- ja punktobjektidega peab jälgima ühenduse 
sidusust, st mõõdistatav õhuliin peab olema kinnitatud vastavate objektide kinnituspunktidesse. 
 
3.5. Situatsiooni mõõdistamine ja esitamine 
3.5.1. Mõõdistamisel kasutatavad seadmed ning tehnoloogia peavad tagama Korra 2. peatükis 
toodud täpsusnõuete täitmise. 
 
 
 

4. Nõuded geodeetilistele alusplaanidele 
 
4.1. Topo-geodeetilised uurimistööd alusplaanide koostamiseks teostatakse vastavalt Korra 5. 

peatükile. 
 

4.2. Sideobjektidel, mis kantakse geoalusele, peab olema  tagatud Korra § 8 nõutav täpsus. 
Sidetrasside kujutamisel ei kasutata Korra § 28 lõikes 13 nimetatud märgistuse kirjet „orient”.  

 
4.3. Kui sidetrassi asukoht ei ole nõutava täpsusega tagatud, tuleb trassi asukoha mõõdistajale kätte 

näitamiseks kasutada kaablilokaatorit. 
 
4.4. Kõik mõõdistusalasse jäävad sidekaevud tuleb uurida. 
 

4.5. Geodeetiliste uurimistööde tulemused alusplaanide koostamiseks vormistatakse vastavalt Korra 
§ 9 ja edastatakse Nõuete punktis 1.2 kirjeldatud viisil Nõuete Lisa 2 kohase saatekirjaga. Nõuete 
punktis 6 nimetatud Aruande failis esitatakse: 

• Seletuskiri, mis koostatakse vastavalt Korra § 9 lõikele 2 ning esitatakse nimega  töö 
number_seletuskiri.doc. 

• Kaevuandmete tabel, mis koostatakse vastavalt Korra § 30 ning esitatakse failina nimega  töö 
number_kaevutabel.xls või joonisel. 

• Vajadusel välimõõdistuse andmed. 

• Muud olulised andmed. 
 
4.6. Joonises kasutatud varasemate mõõdistustööde päritolu (töö number, firma nimi ja   

mõõdistamise kuupäev) lisada seletuskirja ja tabelina joonisele. 
 

 

 

5. Nõuded teostusjoonistele 
 

5.1. Sidevõrgu teostusmõõdistamine teostatakse Korra 6. peatüki ja 7. peatüki 5. jao kohaselt. 
 
5.2. Sidevõrgu kaevude uurimine teostatakse Korra § 61 järgi. Kahe kaevu vaheline 

sidekanalisatsiooni pikkus tuleb mõõta kaevu seinast kaevu seinani ja esitada kaevuandmete 
tabelis. 

 
5.3. Sidevõrguga lõikuvad teised kaevikus nähtavad tehnovõrgud tuleb mõõdistada ning kanda 

teostusjoonisele Korra Lisa 1 kohase tingmärgiga ja kõrgusega EH2000 süsteemis. 
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5.4. Maakaablite kogumi ja sidekanalisatsiooni puhul tuleb mõõdistada lisaks trassi teljele kaablite või 
torude paiknemise kogu laius.  

 
5.5. Teostusjoonised vormistatakse Korra § 11 ja § 12 kohaselt ja edastatakse Nõuete punktis 1.2 

kirjeldatud viisil Nõuete Lisa 3 kohase saatekirjaga. 
 
5.6. Nõuete punktis 6 nimetatud Aruande failis esitatakse:  

• Vajadusel välimõõdistuse andmed. 

• Muud olulised andmed. 
 
5.7. Kõigile mõõdistatud tehnovõrgu elementidele tuleb anda joonsidemed. Korra Lisa 1 tabeli 

veerus „TJ taust“ on esitatud maa-aluste tehnovõrkude teostusjoonisel kujutatavad 
taustaelemendid. Kõik objektid, millest joonsidemed antakse, peavad olema mõõdistatud. 
 

5.8. Maakaablid ja sidekanalisatsioon kujutatakse teostusjoonisel vastavalt Korra § 59. Sidekaevu, -
kambri ja -tunneli maa-alune osa tuleb kujutada mõõtkavaliselt. 

 
5.8.1. Sidekanalisatsioonina kujutada ükskõik millise läbimõõduga toru või torud, kuhu on võimalik 
paigaldada või teisaldada kaableid ilma täiendavaid kaevetöid tegemata. Näide: Toru jookseb kaevust 
kaevu või kaevust majja. 
 
5.8.2. Kaitsetoruna kujutada ükskõik millise läbimõõduga toru või torud, kuhu on kaablite lisamiseks 
või teisaldamiseks vajalik teostada täiendavad kaevetööd. Näide: Tee alt läbiminekuks on kaabel 
kaitstud täiendava toruga. 
 
5.9. Iga hargnemiskohtade vahelise trassi lõigu kohta tuleb teostusjoonisele kanda trassi sisu 

kirjeldus või vähemalt üks ristlõige. Sisu kirjelduses näidata kaablimargid  ja  kaablite kogumi 
laius või torude arv, mark ja läbimõõt ning torude paketi laius. Ristlõikes näidata täiendavalt 
kaabli(te) ja/või toru(de) paigutus trassis. 

 
5.10. Kaevuandmete tabelis kanda lisaks kaevu mõõtmetele ka standardkaevu tüüp, mis on toodud 

tabelis 2. 
Tabel 2. Standardkaevu tüübid ja sisemised mõõdud 

Tüüp Pikkus Laius Kõrgus 

KKS-1 0,6 0,6 0,5 

KKS-2 1,2 0,9 1,4 

KKS-3 1,8 1,0 1,6 

KKS-4 2,2 1,1 1,8 

KKS-5 2,8 1,4 1,8 

 
 

6. Ehitusgeodeetiliste uurimistööde edastamise saatekirja vormistamine 
 
Geodeetilise alusplaani ja teostusmõõdistuse edastamise Nõuete Lisade 2 ja 3 kohased saatekirjad 
sisaldavad andmeid mõõdistuste ja jooniste kohta: 

• Tellimuse kood – Telia poolt ehitajale ja/või projekteerijale väljastatud objekti identifikaator 

• Joonise osa number – joonise võib esitada ühes või mitmes osas 

• Töö nimetus 

• Mõõdistuse liik – geodeetiline alusplaan, teostusjoonis 

• Mõõdistaja e-maili aadress 

• Mõõdistaja firma 

• Litsentside numbrid 

• Kooskõlastamise number – geodeetilise alusplaani kooskõlastamise number Telias 
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• Töö number – maamõõdufirma poolt tööle omistatud number 

• Peatöövõtja projektijuhi nimi – geodeetiliste uurimistööde tellija nimi 

• Peatöövõtja projektijuhi e-mail - geodeetiliste uurimistööde tellija e-mail 

• Mõõdistamise algus – mõõdistustööde alguskuupäev 

• Mõõdistamise lõpp – mõõdistustööde lõppkuupäev 

• Mõõtkava 

• Joonis(t)e nimetus – maa-ala plaan, maa-ala plaan tehnovõrkudega, sidevõrgu 
teostusjoonis jne 

• Joonise fail – digitaalne joonis *.dgn või *.dwg formaadis, faili nimi peab sisaldama aadressi 
(näiteks veskitammi_6.dgn) 

• Aruande fail - aruande fail tuleb esitada kokku pakitult nimega töö number_aruanne.zip 

• Geodeetilise võrgu punktid – mõõdistuse lähtepunktide numbrid 

• Märkused 
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LISA 1. Geodeetilise alusplaani edastamise saatekiri 
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LISA 2. Teostusjoonise edastamise saatekiri 
 

 
  
 


