Järelevalve kokkuvõte – 04.11.2020
Viimased teemad:
1. Tehnoülevaatuse statistika sisekontrolli eesmärgil
Alates tänasest edastame ülevaatuspunktidele sisekontrolli eesmärgil ka
ülevaatajapõhist statistikat. Statistika on kättesaadav sama lehe vahendusel nagu
seni üldine statistika (nt sõidukid), kuid valida ülalt leht „ülevaatajate lõikes“.
Ülevaatajapõhises statistikas ei ole toodud tehnoülevaatajate nimesid, kuid on
toodud info ülevaatajate tunnuskoodide alusel (nn pitsati number).
2. Mootori temperatuur seadme väljatrükil
Lähtuvalt MKM määruse nr 77 lisast 2 peab heitgaasianalüsaatori ja suitsususe
mõõturi väljatrükil olema kirjas mootori temperatuur (°C). See on muuhulgas oluline
info kliendivaidluste lahendamisel. Temperatuuri kuvamine väljatrükil ei ole
seostatud asjaoluga, kas sõiduki vastavad mõõdetavad heitmed ületavad piirnormi
või mitte.
3. Ülevaatuspunkti salvestusseadmed
Maanteeameti ja ülevaatuspunkti omava ettevõtte vahel sõlmitud lepingu lisas 1 on
nimetatud salvestusseadme minimaalsed tingimused. Ühe tingimusena on välja
toodud erinõue, mille kohaselt peab liikumistuvastusega salvestuse korral olema
eelsalvestus 5 sekundit. See tähendab, et kui lepingu põhiteksti punktis 4.23. toodud
tingimuste täitmiseks (sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt) on vaja näiteks
eelsalvestuse aega pikendada (et salvestada tegevused katkestusteta ja terviklikult),
siis tuleb seda teha, nii, et ülevaatuse käigus oleks sõiduk eest, tagant ja külgedelt
nähtav. Kui nõude tagamiseks on vaja kasutada täiendavaid seadistusi (nt kaamera
järelsalvestusaja „post recording“ seadistus või süsteemis määratud kaamera
tuvastusala, milles liikumist otsitakse), siis tuleb korraldada vastava sätte muutmine
süsteemis selliselt, et lepingus nõutu oleks täidetud. Vajadusel võtke ühendust
salvestussüsteemi haldava ettevõttega.
4. Mõõtetulemuste säilitamine
Lähtuvalt tehnoülevaatuse lepingust tuleb heitgaasi sisalduse ja suitsususe,
pidurdusjõudude, müra, pikkuste ja klaaside läbipaistvuse jms mõõtetulemusi
säilitada vähemalt 2 aastat ülevaatuse teostamisest arvates. Mõõtetulemuste
soovitatav säilitamise vorm on paberkandja või digitaalne (kirjalikku taasesitamist
võimaldades).
5. Madelsõidukile ümarmaterjali veo tugipostide paigaldamine
Kui madelsõidukile (kere nimetus/tüüp: „madel“) paigaldatakse kohtkindlalt
ümarmaterjali veoks mõeldud tugipostid, siis peab see kajastuma registriandmetes,
ehk tuleb vormistada ümberehitus, kuna sõiduki andmed muutuvad (nt tühimass,
kandevõime ja kõrgus).
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Maanteeamet võtab kasutusele praktika, mille kohaselt võib sõidukil registris olla
kahe pealisehituse info koos nendele vastavate andmetega. Sellisel juhul on ühe
pealisehituse andmed toodud muuhulgas registreerimistunnistuse „märkuste lahtris“
näiteks alljärgnevalt:

Koostas – Maanteeamet
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