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Kooskõlastus
AS Eesti Raudtee kooskõlastab põhiprojekti „Narva TEN-T transiitteed“, töö nr 2593,
OÜ KESKKONNAPROJEKT järgmistel tingimustel:
1. Tööd raudtee kaitsevööndis teostada vastavalt Ehitusseadustiku § 73 „Raudtee
kaitsevöönd“ sätestatule.
2. Tööd raudteemaal teostada vastavalt AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori
käskkirjale „AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ja raudteemaal tööde tegemiseks
õiguste andmise kord“ (vt www.evr.ee > Ärikliendile > Eeskirjad ja tasud > Eesti
Raudtee taristul ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord).
3. Tööloa taotlus tuleb esitada e-posti aadressile infra@evr.ee ning sellega koos
järgmised andmed:
 tellija ja omanikujärelevalve kontaktandmed;
 ehitusluba või ehitusteatis;
 Tarbijakaitse
ja
Tehnilise
Järelevalve
Ameti
luba
töödeks
raudteekaitsevööndis;
 notariaalselt sõlmitud isikliku kasutusõiguse leping.
4. Väljastatud tööloa alusel peab töövõtja taotlema sissepääsuload Narva jaama
territooriumile nii töötajatele kui autotranspordile.
5. Tööde teostamisel arvestada täiendavaid tingimusi:
5.1. AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti tingimused:
 Kaks tööpäeva enne tööde algust kutsuda kohale elektrivõrkude ameti
esindaja telefonil 512 6996 (Narva elektrivõrgu piirkonna meister).
 Kaevetööde puhul ja kaablitega ristumisel täpsustada kaablite asukoht;
kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata šurfimise teel elektrivõrkude ameti
esindaja juuresolekul.
 Mehhanismide kasutamine kaevetöödel lähemal kui 2 m kaablitrassidest on
keelatud.
 Maakaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.
 Ristumiskohtades kaitsta olemasolevad kaablid poolitatavate torudega.
 Ehitustööde
käigus
tagada
olemasolevate
elektrivõrkude
ameti
kommunikatsioonide säilivus.
 Elektriliinide rikkumisest teavitada koheselt energiadispetšerit (tel 615 8715,
615 8728) ja tagada võimalikult kiiresti taastamine.
 Töökohal peab olema AS Eesti Raudtee poolt kooskõlastatud projekt.
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5.2. AS Eesti Raudtee telekomi ja turvangusüsteemide ameti (TTA) tingimused:
 Enne tööde algust kutsuda kohale TTA esindaja tel 615 8632 (sidedispetšer).
 Kommunikatsioonide täpne asukoht määrata TTA esindaja juuresolekul.
 Tööde teostamisel tagada kommunikatsioonide säilivus. Olemasolevate sideja turvangupaigaldiste vigastamiseohu korral ehitusobjektil või selle
lähiümbruses ehitustegevuse tõttu, näha ette side- ja turvangupaigaldiste
kaitsmise meetmed.
 Raske ehitustehnika kasutamine ja ehitusmaterjalide ladustamine TTA
kommunikatsioonide kaitsevööndis on keelatud.
 Sideliinide rikkumisest teavitada koheselt sidedispetšerit (tel 615 8632) ja
tagada võimalikult kiiresti taastamine.
5.3. Ehitustööde teostamise ajal tuleb tagada inimestele ohutus, sh mitte takistada
jalakäijate liikumist raudteeületuskohale.
6. Raudteemaale planeeritud rajatiste ehitamiseks tuleb rajatiste tulevasel omanikul
sõlmida ASiga Eesti Raudtee isikliku kasutusõiguse seadmise notariaalne leping.
AS Eesti Raudtee omandis olev Hoonestusõigus koormatakse vastavalt isikliku
kasutusõiguse põhitingimustele, mis on kehtestatud AS Eesti Raudtee nõukogu
15.12.2020 otsusega nr 130/8. Isikliku kasutusõiguse seadmise leping tuleb
sõlmida enne tööloa taotluse esitamist.
7. Enne tööde lõpetamist peab AS Eesti Raudtee territoorium olema korrastatud.
8. Ühe kuu jooksul tuleb esitada täitedokumentatsioon e-posti aadressile
infra@evr.ee. Kui selgub, et rajatised teostusjoonisel ei paikne projekteeritud
asukohas (kooskõlastatud projekt), on õigustatud isik kohustatud oma kuludega
raudtee rajatise ümber paigutama AS Eesti Raudtee poolt kooskõlastatud
asukohta.
9. Antud kooskõlastus on kehtiv (kuni tööloa väljastamiseni) üks (1) aasta.
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