NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

03.08.2022 ill 525-k

'T ee ehitusloa andmine (Rahu tn lOik alates
Tallinna maanteest kuni Kangelaste prospektini)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KArK
09.05.2022 laekus labivaatamiseks tee-ehitusloa taotlus koos tee ehitusprojektiga (tOo
nr PP21013, peaprojekteerija P.P.Ehitusjare1evalve OU, linnavalitsuse dokumendiregistris nr
450111-16) avalikult kasutatava tanava timberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike
ehitiste rajami seks. Tee ehitusprojekt holmab Rahu tn 15iku alates Tallinna maanteest kuni
Kangelaste prospektini.
Kaesolevat tee ehitusprojekti (osa I) taiendab valisvalgustuse ehitusprojekt (osa II 
MitiProjekt OD, tOo nr 02521).
Tee-ehitusloa menetluse raames olid kaasatud ou VKG Elektrivorgud, Narva Vesi AS,
"relia Eesti AS, Narva Soojusvork AS, AS Gaasivork,
AS Eesti Raudtee, Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arneti, Narva Linnamajandusameti ja
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Arneti spetsialistid, kes on kooskolastanud voi
andnud arvamuse tee ehitusprojektile (dokumendiregistris ill 4501/1-16, 7411/1-16).
Samuti kaasas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet EhS § 42
loike 6 aluse1 (linnavalitsuse dokumendiregistris 19.07.2021, kill nr 1-13.2/111 0) ehitusloa
menetlusse kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikud ning saatis nende ariuhingute
ariregistrisse kantud elektronposti aadressidele digitaalallkirjastatud arvamuse paringud koos
asendiplaaniga jargnevate kinnistute omanike:
Narva linn, Rahu tn 14 korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 14a korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 16c korteritihistu;
Narva linn, Rahu tn 16d korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 18 korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 22 korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 26 korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 30 korteriuhistu;
Narva linn, Rahu tn 34 korteriuhistu.
Piirnevate kinnistute omanike esindajad said kirja katte ajavahemikus 10. maist 27. maini
2022.

Ullaltoodud kaasatud kinnistute omanikest Rahu tIl 14 naaberkinnistu omanike esindaja sai
kirja katte 10.05.2022 ning esitas 22.05.2025 oma arvamuse (linnavalitsuse
dokumendiregistris kill ill 5017/1-12.2) Rahu tanava umberehitamise ja selle
teenindamiseks vajalike ehitiste pustitamise kohta,
Kirjas on toodud: .Hilisobruni tootavatel Rahu tn 14 elanikel on ainsaks vcimaluseks
parkida oma auto piki Rahu tanavat, kuna maja territooriumil ei ole juba kell 17.00 mitte
uhtegi vaba parkimiskohta. Ka tasulisi eraparklaid maja lahedal ei ole. Maja elanikena
palume projekt veelkord tile vaadataja lubada autod parkida piki Rahu tanavat".
Markused on edastatud taotlejale, esitatud ettepanek on labivaadatud koos linnavalitsuse
spetsialistidega ning Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt oli esitatud jargmised
selgitused:

.Lahendada tuleks eelkoige:
I. Korterelamute pooh jalakaijate ja jalgratturite liikumisc soodustaminc ja lihtsustamine.
Kergliiklusteede uhendused peavad olema primaarsed, autod sekundaarsed.
2. Jalakaijate ulekaigukoht peaks olema ka Rakvere tn L8 juures v5i Rahu tn J4 juures
3. Ulekaigukohtades peavad olema projekteeritud/tahistatud eraldi jalgrattarajad".
Rahu tn 16d naaberkinnistu omanike esindaja sai kirja katte 10.05.2022 ning esitas
09.06.2022 oma arvamuse (linnavalitsuse dokumendiregistris kiri ill 5788 /1-12.2) Rahu
tanava umberehitamise ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste pustitamise kohta.
Kirjas on toodud: .Rabu tn 16d KO juharus palub teil lisada detailplaneeringusse
liiklusrnargi 30 km!h piirangu kehtivuse ala muudatus, laiendada liiklusrnargi kehtivuse ala
j a margi moju molemale liiklussuunale".
Markused on edastatud taotlejale, esitatud ettepanek on labivaadatud koos linnavalitsuse
spetsialistidega ning Linnamajandusameti poolt oli esitatud jargmised selgitused:
.Kiirusepiirangu puudumine voi pakutud projektlahendus kiiruspiiranguga kuni 30 krnJh voi
kiirusepiirang vastavalt KO Rahu 16d pakutud skeernile liiklusohutust ei rnojuta, valja
arvatud transpordivoo ebauhtlusest tulenevad negatiivsed tagajarjed: keskkonnasobralikkuse
vahenernine ja milia suurenernine. Praegune piirkiirus 30 km/h kehtestati selleks, et
vahendada rasketranspordi liiklusest tulenevat vibratsiooni taset Rahu 16D maja
konstruktsioonile. Arvame, et otsus vahendada vibratsioonikoonnust Rahu 16d maja
konstruktsioonidele liikluskorraldusvahendeid kasutades ei ole otstarbekas. Selle teeloigu
kapitaalremondi korral tuleb projekteerijal see probleem lahendada, rakendades uht voi teist
tee-ehitusmeetodit",
Ehitusseadustiku § 42 19 8 kohaselt, kui ehitusloa eelncu kohta on kooskolastamise voi
arvamuste avaldamise kaigus esitatud markusi, votab padev asutus need asjakohaselt arvesse
voi pohjendab nende arvestamata jatmist. Rahu tn 14 ja Rahu tn 16d naaberkinnistu omanike
esindajate kirjades toodud Rahu tanava ehitusprojekti kohta markused ehitusloa andmise
otsuse langetamisel jaetakse arvestamata linnavalitsuse spetsialistide ning Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Ameti jarelduste alusel.
Ulejaanud kaasatud naaberkinnistu omanike esindajad kooskolastasid tee ehitusprojekti.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et
.Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 Ig I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamoju hindamise (KMH) labiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei
kuulu KeHJS § 6 Ig 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama valja, kas kavandatav
tegevus kuulub KeHJS § 6 Ig 2 nimetatud valdkondade hulka ja on loetletud Vabariigi
Valitsuse 29.08 .2005 maaruses ill 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnam5ju hindamise vajalikkuse eelhinnang, tapsustatud loetelu" voi on tegemist
KeHJS § 6 19 2'1 tegevusega. Antud juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 Ig 2 p 10
rnainitud valdkonda.
Samas ei ole kavandatavat tegevust nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 maaruses
ill 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamoju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, tapsustatud loetelu" (ei kuulu nimetatud maaruse ill 224 § 13 p 8 tee rajamine
voi
laiendamine, sest tegemist on tee umberehitamisega), ning seet5ttu eelhinnangut vastavalt
KeHJS § 6 19 2 '3 ei anta".

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerirnise Arnet kooskolastas tingimisi,
markustega:
"Enne ehitustocde alustamist kohustada ehitustoode tellijat kooskolastada naaberkinnistu
omanikega ehitustoode organiseerimise kava, milles on maaratud vahernalt ehitustoode
teostamise meetodid, ehitustoode teostamise ajaks liikluskorraldus (EVS 932:2017). Samuti
ehitustoode kaigus tuleb jargida kehtiva Narva 1inna heakorra eeskirja § 9 satestatud nouded.
Ehitustoode labiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele kuuluvaid asjaoigusi. EhS § 12 19
1, 3 kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, jargides ehitise ja ehitamise kohta
kehtivaid noudeid rung ehitamisel tuleb arvestada ehitamisest rnojutatud isikute oigusi ning
rakendada abinousid nende oiguste ulemaarase kahjustamise vastu".
Narva Linnamajandusamet kooskolastas projekti tingimisi, markustega:
"Enne ehitustcode alustamist tuleb taot1eda kaevetoode lubaja vajaduse1 raieluba".
Narva Vesi AS, Telia Eesti AS , Gaasivork AS kcoskolastasid projekti tingimisi, markustega
(eraldi kirjades -lisa 1, lisa 2, lisa 3).
Tee ehitusprojekti olid 02.08.2022 kooskolastanud koik kaasatud isikud.
Esitatud dokumentides puuduvad ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest
kee1dumise pohjused. Seega, tee ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Ehitusseadustiku § 101 loike I kohaselt tee ehitamiseks esitatakse ehitusteatis
kohaliku omavalitsuse uksusele voi annab kohaliku omavalitsuse iiksus ehitusloa.
Ehitusseadustiku § 39 loike I kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse uksus.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 9
punkti 2 kohaselt jarelevalve osakonna pohiulesandeks on ehitus- ja kasutus1ubade
taotluste
menet1emine
ning
1innavalitsuse
vastavasisuliste
korralduste
ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa voi kasutusloa andrnine, muutmine,
kehtetuks tunnistamine v5i keeldurnine andmisest.
Ehitusseadustiku § 42 loike 2 kohaselt padev asutus otsustab keskkonnam5ju
hindamise algatarnise vajaduse. KeHJS § 11 loike 2 kohaselt otsustaja vaatab
tegevusloa taotluse labi ning teeb otsuse kavandatava tegevuse keskkonnamoju
hindamise algatamise voi algatamata jatmise kohta 5igusaktis satestatud tegevusloa
taotluse menetlemise ajajooksul.
Ehitusseadustiku § 35 loike 5 kohaselt kui ehitus1oakohustusliku ehitise ehitusprojekt
sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba,
Ehitusseadustiku § 42 loike 3 punkti 5 ehitusloa kcrvaltingimusena voib eelkoigi
satestada ehitise voi ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks.

3. OTSUS
3.1. Anda tee ehitusluba Rahu tn loiku alates Tallinna maanteest kuni Kangelaste prospektini
avalikult kasutatava tanava umberehitamiseks ja selle teenindarniseks vajalike ehitiste
rajamiseks vastavalt tee ehitusprojektile, tOo nr PP21013, peaprojekteerija
P.P .Ehitusjarelevalve OU.
3.2. Enne ehitustocde alustarnist kohustada ehitustoode tellijat taitma k5rvaltingimused,
milleks on kaesoleva korralduse punktis 1 toodud Narva Linnamajandusameti, Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti, Narva Vesi AS-i, Telia Eesti
AS-i, Gaasivork AS-i poolt ning ehitusloal1oet1etud markused.

3.3. Jatta algatamata Rahu tn loiku alates Tallinna maanteest kuni Kangelaste prospektini
avalikult kasutatava tanava timberehitamisega ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste
rajamisega kavandatud tegevuse keskkonnamoju hindamine, kuna kavandatava
tegevusega ei kaasne oluline moju keskkonnale.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega ettenahtud korras.
4.2. Narva Linnamajandusametil enne ehitamise alustamist teha kaesolev korraldus
teatavaks koigile piirinaabritele rung avaldada korraldus ajalehes "P5hjarannik" ling
linna veebilehel.
4.3. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast
v5i esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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