Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945
Peeterristi ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks“
lisa 2

Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel
1.

KOOSKÕLASTUSED

Jrk Kaasatud
nr kooskõlastaja
1
Maa-amet
20.05.2021 kiri
nr 6 3/21/8634 2

Kooskõlastuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus
esitatud kooskõlastuse osas
Põhjendus:
Transpordiamet võtab Maa-ameti poolt
esitatud informatsiooni teadmiseks.

Maa-amet on 03.03.2016 kirjaga nr 6.2-10/2155 kooskõlastanud
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tellimusel
koostatud projekti „Mnt nr 1 Tallinn-Narva km 203,77-206,08
jalgratta-ja jalgtee eskiisprojekt“ (OÜ Reaalprojekt, töö nr
VP15015), mille alusel on moodustatud Peeterristi kergliiklustee Otsus:
T1 (katastritunnus 51401:001:1038) ja Peeterristi kergliiklustee
1. Juhul kui projekti koostamisel ilmneb
T3 (katastritunnus 51401:001:1283) katastriüksused.
vajadus kitsenduste või äralõigete
Maaüksused on kantud katastrisse, kuid maareformi toimingud ei
kavandamiseks Rajasoo
ole lõpule viidud.
(85101:001:0842) või Kirikumäe
Lisaks piirnevad rekonstrueeritava ristmikuga Rajasoo
(51401:001:0398) katastriüksustest, siis
(katastritunnus 85101:001:0842) ja Kirikumäe (katastritunnus
edastada ehitusprojekt ja
51401:001:0398) kinnisasjad, mille riigivara valitseja on
krundijaotuskava joonised Maa-ametile
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Rajasoo
kooskõlastamiseks enne ehitusloa
kinnisasi on antud põllumajanduslikul eesmärgil rendile.
menetlust.
Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt ei ole eeltoodud
2. Maa-amet kaasata tee ehitusloa andmise
katastriüksustele kavandatud kitsendusi ega äralõikeid, kuid on
menetlusse.
märgitud, et projektlahenduse koostamisel võib osutuda
3. Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu
vajalikuks täiendava teemaa omandamine teega piirnevatest
kooskõlastaja poolt kooskõlastatuks.
katastriüksustest.
Palume kaasata Maa-amet ehitusloa andmise menetlusse. Kui
projekti koostamisel tekib vajadus kitsenduste või äralõigete
kavandamiseks, palume edastada ehitusprojekt ning
krundijaotuskava joonised Maa-ametile kooskõlastamiseks enne
ehitusloa menetlust.
1

2

Muinsuskaitseamet
02.05.2021 kiri
nr. 5.1-17.6/1472-2
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Seisukoht
Põhjendus:
1. Peeterristi ristmiku vahetusse lähedusse jäävad mitmed
Transpordiamet arvestab
pärandkultuuri objektid, millest kaks kajastuvad ka Tartu
Muinsuskaitseameti poolt esitatud
Ülikooli arheoloogiateadete andmebaasis:
informatsiooniga.
Vaasi kõrts (reg-nr 851:KOR:003) – KÜ 85101:003:0414
Otsus:
Peeterristi kirik (reg-nr 851:KUL:001) – Tallinn-Narva tee T8
1. Lisada projekteerimistingimustesse
all
punkt:
Kivitee (reg-nr 851:MKT:003) – Kiriku tee, osaliselt säilinud.
 Vastavalt Muinsuskaitseameti
Peeterristi pärn (reg-nr 851:PUU:003; ID 14176) – 13147
02.05.2021. a kirjas nr 5.1Peeterristi-Kudruküla tee T1, känd säilinud.
17.6/1472-2 toodud informatsioonile,
Peeterristi kabel (reg-nr 851:KAV:001; ID 11293) – KÜ
tuleb ehitusprojektis käsitleda
85101:003:0019, hävinenud
projektalale jäävad pärandkultuuri
Peeteristi kalmistu (reg-nr 851:KUL:002) – KÜ
objektid ning Muinsuskaitseameti
85101:001:0873, gaasitrass ja Tallinn-Narva maantee on rajatud
tingimus tagada väljaspool
üle kalmistu, ehitustööde käigus leiti luid.
olemasolevat teetammi teostatavatel
2. Ühtlasi leiti 2020. aastal Kirikumäe kinnistult
pinnasetöödel arheoloogilise uuringu
(51401:001:0398) lõhkemata lõhkekeha.
läbiviimine (meetodiks: jälgimine,
3. Muinsuskaitse põhimõtete kohaselt on kultuuripärandi
vajadusel kaevamised).
väärtustamine ja säilitamine ühiskonna ühine kohustus (MuKS §
2. Ehitusprojekt tuleb esitada
3 lg 1). Muinsuskaitseseadus sätestab, et kui mistahes paigas
Muinsuskaitseametile seisukoha
avastatakse kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht,
andmiseks.
peab leidja tööd peatama ja teavitama Muinsuskaitseametit
3.
Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu
(MuKS § 31 lg 1), kes muuhulgas teeb kindlaks uuringute
kooskõlastaja poolt kooskõlastatuks.
vajalikkuse (MuKS § 31 lg 2). Arvestades seda, et potentsiaalsed
kohad, kus võib leiduda arheoloogilist kultuurkihti, sh inimluid,
on projektialal juba kindlaks tehtud, tuleb matusekihi
dokumenteerimata hävimise vältimiseks kaevetöödel sellel alal
tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine.
4. Eelnevast tulenevalt tuleb Peeterristi ristmiku ümberehitamise
käigus väljaspool olemasolevat teetammi teostatavatel
pinnasetöödel tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine
2
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(meetodiks: jälgimine, vajadusel kaevamised). Kaevamisel tuleb
arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases
leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja
dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori
varustuses ka hammasteta kopp.
5. Arheoloogilisi uuringuid peab läbi viima vastava pädevusega
isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70).
Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste
registrist „Mälestised“ → „Majandustegevusteated ja
pädevustunnistused“ → „Filtreerimine, arheoloogiamälestised“
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=activitylicence
6. Soovitav on projekt esitada Muinsuskaitseametile, et tööde eel
täpsustada uuringuid vajavat piirkonda.

2. ARVAMUSED
2.1.Puudutatud asutused ja isikud
Jrk Arvamuse esitaja
nr
1
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
31.05.2021 kiri
nr 7-2/67-1

Arvamuse sisu
Olete esitanud Narva- Jõesuu Linnavalitsusele Riigitee 1
Tallinn-Narva km 203,954 Peeterristi ristmiku ümberehituse
projekteerimistingimuste korralduse eelnõu kooskõlastamiseks.
Käesolevaga teatame, et oleme eelnõuga tutvunud ning seega
seoses teeme Teile ettepaneku Narva linna poolt rajatavast
kergliiklusteest rajada kergliiklustee paralleelselt 13147
Peeterristi-Kudruküla teega (idast) kuni Kiriku teeni (Joonis
1). Muu osas projekteerimistingimuste eelnõu on NarvaJõesuu Linnavalitsuse poolt kooskõlastatud.

3

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud
arvamuse osas
Põhjendus:
Transpordiamet peab antud asukohas
põhjendatuks lahendada koos riigitee ristmikuga
kergliiklejate liikumine (eraldiseisev jalgtee,
laiem kindlustatud peenar, vm) Peeterristi
ristmikust kuni kohaliku teeni Kiriku tee, et
tagada kergliiklejatele terviklik lahendus.
Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada, et
projekteeritavat lahendust peab olema võimalik
ristmikust eraldiseisvalt realiseerida.
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Otsus:
1. Lisada projekteerimistingimustesse punkt:
 Projekteerida Peeterristi ristmikult kohaliku
teeni Kiriku tee sobiv lahendus jalakäijate
liikumiseks (eraldiseisev jalgtee, laiem
kindlustatud peenar, vm). Projekti
koostamisel tuleb arvestada, et
projekteeritavat lahendust peab olema
võimalik ristmikust eraldiseisvalt
realiseerida.

2

Narva Linnavalitsus
25.05.2021 kiri
nr 3-2/4442-3

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi
NLAÖA) menetlusosalisena sai Transpordiametilt 13.05.2021
e-kirjaga teate Riigitee 1 Tallinn – Narva km 203,945
Peeterristi ristmiku ümberehitamise projekteerimistingimuste
menetlusse kaasamise kohta. Sellega seoses vastame
järgmiselt:
1.
NLAÖA korraldab hetkel Narva linnapiirkonna jalg- ja
jalgrattateede võrgustiku rajamise II etappi, projekti nr 20142020.9.02.18-0022 raames.
2.
Ehitustööde aluseks on Reaalprojekt OÜ poolt
koostatud põhiprojekt nr VP15015, mis on ka Transpordiameti
poolt kooskõlastatud.
3.
Ehitustööd teostab AS YIT Eesti, tööde teostamise
tähtajaks on 10.07.2021.
4.
Selle tulemusena on rajamisel ka kergliiklustee
paralleelselt Tallinn-Narva maanteega, lõigul 203,77 – 206,08
km. Sellesse piirkonda jääb ka Transpordiameti poolt
ümberprojekteeritav Peeterristi ristmik.
4

Põhjendus:
Transpordiamet on projekteerimistingimuste
punktis 5.4.1. arvestanud rajatava
kergliiklusteega. Juhul kui projekteeritav ristmiku
lahendus tingib vajaduse osaliselt kergliiklusteed
või kõrvalmaantee teeületust ümber ehitada, siis
nähakse see projektis ette.
Otsus:
1. Projekteerimisel arvestada Narva
Linnavalitsuse poolt esitatud informatsiooniga
seoses rajatava kergliiklusteega.
2. Puudub vajadus projekteerimistingimuste
eelnõu muutmiseks.
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5.
Kuna NLAÖA poolt rajatavad kergliiklusteed valmivad
enne Transpordiameti poolt teostavaid projekteerimisehitustöid, siis palume Transpordiametil arvestada Peeterristi
ristmiku projekteerimisel ja hilisemal teetööde teostamisel
varasemalt valminud või valmivate teiste projektidega (sh
VP15015 alusel rajatav kergliiklustee, mis kulgeb üle selle
ristmiku) ning vajadusel taastada kergliiklustee või ümber
ehitada sobivaimal võimalikul viisil tagamaks jalakäijatele ja
jalgratturitele võimalikult ohutu ja mugav ristmiku ületamine.
MTÜ Ida-Viru
Otsus:*
Ühistranspordikeskus
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et
arvamuse andja ei soovinud
projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.
VKG Elektrivõrgud
Otsus:*
OÜ
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et
arvamuse andja ei soovinud
projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.
Telia Eesti AS
Palume Riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi
Põhjendus:
ristmiku ümberehitamise projekteerimiseks taotleda Telialt
Projekteerimistingimuste eelnõu punkti 5.8.2.
tehnilised tingimused lingilt
alusel tuleb projekteerimiseks taotleda tehnilised
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/tehnilisedtingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle
tingimused/.
trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad.
Nimetatud punkti alusel tuleb taotleda tingimused
ka Telia Eesti AS-lt.
Otsus:
1. Projekteerijal tuleb taotleda tehnilised
tingimused Telia Eesti AS-lt.
2. Puudub vajadus projekteerimistingimuste
eelnõu muutmiseks.
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Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutus
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Ümberehitataval 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi
Põhjendus:
ristmikul paiknevad Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA
Projekteerimistingimuste eelnõu punkti 5.8.2.
SA) sidevõrgu ELA105 liinirajatised.
alusel tuleb projekteerimiseks taotleda tehnilised
Projekteerimisel taotleda ELA SA halduselt (AS Connecto
tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle
Eesti) projekteerimise tehnilised tingimused ning projekti
trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad.
valmides kooskõlastada see ELA SA haldusega.
Nimetatud punkti alusel tuleb taotleda tingimused
ELA SA haldus kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu. ka Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse halduselt
(AS Connecto Eesti).
Otsus:
1. Projekteerijal tuleb taotleda tehnilised
tingimused Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse halduselt (AS Connecto Eesti).
2. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse haldusega (AS
Connecto Eesti).
3. Puudub vajadus projekteerimistingimuste
eelnõu muutmiseks.

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest
keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi
kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).
2.2.Piirnevate kinnisasjade omanikud
Jrk Kinnisasja
nr nimi
1
Kiriku tee 1

Katastriüksuse
tunnus
51401:001:0228

Arvamuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse
osas
Kirjutan teile järgmise küsimusega: 2022. Põhjendus:
aastal planeeritakse ümber ehitada
Transpordiameti tegevuste aluseks välisõhus leviva müra
Riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945
vähendamisel on „Välisõhus leviva müra vähendamise
Peeterristi ristmikul. Seoses sellega ma
tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni
6
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pakun panna heliisoleeriv värav mööda
sõiduki aastas 2019-2024“. Tegevuskava tugineb
Kudruküla teed, minu maja aadress on
strateegilise mürakaardi uuringule ning sellega on
Kiriku tee 1, Peeterristi küla, Idahõlmatud maanteelõigud, mille keskmine liiklussagedus
Virumaa, Narva-Jõesuu linn. Pakun seda on üle 8200 sõiduki ööpäevas (s.o üle kolme miljoni
seoses sellega, et maja asub väga lähedal sõiduki aastas). Müra leevendamise meetmete
teele, aga majas elavad väikesed lapsed.
kavandamisel lähtub Transpordiamet nimetatud
Tee tõttu on palju lärmi ja samas värav
tegevuskavast.
tagaks ka ohutust. Vajaduse korral on
Arvestades, et Peeterristi ristmiku piirkonnas asuvate
võimalus saada teiste elanike allkirjad.
riigiteede keskmised liiklussagedused on alla 8200
sõiduki ööpäevas (riigiteel 13147 Peeterristi–Kudruküla
2487 sõidukit ööpäevas ja riigiteel 1 Tallinn–Narva
5208–7756 sõidukit ööpäevas), siis sellest tulenevalt
müratõkkeid kõnealusesse piirkonda ei kavandata.

2

Petrovi

85101:003:0019

Наше предложение — Установить
противошумовое ограждение
относительно нашего дома и
установить знаки ограничения
скорости движения транспорта.
(meie ettepanek – müratõkkeseina
paigaldamine ja kiirusepiirang)
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Otsus:
1. Müra leevendamise meetmeid mitte projekteerida.
2. Puudub vajadus projekteerimistingimuste eelnõu
muutmiseks.
Põhjendus:
Transpordiameti tegevuste aluseks välisõhus leviva müra
vähendamisel on „Välisõhus leviva müra vähendamise
tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni
sõiduki aastas 2019-2024“. Tegevuskava tugineb
strateegilise mürakaardi uuringule ning sellega on
hõlmatud maanteelõigud, mille keskmine liiklussagedus
on üle 8200 sõiduki ööpäevas (s.o üle kolme miljoni
sõiduki aastas). Müra leevendamise meetmete
kavandamisel lähtub Transpordiamet nimetatud
tegevuskavast.
Arvestades, et Peeterristi ristmiku piirkonnas asuvate
riigiteede keskmised liiklussagedused on alla 8200
sõiduki ööpäevas (riigiteel 13147 Peeterristi–Kudruküla
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2487 sõidukit ööpäevas ja riigiteel 1 Tallinn–Narva
5208–7756 sõidukit ööpäevas), siis sellest tulenevalt
müratõkkeid kõnealusesse piirkonda ei kavandata.
Petrovi katastriüksusega külgneval riigiteel 13147
Peeterristi–Kudruküla kehtib kohalik kiiruspiirang 50
km/h, mida koostatava projektiga ei muudeta.
Riigitee 1 Tallinn-Narva Peeterristi ristmikul
parandatakse projekteeritava lahendusega liiklusohutust,
mistõttu ei pea Transpordiamet põhjendatuks
kiiruspiirangu rakendamist.
Otsus:
1. Müra leevendamise meetmeid mitte projekteerida.
2. Täiendavat kiiruspiirangut ristmiku piirkonda mitte
kavandada.
3. Puudub vajadus projekteerimistingimuste eelnõu
muutmiseks.
3
4
5
6
7
8
9

Kirikumäe
Kiriku tee 4
Kiriku tee 13
Kiriku tee 3
Peeterristi
kergliiklustee
T1
Peeterristi
kergliiklustee
T3
Rajasoo
Kiriku tee 2
Kiriku tee L1
Kiriku tee L2

51401:001:0398
51401:001:0399
51401:001:0603
51401:001:0662
51401:001:1038

Vt Maa-ameti kooskõlastust

51401:001:1283
85101:001:0842
85101:001:0873
85101:003:0935
85101:003:0936

Vt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arvamust
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3.3.Piirnevate kinnisasjade omanikud, kes arvamust ei avaldanud
Järgnevas tabelis toodud kinnisasjade osas projekteerimistingimuste menetluse käigus arvamust ei avaldatud. Kui arvamuse andja ei ole kümne
päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse
andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).
Kinnisasja nimi
Kiriku tee 5
Teeäärse
Külalistemaja

Grünbergi
Kiriku tee 7
Kiriku tee 9
Kiriku tee 15
Kiriku tee 11

Katastriüksuse
tunnus
85101:001:0631
85101:003:0025
85101:003:0414
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85101:003:0849
85101:003:0944
85101:003:0946
85101:003:0961
85101:003:1257

