Soovituslik juhend
projekteerimistingimustele ja
insener-tehnilistele ehitusprojektidele
kooskõlastuse taotlemiseks

Maa-ametilt projekteerimistingimustele
ja insener-tehnilistele ehitusprojektidele
kooskõlastuse taotlemisel palume
esitada Maa-ametile kogu projektdokumentatsioon, mitte vaid väljavõte
ehitusprojektist või valikuliselt üksikuid
jooniseid.
Korrektselt kõigi dokumentide esitamine
hoiab kokku kooskõlastuse saamiseks
kuluvat aega!

kogu projektdokumentatsioon

osaline projektdokumentatsioon
väljavõte ehitusprojektist
valikuliselt üksikud joonised

Taotluse koosseisus palume edastada
järgmised dokumendid




Projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine



Tee ehitusprojektide kooskõlastamine














Taotlus kohalikult omavalitsuselt
Huvitatud isiku poolt esitatud taotlus koos võimalike
lisadega (asukoha skeem, asendiplaan jm)
projekteerimistingimuste väljastamiseks
Projekteerimistingimuste eelnõu koos võimalike
lisadega (nt erinevate ametite (keskkonnaamet,
muinsuskaitseamet jne) poolt sätestatud
lisatingimused või erinõuded)
Asendiplaani eskiis
Õiendid*, kui projekteeritav ehitis või rajatis paikneb,
piirneb või läbib jätkuvalt riigi omandis olevat maad
või hõlmab riigi reservmaa piiriettepanekuga
maaüksuseid








Hoonete ja rajatiste ehitusprojektide
kooskõlastamine
















Taotlus
Projekteerimistingimused
Võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilised
tingimused nende olemasolul
Asendiplaan ja ehitusprojekti joonised (pdf ja cad
formaadis)
Ajakohane topo-geodeetiliste tööde kohta
vormistatud maa-ala plaan koos tehnovõrkudega,
millele on lisatud või milliselt nähtuvad
võrguvaldajate kooskõlastused või viseeringud.
Vajadusel taotleme lisaks topo-geodeetiliste tööde
aruannet olemasolevate tehnovõrkude kaevude ja
torustike andmete kohta
Seletuskiri
Aruanded võimalikest uuringutest (dendroloogia,
ehitusgeoloogia, radooni, insolatsiooni, müra vm
kohta)
Õiendid*, kui ehitusprojektiga hõlmatud alasse ja/või
ehitusprojektiga kitsendatavasse alasse jääb
jätkuvalt riigi omandis olevat maad või riigi
reservmaa piiriettepanekuga hõlmatud
maaüksus(eid)
Kooskõlastuste koondtabel



Tehnovõrgu ehitusprojektide
kooskõlastamine

















* Õiendid maa ostueesõigusega erastamise ja tagastamise kohta

ning informatsioon maa munitsipaalomandisse andmise taotluste
kohta

Taotlus
Projekteerimistingimused (v.a piiratud asjaõiguse
alusel kasutatav tee)
Asendiskeem koos võimaliku jaotusega asendiplaani
jooniste asukohtadest
Asendiplaan(id) ja muud olulisemad joonised
(liikluskorraldusest, katetest, kalletest vm) pdf ja cad
formaadis koos kinnistute piiride ja tunnustega ning
taotletavate servituutide tähistamisega
Ajakohane topo-geodeetiliste tööde alusplaan koos
tehnovõrkudega ja võrguvaldajate kooskõlastustega
Täiendavad asendiplaanide joonised ehk nn
kooskõlastuslehed äralõigetest, millistelt nähtuvad
taotletavate äralõigete asukohad ja pindalad Maaameti volitusalas olevatest kinnistutest, jätkuvalt riigi
omandis olevatest maadest või riigi reservmaa
piiriettepanekuga hõlmatud maaüksustest
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Õiendid*, kui ehitusprojektiga hõlmatud alasse jääb
jätkuvalt riigi omandis olevat maad või riigi
reservmaa piiriettepanekuga hõlmatud
maaüksus(eid)
Nimekiri kinnistutest ja maaüksustest, mis jäävad
projektalasse

Taotlus
Lähteülesanne või projekteerimistingimused
Asukoha skeem
Asendiplaan(-id); ehitusloa kohustuslike projektide
puhul asendiplaan ajakohasel topo-geodeetilisel
alusplaanil koos projekteeritavate tehnovõrkudele
servituudialade tähistamisega pdf ja cad formaadis.
Vajadusel pikipofiilid, lõiked vm joonised pdf ja cad
formaadis
Täiendav(ad) asendiplaani(de) joonis(ed), millel(t)
kajastub projekteeritavast tehnovõrgust tulenev
maakasutuse kitsenduse ulatus ja taotletava isikliku
kasutusõiguse ala pindala
Seletuskiri ehitusloa kohustusliku projekti puhul
Õiendid*, kui ehitusprojektiga hõlmatud alasse jääb
jätkuvalt riigi omandis olevat maad või riigi
reservmaa piiriettepanekuga hõlmatud
maaüksus(eid);
Kooskõlastuste koondtabel
Nimekiri kinnistutest ja maaüksustest, mis jäävad
projektalasse

