Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimisese
projekteerimistingimuste taotlus
Lisa 1 – Seletuskiri.
Tegevus
Mitteelamu
Ehitisealuse pinnaga 20–60 m2 ja
kuni 5 m kõrge
Asukoht:

Millekohustuslik

Märkus

Ehitusteatis ja
ehitusprojekt

Pealelaadimisjaama
teenindushoone

Ehitusaluse pinnaga 0-60m2 ja üle Ehitusluba
5m kõrge
(Valgustusmast h=25m)
Asukoht: vastavalt projektis selguvatele vajadustele
Raudteerajatis
Elektritsentralisatsioon

Ehitusluba

Rongiraadiosidevõrk
Jaamavahe automaatblokeering

Ehitusteatis
Ehitusluba

3x luba 1520 osas,
3x luba 1435 osas
(erinevad omanikud ja haldajad)

1 luba 1520 osas,
1 luba 1435 osas
(erinevad omanikud ja haldajad)
1 luba 1435 osas
Peaks jääma Idoni mahtu, kui neile
ka teete, siis on vaja 1435 osas

Jaamavahe poolautomaat- või
kombineeritud blokeering
Kontaktvõrk

Ehitusluba

Vaja täpsustada 1435 osas Idon-ga

Ehitusluba

Rööbastee

Ehitusluba

Raudteeületuskoht

Ehitusluba

Oote- või kaubaplatvorm

Ehitusluba

Raudteejaam

Ehitusluba

1 luba 1520 osas
1 luba 1435 osas
1 luba 1520 osas
1 luba 1435 osas
Olemasoleva Vessejaama
raudteeületuskoha likvideerimine
1 luba 1520 osas – platvorm 3
(terminal)
2 luba 1435 osas – platvorm 1, 2
(terminal)
1 luba 1435 kaubaplatvorm.
+ajutised load osalises
valmisolekus kasutada
Ühisterminal. Vaja täpsustada, kes
omanik, kes haldab

Tee
Avalikult kasutatav tee

Ehitusluba

Asukoht:

Teenindusjaama parkla ja parklale
juurdepääsu rajamine

Kantsi viadukti ümberehitamine

Ehitusluba

Kantsi jalakäijate viadukti
ümberehitamine

Tunneli rajamine

Ehitusluba

Vesse raudteejaama jalakäijate
tunneli ehitus

Tunneli rekonstrueerimine

Ehitusluba

Ülemiste jalakäijate tunneli
rekonstrueerimine

Surveseadmed, gaasi- ja elektripaigaldised
Ühisveevärgi - ja
Ehitusluba
kanalisatsioonitorustik

Kinnistu veevärgi - ja
kanalisatsioonitorustik (sh
abiseadmed), v.a kui selle kohta
kehtib hoone või muu rajatise
ehitusluba

Ehitusluba

Side- ja Telekommunikatsiooniehitsised
Liinirajatised (v.a liin ja
Ehitusluba
sidemast), milleks on maakaabel,
veekogu põhjas paiknev kaabel,

Veetorustik
Reoveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsioon
(olemasolevate rajatiste
ümberehitamine vastavalt
projekteerimisekäigus selguvatele
vajadustele.)
Pealelaadimisjaama
Olmevesi 0,8 l/s
Välistulekustutusevesi 20 l/s
Kanalisatsioon 6,8 l/s
Sademevee lahendamine
(Olemas Tallinna Vesi TT)
Pealelaadimisjaama hoone liitumine
ja olemasolevate liinirajatiste
ümberehitamine vastavalt

kaablitunnel, kaabli kanalisatsioon, õhuliin, konteiner
Erirajatis
Piirdeaed või värav, mille
ehitamisega kaasnevad
kaevetööd

projekteerimisekäigus selguvatele
vajadustele.
Ehitusteatis ja
ehitusprojekt

Raudtee piirdeaedade ehitamine

