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NARVA JCESADAMA ARENGUKAVA 

1. LOHIKE AJALOOLINE OLEVAADE 

Narva sadamakoht tekkis Tallinnast Novgorodi suunduva maantee ja taanemerd Peipsi 
[arveqa Ohendava Narva joe ristumiskohale 13. sajandil. Hansakaubanduse oitseajal 
14. ja 15. sajandil - etendas Narva, ise kOIl Hansa Liitu mittekuuluvana, taane ja Ida 
vahelises kaubanduses marklrnlsvaarset rolli. Narva, kui sadama oitseaeg oli alates 16. 
sajandi teisest poolest kuni 18. sajandi lopuni. 

1558. aastal ehitati Narva linnuse kohalt Ole joe sild. Selle asukoht on toodud Adam 
Oleariuse 1635. a. reisikirjeldust iIIustreeriva gravOOrii (Lisa 2 leht L2-2). 
LinnusemOOride taha, sillast ligikaudu Ohe kilomeetri pikkuselt mere poole, tekkis eeslinn 
koos sadamasildade, kaubaladude ja laevaehitusplatsidega. E. Dahlbergi poolt 1685.a. 
koostatud Narva kindlustiste laiendamise loplikul plaanil 1558.a. ehitatud vana silda 
enam ei ole (Lisa 2 leht L2-3). 

Asula ja sadam tekkisid 1492.aastal valminud Ivangorodi Iinnuse all asuva laia joekaaru 
kaldale. Sadamaasukohaks sobis Ivangorodi alune abajas Narva eeslinna omast isegi 
paremini, sest kOllaltki kiire joevool (karestikul kuni 3 m/s) rauqes Ivangorodi all laiuvas 
abajas rnarqatavalt, 

1850. aaastal oli Narva joel 11 erinevat sadamakohta. Neist kolm asusid Narva-Joesuus 
Rosona (Rossoni) suubumiskoha vastas, joe vasakul kaldal Narva Iinna all oli viis ja 
paremal kaldal, Ivangorodi all, kolm sadamasilda. Merelt tulid piki joge linna alia kuni 
kahemastilised alused, suuremad laevad [ald joesuhu. Narva sillast Olemjooksu poole, 
kuni Kulguni, ei olnud Narva jogi karestlke, kiire voolu ja Narva kose tottu laevatatav. 
Kulgust Vasknarvani Iiikusid vaid vaikesemootmellsed alused. Esimesed aurulaevad 
ilmusid Narva joe Olemjooksule 1883. aastal. 

Alates 1855. aastast asus Narva peamine sadam joe vasaku kalda all, Victoria bastioni 
juures. 1857. aastast alates liikusid Narva-Joesuu ja Narva sadamate vahel aurupaadid 
ja - puksiirid, mis transportisid reisijaid ja vedasid purjelaevu Olesvoolu. 

Sadama asukoha suureks puuduseks joel oli selle kiire vool ja laevatee sage 
kinniuhtumine, mis eeldas regulaarseid suvendustold, 1921. aastast alates sellest 
loobuti, suurelt osalt ka mahukate aurulaevade kasutuselevotu totlu, ning kaubavahetus 
koondus Narva alt Narva-Joesuu sadamasse. 

Narva linna all asunud endistest sadamarajatistest ei ole tanasenl midagi sallunud, Eesti 
Meremuuseumi sukeldujad uurisid joe vasakkalda ala 1980. aastatel kahel korral, ent 
kaitse alia votrnist vaarivalo objekte ei avastatud. 



2. SADAMA ARENDUSE AJENDID 

Vaatamata ajaloolise sadamakoha olemasolule ja avatusele ei ole kaasaegses Narvas 
arvestataval viisil tegutsevat sadamat. Sadama puudumise pOhjused kaasaegses 
Narvas on aarmiselt objektiivsed ning nendest tulenevad tagajarjed avalduvad veel 
mitmekumnete aastate valtel tuleviku Narvas ja samuti Eesti Vabariigis tervikuna. 
Vaieldamatult on see nii ka Narva-Joesuu ja Ivangorodi sadamate korral, see on kogu 
Narva joe Soome lahega seotud laevatatava osa areaalis. 

Narva linnas puudub kaesoleval ajal kaasaegne joelaevade sadam, mis volrnaldaks 
korraldada ajaviitereise Narva joel Narvast Narva-Joesuuni ja vastavate kokkulepete 
saavutamise korral Ivangorodi ja Rossoni joele. Sellise sadama puudumine on ilmne 
olemasolevate voimaluste kasutamata jatrnine. Tegemist on ju eelkoige 
puhkusereisidega ikka enam ja enam atraktiivsemaks muutuvas piirkonnas. Nimetatud 
huvi ei ole voimalik kaesoleval ajal veel toendada arvestatava faktilise materjaliga kuid 
selle huvi olemasolu on intuitiivselt [a reaalselt tajutav. Regulaarsete kaasaegselt 
varustatud laevadega joukohase tasu eest ajaviitereiside korraldamine laiendab 
vaieldamatult Narva Iinna elanikkonna puhkevolmalusi ning tostab Narva Iinna kui 
terviku atraktiivsust valisturistide silmis. 

Narva linnas puudub kaesoleval ajal kaasaegne rahvusvahelisele 
meresoidukogemusele vastav kulaiissadam Narva Iinnal kulastavate turistide jahtidele. 
Tegemist on uhe t.aanemere regioonile aarmiselt omase infrastruktuuri talellku 
puudumisega Narvas. Arvestades uha populaarsemaks muutuva veeturismi osatahtsust 
puhkuse kavandamisel mitte ainult Laanemeremaadee vaid ka Vahemeremaades, 
Suurbritannias ja lirimaal, USA-s ja Kanadas jne., voib vaita, et jahtiqe kulallssadama 
rajamine Narva on vaid aja kuslmus. Halb on see, kui kulalissadama rajamine voetakse 
ette selle kulalissadama kui terviku loomiseks vajalikke investeeringuid valtldes, 
Kulalissadam on infrastruktuur, millesse tuleb juba selle kavandamise alul suhtuda 
aarmlse tosidusega, sest tegemist on uheqa Narva Iinna "varavatest". 

Narva linnas puudub kaesoleval ajal kaasaegne kodusadam Narva Iinna kodanike ja 
lahlumbruse elanikkonna jahtidele. Jahtide kodusadama puudumine ei ole veer arvesse 
voetav probleem. Kull aga tuleneb see kaudselt soovist omada kOlalissadamat. 
Kodusadama vajadused on kUlalissadama keskkonda kujundades alati kaetud ning 
sadama arenduse alustavates etappides ei eristata kulallssadema ja kodusadama 
piirkondi sadamas uldse, Teisi sonu - kohalikud elanikud saavad oma jahid hoitud 
kulalissadarnas, 

Narvas Iinna piirides puudub volmalus jahtide ja paatide maale toomiseks nii remondi, 
hoolduse ja talvise hoiu tarvis kui ka Olevedudeks sisevetele (n. Peipsi [arvele), Siin on 
silmas peetud Narva joe osa, milline asub allpool Narva silda. Vastava rajatise 
puudumine tahendab seda, et remondi, hoolduse ja talvise hoiu tarvis jahi 
maaletombamiseks tuleb Narvast lahkuda. Sellest tuleneb aga remondi, hoolduse ja 
talvise hoiu eest saamata [aav tulu. Voimalik tulu on algaastatel vaike kuid touseb 
sadama kulastatavuse kasvades. . 

Narva linna ettevotiad ei saa kaesoieval ajal tulu ei ajaviitereiside korraldamisest ega 
jahituristide vastuvotust ja sellega seonduvate teenuste osutamisest. Voimalik tulu on 
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ajaviitereiside [a jahisadama rajamise jarqselt nende kasutuse algaastatel suhteHselt 
vaike kuid touseb sadama kLilastatavuse kasvades. 

Narva linna lastel [a noortel puudub kaesoleval ajal kaasaegne susta- ja 
purjetamiskeskus. Narva Laste- ja Noorte Spordikooli kasutuses olevad 
sadamarajatised ja osa sadamahoonest teatavaid voirnalusl vaieldamatult pakuvad. KLiIl 
aga loob eelpool toodust ajendatav sadamaarendus rnarklmisvaarseld voimalusi susta
ja purjetamiskeskuse arenduseks, raaklmata muudest sportlmlsvolrnalustest sadama 
lahlpiirkonna veealal allpool sadamat. 

Narva linnas puuduvad vormalesed jahtide [a paatide rentimiseks. Selle otseseks 
pohjuseks on sadama puudumine ning sellest tuleneb saamata jaav tulu. 

Narva linnas puudub voimalus vaiksemate reisi- ja kaubalaevade vastuvotmiseks. Selle 
otseseks pohluseks on sadama puudumine ning sellest tuleneb saamata [aav tulu. 

Narva sillast allapoole jaavkallas on halvas seisus [a vallaarendamata. Arvestades 
sellega, kuivord kantakse kaasaegses Narvas hoolt linna puhtuse eest, on kaldaala 
praegune seis aarrnlselt pilku riivav. Sadama arendamine kas sadama ajaloolisel kohal 
voi selle laheduses volrnaldaks korrastada arvestatava ulatusega kaldaosa. 

Kokkuvotteks voime vaita, et Narvas jaab saamata teatava ulatusega tulu, sest puudub: 
•	 sadam ajaviitereiside korraldamiseks - matkelaevade sadam 
•	 jahtide kLilalissadam [a kodusadam 
•	 voirnalus jahtide maaletombamiseks ning sellest tulenevalt jahtide remontimiseks, 

hoolduseks ja talviseks hoiuks 
•	 sadam valksernatele reisi- ja kaubalaevadele. 

Samuti volme vaita, et [oesadama arenduse korral: 
•	 loome taiendavaid ajaviite- ja sportimisvoirnalusi 
•	 korrastame arvestatava osa Narva sillast allapoole jaavast kaldaalast 
•	 tostarne oluliselt Narva linna kui terviku atraktiivsust turistide silmis. 

3.	 SADAMAPIIRKONNA SEISUNDI HINNANG 

Kaesoleva osa eesmark on selgitada soovitud arenduse voirnallkkus selle esmases 
tahenduses, Joesadama piirkonna seisundi hinnangu lahtekohtadeks on eelpool toodud 
Narva Joesadama arenduse ajendid. Joesadama arendus tuleb Narva linnas eelkoiqe 
kone alia kas olemasolevas ajaloolises sadamakohas voi siis sellega vahetult 
kLilgnevatel aJadel ulalpool voi allpool olemasolevat sadamakohta. Joesadarna arenduse 
seisukohalt on oluline analuuslda kogu nimetatud piirkonna seisukorda ja sellest 
tulenevat. 

Kaesolevas peatukis on kasutatud Narva Linnavalitsuse Linnavarade Ameti poolt 1995. 
aasta lopul tellitud too" Narva sadama uuringud, veeala moodlstarnise ja tuukrivaatluse 
aruanne" andmeid (AS Merin, too nr. 9565, Tallinn, jaanuar 1996, vastutav taitja 
projektijuht - tuukrltoode juht, dipl, ins. Aleksander Bauman). Nimetatud aruandes 
esitatud fotosid kaesoleva too lisadesse kopeeritud ei ole. 
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Narva maanteesillast (edaspidi sillast) allapoole jaav vasakkalda lahedane veeala ja 
kaldaala on kaesolevas peatukis tinglikult jaotatud kolmeks loiguks. Need loigud on: 

•	 joe loik Narva sillast kuni Victoria 8astioni idapoolse tipuni, ligikaudu 500 m (1. loik) 
•	 joe loik Victoria 8astioni idatipust kuni kaldaala laienduse lopuni, Iigikaudu 500 m (2. 

loik) 
•	 jogi allpool ka/daala laiendust Rakvere tanavanl, Iigikaudu 200 m (3. loik). 

3.1 Veea/a ja ka/daala 
~ 

Joesadama rajamiseks ja navigatsiooniks on kasutatav 50% Narva joe laiusest sadama 
arenduspiirkonnas, s.o. ligikaudu 100 m laiune veeala. Veesuqavused soltuvad oluliselt 
Narva Hudroelektrllaama hudrosolmest labilastavatest vooluhulkadest, mille 
oopaevesed keskmised voivad olla vahemikus 2,3 kuni 1870 m3/s ning 
mereveeseisudest Narva-Joesuu kohal, rnillised voivad olla +2,02 m 8.5. kuni -1,06 m 
8.5. 

Esimese loigu veeala iseloomustab karestlkuline kiire veevool suhteliselt vaikese 
veesugavusega joe sang is. Selle loigu veeala ei ole joesadama rajamiseks sobiv, kuna 
karestlkuline (turbulentne) kiire veevool ei volmalda laevade manoovreld ja ohutut 
navigatsiooni ning ilma avestatava ulatusega voolusuunajate rajamiseta ei ole voimalik 
luua rahulikku veea/a. Sadama kavandamisel selle loigu veealale tuleb teha arvestatava 
ulatusega suvendustoid ning toenaollselt korrata neid suvendatud ala setetega taiturnise 
jargselt sadama eksp/uateerimise kaiqus. Seda joe lolku ei ole ka varem kasutatud 
sadamakohana. Esimese loigu veeala kirjeldavad lisas 1 aratoodud fotod 1-4. 

Esimese loigu kaldaala on kitsas, sest veepiiri vahetus laheduses paiknevad ajaloolised 
kaitseehitised. Veepiiri ja kaitseehitiste vahelisele kaldaribale mahub vaid kaldaga 
paralleelne kisas tee. Kaldaala on laiem Victoria 8astioni kohal, vahemikus 20 kuni 30 
m, Kaldaa/a koige laiemas kohas (40 m) paikneb Naeva Vee rajatis. Karestikulisest 
voolust tingituna on ka/dajoon sopiline - turbulentse veevoolu kulutuse moju all. Esimese 
loigu kaldaala kirjeldavad lisas 1 toodud Fotod 1 kuni 3, 5 kuni 7 ja 9 ning eraldi lehel 
aratoodud Narva Joesadama Arengukava plaan 1:2000. 

Esimese loigu veeala iseloomustab veevoolu rahunernlne ja suhtellselt suurernad 
veesugavused. Olemaso/eva sadamakoha ja laiendatud kaldaosa tottu on sadama 
rajamiseks sobivad veesugavused olemasolevate voimalike sildumisehitiste rajamiseks 
sobival kaugusel. Selles piirkonnas on paiknenud teadaolevad ajaloolised sadamad. 
Teise loigu veeala kirjeldavad Iisas 1 toodud fotod 10 ja 25 - 31 ning eraldi lehel 
aratoodud Narva Joesadama Arengukava plaan 1:2000. 

Teise loigu veea/a on risustatud koikvoimliku prahiga alates betoonplokkidest, 
trossidest, kastidest kuni saabaste ja pudeliteni. Joe pohjal lasuvad esemed ulatuvad 
pohjast valja kuni 0,5 m. Laevade vindid on risustatud pohja tottu ohus. Loigu keskosas, 
ligi 3,0 m suqavuseqa veealal, paikneb veealune madalik suqavuseqa 1,4 m. Madalik on 
navigatsiooniks ohtlikus kohas. 

Teise loigu kaldaala on 40 kuni 50 m laiune piki veepiiri kulgev maariba, seda varem 
tehtud talrnistoode tottu, Kaldaala on korgusega 2,5 kuni 3,0 m 8.5. ja nimetatud 
maariba linnapoolsel kuljel algab kalda [arsk tous Iinna suunas, Teise loigu kaldaala 
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paiknevad ajaloolised sadamahooned (hooned nr.1 ja nr.2) ning hiljuti rajatud kolmest 
hoonest koosnev hoonetegrupp (hoone nr. (3)). Hooned on 1-2 korruselised. Kaldaala ja 
Iinna tanavatevorqu Ohenduseks selles loigus on Joe tanav, Kaldale suundub pinnastee 
hoonete nr.2 ja (3) vahelt. Teise loigu kaldaala kirjeldavad lisas 1 toodud fotod 8, 10-21 
ja 31 ning lehel aratoodud Narva Joesadama Arengukava plaan 1:2000. 

Kolmanda loigu veeala iseloomustab rahunenud suhteliselt Ohtlane joe telje suunas 
kasvava kiirusega veevool. Eeldatavasti ei uleta navigatsiooniperioodi veevoolukiirused 
valdavas osas 1 m/s. Sadamate rajamiseks selle loigu veealale takistusi ei ole. 
Kolmanda loigu veeala kirjeldavad lisas 1 aratoodud fotod 31 ja 32. 

Kolmanda loigu kaldaala on kitsas, korgusega 2,5 kuni 3,0 m B.S. ning selle I paikneb 
kaldatee. Vahetult tee korvalt algavad eramukrundid ja kaldaala tous Iinna suunas. 
Kaldaala ei ole laiendatud taitrnise teel nii, nagu seda on tehtud teise loigu ulatuses. 
Kaldaala ja Iinna tanavatevorqu Ohenduseks selles kaldaala loigus on Tolli ja Rakvere 
tanavad, Tolli tanav on kitsas ning eramute oued on avatud Tolli tanavale, Rakvere 

\......	 tanav on laiem, parema kattega ja eramute distants tanavast suurem. Kolmanda loigu 
kaldaala kirjeldavad lisas 1 toodud fotod 22-24 ja 32 ning lehel aratoodud Narva 
Joesadama Arengukava plaan 1:2000. 

3.2 Sildumisehitised 

Koik kaesoleval ajal markirnisvaarsed sildumisehitised paiknevad teise loigu piirkonnas, 
olemasoleva ajaloolise sadama kohal. Lagunenud puitkonstruktsioonide elemente leidub 
30 kuni 40 m ulatuses piki kallast ka Victoria Bastioni idamOOri Ooega paralleelse rnuun) 
ees, Joe tanava kaldale suundumise kohast lounapcol. Need ei pruugi aga olla 
sildumisehitiste jaanused, Tegemist voib olla kas kaldakindlustisega voi siis omaaegse 
silla kaldasamba jaanusteqa, Lisa 2 lehel 5 (plaani fragment) on toodud olemasolevate 
ja lagunenud kaide numeratsioon teise loigus, olemasolevas sadamakohas. 

Kaist nr. 1, pikkusega ligikaudu 70 m, on sailunud vaid veepiiril paiknevate vaiade ja 
nende taga asetsenud kargkastide vees paiknev osa. Kai tagune taitepinnas on ara 
uhutud ning lagunenud kaiga kOlgneva platsi [oepoolne serv kindlustamata ja seetottu 
varisemisohtlik. Kai nr. 1 Victoria Bastioni poolne nurk on naha lisas 1 toodud fotol 25 
ning kai kogupikkuses fotol 26. 

Kai nr. 2 on kasutusel [oelaevade vastuvotmiseks. Kai pikkus on 26 m. Kai on ehitatud 
puitvaiadele ja selle veepealne osa on betoonist. Kai lounapoolsel tipul paikneb 
elektrikapp. Kai serval on kaslpuu ja [oelaeva paasuks trepp ja suletavad varavad, Kai 
veealune osa on pinnasest tOhjaks valgunud ning ilmselt [atkub valjauhtumine endiselt. 
Havinenud on ka kai betoonosa aluste vaiade ridade horisontaaltombid. Kai lounapoolne 
nurk naitab ilmseid varisemise tundernarke, Kaid nr. 2 kirjeldavad Iisas 1 toodud fotod 
27 (tagaplaanil) ja 28. 

Kai nr. 1 ja 2 vahele jaab paneelidest ja monoliitbetoonist rajatud tugisein nr. (2). 
Tugisein on osaliselt varisenud. Tugiseina ees on vee all vanade kargkastide [aanused, 
Tugiseina serval on kaslpuu, Tugisein on Iisas 1 toodud fotol 27 (keskosas). 

Kai nr. 3 on eelkoige Narva Laste ja Noorte Spordikooli kasutuses. Kaid kirjeldab lisas 1 
toodud foto 29. Kai kordoon on madalam kui kail nr. 2, valjaulatuva konsoolplatvormiga. 
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Konsoolplatvormi kOlge kinnitatakse suvehooajaks ujuv sOstasild. Fotol 29 on ujuv 
sustasild kordooni servas paiknevatelt liigenditelt eemaldatud. Kai taga ja pohjapoolsel 
kOljel on tugisein nr.(3). Kai ja tugisein on rajatud vundamendiplokkidest, mille alusena 
on ara kasutatud vanad kargkastid. 

Kaidega nr. 2 ja 3 ning tugiseintega nr. (2) ja (3) kOlgnevate platsidel on nahtavad 
uhtelehtrid, s.o. konstruktsioonide tagused piinase varingud. 

3.3 Hooned 

Sadamahooned paiknevad teise loigu piirides. Narva Joesadama Arengukava Narva 
Joesadama Piirkonna plaanil 1:2000 on toodud ara olemasolevate hoonete kaesolevas 
toos kasutusel olev numeratsioon. 

Hoone nr. 1 on valdavas osas, hoone kogumahust 7/9 ulatuses Ohekorruseline. Hoone 
lounapoolne osa on kahekorruseline. Hoonet kirjeldavad lisas 1 toodud fotod 12-14. 
Tegemist on omaaegsete kaubahoovidega. Hoones on 7 kaubahoovi, mida kohapeal 
nimetatakse angaarideks. Hoone teljemoodud on ligikaudu 80 x 20 m. Kaubahoovide 
tellernoodud on ca 9 x 20 m. Kuuel kaubahoovil ( nr. 2-7) on joepoolseteks paasudeks 
kaarsillusega avades paiknevad suured valjapoole avanevad rnetallvaravad. Ohe 
kaubahoovi (nr. 1) suur varavaava on kinni mODritud ja selles paikneb vaike kahepoolne 
madal rnetallvarav ning aknad. Hoone maapoolsed paasud ja aknad onvaldavas osas 
kinni rnuurltud. Hoone maapoolsete paasude lavepakud asuvad allpool kaasaegset 
maapinda. Vaatamata vahesele hooldamisele peale sadama aktiivsest kasutusest 
loobumist kaesoleva sajandi algusaastatel on hoone pohlkonstruktsioonid pogusa 
Olevaatuse alusel otsustades suhteliselt heas korras. Varisemise nahte esialgsel 
vaatlusel marqatud ei ole. 

Hoone nr.·1 kahekorruseline osa on Narva Laste ja Noorte Spordikooli kasutuses, 
Hoone Ohekorruselise osa kaubahoove kasutatakse mitmetel erinevatel eesrnarkidel 
(Lisa 1 foto 17), s.h. spordikooli sOstade hoidrniseks ja hoolduseks. 

Hoone nr. 2 on Ohekorruseline. Hoonet kirjeldavad Iisas 1 toodud fotod 15 ja 16. 
Tegemist on samuti hoonele nr. 1 samaste kaubahoovidega. Hoones on 12 kaubahoovi 
(angaari). Hoone tellernoodud on ligikaudu 108 x 20 m. Kaubahoovide tellernoodud on 
ca 9 x 20 m. Kaubahoovide joepooiseteks paasudeks on varem olnud analoogselt 
hoonega nr. 1 kaarsillusega avades paiknevad suured valjapoole avanevad 
metallvaravad. Suurem osa neist on praeguseks ajaks valja vahetatud valksernate 
varavate vastu. Varavad on erinevate suuruste, paigutuse ja vallrnuseqa. Hoone 
maapoolsed aknad on valdavas osas kinni mOOritud. Vaatamata vahesele hooldamisele 
peale sadama aktiivsest kasutusest loobumist kaesoleva sajandi algusaastatel on hoone 
pohlkonstruktsloonld pogusa Olevaatuse alusel otsustades suhteliselt heas korras. 
Varisemise nahte esialgsel vaatlusel rnarqatud ei ole. Kaubahoove kasutatakse 
erinevatel eesmarkidel. 

Hoonete grupi nr. (3) moodustavad kolm korvutl seisvat Ohekordset katusekorrusega 
hoonet, Hooned on valminud IOhiteste tahtaegadega. Hoonete kasutuse kohta 
puuduvad andmed. Hoonete gruppi kirjeldavad Iisas 1 toodud fotod 19 ja 20. 
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Olemasoleva sadama piirkonnas (2. loigust) lounapool (1. loigus) puudub hoonestus, 
kui valja arvata Narva Vee rajatis, milline on nahtav Iisas 1 toodud fotol 9 ning lisa 2 
lehel (plaani fragment). Kaldaalaga kulgnevad ajaloolised kaitseehitised valistavad 
kaldaala hoonestamise voimaluse. 

Olemasoleva sadama piirkonnast pobjapool (3. loigus) paiknevad kaldal eramud, nende 
juurde kuuluvad abihooned ja aiad. Kaldaala on taiendavaks hoonestamiseks praegu 
liialt kitsas ja vajab sel juhul kaldaala laiendamist veeala arvel nii, nagu seda on tehtud 
hoonete nr. 2 ja (3) esisel kaldaalal. 
Ohendusteed ja tanavad 

Vaadeldava piirkonna Ohenduseks Iinnaga on Joe tanav, Tolli tanav, Rakvere tanav ning 
pinnastee, mis saab alguse Joe tanavalt Sepa tanava lanedases piirkonnas ning 
suundub kaldaalale hoonete nr.2 ja (3) vaheliselt alalt. Koiki kaldaalale suunduvaid 
Ohendusi seob piki kallast kulgev tee. Suhteliselt heas korras on kaldaalale suundev Joe 
tanav ja Rakvere tanav, Sadama kasutusse on olemasolevatest Ohendustest eelkoige 
sobiv Joe tanav, 

3.5 Elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon ja sidevarustus 

Sadamapiirkonna vahetus laheduses paikneb Narva Elektrivorgu alajaam, mis on 
kaesoleval hetkel alakoormatud. Sadama arendarnise korral on voimalik ca 100 kW 
saamine nimetatud alajaamast seda rekonstrueerimata ja laiendamata. Enam kui 100 
kW saamiseks tuleb alajaam rekonstrueerida. Olemasolevad madalpingeohuliinid ja 
hoonete nr.1 ja 2 tagaseintel paiknevad madalpinge jaotuskaablid on vananenud ning 
vajavad sadama arenduse korraI valjavahetamist. 

Sadamapiirkonna veega varustamiseks on praegusel hetkel kasutusel valkese 
lablmooduqa ja vananenud torustikud. Sadamapiirkonna veega varustamiseks tuleb 
paigaldada uus magistraal, mille Ohendus on tehtav Sepa tanava magistraalilt. 

Sadamapiirkonna kanalisatsioonivete arajuhtimiseks tuleb rajada magistraal Narva Vee 
kanalisatsioonipumbajaamani, mis paikneb joe kaldal Victoria Bastionist lounapccl. 

Sadamapiirkonna telefoniseerimiseks tuleb paigaldada uus telefonikaabel (kuni 20 
paari). Ohendus tehakse Sepa ja Rakvere tanavate ristmiku piirkonnas. Kaesoleval ajal 
telefoniOhendus puudub (liin katkenud). 

3.6 Sadamapiirkonna tugevused ja norkused 

Lahtudes sadama ajaloolisest taustast, sadama arendamise ajenditest ning seisundi 
hinnangutest veealale, kaldaalale, sildumisehitistele, hoonetele, Ohendusteedele ja 
tanavatele sadamapiirkonnas, voib valja tuua sadamapiirkonna tuqevused ja norkused 
ning arendusvoimalused ja -ohud. 

Sadamapiirkonna tugevusteks voib nimetada jargmist: 
• ajalooline sadamakoht; 
• Narva kesklinna lahedus: 
• puhkekoha lahedus; 
• valjakujunenud arvamus sadama taastamiseks [a arendarniseks sobivast kohast; 
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•	 sadamakoht on valdavas ulatuses linna omandis; 
•	 suhteliselt soojaveeline piirkond sissejuhitavate jahutusvete tottu: 
•	 ajalooliste rajatiste lahedus ja sellest tulenev atraktiivsus; 
•	 juurdepaasuteed Iinna on olemas; 
•	 tehnovarustuse kattesaadavus; 
•	 reostuste puudumine, kui valja arvata joe pohja risustatus ajaloolise ja olemasoleva 

sadamapiirkonna veealal (toOpiline sarnastele sadamatele). 

Sadamapiirkonna norkusteks voib nimetada jargmist: 
• olemasolevad sadamakaid on kas osaliselt voi talelikult lagunenud (viimane 

kasutuskolblik kai on Narva joel ajaviitereise tegeva joelaeva kasutuses); 
•	 talellkult puuduvad kaasaegsed jahtide sildumisehitised; 
•	 sadamahooned on korrastamist vajavas seisus (Iaste- ja noorte spordikooli 

kasutuses olevad ruumid ning muudel viisidel kasutuses olevad ruumid on 
rekonstrueerimata ja kaasajastamata); 

•	 juurdepaasutee on lagunenud asfaltkattega; 
•	 karestiku vahetu lahedus ja sellest tekkiv veevoolu turbulents; 
•	 hOdrojaama reshiimist tulenevad veetaseme [arsud koikurnised sadamapiirkonnas; 
•	 mereveetasemete koikumisest tulenevad veetaseme ulatuslikud koikurnised 

sadamapiirkonnas; 
•	 navigatsioon Narva joel on seotud kontrolljoonest tulenevate piirangutega; 
•	 Narva [oesuu laevatatavus (muutlikkus eriti sOgistormide perioodil seoses tugeva 

rannasetete randeqa): 
•	 suhteliselt kitsas hoonestamiseks, platsideks ja jaljastamiseks kasutada olev 

kaldaala sadamapiirkonnas; 
•	 puudub [alakalate kaik kesklinnast otse sadamakohale. 

3.7 Sadama arenduse volmalused ja ohud 

Kuna sadamapiirkonna nc5rkustest tulenevad probleemid on arendustegevuse kaiqus 
valdavas osas samm-sammult lahendatavad, viitavad sadamapiirkonna tugevused, 

,,-~	 sealhulgas eelkc5ige asendist tulenevad, sadama arendamise volrnallkkusele ja 
edukusele. 

Sadamapiirkonna arendamiseks on jargmised voimalused: 
•	 rajada sadam [oelaevadele ja lobusoidulaevadele; 
•	 rajada sadam mujaltsaabuvatele jahtidele; 
•	 rajada sadam kodusadama jahtidele; 
•	 rajada sadam renditavatele jahtidele: 
•	 vastu on voimalik votta vaiksemaid vesilennukeid ja holjukeid; 
•	 arvuka kaubahoovide (angaaride) olemasolu tottu on algatatav vaikelaevade 

vaiketootmine: 
•	 edasiarendatav on susta- ja purjekasadam Narva Laste ja Noorte Spordikoolile voi 

mistahes muule sarnasele tegevusele suunatud institutsioonile voi institutsioonideJe; 
•	 sadama rajamisega kaasneb linnale aarmiselt vaartusllku kaldaala heakorrastamine 

ja selle kaudu nii Narva Iinna kui sadamakoha atraktiivsuse oluline suurenemine. 
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Sadamapiirkonna arendamisega voivad kaasneda jargmised ohud: 
•	 infrastruktuuri rajatistesse Oleinvesteerimine; 
•	 kaubasadama reisi- voi ro-ro-reisile sadama voi rajamise korral eelloetletud 

volmaluste kaotus nimetatud sadamate poolsete domineerivate tingimuste tottu. 

3.8 Reisi- ja kaubasadama arendusest loobumise pohjused 

Reisi- ja kaubasadama rajamine joesadama ajaloolises piirkonnas on seotud raskesti 
lahendatavate probleemidega, mistottu kaesoleval etapil ja kohas tuleb reisi- ja 
kaubasadamate arendusest loobuda kui ebareaalsetest. 

Narva Joesadama arendamisel selle ajaloolisel kohal tuleks loobuda reisisadama, 
eelkoige ro-ro-tuupi reisilaevade sadama kavandamisest alljargnevalt pohjustel: 

- kuna ro-ro-tuupi reisilaevad on eelkoige liinilaevad ja muuakse valja tapselt maaratud 
graafikute alusel, peavad navigatsiooniohutus ja sildumine olema tagatud praktiliselt 
kogu planeeritud navigatsiooni valtel: 
- et jouda Narva linnas paikneva sadamani, tuleb rneresoiduks ehitatud reisilaeval voi 
ro-ro-tnupl reisilaeval labida mitmeid kilomeetreid eludes, kus joe faarvaater on tinglikult 
poolitatud; samas kulgeb piki kallast heade soiduomadusteqa maantee Narva ja Narva
Joesuu vahel ja voimaldab oluliselt suuremaid liikumiskiiruseid; 
- Narva joesuu mereosa faarvaatri pusimatus toob reisivedude kavandamise korral 
kaasa kulutused faarvaatri korduvsuvendamistele; 

Narva linna piirides puudub ro-ro-tuupl reisilaevade sadama rajamiseks sobiv 
kaldaala; sadama rajamiseks on vajalik omada sildumisehitiste piirkonnas suhteliselt 
uhtlast ja mitte korget kallast - sellist vaba kaldaala Narvas ei ole; 
- ro-ro-tuupl sadama voi reisisadama rajamine merelaevadele sadama ajaloolisele 
kohale Narvas Victoria Bastioni laheduses tahendaks tegelikult [oelaevasadama, 
jahisadama ja veespordlvoimaluste suunamist praeguselt kohalt oluliselt allapoole - Tolli 
ja Rakvere tanavate piirkonda; 
- Narva joel puuduvad luusid, mis muudaksid Narva joe kogu ulatuses laevatatavaks 
ning uhendafrtd taanernero Peipsi jarveqa koos sinna suubuvate jogedega; 
- ro-ro-tuupl reisilaevade sadama kavandamiseks ja rajamiseks oleksid hadavaialikud 
sadamat kasutama asuvate laevandusfirmadega solmitud eellepingud; kaesoleval hetkel 
sellised eellepingud puuduvad. 

Ro-ro-tuupl reisilaevade sadama asendamine "millegi muuga" ei ole sisuliselt voimalik. 
Kone alia volvad reisivedude korral tulia vesilennukid, seda eelkoiqe Ohenduse 
pidamiseks Soome lahe keskosa areaalis. Vesilennukite vastuvotu korraldamine Narva 
Joesadama piirkonnas on vahemkulukas, Vesilennukite vastuvott seab sadamale ja 
navigatsioonile teatavad tingimused. 

Narva Joesadama arendamisel selle ajaloolisel kohal tuleks loobuda ka kaubasadama 
kavandamisest jargnevalt loetltetud pohjustel: 

- et [ouda Narva linnas paikneva kaubasadamani, tuleb kaubalaeval lablda mitmeid 
kilomeetreid oludes, kus joe faarvaater on tinglikult riigipiiriga poolitatud; samas kulgeb 
piki kallast heade soiduomadusteqa maantee Narva ja Narva-Joesuu vahel; 
- Narva [oesuu mereosa faarvaatri pusimatus toob kaubavedude kavandamise korral 
kaasa kulutused faarvaatri korduvsDvendamistele; 
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- Narva Iinna piirides puudub kaubasadama rajamiseks sobiv kaldaala; kaubasadama 
rajamiseks on vajalik omada sildumisehitiste piirkonnas suhteliselt uhtlast [a mitte korget 

.kallast - sellist vaba kaldaala Narvas ei ole; 
- kaubasadama rajamine merelaevadele sadama ajaloolisele kohale Narvas Victoria 
Bastioni laheduses tahendaks tegelikult [oetaevasadama, jahisadama ja 
veespordivoimaluste suunamist praeguselt kohalt oluliselt allapoole - Tolli [a Rakvere 
tanavate piirkonda; 
- Narva Iinna lablv raudtee ja selle sild paiknevad ulalpool Narva maanteesilda, see on 
linnaosas, mis ei aSIJ soodsalt voimalike sadamakohtade suhtes allpool Narva 
maanteesilda; 
- Narva joel puuduvad luusid, mis muudaksid Narva joe kogu ulatuses laevatatavaks 
ning uhendaksid Laanemerd Peipsi jarvega koos sinna suubuvate jogedega; 
- Narva kaubasadama tagamaa on vaga piiratud; 
- kaubasadama kavandamiseks ja rajamiseks on praegusel ajal hadavaialikud sadamat 
labivate kaubavedude siduvad eellepingud; kaesoleval hetkel sellised eellepingud 
puuduvad. 

Vaiksemate kaubalaevade ja kaubapraamide vastuvottu saab korraldada Narva 
Joesadamas matkalaevade vastuvotuks rajatavatelt sildumisehitistelt ajaviiteresidest ja 
jahiturismist vabal perioodil, s.o. eelkoige sugisest kevadeni. Selleks volmaluse 
jatmiseks tuleb sildumisehitised dimensioneerida vastavalt lastimis- ja lossimisseadmete 
(kraanade, kopptostukite jne.) ning kaupade ladustamise koormustele. Tegemist on 
taiendavate investeeringutega, kuna matkalaevade sildumisehitiste arvutuslikud 
koormused on oluliselt valksernad, 

4. SADAMA ARENDUSE EESMARGID: 

Kaesolevas osas on sonastatud sadama ajaloolisest taustast, sadama arendamise 
ajenditest, sadamapiirkonna seisundist ning sellest tulenevatest arendusvolmalustest ja 
ohtudest lahtuvad sadama arenduse U1dine ja detailsemad eesmargid. 

Sadama arenduse uldine eesmark (ehk milline peab sadama olema?) on kaesoleval 
etapil sonastatud jargmiselt: 

Sadama arenduse Uldine eesmark: 

Kaasaegne, alustavas etapis optimaalses mahus rajatav, pikemale ajaperioodile 
suunatud keskkonnasaastlike arendusvoimalustega, atraktiivsesse ja korge ajaloolise 
vaartuseqa miljoosse sobivalt kuiundatud, rahvusvahelisele laevasoidukogemusele 
ja teenindustasemele ning kohalikele, riiklikele ja rahvusvahellstele huvidele vastav 
sadam. 

Sadama arenduse pohlllsed detailsed eesmargid (ehk midasadam peab voimaldama?) 
on kaesoleval etapil sonastatud alljargnevalt: 

Sadama arenduse pohilised detailsed eesmargid: 

A.	 Sadam peab volmaldama matkalaevade vastuvettu ja hoidmist (kOlalis- ja 
kodusadam matkelaevadele), s.h.: 
• matkelaevade sildumisehitised ja ohutu navigatsiooni tagamine; 
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•	 reisijate veod sadamasse ja sadamast Iinna; 
•	 reisijate soidukite seisuplatsid; 
•	 matkalaevade varustamine kutuse, vee, elektriga pikematel seisuperioodidel ja 

toitlustamiseks vajalikuga; 
•	 jaatrnete ja heitvee vastuvott; 
•	 reisijatele mugavad ootevoirnalused ja toitlustamine sadamas; 
•	 reisijate varustamine informatsiooniga; 
•	 tualettruumid sadamas; 
•	 side-, ajaviite- ja pangateenused sadamas; 
•	 lastele rnoeldud ajaviite soimaiused sadamas; 
•	 paastevahendid, valgustus ja valve sadamas. 

B.	 Sadam peab volmaldama turistide jahtide vastuvottu (kOlalissadamjahtidele), s.h.: 
•	 jahtidele sildumistingimuste loomine ja ohutu navigatsiooni tagamine; 
•	 jahtide varustamine kOtuse, vee ja elektriga; 
•	 [aatrnete ja heitvee vastuvott; 
•	 turistide varustamine toiduainetega ja informatsiooniga; 
•	 turistide pesuruumid, saun ja tualettruumid sadamas; 
•	 turistide toitlustamine sadamas; 
•	 side-, ajaviite- ja pangateenused sadamas; 
•	 lastele rnoeldud ajaviite oimalused sadamas; 
•	 jahtide valkerernontldeks kavandatud koht sadamas Oaht vees); 
•	 jahtide maaletombamise ja vettelaskmise voimalus suuremateks remontideks ja 

Olevedudeks, hoolduseks ja talviseks hoiuks; 
•	 jahtide hooldus ja remont sadamas; 
•	 jahtide talvine hoidmine sadamas nii sadama platsidel kui omaaegsetes 

kaubahoovides (angaarides); 
•	 jahtide Oleveoteenused; 
•	 paastevahendid, valgustus ja valve sadamas; 

c.	 Sadam peab volmalderna kohaliku elanikkonna ja renditavate jahtide hoidmist 
(kodusadam jahtidele), s.h.: 
•	 jahtidele kaasaegsete sildumistingimuste loomine ja ohutu navigatsiooni 

tagamine; 
•	 jahtide varustamine kOtuse, vee ja elektriga; 
•	 [aatrnete ja heitvee vastuvott sadamas; 
•	 pesuruumid, saun, tualettruumid sadamas; 
•	 sideteenused sadamas; 
•	 lastele rnoeldud ajaviide oimalused sadamas; 
•	 jahtide vaikeremontideks kavandatud koht sadamas (jaht vees); 
•	 jahtide maaletombamise ja vettelaskmise voimalus suuremateks remontideks ja 

Olevedudeks, hoolduseks ja talviseks hoiuks; 
•	 jahtide hooldus ja remant sadamas; 
•	 jahtide talvine hoidmine sadamas nii sadama platsidel kui omaaegsetes 

kaubahoovides (angaarides); 
•	 klubiruumid sadamas (Jahtklubi); 
•	 paastevahendid, valgustus ja valve sadamas. 
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D.	 Sadam peab voimaldama veespordialadega tegelemist ja selleks vajalike 
struktuuride edasiarendamist, s.h.: 
•	 ujuvvahendite sildurnisehltlsed ja maaletoomise I tostmlse vahendid; 
•	 varustuse hoiuks, hoolduseks ja remondiks vajalikud ruumid ja platsid; 
•	 elektri- ja veevarustus; 
•	 [aatmete ja heitvete vastuvctt; 
•	 pesuruumid, saun [a tualettruumid sadamas; 
•	 koolitusruumid sadamas (Spordikoollid); 
•	 klubiruumid sadamas (Spordiklubi); 
•	 paastevahendid, valgustus ja valve sadamas. 

E.	 Sadam peab voimaldarna vaikelaevade ehitamist ja looma selleks vajalikud 
eeldused, s.h.: 
•	 tootmis- ja laoruumid ning hoiuplatsid; 
•	 vettelaskmiseks vajalikud struktuurid; 
•	 elektri- ja veevarustus; 
•	 jaatmete ja heitvee vastuvott; 
•	 paastevahendid, valgustus ja valve sadamas. 

Jaades eesrnarkide A kuni E juurde ning eeldades, et edaspidi teostatavatest 
vaiksernate kaubalaevade, vesilennukite ja holjukite vastuvotu teostatavuse ja tasuvuse 
uuringutest voib tuleneda nende vastuvetu pohjendatus ja soov, on kaesoleval etapil 
molstlik silmas pidada ka talendavald detailsemaid eesmarke F kuni H. 

Sadama arenduse tiiiendavad detailsemad eesmargid: 

F.	 Sadamas voidakse soovida vastu votta ka vaiksemaid kaubalaevu 
lobusokiupraarne ja kahte muul ajal (sGgisest kevadeni), s.h.: 
•	 vaiksemate kaubalaevade vastuvotteks; 
•	 veevarustus; 
•	 elektrivarustus ja talendav territooriumi valgustus (sadama suhteliselt pime 

kasutusperiood); 
•	 [aatmete ja heitvee vastuvott; 
•	 side- ja postiteenus; 
•	 toitlustamine sadamas; 
•	 paastevahendld, Gldvalgustus ja valve. 

G.	 Sadamas voidakse soovida vastu votta ja hoida tiiburlaevu ning/voi holjukeid 
(kOlalis- ja kodusadam tiiburlaevadele ja holjukitele), s.h.: 
•	 koik eelloetletud kOlalis- ja kodusadamajahid, valja arvatud maaletombamine; 
•	 holjukite navigatsiooniala ja -piirangute kehtestamine; 
•	 dispetserteenistus kiiretele alustele; 
•	 kaldpind holjukite soiduks maalt vette ja tagasi. 
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H.	 Sadamas voidakse soovida vastu votta ja vaiksemald vesilennukeid (kulaIis- ja 
kodusadam vesilennukitele), s.h.: 
•	 koik eelloetletud kOlalis- ja kodusadamajahid, valja arvatud maaletombamine; 
•	 vesilennukite maandumis- ja tousuveeala ja koridoride piiritlemine ning 

navigatsioonipiirangute kehtestamine; 
•	 dispetserteenistus vesilennuklte liikluse korraldamiseks; 
•	 valkeste vesilennukite veest valjatostmise ja vette laskmine mobiilkraana abil. 

5. SADAMA ARENDUSE KONTSEPTSIOON JA ETAPID 

5.1 Oldist 

Sadama arenduse kontseptsioon ja etapid tulenevad arenduse eesrnarkidest ja 
lahendamist vajavatest probleemidest (sadamapiirkonna norkustest ja arenduse 
ohtudest). Arenduse kontseptsioon lahtub sadama arenduse detailsete eesmarkide 

'- .	 taltmisese vajadusest sadama arenduse Oldise eesmarqi kohaselt. Sadama arenduse 
etapilisuse kavandamisel seatakse eelisarendusse Oldise eesmargi kohaste pohlllste 
detailsete eesrnarkide taitrnine ja nende eesrnarklde taitmisega seonduvate probleemide 
lahendamine. 

Sadama arenduse etappidesse jaotus on oma olemuselt ajas muutuv kuid lahtub alati 
arendustervikute loornisest. Koik arendustervikud peavad vastama arenduse Oldisele 
eesmargile selle koigis deklareeritud tingimustes. Erandeid tehakse juhul, kui etapist 
etappi Oleminevate tegevuste ja toode korral ei ole eelnevas etapis Oldistes eesmarkldes 
deklareeritud tingimuste taltmine etapi valksuse tottu veel pohjendatud. Sadama 
arenduse pohfliste detailsemate eesmarkide taltmine loetakse sadama arenduse 
alustavate etappide C1lesannetekshing nende taitmlse elluviimiskohaks nn. sadama 
arendusala. Sadama arenduse talendavate detailsemate eesrnarklde taitmine loetakse 
sadama edasiarenduse etappide Olesanneteks ning nende taitrnlseks laiendatakse 
vajaduse korral sadama arendusala nn. sadama laiendusala vorra. 

5.2 Sadama nimi 

Sadama nime vallkul on lahtutud otsusest rajada sadam Narva Iinna piirides selle 
ajaloolisele kohale. Kuna Narva joel voib ja saab arendada veel teisi sadamaid, on 
sadama nimes oluline rehutada, et arendatav sadam asub Narva linnas. 

Narvas ajaloolisele kohale rajatav joesadam hakkab kandma nime: 

NARVA L1NNASADAM (CITYPORT OF NARVA) 

Sellise sadamanime kehtestamine on sobiv ka lahtudes muudest aspektidest ja nimelt: 
•	 sadam kavandatakse soodsaimale volmallkule kohale Narvas; 
•	 sadam kavandatakse kaldaalale, kus kaesoleval hetkel on kohaliku omavalitsuse 

kasutuses olevad krundid; 
•	 sadama arenduse on algatanud kohalik omavalitsus. 
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5.3 Sadama kavandamisel aluseks voetavad lllklusvahendld 

Alustavates etappides Edasiarenduse etappides 
Matkelaevad 

Jahid 

Jahtide veokid 
ja treilerid 

Veespordi
vahendid 
Kaubalaevad 
ja -praamid 

Tiiburlaevad 

Holjukid 

Vesilennukid 

Reisijate vedu 
lirma ja 
sadamasse 
Kutuse, 
materjallde [a 
kaupade veod 

Joelaevad pikkusega 30 kuni 60 m 

Pikkusega kuni 25 m , laiusega kuni 
7,0 m, suvlseqa kuni 2,0 m, klassides 
kuni IVS, VIM ja IVT, valdav osa 
sildumiskohti jahtidele pikkusega kuni 
12 m ja suviseqa kuni 1,7 m 
(selgitused Lisas 3) 
Jahtide hoidmiseks, vettelaskmiseks, 
maaletombamiseks ja uleveoks 
vajalikest treileritest ja nende 
veokitest koosnevad karavanid. 
Sustad, kanuud, purjepaadid, 
mootoriga veesoldukld jms. 

Bussid, vaikebussid, soiduautod, 
ratasveokitega veetavad 
ekskursioonirongid. 
EU tingimustega kehtestatud suurim 
lubatud autorong, mobiilkraanad. 

Sama ja vastavalt Narva 
joesuu faarvaatri mereosas 
loodud soodsamatele 
voimalustele. 
Sama ja vastavalt Narva 
joesuu faarvaatri mereosas 
loodud soodsamatele 
volmalustele. 

Jaadakse esimeses etapis 
tehtud valikute juurde 

Trendidele vastavalt 

Pohjendatuse korral, 
kaubalaevad kuni 700 dwt, 
vastavalt Narva [oesuu 
faarvaatri mereosas loodud 
voirnalustele. 
Pohjendatuse ja navigatsiooni
ohutuse tagatavuse korral, 
pikkusega kuni 60 m, vastavalt 
Narva joesuu faarvaatri 
mereosas loodud volmalustele, 
Pohjendatuse [a navigatsiooni
ohutuse taqatavuse korral. Kui 
holjuk soovitakse sadamas 
maale tuua, siis laiusega, mis 
voimaldab jahtide maaletomba
miseks rajatava infrastruktuuri 
kasutamist sadamas. 
Pohjendatuse ja navigatsiooni
ohutuse tagatavuse korral. 
Jaadakse esimeses etapis 
tehtud valikute juurde. 

Jaadakse esimeses etapis 
tehtud valikute juurde. 

5.4 Sadama arendus- ja laiendusalad 

Sadama arendusalaks on valitud kalda- ja veeala Victoria Bastioni idatipust kuni 
kaldaalasse kaevatud hoonetegrupi nr.(3) taguse suvendi pohlapoolse tipuni (selleIe 
jargnevate elamukruntideni. 
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Sadama arendusala jaotatakse: 
•	 1.ala - sadama arendusala Victoria Bastioni idatipust kuni hoone nr. 2 lounapoclse 

otsaseinani 
•	 2.ala - sadama arendusala hoone nr. 2 ulatuses, kaldaalale suunduva pinnasteeni 

hoone nr.2 ja hoonetegrupi nr.(3) vahel 
•	 3. ala - sadama laiendusala hoonetegrupi nr.(3) piirkonnas, olemasolev laiendatud 

kaldaala. 

Sadama laiendusalaks (edasiarendusalaks) on valitud kalda- ja veeala hoonetegrupi 
nr.(3) taguse suvendl pohjapoolsest tipust kuni kaldale suunduva Rakvere tanavani. 
Sadama laiendusala ei ole kaesolevaks hetkeks jaotatud osadesse. See on: 
•	 4. ala - sadama laiendusala olemasoleva laiendatud kaldaala lopust Rakvere 

tanavanl (kaesoleval ajal laiendamata kaldaala, joe looduslik kallas eramute 
piirkonna ees). 

5.5 Sadama arenduse etapid 

Sadama arenduse alustavateks ja edasiarenduse etappide jaotus on seotud arenduseks 
kasutusele voetavate aladega (arendusala ja laiendusala, alad 1- 4) arendustervikute 
saavutamise eesmarqll ning asjaoluga, et arenduse talendavate eesrnarklde F. kuni H. 
kohta puudub kaesoleval hetkel pohlendatus. 

Jargnevalt on toodud sadama arenduse alustavates etappides taltmlseks veetavad 
Oldise eesrnarqi kohased detailsed eesmargid ning alad, millistega arenduse alustavad 
etapid seotud on: 

Etapp Taltmlseks voetud detailsed eesmargid Ala 

1. etapp: Arengukava kinnitamine 1.-4 ala 
Arengukava kohased ettevalmistavad uuringud, 
ekspertiisid ja lahiaastate ehitustegevuse tarvis 
koostatav detailplaneering. 

1.-3 ala 

A. Matkalaevade kai rekonstrueerimine olemasoleva kai 
nr. 2 baasil 199B.a. navigatsiooniperioodiks 
[oelaevale pikkusega 30 m, kinnitatud arengukava 
kohaselt. 

1. ala 

B. Jahtide sildumistingimuste parandamine 
olemasolevas sadamas ujuva silla baasil 199B.a. 
navigatsiooni-perioodiks, ulatuslikuma arenduse 
kalviturniseni. 

1. ala 

2. etapp: B. Kjjlalissadam jahtidele, kuni 60 sildumiskoha 
paigaldamise volmalus, platsid ja ruumid hoonete 
grupis nr. (3). 

3. ala 

D. SOstasilla rekonstrueerimine 1. ala 

3. etapp: A. Kodusadam matkelaevadele, 1 sildumiskoht 
[oelaevadele pikkusega kuni 30 m, platsid ja ruumid 
hoones nr.1. 

1. ala 

B. KOlalissadam jahtidele, 10 sildumiskohta 1. ala 
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D. 

4. etapp: A. 

B. ja 
C. 

B. ja 
C. 

E. 

olemasoleva, 1. etapis rekonstrueeritud olemasoleva 
kai nr. 2 piirkonnas, platsid ja ruumid hoones nr.1, 
tankimiskaid ja tanklat ei rajata. 
Struktuurid veespordialadega tegelemise 
edasiarendamiseks, ruumid hoones nr. 1 

Matkalaevade kodusadama laiendamine 1. etapis 
rekonstrueeritud ja 2. etapis kasutusele voetud 
jahtide sildumiskoha ning talendava kai ehitamise 
arvel; sadakse 2 taiendavat sildumiskohta 
[oelaevadele pikkusega 30 m ning selle tulemusena 
on edaspidi kasutada 3 sildumiskohta [oelaevaoele 
pikkusega kuni 30 m voi 1 koht [oelaevale pikkusega 
kuni 60 m ja 1 koht joelaevale pikkusega kuni 30 m; 
loobutakse 10-st sildumiskohast jahtidele 
olemasoleva kai nr.2 piirkonnas. 
Jahtide kOlalissadama laiendamine kOlalis- ja 
kodusadamaks jahtidele, kuni 60 uut sildumiskohta 
kolmes kuni 20-kohalises ujuvkais; ujuvkaid 
paigaldatakse vajaduse tekkides; platsid ja 
talendavad ruumid hoones nr. 2 
Tankimiskai ja tankla ehitus. Tankla paigutatakse 
viisil, mis volmaldab ka solduautode ja valkeveoklte 
tankimist. Tankida saab diiselkOtust ja uht liiki bensiini 
(kokku 2 kOtuseliiki). 
Vaikelaevade valmistamise algatamiseks vajalike 
eelduste loomine, platsld ja ruumid hoones nr. 2 

1. ala 

1. ala 

2. ala 

1. ala 

2. ala 

Sadama edasiarendus toimub sadama laiendusala (4. ala) arvel. Juhul kui laiendusala 
kasutatakse vaid jahtide kOlalis- ja kodusadama laiendamiseks, on selleIe laiendusalale 
voimallk paigaldada mitte vahem kui 4 arenduse 3. etapis kasutusele voetava 20
kohalise ujuvkaiga analoogset ujuvkaid. Jahtide kOlalis- ja kodusadamas voib sel juhul 
olla kuni 200 sildumiskohta. Edasiarenduse kaigus ehitatakse taiendavalt valja pesu- ja 
tualettruume jms. piki kasutusele voetavat kaldaala, kuna distants hoonete grupini nr. (3) 
kasvab iga uue ujuvkai paigaldamisega. 

Sadama edasiarendus sisaldab ka selgusele [oudmist sadama arenduse talendavate 
detailsemate eesrnarkide F - H osas. Nimetatud eesmarklde elluviidavus soltub 
teostatavuse ja tasuvuse uuringutest, mida kaesolevaks ajaks veeI koostatud ei ole. 
Sadama edasiarenduse etapilisus satestatakse nimetatud uuringute teostamise jargselt. 
Kui eesmarkide F - H elluviimine osutub taiellkult voi osaliselt teostatavaks, tehakse 
seda kas jahtide kOlalis- ja kodusadama laiendamiseks kavandatud alade arvel voi siis 
aladel 1 ja 2, testes olemasolevad jahtide ujuvkaid edasi aladele 3 ja 4. Sealjuures ei 
teki jahtide sildumiskohtade osas puuduiaaki, sest laiendusala piiriks loetud Rakvere 
tanava kaldale suundumise koht ei pruugi jaada laiendusala loplikuks pohjapoolseks 
piiriks. 
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5.6 Sadamapiirkonna probleemilahendused 

Arenduse eesmarklde taitmiseks tuleb lahendada rida probleeme,. mis on eelpool 
loetletud sadamapiirkonna norkustena ning arendusohtudena. Alljargnevalt on veelkord 
toodud nende probleemide loetelu ning lahenduste selgitused ja etappidesse kuuluvus. 

Alustavates etappides Probleem Edasiarenduse etappides 

Olemasolevad 
sadamakaid on kas 
osaliselt voi talelikult 
lagunenud. 

Taiellkult puuduvad 
kaasaegsed jahtide 
sildumisehitised. 

Sadamahooned on 
korrastamist vajavas 
seisus. 

Juurdepaasutee on 
lagunenud 
asfaltkatlega. 

Karestiku vahetu 
lahedus ja sellest tekkiv 
veevoolu turbulents. 

HOdrojaama reiiimist ja 
mereveetasemest 
tulenevad veetaseme 
jarsud kolkumlsed 
sadamapiirkonnas. 

Arenduse lopptulemusena on 
kolk olemasolevad kaid 
Omberehitatud nende praegustel 
kohtadel. 

Kasutusele voetakse 
kaasaegsed ujuvkaid. 

Sadamamahooned voetakse 
uuesti kasutusele, 
rekonstrueeritakse ja 
kaasajastatakse uutele 
kasutustele vastavalt. 

See tanav korrastatakse. 
Rajatakse taiendav uus 
Ohendustee. 

Sadama veeala kaitstakse kiire 
turbulentse veevoolu ja setete 
kuhjumise eest voolusuunaja 
rajamisega Victoria Bastioni 
idatipu kohal. Veevool 
suunatakse sildumisveest 
eemale joe telje suunas. 

Jahtide sildumisehitistena 
kasutatakse ujuvkaisid, mis 
tagavad jahtide nouetekohase 
kinnitatuse solturneta 
veeseisude [arskudest 
muutustest. 

Kasutusele voetakse 
kaasaegsed ujuvkaid. 

Jahtide sildumisehitistena 
kasutatakse ujuvkaisid, 
mis tagavad jahtide 
nouetekohase kinnitatuse 
solturnata veeseisude 
jarskudest muutustest. 

Navigatsioon Narva joel 
on seotud 
kontrolljoonest 
tulenevate piirangutega. 

Narva [oesuu 
laevatatavus. 

Sadama sildumisveeala. ja 
kontrolljoone vahele [aetakse 50 
m laiune navjgatsiooniveeala, 
kuhu ei planeerita rajatisi. 

Sarna ja edaspidi 
saavutatavatest 
kokkulepetest tulenevalt. 

Koostoo olude paran
damise eesmargil Narva 
joe teiste sadamatega 
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Suhteliselt kitsas 
hoonestamiseks, 
platsideks ja 
haljastamiseks 
kasutada olev kaldaala 
sadamapiirkonnas. 

Puudub [alakalate kaik 
kesklinnast otse 
sadamakohale: 

Oleinvesteerirnise oht: 

Kasutusele voetakse kaldaala, 
milline on sadama kasutuses 
praegusel etapil. Kaldaala 
laiendatakse eelkoige 
Joetanava kohal ning hoonete 
nr.1 ja nr.2 taguste alade arvel. 

Jalakaiate kaik rajatakse 
Victoria Bastionist louna pool 
asuvale kaitseehitise nolvale, 

Sadama arendus on jaotatud 
etappidesse, kus eesrnarklde 
taltmlse nimel tehtavad 
investeeringud vaIitakse 
optimaalsed. Oleinves-teeringud 
minimaliseeritud. 

kaubalaevade, 
reisilaevade ja 

.tiiburlaevade vastuvotu 
pohlendatuse korral. 

Edasiarenduse alale (4. 
ala) kavandatakse alade 2. 
ja 3. kohane sadama 
territooriumi laiendus 
veeala arvelt. 

Sadama eduka arengu 
korral on arenduse 2., 3. ja 
4. etapis tehtud 
investeeringud end 
pohjendanud ja probleem 
kaotab aktuaalsuse, 

6. SADAMA ARENDUSE ETAPPIDE ELEMENDID JA 
MAKSUMUSE ESIALGNE HINNANG 

Joesadama arenduse elementideks on Oldise eesrnarql kohaste detailsete eesmarklde 
taitrnlseks ,vajalikud ehltustold ettevalmistavad tegevused ja ehltustood ning 
opereerimist ettevalmistavad tegevused. Kaesolevas osas on toodud arenduse 
elementide IOhikirjeldused ja maksumuste esialgsed hinnangud arenduse alustavate 
etappide 1 - 4. loikes. 

Lahtudes pustltatud eesmarkidest tuleb esmatahtsaks lugeda 1. alai paikneva platsi P1 
suurust. Sadama arendamise seisukohalt on tahtis kavandada volmallkult suurem plats 
P1. Kaesolevaga on esitatud sadama 1. ala kavandamise kaks alternatiivi (Leht NARVA 
JOESADAMA ARENGUKAVA, joonis Narva Joesadama Plaan 1:2000): 

Alternatiiv I : Kriteeriumiks on voimalikult suure platsi P1 saavutamine, valtldes 
seejuures ulatuslikumaid veealale laiendamisi ning sildumisvee 
sattumist voolusuunaja poolt kaitsmata veealale voi siis voolusuunaja 
pikendamise vajadust. 

Alternatiiv II: Kriteeriumiks on olemasolevate sildumisliinide taaskasutamine ning 
sellest tulenev voimallk platsi P1 suurus (vahim voimalik platsi suurus), 

Kaesoleval juhul eelistatakse alternatiivi I kohast arengut. 

Sadama alustava arenduse etapilisuse tottu on tahtis ka kaide kasutuselevotu ja~ekord. 

Kaesolev arengukava naeb ette kaide jargneva kasutuse alustava arenduse etappides, 
eesmarke F - H arvesse votmata (K - kai, matkalaeva pikkus 30m). 
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Kaide kasutuselevotu etapilisus 

(Sildumiskohtade summaame arv arendusalade 1 - 3 taiellku holvamise korral) 

.'-.... 

Olemasolev 
kai 

Uus kai Arenduse 
1.etapp 

Arenduse 
2.etapp 

Arenduse 
3.etapp 

Arenduse 
4.etapp 

K1 1 tankimine 
Kai nr.1 K2 1 matkelaev 
Kai nr.1 K3 1 matkelaev 1 matkelaev 
Kai nr.2 K4 1 matkelaev 1 matkelaev 
Kai nr.3 K5 2... 3 kohta 

(n.sustad) 
K6 20. iahti 
K7 20. iahti 
K8 20. jahti 
K9 20. jahti 20. jahti 

K10 20. iahtl 20. iahti 
K11 20. iahti 20. iahti 

Sadama hoonete rekonstrueerimine ja kaasajastamine on kavandatud koos nende 
juurde kuuluvate ja kOlgnevate platsidega lahtudes kaide asendist jargmiselt: 

Hoonete ja platside rekonstrueerimise etapilisus 

Olemasolev 
hoone . 

Uude 
kasutuse 

Arenduse 
1. etapi 
ehitus 

Arenduse 
2. etapi 
ehitus 

Arenduse 
3. etapi 
ehitus 

Arenduse 
4. etapi 
ehitus 

Hoone nr.1 H1 ja P1 H1 [a P1 H1 talend 
Hoone nr.2 H2 [a P2 H2 [a P2 
Hoonete 
cruoo nr.(3) 

H3 ja P3 H3 ja P3 (H3 ja P3 
taiendavalt) 

Vaike hoone Iikvideerimine 

Kaide kasutuselevotu tagamiseks ja terviklikkuse sallltarnlseks kaide kasutuselevotu 
eelsel perioodil kavandatakse jargmine ehituskava (N - novakindlustis, K - kai, V 
voolusuunaja ja kaldtee jahtide maale tombamlseks, S - suvendustood). Tabelis toodud 
ujuvkaide K6 kuni K11 paigaldamine kavandatakse tegeliku sildumiskohtade helve jargi 
eelnenud aastate andmetele toetuvate prognooside alusel. 
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Hudrotehniliste ehitustoode etapilisus 

Olemasolev 
kai 

Uued 
ehitused ja 

tood 

Arenduse 
1. etapi 
ehitus 

Arenduse 
2. etapi 
ehitus 

Arenduse 
3. etapi 
ehitus 

Arenduse 
4. etapi 
ehitus 

N1 ia k1 N1 K1 
Kai nr.1 N2 la K2 N2 K2 
Kai nr.1 N3 ia K3 N3 la K3 
Kai nr.2 K4 K4 K4 talend 
Kai nr.3 K5(sustad) K5(sustad) 
Ujuv sild N6 ja K6 N6 ja K6 

N7 la K7 N7 ia K7 
N8 [a K8 N8 la K8 

VI VI 
51 &52 51 52 
N9 [a K9 N9 [a K9 

N10 ja K10 N10ja K10 
N11 ia K11 N11 la K11 

5adama arenduse 1. Kuni 3. Ala Ohendused on kavandatud valja ehitada jargmiselt (T 
teed, JK - [alakaiate kaik, MP - madalpingesOsteem, KP - korgepingesOsteem, VE 
veevarustus, KA - kanalisatsioon, T5 - telefoniside): 

Ohenduste ehitustoode etapilisus 

Olemas
olevad 

uhendused 

Uued 
uhendused 

Arenduse 
1. etapi 
ehitus 

Arenduse 
2. etapi 
ehitus 

Arenduse 
3. etapi 
ehitus 

Arenduse 
4. etapi 
ehitus 

T (Joe) T1 (Joe) T1 (Joe) 
T2 T2 
JK1 JK1 

KP KP1 KP1 
MP MP1 MP1 
VE VE1 VE1 

KA1 KA1 
T5 

katkenud 
T51 T51 

Maksumuse esialgse hinnangu aluseks on arenduse 1 alternatiiv ja eeltoodud etapilisus. 
Arenduse 1 alternatiiv on monevorra korgema maksumusega kui arenduse II alternatiiv, 
seda platsi P1 osalise veealale laiendamise arvel. Maksumuse esialgne hinnang on 
esitatud seisuga 01.01.1998.a. Maksumus on toodud tuhandetes kroonides ja sisaldab 
kalbernaksu 18%. 
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Esimese etapi t66de ja maksumuse esialgne hinnang (tuh. kr.) 

Jrk. Nimetus ja kirjeldus Maksu
mus 

1. Arengukava koostamine ja kinnitamine. Arengukava koostamise 
eesmargiks on sadama arenduse lahlperloodl tegevustes 
kokkuleppele [oudmiseks vajaliku lahtematerjali ettevalmistamine. 

130 

2. Sadamapiirkonna tehnilis-majanduslikud- ja instrumentaaluuringud. 
Vaatluse alia voetakse sadama arendusega seonduv. Uuringute 
loppedes korrigeeritakse varemkoostatud arengukava ja 
kinnitatakse edasi uuringute jargse seisuga. 

400 

3. Sadama detailplaneeringu koostamine ja ekspertiis. 
Detailplaneering koostatakse arenduse alustavatele etappidele 2 ja 
3. Detailplaneering on aluseks lahiaastate ehitustegevusele 
arenduse aladel1 ja 2. 

200 

4. K4: Olemasoleva kai nr. 2 rekonstrueerimine. Projekteerimine, 
uurimine ja ehitustood. Teed tehakse eesmargiga tagada 
joelaevade sildumine 1998.a. navigatsiooniperioodiks, kuni 
ulatuslikuma arenduse kaivitlJmiseni. Teed tehakse kinnitatud 
arengukava kohaselt. 

1 100 

5. Olemasoleva jahtide ujuvkai remont. Teed tehakse eesmargiga 
tagada jahtide sildumine 1998.a. navigatsiooniperioodiks. Ujuvkai 
hilisemat kasutust ei kavandata. 

20 

1. etapp kokku: 1 850 
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Teise etapi toode ja maksumuse esialgne hinnang (tuh. kr.) 

Jrk. Nimetus ja kirieldus Maksumus 
1. Ehitusuuringud, projekteerimine, projekti ekspertiis ja kinnitamine. 600 

Koostatakse sadama arenduse 2. etapi pakkurnisdokumendid. 

2. Ehitusettevotjate valik konkursi' alusel. sisaldab koiki kohustuslikke 100 
tegevusi Riigihanke Seaduse alusel kuni lepingu solmimlseni 
edukate pakkujatega. 

3. P3: territooriumi taiendav taitrnlne platsi P3 laiendamiseks kuni 700 
kaldaehitusjooneni. 

4. N9... N11: Nolvakindlustiste ehitus. Nolvakindlustiste rajamisel 500 
arvestatakse kaide K9 kuni K11 rajamisega. Nolvakindlustised 
tehakse looduslikust kivist, kindlustise pikkus kuni 100 m. 

5. P3: platsi P3 kate, aareklvld, Iiikluskorraldus. 1 000 

6. H3: hoonete grupi soetamine ja rekonstrueerimine. 3 000 

Uus Clhendustee Joe tanavalt, pikkus kuni 180 m. 7.. 700 

8. Ujuvad laevasillad (2 silda), rekonstruktsioon ja paigaldus. 200 

9. MP1, VE1, KA1, TS1: Elektrivarustus, sidevarustus, veevarustus, 1 300 
kanalisatsioon, valgustus. 
Ehitatakse uus madalpingesClsteem olemasolevas alajaamast 
hoone H2 tagusel nolval: 
paigaldatakse uus veevarustustorustik algusega Sepa tanavalt; 
rajatakse kanalisatsioonitorustik kanalisatsioonipumbajaamani 
(survetorustik); 
paigaldatakse uus 20-ne paariline telefonikaabel algusega Sepa ja 
Rakvere tanvate ristmiku piirkonnas. 

10010. Heakorrastus ja vaikevormid, 

11. Sadama opereerimise ettevalmistus ja marketing, rentnike otsing ja 200 
valik, rendilepingute ettevalmistamine ja solmirnlne. 

10012. Sadama passistarnine ja navigatsioonioiguse taotlemine 

2. etapp kokku: 8500 
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Kolmanda etapi toode ja maksumuse esialgne hinnang (tuh. kr.) 

Jrk. Nimetus ja kirjeldus Maksu
mus 

1. Ehitusuuringud, projekteerimine, projekti ekspertiis ja kinnitamine. 800 
Koostatakse sadama arenduse 3. etapi pakkumisdokumendid. 

2. Ehitusettevotjate valik konkursi alusel. Sisaldab koiki kohustuslikke 100 
tegevusi Riigihanke Seaduse alusel kuni lepingu solmlmisenl 
edukate pakkujatega. 

3. V1: Voolusuunaja ja kaldtee ehitus. Voolusuunaja turbulentse voolu 2 200 
rnoodajuhtimiseks sadamast - teras- ja raudbetoonkonstruktsioonid, 
ajutiseks sildumiseks vajalikud utiliidid sadama poolsele kiiljele, 
pikkus kuni 100 m. Kaldtee jahtide maale tombarniseks - pinnasele 
toetuvad raudbetoonkonstruktsioonid, pikkus kuni 50 m. 

4. P1: territooriumi taiendav taltmine platis P1 laiendamiseks. 800 
5. N1... N3: Nolvaklndlustiste ehitus. Nolvakindlustiste rajamisel 600 

arvestatakse kaide K1 kuni K3 rajamisega. Nolvakindlustised 
tehakse looduslikust kivist, kindlustise pikkus kuni 140 m. 

6. K3: Matkelaevade kai ehitus, sildurniskoht iihele 30 m pikkusele 1 100 
joeiaevale, olemasoleva kai nr. 1 piirkonnas - teras- [a 
raudbetoonkonstruktsioonid, utiliidid. Kai pikkus kuni 35 m. 

7. K4: 1. etapis rekonstrueeritud olemasoleva kai nr. 2 100 
ettevalmistamine jahtide sildumiseks, sildumiskohad 10-le jahile; 
teed tehakse peale matkelaevade kai K3 valmimist ja matkelaevade 
sildumise iileviimist kaile K3. Kai pikkus 35 m. 

8. 51: 5ildumisvee suvendustood, Siivendatakse vahetult uute kaide 100 
esine veeala. 

9. H1: Hoone nr. 1 kahekorruselise osa rekonstrueerimine. 1 000 
Ruumidesse kavandatakse sadama kontor, pesuruumid, 
tualettruumid, saun, toitlustusasutus, proviandi ja informatsiooni 
rnuuk, rahavahetus, ajaviiteruumid, koolitusruumid ja klubiruumid, 
vastavuses eesrnarkldeqa A., B. ja D. Orienteeruv ruurnide pind 
kokku 230 m2. 

10. H1: Hoone nr. 1 iihekorruselise osa rekonstrueerimine. Ruumidesse 2500 
kavandatakse spordivarustuse ja jahtide hoid ja remont. Ruume voib 
kasutada kuni nimetatud vajaduse lopliku valjakujunemiseni teistel 
eesrnarkldel, millised ei kahjusta rekonstrueeritud hoones 
saavutatud kvaliteedi taset. Orienteeruv ruumide pind kokku kuni 
1250 m2 

11. P1, T1: Territooriumi platside [a juurdepaasutee (Joe tanava) 1 300 
remont. Remonditakse olemasolevate platside katted, paigaldatakse 
aareklvld, korrastatakse ja tahlstatakse liikluskorraldus. Platsi P1 
laiendus kaetakse asfaltkattega. 

12. Heakorrastus [a valkevormld, 100 
13. 5adama opereerimise ettevalmistus ja marketing, rentnike otsing ja 200 

valik, rendilepingute ettevalmistamine ja solmimlne. 
14. Sadama passistamine ja naviqatsioonioiquse taotlemine. 100 

3. etapp kokku: 11000 
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Neljanda etapi t66de ja maksumuse esialgne hinnang (tuh. kr.) 

Jrk. Nimetus ja kirjeldus Maksumus 
1. Ehitusuurinqud, projekteerimine, projekti ekspertiis ja kinnitamine. 

Koostatakse sadama arenduse 4. etapi pakkumisdokumendid. 
600 

2. Ehitusettevotjate valik konkursi alusel. Sisaldab koiki 
kohustuslikke tegevusi Riigihanke Seaduse alusel kuni lepingu 
solmirniseni edukate pakkujatega. 

100 

3. K4: Kai vabastamine jahtidest ja ettevalmistamine matlekaevade 
vastuvotuks, sildumiskoht uhele 30 m pikkusele joelaevale 

50 

4. K2: Matkelaevade kai ehltus, sildumiskoht Clhele 30 m pikkusele 
joelaevale, olemasoleva kai nr. 1 piirkonnas - teras ja 
raudbetoonkonstruktsioonid, utiliidid. Kai pikkus kuni 35 m. 

1 100 

5. K1: Tankimiskai ja tankla: kai teras ja raudbetoonkonstrukt
sioonis, pikkusega kuni 15 m. Tankla standardtootetest kahele 
kOtusel liigile, automaatse tankuriga. 

1 800 

6. K5: Korrastatakse ja ehitatakse osaliselt umber sOstasild ja selle 
taga paiknev tugimjjur nr. (3), ehitatakse teine taiendav kaldtee 
sustade territooriumile toomiseks; teras ja 
raudbetoonkonsfruktsloonld. Konstruktsioonide kogupikkus piki 
kaldajoont kuni 35 m. 

300 

7. P2: Territooriumi taiendav taltmine platsi P2 osaliseks 
laiendamiseks. 

100 

8. N6... N8: Nolvakindlustiste ehitus. Nolvakindlustiste rajamisel 
arvestatakse kaide K6 kunl K8 kinnitamisega. Nolvakindlustised 
tehakse looduslikust kivist, kindlustise pikkus kuni 140 m. 

600 

9. K6... K8: Jahtide ujuvkaide ehitus. Paigaldatakse 3 20-ne kohalist 
ujuvkaid (toostuslikud tooted), ankrud, vaiad, trepid. 

1 900 

10. S2: Veeala suvendustood. Madaliku Iikvideerimine sildumisvees 200 
11. H1: Hoone nr. 1 taiendav rekonstrueerimine. Laiendatakse 

toitlustusasutust, pesuruume, sauna, tualettruume, klubiruume, 
vastavalt eesmarkidele A. kuni D. Orienteeruv ruurnide pind 120 
m2. 

500 

12. H2: Hoone nr. 2 rekonstrueerirnine. Ruumidesse kavandatakse 
spordivarustuse ja jahtide hoid, remont ja valmistamine. Ruume 
voib kasutada kuni nimetatud vajaduse lopllku valjakujunemiseni 
teistel eesmarkldel, millised ei kahjusta rekonstrueeritud hoones 
saavutatud kvaliteedi taset. Orienteeruv ruumide pind kokku 2100 
m2. 

4200 

13. P2: Platside rekonstrueerimine, paigaldatakse katted, aarekivid, 
liikluskorraldus. 

1 800 

14. KP1: Korgepingesusteerni rekonstruktsioon - laiendatakse ja 
kaasajastatakse olemasolev alajaam hoone H2 tagusel nolval. 

300 

15. JK1: Jalakaiate trepi ja kaigu rajamine Victoria Bastionist 
lounapool paiknevale nolvale . 

200 

16. Heakorrastus ja vaikevormid. 150 
17. Sadama 4. etapi opereerimise ettevalmistusja marketing. 200 
18. Sadama passistarnine ja naviqatsloonioiquse taotlemine. 100 

4. etapp kokku: 14200 
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1. kuni 4. etapi maksumuse esialgne hinnang kokku (tuh. kr.): 

Etapi 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tulemus etapi loppedes Maksumus 

Arengukava, detailplaneering, ekspertiis, kaide remont 1 850 
1998.a. hooaja navigatsiooni tagamiseks. 

Hoonetegrupi H3 rekonstruktsioon, uhendustee, platsid, 8500 
nolvaklndlustused, 2 ujuvsilda jahtidele, insenervarustused, 

1 matkelaevade kai, 10 jahtide sildumiskohta, hoone nr.1 11 000 
rekonstruktsioon, plats arenduse 1. alaI. 

Taiendavalt 2, kokku 3 matkelaevade kaid ning 60 jahtide 14200 
sildumiskohta, hoone nr.2 rekonstruktsioon, plats arenduse 2. 
alaI. KorgepingesDsteemi laiendus ja kaasajastamine. 

1. kuni 4. etapp kokku: 35550 

7. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE. 
OM)(NDISUHE. 

Joesadama valjaarendamiseks ja edasiseks haldamiseks on vajalik luua eluiouline 
organisatsioon. Kaesoleval hetkel on Joesadama kompleksi kuuluvad hooned ja 
rajatised erinevate linnaametite kaes. 

Moistlik on koondada koigi asjast huvitatute huvid ja soovid, et saavutada Ohine 
eesrnark - kaasaegne Narva Joesadam, Uus organisatsioon tuleb luua vastavuses 
eesmarkidega, mis on toodud 4. osas. Nendest lahtudes oleks Narva Joesadama 
organisatsiooni eesmargideks: 

• klndlustada Joesadama kompleksi valjaarendamine; 
• kindustada hoonetekompleksi haldamine; 
• kindlustada Joesadama funktsioneerimine; 
• koordineerida vabaajaOritusi ja sporditegevust. 

7.1 Omandisuhe 

Praegune hoonetekompleks ja Joesadama kaldarajatised kuuluvad Iinnavalitsusele. 
Hoonete juurde kuuluv krunt ei ole kinnistatud. Hooned ja rajatised peavad edasi 
kuuluma linnavalitsusele vahernalt arendusprotsessi loppemiseni. See kindlustab kogu 
arendusprojekti eduka elluviimise. Krunt tuleb kanda kinnistusse kui munitsipaalmaa. 
Kogu omandus antakse Ole loodavale haldustlrmale. 
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7.2 Organisatsiooni arengu voimalikud stsenaariumid 

I Stsenaarium:
 
Osauhing taidab sadama kompleksis koiki funktsioone, s.t. tegeleb toitlustamisega,
 
sadamateenuste osutamisega, kutuse muugiga, aluste hooldustoodeqa, spordivallakute
 
teenindamisega jms. Osauhing kasutab arendusperioodil oma loodud meeskonda.
 

II Stsenaarium:
 
Osauhinq annab rendile koik kompleksi kuuluvad uksused ning teostab ise ainult uldlste
 
ja uhlses kasutamises olevate uksuste haldamist. Osauhinq solmib arendamisperioodiks
 
juhtimislepingu professionaalse flrmaqa,
 

III Stsenaarium:
 
Osauhing annab rendile ainult valitud uksused nagu veespordiklubi, jahtklubi,
 
toitlustuse jms. Osauhlng solmib arendusperioodiks juhtimislepingu professionaalse
 
firmaga.
 

Hinnanguliselt on parim III stsenaarium, mis laseb omanikul, s.o. Iinnavalitsusel,
 
otsustada vastavalt olukorrale. Arendusperioodil tekib kindlasti uusi situatsioone, mis
 
toovad endaga kaasa mitmesuguseid muudatusi. Linnavalitsus saab ise otsustada,
 
millega peab/saab tegeleda voi delegeerib need funktsioonid edasi. Selle stsenaariumi
 
kasutamisel saab Iinnavalitsus koige efektiivsemalt maarata mangureeglid ja
 
tingimused, kuidas arendatakse valja sadama kompleks ning kuidas seda hiljem
 
hallatakse.
 

7.3 III stsenaariumile vastavad tegevused 

III stsenaariumile vastavad tegevused on jargmised: 
•	 Luuakse. 100% Iinnavalitsusele kuuluv osauhlnq, mille varade hulka arvestatakse 

sadama kompleksi kuuluvad hooned ja rajatised. 
•	 Linnavalitsuse poolt rnaaratakse osauhinqu juhatus, mille peamiseks funktsiooniks 

saab kogu Joesadama projekti haldamine. 
•	 Juhatus valib tegevjuhi, kelle ulesandeks saab sadama valjaarendamine ja hilisem 

haldamine vastavalt arendusprojektile. 
•	 Konkreetselt piiritletakse tegevjuhi kohustused, oigused ja vastutus. Sellega 

tagatakse ressursside efektiivne ja eesmarkidele vastav kasutamine. . 

Arenduse algetappidel kaalutakse volmelust, kas tegevjuhi valimise asemel solmlda 
leping professionaalse juhtimisfirmaga. Edaspidi kasftletakse rnolemald kui tegevjuhti. 

7.4 Sadama arenduse tegevjuht 

Tegevjuhi esmaseks ulesandeks on voimalikult optimaalse meeskonna loomine projekti 
edukaks elluviimiseks. Samas peavad organisatsioonisisesed kulud olema voimalikult 
minimaalsed, et tagada maksimaalsete rahaliste vahendite kasutamine konkreetseks 
arendustegevuseks. 
Tegevjuhil on kaks pohlfunktsiooni: 
•	 sadama kompleksi haldamine; 
•	 sadama kompleksi valjaarendamine. 
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Molemad toimuvad paralleelselt, kuid esialgu on esmatahtis arengukava kohane 
sadama valjaarendamine. 

7.5 Sadama kompleksi haldamine 

Sadama haldamisega seonduvad esmased tegevused on jargmised: 

•	 Viia labi olemasoleva vara inventariseerimine ja sClstematiseerimine. 
•	 Fikseerida praeguste kasutajate oigused ja nende edasine tegutsemine. 
•	 Vastavalt arengukavale selgitada kasutajatele nende voimalusi valjaarendus

perioodil (hoonete, sadamarajatiste rekonsrueerimistood, territooriumi kasutamine 
jms.). 

•	 Koos detailplaneeringuga teostada maa kinnistamisprotsess, mille lopetarnine 
toimuks koos detailplaneeringu kehtestamisega. 

•	 Jark - jargult, vastavalt arendusprotsessi tulemustele, tuleb tegevust organi-seerida 
sadamas, hoonetes ja spordlvallakutel, 

•	 Koostada korrektne rendilepingute andmebaas. 
•	 Aidata kaasa kohaliku veespordiklubi voi Ija jahtklubi organiseerimisele. 

7.6 Sadama kompleksi valjaarendamine 

Sadama kompleksi vallaarendamlseqa seonduvad esmased tegevused on jargmised: 

•	 Konkreetsete tegevusplaanide koostamine, vastavalt kinnitatud arengukavale. 
•	 Korrektsete tooettevotuleplngute solmimine. 
•	 Objektide Clleandmise ja toode vastuvotmise korra valjatootamine. 
•	 Arendustoode omanikupoolse [arelvalve organiseerimine. 
•	 Arendust puudutavate dokumentide arhiveerimine. 

8.	 ARENGUTEGEVUSE KALENDERGRAAFIK 

Lahtudes sadama arenduse etapilisusest on koostatav sadama ARENDUSTEGEVUSE 
\.- KALENDERGRAAFIK. Nimetatu on toodud tabelis kaesoleva osa juurde. Graafiku 

taitrnine soltub eelkoige rahalistest voimalustest ja on seetottu ESIALGNE. 

Kalendergraafiku koostamisel on eeldatud, et sadama alustav arendus viiakse lopule 
kolme aasta jooksul. Arvestades sellega, et arenduse 1. etapi tegevused ja tood on 
alustatud 1997.a. novembris ning et sadamas tehtavad remondfdtood peaksid olema 
lopetatud 1998.a. maiks, kujuneb kogu 1. etapi toode perioodiks november 1997 kuni 
mai 1998. Sadama arenduse 2. etapi toodeqa tuleks alustada juulis 1998. Tood on 
lopule viidavad 1999. aasta lopuks. Sadama arenduse 3. etapi toodega tuleks alustada 
juulis 1999. Tood on lopule viidavad 2000. aasta lopuks. Sadama edasiarenduse kava 
kaesoleval juhul veeI ei vaadelda. 

Kalendergraafikus on tegevused esitatud etappide loikes, Tegevusted on vastavuses 
arenduse etappide koosseisudega, millised on loetletud osas 6. Eraldi ridadele on valja 
toodud ekspertiisid, kinnitamised ja kehtestamised, 5.0. otsuste tegemine. 
Kalendergraafiku ajaClhikuks on kuu. Koik tegevused on paigutatud kalendergraa'fikusse 

. --~ 
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kuude loikes. Tegevuste kavandamisel on arvestatud nende tegevuste lablviimiseks 
vajalikku ajakulu ja ehitustoode korral nende labivlimlseks sobivat klimaatilist perioodi. 

Kalendergraafikus toodud tegevused jaotuvad alltegevusteks. Alltegevuste loetelud ja 
graafikud koostatakse tegevuste tegeliku kaivltamise alul, s.o. tegevuste algatamiseks 
tehtavate otsuste ettevalmistamise ajal, kaesoleva arengukava kinnitamise jargselt. 
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