
NARVA LINNAVALITSUS 

MAARUS I 
Narva	 13.05.2009 nr 537 

Narva linna Hinavate nimede ja majanumbrite stilistika ning tehniline lahendus 

Maarus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 15ike I punkti 2 ja Narva 
linna heakorra eeskirja § 8 19 2 alusel. 

1.PEATUKK 
ULDSATTED 

§ 1. Reguleerimisala 
(l) Kaesolev maarus kehtestab Narva linna tanavate nimede ja majanumbrite stilistika ja 

tehnilise lahenduse, mis satestab olulised tehnilised tingimused tanavanimede ja 
majanumbrite valmistamiseks ning paigaldamiseks (sh valmistamise materjal, kujundus, 
m55dud, varvilahendus, viimistlus- ja kinnitusmaterjalid, jne). 

(2) Maaruses kasitletakse Uldist informatsiooni esitatava lahenduse kohta. 
Tanavasiltide k5rgus on Uhesugune nii tanavanimetuse kui majanumbrite siltidel. Laiuse 
jargi on sildid jagatud kolmeks grupiks s5ltuvalt tanava nime pikkusest v5i 
numbrikohtadest: IUhikesed, keskmised ja pikad. 
Tanavanimetuste juures kasutatakse liigitunnuseid valjakirjutatuna (n. tee, allee, p5ik, 
valjak, plats jne) v5i IUhendatuna (mnt, pst, tn jne). LUhendites ei kasutata punkti. 
Isikunimedega tanavanimedes kirjutatakse eesnimi valja. 

(3) Kaitsetsoon	 - et tekst maksimaalselt m5juks, peab see alati silma paistma ja olema 
loetav. 
Kaitsetsoon annab tekstile piisavalt ruumi, et m5jule paaseda. Tanavanimega siltidel 
peab teksti Umber olema tUhja ruumi vahemalt 35 mm vasakust ja paremast ning 30 mm 
alumisest ja Ulemisest servast. Majanumbriga siltidel on kaitsetsoon numbri Umber 30 
mm alumisest ja Ulemisest servast, ning 40 mm vasakust ja paremast servast. 
Et tanavasilt paremini silma paistaks ja oleks loetav, peab see v5imaluse korral asuma 
300 mm kaugusel teistest objektidest (naiteks maja nurgast ja servast, akendest jne). 

(4) Varvid - kasutusel on Uks varvilahendus: valge-sinine. 



2.PEATUKK
 
TANAVASILTIDE STANDARD
 

§ 2. Tanavasiltide standart 
(1) Tavasiltide korgus on alati 150 mm. Laiuse jargi on sildid jagatud gruppideks soltuvalt 

tanava nime pikkusest: 
•	 450x150 mm 
•	 650x150 mm 
•	 kuni 1100x150 mm 

LUhikeste tanavanimetuste jaoks kasutatakse sildilaiuseid moodus 450x150 mm. 
Keskmiste ja pikkade tanavanimetuste puhul kasutatakse sildilaiuseid moodus 650x150 
mm. 
Erijuhtudel, kui tanavanimetus on pikem kui 14 - 18 tahemarki, kasutatakse sildialuseid 
laiusega kuni 1100 mm. 

(2) Tanavanimi ja majanumber Uhel sildil: 
1) Soovi voi vajaduse korral on voimalik kasutada siltide pikendatud varianti, kus tanava 

nimetus on Uhel alusel koos majanumbriga; 
2) Llihikese mnavanimega silte, mille tanavanimetused ei ole pikemad kui 400 mm, 

kasutatakse majanumbritega Uhiste aluste peal. Need on jagatud kolmeks grupiks 
soltuvalt majanumbri pikkusest: 

• 600x150 mm 
• 650x150 mm 
• 670x150 mm 

Uhe- voi kahekohaliste numbrite jaoks ning lihekohalistele lisasUmboliga numbritele 
(n 5a) on alused moodus 600x150 mm. 
Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste lisasUmboliga numbritele on alused 
moodus 650x150 mm. 
Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste numbritele koos lisasUmboliga on 
alused moodus 670x150 mm; 

3)	 Keskmise tanavanimega silte, mille tanavanimetused on pikemad kui 600 mm, 
kasutatakse majanumbritega Uhiste aluste peal. Need on jagatud kolmeks grupiks 
soltuvalt majanumbri pikkusest: 

• 800x150 mm 
• 850x150 mm 
• 870x150 mm 

Uhe- voi kahekohaliste numbrite jaoks ning Uhekohalistele lisasUmboliga numbritele 
(n. 5a) on alused moodus 800x150 mm.
 
Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste lisasUmboliga numbritele on alused
 
moodus 850x150 mm.
 
Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste lisasUmboliga numbritele on alused
 
moodus 870x150 mm;
 

4) Pika tanavanimega silte, mille mnavanimetused on pikemad kui 600 mm, kasutatakse 
majanumbritega Uhiste aluste peal. Need on jagatud kolmeks grupiks soltuvalt 
majanumbri pikkusest: 

• 850x150 mm 
• 900x150 mm 
• 930x150 mm 
Erandjuhtudel, kui tanavanimi on veel pikem, saab tanavasildi alust muuta erimo6tu 
jargides kaitsetsooni noudeid. 
Uhe- voi kahekohaliste numbrite jaoks ning Uhekohalistele lisasUmbolitega numbritele 

(n. 5a) on alused moodus 850x150 mm. 
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Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste lisaslimboliga numbriteIe on alused
 
moodus 900xl50 mm.
 
Kolmekohaliste numbrite jaoks voi kahekohaliste lisasUmboliga numbritele on alused
 
moodus 930xl50 mm.
 

3.PEATUKK 
MAJANUMBRITE STANDARD 

§ 3. Siltide korgus on iihesugune. Laiuse jargi on sildid jagatud kolmeks grupiks soltuvalt 
majanumbrite pikkusest: 
•	 150x150 mm 
•	 200x150 mm 
•	 230xl50 mm 

(1) Llihike number. Dhe- ja kahekohaliste majanumbritele voi lihekohalistele lisaslimbolitega 
numbritele on sildialused moodus 150xl50 mm. 

(2) Keskmine number. Kolmekohalistele voi kahekohalistele lisaslimbolitega majanumbritele 
on sildialused moodus 200x150 mm. 

(3) Pikk number. Kolmekohalistele lisasUmbolitega majanumbritele on sildialused moodus 
200x150 mm. 

(4)	 Suur majanumber. Korghoonete puhul voib kasutada suurt majanumbrisilti moodus 
500x500 mm. Numbrite suurus on 350 mm. 

(5) Valgustatud majanumber.	 Voib kasutada valgustatud majanumbreid, mis on kahes 
moodus: 

•	 200x200 mm 
•	 300x300 mm 

Numbri korgus vaikesel lambil on 100 mm ja teksti korgus on maksimaalselt 40 mm. 
Suurel lambil on numbrid korgusega 150 mm ja tekst maksimaalse korgusega 50 mm. 
Valgustatud majanumbrite kaitsetsooniks on 20 mm igast servast. 
Valgustatud majanumbritel kasutatakse AVERY 520EM kilet. 

4.PEATUKK 
VIIDAPOST 

§ 4. Viidaposti kujundamine 
(1)	 Ristmikel paiknevad viidapostid tanavate nimedega. Viidaposti toru korgus on 2200 

mm ja paksus 50 mm. 
Viidasiltide	 korgus on alati 100 mm. Laiuse jargi on sildid jagatud gruppideks 

soltuvalt tanava nime pikkusest: 
•	 300xlOO mm 
• 450xlOO mm 
•	 500xlOO mm 
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5.PEATUKK 
VALMISTAMISPROTSESSI KIRJELDUS 

§ 5. Valmistamisprotsessi kirjeldus 
(1) Kujundus.	 Tanavanimetuste ja majanumbrite kirjutamisel kasutatakse NewsGoth 

XCn BT fonti. Versaalide ja numbrite kargus on 90 mm, teksti k6rgus on 60 mm. 
Teksti visuaalseks esiletoomiseks on silt aaristatud raamiga, mille paksus on 5 mm 
ja kaugus servast 5 mm. 
Tahtede paksust on suurendatud 1 mm kontuuriga. 
Tahevahe (Character spacing) on suurendatud 20% Yarra. 

(2) Paigaldamine.	 Sildid paigaldatakse seinale tavalise kruvi abil. Kruvide vary on 
erinev s6ltuvalt siltide taustast - kas heledad v6i tumedad. 

6.PEATUKK 
MATERJAL 

§ 6. Kleebis 
(1) 3M™SCOTCHLITETMEG. 

TrUkitav valu-PVC reflektor kleepkile siledatele ning reljeefsetele pindadele. 
Kinnituspinnad: alumiinium-, metall- ning varvitud pinnad. 
Garantii: MCS 8 aastat 
Vastab eurostandardi ECE 104 poolt esitatavatele nouetele. 

(2) Neobond:
 
1) M6lemalt poolt alumiiniumlehtedega kaetud plastik~
 

2) Paneeli paksus - 3 mm~
 

3) Alumiiniumkihi paksus - 0,21 mm.
 
(3) Mehhaanilised naitajad:
 

1) Kaal- 3,86 kg/m2 ~
 
2) Paindetugevus - 114 MPa~
 

3) Loogitugevus - 9,8 kN~
 

4) L6ikamiskindlus - 30,1 MPa~
 

5) Soojuspaisumise koefitsient - 2,87 x 10° - 5° C- 1~
 
6) Deformeerumise temperatuur - 105° C.
 

7.PEATUKK 
RAKENDUSSATTED 

§ 7	 M~Hiruse rakendamine 
(1) Kaesolev	 maarus satestab Narva linna tanavanimede ja majanumbrite valmistamine 

ning paigaldamise tehnilisi tingimusi (sh valmistamise materjal, kujundus, m66dud, 
varvilahendus, viimistlus- ja kinnitusmaterjalid, jne) ja terna lahendamata osana on lisa 
"Narva linna Hinavate nimede ja majanumbrite stilistika ja tehniline lahendus". 

(2) Kaesolev	 maarus koos lisaga "Narva linna Hinavate nimede ja majanumbrite 
stilistika ja tehniline lahendus" avaldada Narva linna veebilehel www.narva.ee ning 
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti veebilehel www.narvapJan.ee. 

(3) Linnavara- ja Majandusametil avaldada maarus kohalikes meediakanalites. 
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(4) Kinnisvara, territooriumite, hoonete, elamute	 ja rajatiste omanikud ning valdajad on 
kohustatud tagama hoonetel tanavanimede ning majanumbrite olemasolu ja nende 
hea nahtavuse, mis on vahemalt 2,5 m k5rgusel maapinnast. 

(5) Kaesoleva paragrahvi 15ikes 4 tuleb nimetatud omanikel ja valdajatel viia linnavalitsuse 
poolt maaratud n5uetega 3 kuu jooksul (kuni 01.04.2010) vastavusse ehitise numbri- ja 
tanavamargid alates kaesoleva maaruse j5ustumisest. 

(6)	 "Narva linna Hinavate nimede ja majanumbrite stilistika ja tehniline lahendus" on 
paberikandjal kattesaadav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 
Ameti arhiivis. 

§ 8	 MiUiruse joustumine 
Maarus j5ustub 01.01.2010. 

Aleksander Ljuiig 
Abilinnapea Ants Liimets 
linnapea lilesannetes Linnasekretar 
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