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18.09.20 13.a nr 875-k

Projekteerimistingim uste kinnita mine
(Kompa ssi tn 16 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLU SE KÄIK

0 1.07.20 13. a. Sergey BaJkin taotlus (nr 654 1/1-14) Narva Linna valitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimi se Ametilt projekteerim istingimu si Kornpassi tn 16 aiamaja püstitamiseks ilma
detailplaneeringut koosramata . Uus hoone on aiamaja. Vana aiamaja lamrnutamine.
Projekteerim istingimuste
eelnõu
on
kooskõlastatud
naaberki nnisasjade
oma nikega
(kooskõlastused on esit atud ).

2. ÕIGUSUKUD ALU SED
2.1 Ehitusseadu se § 19 lõikele 3 kohaselt projekte erimistingirnused on ehitise arhitektuursed j a
ehitu siikud tingimused .
2.2 Planeerimi sseadu se § 9 lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilma
detailplaneerin gut koostamara olemasolev a hoonestuse vahele jäävale ühele krundile
üksikelamu ehituspro jekti koostami st ja püstitamise kui uue üksikelamu projekteerimi sel ja
ehitamisel j ärgitakse piirkonna hoouestuslaadi ja planeerirn isp õhim õtteid ning kohal ik
omavalitsu s on saanud projekteerimistingi rnuste eelnõu kohta naaberkinn isasja orna ni ke
kirjali ku nõusoleku. mille puudum isel langetab otsuse kohalik omavalitsus. arvestades
naaber kinnisasj a oman ike seisukohtadega.
2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
määratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sätestatud
juhtudel Jo a detailplaneeringut koosramata hoone ehitu sprojekti koostamise ks.
2.4 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt proj ekteerimi stingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3. OTS US
Kinnitada proj ekreeri m istingimused Kompassi tn 16 aiamaja püst itamisek s ilma
detai Iplaneeringut koos ta rna ra järgneval t:
3.1. ÜLDANDMED
3.1.1 Kinnistusr aamatu andmed:
1

Kompa ssi tn 16. katastri üksuse tunnus 5 1106:0 12:0265 , e lamumaa. pindala 82 1 m;
3.1.2 Ehitisregistri andm ed:
3.1.2. 1

aiamaj a. 118003382, I korr ust, ehitisealune pind 36m 2 ;

3.1.2.2

aiamaja. 12063 5422.2 korrust. ehiti sealun e pind 184m 2 ;

3.1.2.3

majandusehiti s, 220446120, ehitisealune pind II m";

3.1.2.4

majandusehiti s, 220446 12 1, ehitisealune pind 6m 2 ;

3. 1.2.5

kasvuhoone. 2204 461 22, ehitisea lune pind 23m\

3.1.2.6

kasvuhoone. 22044612 3 ehitisealune pind 7m 2 ;

3. 1.2.7

prügikast. 22044 6124 ehiti sealune pind 5m 2 ;

3.1 .2.8

katus ealune. 2204461 25 ehitisealune pind 28m 2 ;

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
Projekti koostami se ees märgiks on aia maja püstitamine ilma detailplaneerin gut koostamata.

3.3 ÜLDNÖUDED
3.3.1 Projekti koost ami seljuhindud a Eestis keht ivatest seadu stest. standarditest.
normdokum entid est ja j uhendit est, sea lhulgas :
- Majandu s- ja Kommunikatsioo niministri 17.09.2010 .a. kehte statud määrus nr 67
,.Nõuded ehitu sprojektile" ;
- EVS 8 J 2-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistel e esitatava põhinõude.
tuleohutusn õude tagamine projekteerimi se ja ehitami se käigus ;
- Narva Linnavoli kogu 30. J 1.200 6.a. kinn itatud määru s nr.48 .,Na rva linna
ehi tusmäärus" ;
- Narva Linnav olikogu 24.01 .2013 otsu sega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering.
- Ees ti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusproj ekti kirj eldus, Osa 1: Eelproj ekti
seletuskiri";

- Ees ti Standard EVS 811 : 2006 ,,I-Jo one ehitusproje kr":
- Ees ti Standard EVS 907 .Rajatise ehitu sprojekt";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69
"E hitise tehni I iste andmete loetelu" :
- Vaba riigi Va litsuse 27. 10.2 004. a määru s nr 3 15 .Ehitise le ja selle osa le esitatavad
tuleohutusn õuded";
3.3.2 Projekti koostamisel kasutad a tõest tehnov õrkudega digitaalset geod eetilist krundi
alu splaani täpsu sega M I:500. mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (se lle osa d),vä lj a arvatud väikeehiti se ehitusprojekt. peab olema koos tatud või
kontr ollitud projekteerimi ses pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18
lõige 4 punkt 1).
3.3.4 Projekt peab olem a heaks kiid etud kõigil seadu sega etten ähtudjuhtudel .
3.3.5 Väljastalud projekteerirnistin gimused lisada projekti kausta.
3.3.6 Es itada projekti nimetus vasta valt projekteer imistin gimu stele: "Kompassi tn 16
aiamaja püstitamine ilma detailplaneerin gut koostamara".
3.3.7 Proj ekti koossei sus esitada originaalkooskõlastused. Koo skõlastus peab olema ühes elt
mõistetav ja sisal dama tööde loetelu, milleg a o llakse nõus. Samuti kooskõlastaja andm ed
(kinnistu aadress. koos kõlasraja nimi ja perekonn animi ) ja koos kõlastamise kuupäev .
(ki nnistu aadress. kooskõlasraja nimi ja perekonnanimi ) ja koosk õlastam ise kuupäe v.
3.3.8 Proje kti tellija lähteülesand es mär kida ära tellij a valitud projek ti staad ium .
3.3.9 Esitada Arhitektuu ri- ja I.innapl aneerimise Ametile kooskõl astamiseks ehitusproje kt
pa ber kandja l vähemalt kahes idcntselt kompl ekteeritud eksern p lar is .
3.3. 10 Seoses naabrite koosk õlasiuse puudumisega ja et naaberkinni stute oman ike huvid ei
saa ks riivatud. arhitek tuuriame t teeb ettepaneku projektis kasutada spe tsiaalseid
tuletõkke konstru ktsioone. et vä ltida hoonesiu sõiguse seadmi sel probl eeme naabrit cga.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1 Ehitusala: Kompassi tn 16 krundi piirides.
3.4.2 Ehitusjoon. mille iilelada väljakujunenud ehitusioonI.
3.4.3 Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4 Krund i maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendipl aanil).
3.4.5 Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kõrgus: kuni 7.5m planeeritu d
maapinnast harjajooneni .
3.4.6 Projekte erit ava ajamaja korruste arv: 2.
3.4.7 Ole maso leva aiamaja lammutaruine.
3.4.8 Välisviimi stlu s: välisviimistluse ja värvilahe nduse pass esitada projekti koosse isus
(värvivaated koos värvikoodidega). Vär vivaated esitada mõõtkavas I : I OO või 1:50.
Vaade tel näidata peasissepääsude deta illahendu sed. vaad ete tähistused, akende j a uste
värvi too nid, välisviimi stlu se materjalid, värv ikata loo gi nimetus jne. Metallosade
värvitoonid es itada RAL katal oogi järgi.
3.4.9 Katuse kattema terjal. mitte kasutada asbesti sisaldava id materjale.
3.4. \0 Piird ed ja parkimi skohad . lahendada krundi piirid es.
3.4 .11 Piird ed: vaja dusel lahendada piire kõrguse ga 1.5 m sobilikuna piirk onn a miljöösse ning
hoonega koosk õlas o levaks. Piirde tüüp : dekoratii vpiir e koos kaunistava te elementidega,
võrkpiire. aiapa neelid jne. Esitad a piirde vaade j a tehnili sed näitajad (rajat ise ehitisalune
pind . kõrgus. pikku s).
3.4.12 Halja stus : põhimõ tte line kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata ase ndiplaanil.
Kõvakattega pind ei toh i protsentu aalselt ületada halj astatavat pinda.
3.4.13 Teed ja j uurdepä äsud: kõvakate. teeka tte kivid, teekatteplaad id. murukivi võ i puistkat e.
Juurd epääs krundil e : Kompassi täna valt.
3.4.1 4 Jäätrnekäitlu s: lahendada projekti mahu s, näidat es ase ndiplaa nil. pr ügikont einer
soov itavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3.4.1 S Esitada asukohaske em M:2000 .
3.4.16 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodee tilise
m õõdistu se alusel. Jooniselnäidata projekteeritava ala piirid . Ase ndiplaa nil esitada tabel :
.Ehitisre ek splikatsioon" (sh välisvõrkude andmed) ja kinni stu tehnili sed näitajad ..
Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad . ehitiste mõõtm ed.
kaugus lähimare piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised.
lahendada sisse- ja väljasõit krund iIt, prügi kenteineri asukoht, j uurdep ääsud ava Iikul t
kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus.
3.4.17 Es itada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.18 Projekti koosseisus esitada Iisaks:
- põrand ate ja seinte konstruktsioon koos nende lõigete ga.
- akendeja uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNTLTSED ERTTTNGIMUSED
3.5 .1 Hoon e siseruumide tehnosüsteemide projekteerirnine : vajadu sel esitada insener-t ehn ilised
osa d Ees ti Stan dardi ga ettenähtud mahu s. vastavalt ehitu spr ojek ti staadi umile.
3.5.2 Hoone varustam ine välisvõ rkudcg a: vajadusel esitada välistrasside tööp roje ktid. Kasutada
eraldi kausta (tiite lleht, se letuskiri. trass i plaan, montaazi skeem. sõimed. materjalid e
tellimi sspetsifikatsioon. pikiprofiil . katete taastarnine jne.) Eriosade le taotleda tehn ilised
tingimu sed ja proj ektid kooskõlastad a vasta vate võrguvaldajalega.

3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6. 1
3.6.2

Ida-Eesti Päästekeskuse Na rva Keskkom and o.
Naaberkinni stute omanikud ( kruntide vahelised piird ed. projekteer itud ehitiste as uko had
ja kõrgused ning nende vahe lised tuleohutuskujad) .

3.6.3
3.6.4

Kompassi 16 kinnistu omanik.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1
4.2
4.3

Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.09.2015. a.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Natalja S,balova
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ants Liimets
Linnasekretär

