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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Aniliini tn 33 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste pü stitamine ilma detai/planeeringut
koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
30.06 .20 14 . a. taotl es (taotlus nr 6532/1- 14) Igor Kr ek N arva Linnav alitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Aniliini tn 33 aiamaja, kõrvalhoonete ja
rajatiste püstitamisek s ilma detailplaneeringut koostam ata. Uued hooned on aiamaja, saun ja
kuur. Uued rajatised on lehtla, tual ett, kaev ja kasvuhoone. Projekteerimistingimuste eelnõu
on kooskõlastatud naaberkinn isasjade omanikeg a (kooskõ lastused o n es itatud 03.07. 2014a).

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse § I 9 lõikele 3 koh aselt projekteerimistingimused on ehiti se arhitektuurse d ja
ehituslikud tin gimused.
2.2 Planeerimisseaduse § 9 lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilm a
det ailpl aneeringut koostam ata olemasoleva ho on estuse vahele jäävale ühele krundile
üksik elamu ehitusprojekti koostami st j a püstitamist, kui uue ük sikelamu projekteerimi sel ja
ehitamisel j ärgit akse piirkonna hoonestuslaadi j a planeerimispõhimõtteid nin g kohalik
om avalitsus on saanud projekteerimistingimuste eelnõu kohta naaberkinnisasja omanike
kirj aliku nõusoleku , mille puudumi sel langetab otsuse koh alik omavalit sus , arv estades
naaberkinnisasja omanike seisukohtadega.
2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
määratud Narva linna Ametiasutuse (ed aspidi Am etiasutus) ett epanekul seaduses sät estatud
juhtudel loa detailplaneeringu t koostamata hoone ehi tusproj ekti koostam isek s.
2.4 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linn avalits us .

3. OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused AniIiini tn 33 aiamaj a, kõrv alhoonete j a rajatiste
püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

3.1. ÜLDANDMED
3.1.1 Kinnistusraamatu andmed :
Aniliini tn 33 , katastriüksuse tunnus 51107:035 :0004, elamumaa, pindala 1 970 m";

3.2 PROJEKTEERIMISE EE SMÄRK
Proj ekti ko ostamise ees märg iks on aiamaj a, kõr valhoonete ja rajati ste püstitamine ilma
detailplaneeringut koostamata.

3.3 ÜLDNÕUDED
3.3.1 Projekti koostam isel j uhinduda Ees tis kehtiva test seadustest , stand ar ditest,
normdokumentidest j a j uhendi test, sealhulgas:
- Maj andus- j a Kommunikatsioonimini stri 17.09.20 IO.a. ke htes tatud mää rus nr 67
"Nõuded ehitus projektile";
- EVS 812-7 :2008 Ehitiste tuleohu tus. Osa 7: ehitistele es itatava põhi nõud e,
tul eohutusnõude tag amine proj ekteerimise j a ehitamise käigus;
- Narva Linn avoli kogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 "Narva linna
ehitusmäärus ";
- Narva Linnavolikogu 24.01.2 013 otsusega nr 3 keht estatud Narva Linna üldpl an eering;
- Ees ti Standard EVS 86 5- 1:20 13 "Hoone ehituspr ojekti kirjeldus. Osa 1: Ee lprojekti
seletusk iri";
- Ees ti Standard EVS 8 11: 2012 "Hoon e ehitusprojekt";
- Ees ti Stand ard EV S 90 7:20 I0 .Rajatise ehitusprojekt" ;
- Maj andus- ja Kommunikatsioon imini stri 24 .12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69
"Ehitise tehnili ste andme te loetelu " ;
- Vab ariigi Valitsuse 27. 10.20 04. a määrus nr 3 15 .Ehitise le j a selle os ale esitatavad
tuleohutusn õuded" ;
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõe st tehnovõrkudega digitaalset geodeetiJist krun di
alusplaani täp sus ega M I:500, mi s on kooskõlastatu d peageod eedi poolt.
3.3 .3 Projekt (selle os ad ),välj a arv atud väikee hitise ehitusprojekt, pe ab olema koostatud või
kontro llitud proj ekteerimi ses pädeva vast utava spetsia listi poolt (Ehituss eadus § 18
lõige 4 punkt 1).
3.3.4 Proj ekt peab olema heaks kiid etud kõigil seadusega ettenähtud j uhtude l.
3.3.5 Välj astatud proj ekteerimistingimused lisada projekti kau sta.
3.3.6 Esitada pr ojekti nimetu s vastavalt projekteerim istin gimustele: "Aniliini tn 33
aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste pü stitamine ilma detailplaneeringut
koost amata".
3.3.7 Proj ekti koossei sus esitada originaa lkoos kõlas tused . Ko oskõlastus peab olema üheselt
mõist etav ja sisa ldama töö de loetelu , mill ega ollakse nõu s. Samuti kooskõlastaja andmed
(kinnistu aadress, koo skõlastaja nimi j a pereko nnanimi) j a kooskõlastami se kuup äev.
(kinn istu aa dre ss, kooskõ las taja nimi j a pereko nna n imi) j a kooskõ lastam ise kuupäev.
3.3.8 Proj ekti te llija lähteül esand es märkida ära tellij a valitud projekti sta adium.
3.3.9 Es itada Arhi tektuuri- ja Linn aplaneerim ise Ame tile koos kõlas tamiseks ehitusprojekt
pab erkandjal väh emal t kah es identselt ko mp lekteeritud ek semplaris.
3.4 ARHITEKT UURS ED JA LINN AEHITUSLIKUD TINGIMUSED
Ehitusala: Aniliini tn 33 krundi piirides.
Ehitusj oon: mitte ületada väljakuj unenu d ehitusjoont.
Määrata hoon ete kasutusaeg aas tas .
Kru ndi mak simaalne täisehitus: 20 % (arvutus näid ata ase ndipla ani l).
Lubatud suurim projektee ritav a aiamaja kõrgus: kuni 7,5m plan eer itud
maapinnast harj aj oon eni.
3.4.6 Proj ekteeritava aiamaja korruste arv: 2.
3.4. 7 Lub atud suurim projekteerita vate kõrv alho onete kõr gus: kuni 5m plane er itud
maapi nnas t harj aj oon eni .
3.4 .8 Projekteeritavate kõrv alho onete ko rruste arv: 1.
3.4 .9 Välisv iim ist lus : välisv iimist luse ja värvilahenduse pass es ita da proj ekti koosseisu s
(värv ivaated koos värvikoodidega). Värviv aated es itada mõõtkavas 1:100 või 1:50.
Vaadetel näidata peasisse pääsude detai Ilah endused, vaadete täh istu sed, ake nde ja uste
värvitoonid. väli sviimistluse materjalid, vär vikataloogi nimetus jne. Metallosade
värv itoo nid esita da RAL kataloogi järg i.
3.4.10 Katusekattematerjal: mitte kas utada asbesti sisaldav aid materj ale.
3.4. 1
3.4 .2
3.4. 3
3.4 .4
3.4 .5

3.4.11 Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.
3.4.12 Piirded: vajadusellahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning
hoonega kooskõl as olevaks. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega,
võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune
pind, kõrgus, pikkus).
3.4.13 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.
Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.
3.4.14 Teed ja j uurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, muruki vi või puistkate.
Juurdepääs krundile: Aniliini tänavalt.
3.4.15 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3.4.1 6 Esitada asukohask eem M:2000.
3.4.17 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:
"Ehitiste eksplikatsioon" (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..
Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,
kaugus lähimate piiride ja ehitisteni , tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada sisse- ja väljasõit krundilt , prügikonteineri asukoht , juurdepääsud avalikult
kasutatavale teele . Anda parkimise lahendus.
3.4.18 Esitada vertikaalpl aneerimise lahendus.
3.4.1 9 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- põrandate ja seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,
- akende ja uste spetsifikatsioon.
3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruurnide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardi ga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine välisvõrkudega: vaja dusel esitada välistrasside tööprojektid . Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, sõlmed, materjalide
tellimisspetsifik atsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskõlastad a vastavate võrguvald ajatega.
3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Päästekeskus.
3.6.2 Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad
ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).
3.6.3 Aniliini tn 33 kinnistu omanik.
3.6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1 Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.2 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 15.07.201 6. a.
4.3 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päevajooksul arvates korraldusest teadasaami se päevast või
esitada kaebuse Tartu Haldus ohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
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