NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .20 14.a nr 805-k

Projekteerimistin gimuste kinnitamine
(Kummeli tn 17 aiamaja. kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detai/planeeringut
koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLU SE KÄIK
16.06.2014 . a. taotl es (taotlus nr 6 103/1 - 14) Natalia Lunina Narva Linnavalitsuse Arhitektuur i
ja Linnaplaneerimi se Ametilt proj ekteerimistingimusi Kummeli tn 17 aiamaj a, kõrvalhoonete ja
rajatiste püstitamisek s ilma det ailplaneeringut koostamata. Uued hooned on aiamaja, saun ja
majandushoone. Uued rajatised on kasvuhoone ja parkimiskoht. Projekteerimistingimuste
eeln õu on koosk õlastatud naab erkinnisasjade oma nikeg a (kooskõ las tuse d on esi tat ud
30.06. 2014a).

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse § 19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuurse d ja
ehituslikud tin gimused.
2.2 Planeerimisseaduse § 9 lõike 10 punkti 2 ko haselt kohalik omavalitsus võib lub ada ilm a
det ailplan eeringut koostamat a olemas oleva hoonestu se vahe le jäävale ühe le krundil e
ük sik elamu ehitusprojekti koo stamist j a püstitamist, kui uue ük sikelamu projekteerimisel ja
ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi j a planeerimispõhimõtteid ning koh alik
om av alitsus on saanud proj ekteerimi stin gimuste ee lnõu koht a naaberkinn isasja om anike
kirj aliku nõus oleku, mille puudumisel lan getab otsu se koh alik om aval itsu s, arvestades
naab erkinnisasja omanike seisukohtadega.
2.3 Narv a linna ehitusmääruse §3 lõike 3 koh aselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
määratud Narva linna Ameti asutuse (ed aspidi Ameti asutus) ettepanekul seaduses sätestatud
juhtudelloa det ailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks .
2.4 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 koh aselt proj ekteerimistingimused kinnitab
korr aldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS
Kinnitada projekteerimi stingimused Kummeli tn 17 aiam aja, kõrvalhoonete ja rajatiste
püstitami seks ilma det ailplaneerin gut koostam ata järgnevalt:

3.1. ÜLDANDMED
3.1.1 Kinni stusraamatu andmed:
Kummeli tn 17, katastriüksuse tunnus 51103:008 :0040, elamumaa, pindal a 61 7 m";

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
Projekti ko ostamise eesmärgiks on aiamaja, kõr valhoonete j a rajati ste pü stitamine ilma
detailpl aneer ingut koostamata.

3.3 ÜLDNÕU DE D
3.3. 1 Proj ekti koostamisel juhinduda Eest is kehtivatest seadustest, standardit est,
normdokumentid est ja juhendite st, sealhulgas:
- Majand us- ja Kommuni katsioonim inistri 17.09.20 IO.a. kehtestat ud määrus nr 67
"N õuded ehitusproj ektile";
- EVS 812- 7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehit istele esitatava põhin õude,
tuleohutusnõ ude taga mine projekteerimi se j a ehitamise käigus;
- Narva Linn avolik ogu 30.11.2006.a. kinnit atud määrus nr.48 "N arva linna
ehitusmäärus";
- Narva Linn avolik ogu 24.01.20 13 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldpl aneering;
- Eesti Standard EVS 865-1 :20 13 "Hoone ehitusprojekti kirjeldu s. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri";
- Eesti Standard EVS 811 : 2012 "Hoone ehitusproje kt";
- Eesti Standard EVS 907 :20 10 .Rajatise ehitusproje kt";
- Majandu s- ja Kommunikatsioonimini stri 24.12.2002 .a. kehtestat ud määrus nr 69
"Ehitise tehniliste andmete loetelu ";
- Vabari igi Valitsuse 27. 10.2004. a määrus nr 3 15 .E hitisele j a selle osale esitatavad
tuleohutu sn õuded";
3.3.2 Proj ekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digit aalset geodeetilist krund i
alusplaani täps usega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad ),välja arvatud väikeehitise ehi tusproj ekt. pea b olema koostatu d või
kontrollitu d projek teerimi ses pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitussea dus § 18
lõige 4 punkt 1).
3.3.4 Proj ekt peab olem a heaks kiidetud kõigil seadusega etten ähtud juhtudel.
3.3.5 Väljastatud projekteerimi stingimused lisada projekti kausta.
3.3.6 Esitada proj ekti nimetu s vastavalt projekt eerimi stingimustele: "Kumm eli tn 17
aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamin e ilma detailplaneeringut
koo stamata".
3.3.7 Projekti koosseisu s esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastu s peab olema üheselt
mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed
(kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
(kinni stu aadress, kooskõl astaja nimi ja perekonn animi) j a kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8 Projekti tell ija lähteülesandes märki da ära tellija valitud projekti staadium.
3.3.9 Esitada Arhitektuuri - j a Linnaplan eerimi se Ametile kooskõlastami seks ehitusprojekt
paberkandj al vähemalt kahes identselt komplekteeritud ekse mplaris.
3.4 ARHITEKT UURSED JA LINNAEHITUSLIKU D TIN GIMUSED

3.4. 1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Ehitusala: Kumm eli tn 17 krundi piirides.
Ehitusjoon: mitte Ületada väljakujunenud ehitusjoont.
Määrata hoonete kasutu saeg aastas.
Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil ).
Lubatud suurim proj ektee ritava aiamaja kõrgus: kun i 7,5m planee ritud
maapinn ast harj ajooneni.
3.4.6 Projekteeritava aiamaja korruste arv: kuni 2.
3.4.7 Lubatud suur im projektee ritavate kõrvalhoonete kõrgus: kuni 5m planeeritud
maapinn ast harjaj ooneni.
3.4.8 Projekteeritavate kõrvalhoonete korruste arv : 1.
3.4.9 Välisviimistlus: välisv iimistluse j a värvilahenduse pass esitada proj ekti koosseisus
(värv ivaated koos värv ikoodidega). Värvivaat ed esitada mõõtka vas 1:1OOvõi 1:50.
Vaadetel näidata peasissep ääsude detaillah enduse d, vaadete tähi stused, akende ja uste
värv itoonid. välisviimistluse materjalid, värvika taloogi nimetus j ne. Metallosade
värvitooni d esitada RAL kataloogi järgi.
3.4.10 Katusekattematerj al: mitte kasutada asbesti sisaldava id materjale.
3.4.11 Piirded j a parkimiskohad: lahendada krundi piirides .

3.4.12 Piirded : vajadusellahendada piir e kõrgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse nin g
hoonega kooskõlas 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 prot sentuaalselt ületada halj astatavat pinda.
3.4 .14 Teed j a j uurdepääsud : kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, muruki vi või puistkate.
Juurdepääs krundile : Kummeli tänavalt.
3.4 .1 5 Jäätmek äitlus: lah endada proj ekti mahu s, näidates asendiplaanil , prügikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementid ega.
3.4.16 Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4 .17 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
mõõdi stu se alusel. Jo onisel näid ata proj ekteeritava ala piirid . Asendiplaanil esitad a tabel :
"Ehitiste eksplikats ioon" (sh vä lisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad ..
Asendiplaan : näidata tänava ehitusjoon j a hoonestuse as uko had, ehitiste mõõtmed ,
kaugus lähimate piiride ja ehitisteni , tehno võr gud , pinnakatted , lammutatavad ehitised ,
lahend ad a sisse- j a väljasõit krundilt, prü gikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult
kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus .
3.4.18 Es itada vertikaalplaneerimise lahendus .
3.4 .19 Proj ekti koosseisus esitada lisak s:
- põrand at e ja seinte konstruktsioon koo s nende lõiget ega,
- akende j a uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruurnide tehnosüsteemide proj ekteerimine: vajadusel esitada insen er-tehnil ised
osad Eesti Standard iga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusproj ekti staadium ile.
3.5.2 Hoone va rus tam ine väli svõrkudega : vaj aduse l esitada vä listrasside tööproj ektid . Kasut ada
eraldi kau sta (tiitell eht, se letuskir i, tra ssi plaan, montaazi sk eem , sõ lmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnili sed
tingimused ja projektid kooskõl astada vast avate võrguvaldajatega.
3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Päästekeskus.
3.6.2 Naaberkinni stute om anikud ( kruntidevaheli sed piirded , projekteeritud ehiti ste as ukohad
j a kõr gused nin g nend e vahe lised tuleohutuskujad ).
3.6.3 Kumm eli tn 17 kinni stu omanik .
3.6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1 Korraldus j õustub teat avakstegem isest.
4.2 Käesoleva d projekteerimistingimused on kehtivad kuni 15.07.2016. a.
4.3 Käes o leva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalit su sele vaid haldusmenetluse
seaduses sä tes tatud korras 30 päeva j ooksul arv ates korraldusest teadasaami se päevast või
esitada kaebuse Tartu Hald "kohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus

Ants Liimets
Linnasekretär

