NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

l6.07.20l4.a nr 807-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Jalaka tn 22 aiamaja, saunaja rajatiste püstitamine ilma detai/planeeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
09.06.2014. a. taotles (taotlus nr 5804/1-14) Vassili Mitrjuk Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri
ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Jalaka tn 22 aiamaja, sauna ja rajatiste
püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Uued hooned on aiamaja ja saun. Uued
rajatised on lehtla, kasvuhoone, veepaak, piire ja kaev. Projekteerimistingimuste eelnõu on
kooskõlastatud naaberkinnisasjade omanikega (kooskõlastused on esitatud 30.06.20l4a).

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse § 19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused.
2.2 Planeerimisseaduse § 9 lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile
üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja
ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning kohalik
omavalitsus on saanud projekteerimistingimuste eelnõu kohta naaberkinnisasja omanike
kirjaliku nõusoleku, mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades
naaberkinnisasja omanike seisukohtadega.
2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
määratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sätestatud
juhtudel loa detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks.
2.4 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused Jalaka tn 22 aiamaja, saunaja rajatiste püstitamiseks ilma
detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

3.1. ÜLDANDMED
3.1.1 Kinnistusraamatu andmed:
Jalaka tn 22, katastriüksuse tunnus 51107:007:0014, elamumaa, pindala 1 072 m";

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut
koostamata.

3.3 ÜLDNÕ UDED
3.3. 1 Proj ekti koostam isel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standardi test,
normdokumentidest ja j uhenditest, sealhulgas:
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.201O.a. kehtestatud määrus nr 67
"Nõuded ehitusprojektile" ;
- EVS 812-7 :2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatav a põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise j a ehitamise käigus;
- Narva Linnavolikogu 30.11 .2006.a. kinnitatud määrus nr.4 8 "Na rva linna
ehitusmäärus";
- Narva Linnavo likogu 24.0 1.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;
- Eesti Standard EVS 865- 1:20 13 "Hoone ehitusprojekti kirj eldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuski ri";
- Eesti Standard EVS 811: 2012 "Hoo ne ehitusproj ekt";
- Eesti Standard EVS 907:2010 .Rajatise ehitusproj ekt";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69
"Ehiti se tehniliste andmete loetelu" ;
- Vabariigi Val itsuse 27.10.2004. a määrus nr 3 15 .Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutu snõuded";
3.3.2 Projekti koostamise l kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeeti list krundi
alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poo lt.
3.3.3 Proj ekt (selle osad),vä lja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või
kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18
lõige 4 punkt I).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud j uhtudel.
3.3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimuste1e: "Jalaka tn 22
aiamaja , sauna ja rajatiste püstitamin e ilma detailplaneeringut
koostamat a".
3.3.7 Projekti koosse isus esitada originaalkooskÕJ astused. Kooskõlastus peab olema üheselt
mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed
(kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja pereko nnanimi) j a kooskõ lastamise kuupäev.
(kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) j a kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8 Projekti tellija lähteü lesande s märk ida ära tellija valitud projekti staadium.
3.3.9 Esitada Arhitektuuri- ja Linnapl aneerimise Ametile koosk õlastamiseks ehitusproj ekt
paberkandj al vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksempl aris.
3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKU D TINGIMUSED

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Ehitusala: Jalaka tn 22 krundi piirides.
Ehitusjoo n: mille ületada väljakujunenud ehit usjoont.
Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
Krundi maksi maa lne täisehitu s: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil).
Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kõrgus: kuni 7,5m planeeritud
maapinnast harjajooneni.
3.4.6 Projekteeritava aiamaja korruste arv : kuni 2.
3.4.7 Lubatud suurim projekteeritava sauna kõrgus: kuni 5m planeeritud
maapinnast harjajoonen i.
3.4.8 Projekteeritava sa una korruste arv: I.
3.4.9 Välisviimistlus. välisvi imistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(värvivaated koos värvikoodidega) . Värvivaa ted esitada mõõtkavas 1:100 või 1:50.
Vaadetel näidata peasissepääsude detai llahendused, vaadete tähistused, akende ja uste
värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloog i nimetus j ne. Metallosade
värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi .
3.4.10 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materj ale.

3.4.11 Piirded ja parkimiskoh ad: lahendada krundi piirides.
3.4.12 Piirded: vaj adusellah end ada piire kõr guse ga 1,5 m sobilikuna piirkon na m iljöösse ning
hoonega koo skõl as olevaks . Pii rde tüüp: dekorat iivpiire koos kauni stavate eleme ntidega.
võrkpiire, aiapaneelid j ne. Es itada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajati se ehitisa lune
pind, kõrgus, pikkus).
3.4.13 Haljastus: põhimõtteline kujundusl ik-funktsionaalne lahendus näidata asendipl aani l.
Kõvakattega pind ei tohi prot sen tuaalsel t ületada haljastatavat pinda.
3.4.14 Teedjajuurdepääsud: kõvakate, teekattek ivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate .
Juurdepääs krundile: Jalaka tänavalt.
3.4.15 Jäätmekäitlus: lahend ad a proj ekti ma hus, näidates ase nd iplaanil, prügikont ein er
soov itavalt piirata dek or atiivsete elementidega.
3.4 .16 Es itada asukohaskeem M:2000.
3.4. 17 Ase ndiplaa n es itada mõõt kavas 1:500. Ase ndiplaa n es itada krundi tõese geo deetilise
mõõdi stuse aluse l. Joon isel näid ata projekteeritava ala piirid. Asendi plaa ni l es itada ta bel:
"Ehitiste eksplikats ioo n" (sh vä lisvõ rkude andme d) j a kinni stu tehnili sed näi taj ad ..
Asendi plaa n: näid ata tän ava ehitusjoon ja hoon estu se as ukohad, ehitiste mõõt med,
kau gu s lähimate piiride ja eh itiste ni, tehn ovõr gud , pinnakatted , lammutatavad ehitised,
lahendada sisse- ja vä ljasõit kr und ilt, prügik onteineri as ukoht, juurdep ääsud avalik ult
kasutatavale teel e. An da par kimi se lahend us.
3.4 .18 Esitada vertikaalplan eerimi se lahen du s.
3.4 .19 Projekti koosseisus es itada lisaks:
- põrandate ja seinte kon struktsioon koos nen de lõ igetega,
- akende ja uste spetsifikatsioon .

3.5 INSENERTEHNILISED ERITIN GIM USED
3.5. 1 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine : vajadusel esitada insen er-tehnili sed
osad Eesti Standardiga ettenähtud mahu s, vastavalt ehitusproj ekti staadiumile .
3.5.2 Hoone varustamine väli svõrkudega: vajaduse l es itada välistras side tööproje ktid . Ka sutada
era ldi kausta (tiitelleht, seletu skir i, trassi plaan, mont aazi skee m, sõ lme d, materjalide
tellimisspetsifikatsioon , pikiprofiil , katete taastamine jne.) Erios ade le taotl ed a tehnili sed
ting imuse d ja proj ektid kooskõ lastada vas tavate võ rg uva ldajatega .
3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1 Ida -Eesti Päästek eskus.
3.6.2 Naab erkinnistute omanikud ( kr untidevahe lised piirded , proj ek teeritud ehitiste asuko had
ja kõr gu sed nin g nend e va helised tuleohu tuskuj ad ).
3.6.3 Jalaka tn 22 kinnistu omanik.
3.6 .4 N arva Linnavalitsuse Ar hitektuuri- ja Linnaplanee rimise Amet.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1 Ko rraldus jõustub teatavakstegemi sest.
4 .2 Käesolevad projekteerimistingimused on ke htivad kuni 15.07.2016. a.
4. 3 Käesoleva korralduse peale võib es itada Nar va Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse
seadus es sätestatud korras 30 päev a j ook sul arvates korraldusest teadasaamise päev ast või
es itada kaebuse Tartu Haldusk ;ptu Jõh vi kohtum ajale halduskohtumenetluse seadustikus
korr ~ o o /~ul arvates korralduse teatava kstegemisest.
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