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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Udu tn 5 suvila piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

28.06.2017. a. taotles (taot1us ill 671311-14) Svetlana Gridniva Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Ametilt projekteerirnistingimusi Udu tn 5 suvi1a
pustitamiseks. Vana aiamaja (ehr kood: 118008845) demonteeritakse. Uus suvi1a planeeritakse
orienteeruvate gabariitidega (47m 2 , korgus 7.3m, maht 183m3) .
Riigiloiv projekteerimistingimuste taot1use Iabivaatarnise eest on tasutud 27.06.2017.
Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 loikele 1 detailplaneeringu koostamine on noutav
linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustus1iku:
1) hoone pustitamiseks;
2) olemasoleva hoone laiendamiseks tile 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
3) olulise avaliku huviga rajatise, naiteks staadioni, golfivaljaku, laululava, motoringraja v5i
muu olulise avaliku huviga rajatise pustitamiseks;
4) olulise ruumilise mojuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mojuga ehitise asukoht
on valitud uldplaneeringuga.
Vastavalt P1aneerimisseaduse § 125 Ioikele 5 kohaliku omavalitsuse tlksus voib 1ubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata pustitada v5i
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahe1ejaavale kinnisasjale
uhe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) illdplaneeringus on maaratud vastava ala tildised kasutus- ja ehitustingimused, sealhu1gas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise pustitamine vci
laiendamine ei ole vastuolus ka lildplaneeringus maaratud muude tingimustega.
Udu tn 5 kinnistu asub vaikeelarnurajoonis. Selles rajoonis asuvate ehitise (Udu tn 6) suurim
maht, mis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, on aiarnaja 
225m 3 (esimese korruse puhtast p5randast pooningu soojusiso1atsioonini). Lahtudest
eeltoodust kohalik omavalitsus v5ib lubada detai1p1aneeringut koostamata Udu to 5 suvi1a
pustitamist juhul, kui hoone maht on 225m 3 (esimese korruse puhtast porandast pooningu
soojusisolatsioonini) vorreldav mahto
Udu tn 5 krundi sihtotstarve on elamurnaa 100%. Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a
otsusega ill 3 kehtestatud Narva linna tildplaneeringuga on Udu tn 5 maakasutuse
sihtotstarbeks rnaaratud hooajalise e1amurnaa. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja
Linnaplaneerimise Arnet on seisukohal, et suvi1a

pustitamine ei ole Narva linna Uldplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistu sihtotstarvet (elamumaa) ei
muudetaks.
Projekteerimistingimuste eelnou 13.07.2017. (kiri nr 1-13.l/3093) on saadetud tahitud kirjaga
valjastusteatega naaberkruntide (Udu tn 7 ja Udu tn 3) omanike1e arvamuse ava1damiseks.
Natalja Gorkova (Udu tn 7 krundi omanik) sai kirja katte 17.07.2017.
Valeri Repin (Udu tn 3 krundi kasutaja) suri 03.11.2003. Tema lapsed (Valerija Repina ja Sergey
Repin) asuvad Zhanna Kuznetsova eestkostel. Zhanna Kuznetsova said kirja katte 13.07.2017.
14.07.2017. projekteerimistingimuste eelnou on kooskolastatud Zhanna Kuznetsova poolt (kiri nr
726l/1-12.1).
20.07.2017. projekteerimistingimuste eelnou on kooskolastatud Natalja Gorkova poolt (kiri nr 7430/1
12.1).

2. OIGUSLlKUD ALUSED
2.1 Ehitusseadustiku §28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse
uksus , kui seaduses ei ole satestatud teisiti.
2.2 Planeerimisseaduse § 125 lfiike 5 punkti 1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse iiksus voib
lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailp1aneeringut koostamata
pilstitada vdi laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele
jaavale kinnisasjale Iihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobis mahuliselt ja
otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna
hoonestuslaadi ning iildplaneeringus on rnaaratud vastava ala uldised kasutus- ja
ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused,
ning ehitise piistitamine v6i laiendamine ei ole vastuolus ka uldplaneeringus maaratud
muude tingimustega.
2.3 Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 "Narva linna uldplaneeringu kinnitamine"
kehtestatud Narva linna uldplaneeringu se1etuskirja punkti 2.2.1 kohaselt detai1planeeringu
koostamise kohustusest voib linnavalitsus loobuda (va riikliku kaitse alIa vcetud maa-alal
ja miljoovaartuslikul hoonestusalal), kui soovitakse olemasoleva hoonestuse vahele jaavale
Ilhele uldplaneeringuga maaratud vaikeelamumaa juhtotstarbega krundile uksikelamu
ehitusprojekti koostamist ja pilstitamist, kui uue uksikelarnu projekteerimisel ja ehitamisel
jargitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispohimotteid ning kohalik omavalitsus on
saanud projekteerimistingimuste eeln6u kohta naaberkinnisasja oman ike kirjaliku
nousoleku.

3.

OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Udu tn 5 suvila piistitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

3.1 ULDANDMED
3.1.1 Kinnistusraamatu andmed: katastriuksuse tunnus 51107:004:0156, pindala 1027 m 2.
3.1.2.Ehitisregistri andmed :
aiamaja, ehr kood 118008845, 1 korrus, ehitisealune pind 33 m2 •

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Udu tn 5 suvila pustitarnine.

3.3 ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEIDTUSLlKUD TINGIMUSED
3.3.1

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6
3.3.7
3.3.8

3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3 .12
3.3.13
3.3.14

3.3.15
3.3.16

3.3.17

- Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nouded;
- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna uldplaneering;
- Eesti Standard EVS 932: 2017 .Ehitusprojekt" ning teised asja puudutavad oigu saktid.
Esitada situatsiooniskeem.
Projekti koostamisel kasutada Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti
poolt kooskolastatud geodeetilist krundi alusplaani tapsusega M 1:500 , kus on esitatud andmed
koostaja kohta (ettevotja nirni, litsentsi nr, tOo nr, mocdistamise aeg). Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt
kooskolastatud geodeetiline krundi alusplaan (mitte vanem kui 2 aastat vastavalt Narva
Linnavalitsuse 13.08.2014. a maaruse nr 25 " Geodeetiliste moodistus- ja uurirnistoode
tegemise kord" § 9 punktile 1) esitada projekti lisana. Asendiplaanil esitada tabel : "Ehitiste
eksplikatsioon". Eraldi esitada tabel : "Valisvorkude eksplikatsioon" ning kinnistu tehnilised
naitajad, Asendiplaanil naidata tanava ehitusjoon, ehitiste asukohad ja mootmed, kaugused
lahirnate piiride ja ehitisteni, larnrnutatavad ehitised, parkimiskohad, juurdepaasud avalikult
kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit krundilt, tehnovorgud, pinnakatted, prligikonteineri
asukoht jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee aravool (sadevett mitte
juhtida korvalasuvatele kruntidele).
Hoone(te) varvivaated esitada mootkavas I: I 00 voi 1:50. Vaadetel naidata peasissepaasude
detaillahendused, vaadete tahistused, akende ja uste varvitoonid , valisviimistluse materjalid,
varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid
seaduslikul alusel ptistitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, Narva Linnavalitsuse korraldus
projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.
VajaduseJ esitada larnmutatavate ehitiste loetelu, lammutustcode korraldamise kirjeldus,
lamrnutusjaatmete kava koos kaitluskohtade rnaaramisega,
Esitada ehitiste tehnilised naitajad vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 maarusele
nr 57 .Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".
Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada
vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06 .20 IS. a maarusele nr 51 .Ehitise kasutarnise
otstarvete loetelu",
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu
saamiseks. Eskiisi ja kaaskirja voib esitada e-postile: info @narvaplan.ee.
Projekt digitaalselt kujul EHR-i siisteemi kaudu tuleb esitada ehitusloa taotluse ja/voi
ehitusteatisega.
Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
Ehitusala: Udu tn 5 krundi piirides, mitte uletada valjakujunenud tanavajoont.
Planeeritav ehitis: suvila
Pustitatava suvila maksimaalne maht: ca.225 m 3 (esimese korruse puhtast porandast pooningu
soojusisolatsioonini). Ehitusprojekti seletuskirjas esitada maht esimese korruse puhtast
porandast pooningu soojusisolatsioonini ja ehitise maapealse osa ning maa-aluse osa mahtude
summa.
Krundi maksimaalne taisehitus: 20%.
Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteedi parandav.
luurdeehitatavate hoonete arhitektuur ja valisviimistlus peavad harrnoneeruma olernasolevate
hooneosade ja korvalasuvate hoonetega. Soovitatav eelistada naturaalseid materjale (puit, kivi,
betoon, metaJl, katusekivi, valtsplekk). Soovitav on valtida naturaaIseid materjale imiteerivaid
materjale (plastvoodrid, plastaknad jms.)
Suvila:
maksimaalne lubatud korgus maapinnast harjajooneni: 7,5 m;

3.3.18

3.3.19

3.3.20
3.3.21
3.3.22

3.3.23
3.3.24
3.3.25
3.3.26

4.
4.1
4.2
4.3

Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusn6uetele ning arvestama
Asja6igusseadusest tulenevaid kinnisornandi kitsendusi .
Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud korgu s: 1,5 m. Tanavapoolsed rajatised peavad
olema kooskolas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljoosse. Piirded peavad
reeglina olema azuursed (nt dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega, vorkpiire,
aiapaneelid vm, mittesoovitatav kasutada augustatud/siledast teraslehest piiretja profiilplekki).
Esitada piirde vaade ja tehnilised naitajad (rajatise ehitisalune pind , korgus , pikkus). Vaatele
tuleb markida piirde varvitoon ja varvikood, Piirde betoonaluse projekteerimise puhul esitada
vundamendiosa loige. Piirde plaanil naidata piirdeaiaja selle postide asukohad, postide
vahelised m66tmed. K6ik piirded peavad lurnelukkamise tagamiseks asuma tanava poolses
kuljes teedekatte servast minimaalselt 2m kaugusel. Kruntidevaheliste piirete asukohad
koosk6lastada naaberkruntide omanikega juhul. kui:
- piire raiatakse naaberkruntide piiril.
- piirde teenindamiseks tuleb kasutada naaberkrundi territooriumi .
Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada naabrite 6igusi ja huve. Vaidluste valtirniseks ja
tulevase ehitisega kiilgnevate kinnisasjade omanike oiguste kaitse tagamiseks koosk6lastada
projekteeritavate ehitiste asukoht ja k6rgused naaberkinnisasjade omanikega, kui ehitis
projekteeritakse naaberkrundile lahemale kui 5,0 m.
Naaberkinnistute omanike oiguste ja huvide kaitseks tuleks projektis ara naidata ka
lumepuhastamine katuselt, vihrna- ja sulavee aravool , piirde korrashoid.
Haljastus: p6him6tteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaaniI.
Haljastatud pind peab moodustama krundi uldpindalast vahernalt 70%.
Piirded ja parkimiskohad lahendada Udu tn 5 krundi piirides. Hoone projekteerimisel ja
krundipJaani koostamisel tuleb arvestada, et kogu krundi kasutamiseks vajalik parkimine on
korraldatud nii, et sellega ei suleta tanavaid v6i teid ja ei takistata tanava liikJust.
Lubatud transpordi juurdepaas: Udu tanava poolt. Teed ja juurdepaasud: nt k6vakate,
teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi.
Segaolme- ja kompostitavate jaatrnete kaitlemine: vastavalt Narva jaatmehoolduseeskirjale.
Hoone siseruumide tehnosusteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised osad
Eesti Standardiga ettenahtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.
Hoone varustamine valisvorkudega: vajadusel esitada valistrasside tcoprojektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, solmed, materjalide
teJlimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotJeda tehnilised
tingimused ja projektid kooskolastada vastavate v6rguvaldajatega.

RAKENDUSSATTED
Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.07.2022 a.
Kaesolev korraldus j6ustub alates teatavakstegemisest.
Kaesoleva korraJduse peale v6ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast v6i esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30
paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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