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Raamatukogu ja selle lahiala
detailplaneeringu kehtestamine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Linnavalitsuse Arhi tektuuri- j a
Linnaplaneeri m ise Amet. Planeering algatati Narva Linnavolikogu 18.04.20 13 otsu sega nr 32
"Raamatukogu ja selle lahiala detailplaneeringu koostam ise algatam ine" . Raamatukogu ja se lle
lahia la detai lplaneerin gu ala asub Vanalinna linnaosasj a se lle pindala on ca 2,2 ha.
Planeering on koosko lastatud lahte seisukohtades loetletud asutuste ja isikutega. Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnapl aneeri mise Amet kooskolastas Artes Terrae 00 koosta tud Raamatukogu j a
se lle lahia la detailplaneeringu (tOo nr 1568DP I) 01 .03 .2018.
Kehtestamisele esitat ud Raamatu kogu ja selle lahiala det ail planeeringu eesmargiks on Pos 1-3 (voi
osale kruntidest) uue le keskraamatukogu hoo nele v5i muu avaliku funktsiooniga hoonetele
ehi tusoiguse maaramine.
Pos 4 on planeeritud kuni kaks (2) maksimaalselt 3-korruselist avali ku funktsiooniga hoonet. Pos 23
on planeeritud kuni kaks (2) maksimaalse lt 3-korruse list arifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tanava
poole tuleb hoone esi me se le korr usel e kavandada avali kkuse le suu nat ud aripi ndu .Koidula tn 10 (Po s
22) on vastavalt mui nsuskaitse eritingimustele kavandatud taastada Peeter I maja end ise l kuju l
aja loolistest fotodest ja joonistest lahtuvalt, Peeter 1 maja taastamiseks tuleb koostada eraldi
muinsuskaitse eritingimused ning projekt, mis tule b kooskolastada Mui nsuskaitseametiga. Suur tn
l Oa on planeeritud Suure tanava ajaloolisele ehitusjoonele 2- korruseline arifunktsiooniga hoo ne ning
ilhekorrusel inc abihoone.
Uued hoonemahud peavad o lema nii mahul ise lt kui visuaalselt liigen datud lahtudes sama piirkonna
s5jaeelse hoonestuse struktuurist ja iseloomust. l-Ioonefrondi fas saadide liigenduses markeerida
voimal ikult palju s5jaeelseid hooneid arvestades ne nde kunagist paigutust ja tanavaseina riitmi .
Valt ida suuri mas siivse id ilhel korgusel oleva raastaj oonega hooneplokke, voima lusel kavandada
hooned ma hu liselt korguste osas variceruvatena. Hoonete arhitektuurikeel peab samas olema
nilildisaegne. Hoo nete le kavandada kaldkatused , valtida lam ekat usega lahe ndusi (v.a Pos 7 ja Pos 8).
Katusekalle peab olema suurem kui 30 kraadi. Uuseh ituste ehitusm aterjale val ides eelistada kogu
vanalinna alai trad itsioonilisi vanalinnale iseloomuli kke eh itusm ate rjale (krohv, loodu skivi , tellis),
fassaadide viimistlusi, ar hite ktuursei d detaile ja elemente. Hoonete valisviirnistluses on keelatud
kasutada imiteerivaid ja ajutiselt kasutatava id ma terjale.
Hoonete parim a arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb labi viia koostoos Narva Linnavalitsusega

arhitektuurivoistlus.

Hoonete projekteerimi se l p laneeritaval a laI tuleb labi viia radooniuuring. Aladel, kus radooni
sisaldus pinnase6hus uletab lubatu d piirv aa rtuse (50 kll q/m") projekteerida ja ehitada vastava It
standardile EVS 840:2003 Radoonio hutu hoone proje kteerimine.
Planeeringuga on kavandatud Ruutli tanava taastamine jalakaijate teena ning ka Suure ja Vahe
tanavate ajal oolise asukoha taa stamine voi markeerimine. K6igi planeeringualal asuvate ajalooliste
teede asu kohad tuleb markeerida uutest teedest erineva tee kattematerjaliga , soovitavat graniidist
taringukivi v6i loodusliku munakiviga.
Pos 7 ja Pos 8 on ette nahtud Raekoja pargi loomine. Arvestada tuleb detailplaneeringu seletuskirjas
toodud voimal ike kahe lahen dusv ariand iga, millest tuleb valida sobivam ning lahendada kogu
pargiala kujundus terviklikult. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja
haljastuse kusimused , rnaarab tehnovorkude asukohad.
Planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas ja detailplaneeringu koostamise aluseks
.R aamatukogu ja se lle lah iala detailp laneeringu arheo loogi liste ee luuringute ar uan ne" (t66 teostaja
00 Zoroaster) ja .Raamatukogu ja selle lah iala detailplaneer ingu m uinsuskaitse er itingimused" (t66
teostaja 00 Zoroaster). Kehtestatav Raam atukogu ja selle lahiala detail planeering on koos k61 as
kehtiva Narva linna Vanal inna linnaosa iildplaneeringuga.
Narva linna Vanalinna linnaosa tildplaneeringu menetluse kaigus on koo statud keskkonnam6ju
strateegilise hindamise aruanne . Kuna kehtestatav Raamatukogu ja selle lahiala detailplaneering ei
too kaasa kehtiva U1dplaneeringu muutmise ega tap sustarni se ettepanekut, siis era ldi KS H
koostamine pole n6utav .
Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsusega 22. " "Raamatukogu ja selle lah iala detailplaneeringu
koostamise vastuvotmine ja av aliku valjapaneku korraldamine" voeti planeering vastu ni ng
suunati avalikule valjapanekule. Avalikul valjapanekul 16.04. - 29. 04 .20 18 esitati ilks kirjal ik
ettepanek p laneeringulahe ndus e kohta.
10. j uuli l 201 8 to imunud Raamatukogu ja selle lahi ala detailp laneeringu avaliku aru telu jooksul
otsust ati, et Raamat uk ogu ja selle lahiala de tailplan eeringu lahendust taiendatakse jargnevates
punktides: 1) maarata Pos. 1 voimaliku lt lab ipa istvaks mahu ks , valtida tuimade seinade te ket
Suur tn 12. vastas, 2) drenaaz lahendada nonda, et valtida Suur tn 12 ho ones lisaniiskuse teket, 3)
Pos. 1 proj ekteerimise l labi viia insolatsiooni uuring ning arvestada uurin gu tulemustega, 4)
vaj adusel ehitada Pos. 1 ulat uses sulu ndseina valtim aks Suur tn 12 hoone all oleva krundi
nihku mist ehituse aj a l, 5) paigaldada markerid Suur tn .12 hoonele ehitusaegseks
ko nstruktiivseks seireks, 6) Pos. 1 proj ektla hendust esitada labivaatamiseks KO Suur tn 12-1e.
Planeerimisseaduse § 139 . Detailp lane eringu ke htestam ine loi ge 2 utleb, et detailp laneeringu
kehtestamise voi ke htestamata jatmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta rnoodumisel
de tai lp lan eerin gu algatamisest arvates . Kuna Raamatukogu ja selle lahi ala detailpl aneeringu
pu hu l oli tegemist keerulise , suurt aval ikku hu vi kaas anud detai lp laneeringuga, siis on
otstarbekas detail pl aneering kehtestad a vaatamata sellele, et menetlusele on kulunud tile kolme
aasta.

2. Oiguslikud alused
Planeerimisseaduse § 139 loi ke 1 kohase lt kehtestab detailplaneeringu valla- voi linnavalitsus.
Detailplaneeringu koostamisel kaesoleva seaduse § 130 loikes 2 punktis 3 nimetatud juhul kui
"p lan eeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi;" , siis kehtestab selle koha liku
omavalitsuse voli kogu.

3.0tsus

Kehtestada Narva linn as Vanalinna linnaosas Raamatuk ogu ja selle lahiala detailplanee ringu
Artes Terrae ou tOo nr 1568DP I (vastavalt lisatud detailplaneeringu pchijoonisele - Lisa 1).

4. Raken du ssatted
4. 1 Na rva Linnavalitsuse Arh itektuuri- ja Linn ap laneerimise Ametil avaldada ots us ajal ehes
.Pohjarannik'' j a "Topon", Am etlikes Teadeannetes ning ka detailplaneeringu koostam ise
korraldaja veebi lehel.
4.2 Parast maakorraldustoode teostamist moodu statavate kruntide registreerimisek s maakatastris
linnavalits usel labi viia vajalikud toimingud, mis on kohaliku om avalitsuse padevuses vastavalt
seadus andlusele.
4.3 Kaesolev otsus joustub teatavakstegem isest.
4.4 Kaesolevat otsust on voimalik vai dlustada Tartu Ha lduskohtu Johvi ko htumajas 30 paeva
j ooksul j oustumisest.
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