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Proj ekteerimis tingimuste kinnitamine
(Taime tn 13 uksikelamu pustitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
1.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
02.09.2020. a. taotlesid (taotlus ill. 2011002/09838 ) Irina Sirokova (taotleja) ja Maria
Cheberya (taotleja ja omanik) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Taime tn 13 uksikelamu pustitamiseks.
Uksikelamu planeeritakse olemasoleva garaazi ja e1amu asemel.
Hoone maksimaalne planeeritud korgus - 8,5m.
Hoone planeeritud maht - maksimaalne lubatud.
Riigiloiv projekteerimistingimuste taotluse labivaatarnise eest on tasutud 01.09 .2020.
Vastavalt planeerimisseaduse § 125 loikele 1 detailplaneeringu koo stamine on noutav
linnades, alevites ja alevikes ning nendega pnrnevas avalikus veekogus
ehitusloakohustusliku: hoone pustitamiseks;
Vastavalt planeerimisseaduse § 125 loikele 5 kohaliku omavalitsuse uk sus voib lubada
detailplaneeringu koostarnise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata pu stitada voi
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jaavale
kinnisasjale uhe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) iildplaneeringus on maaratud vastava ala iildised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise pustitamine voi
laiendamine ei ole vastuolus ka iildplaneeringus maaratud muude tingimustega.
Taime tn 13 kinnistu asub vaikeelamu rajoonis. Selles rajoonis asuva ehitise (Taime tn 15)
sobiv maht, mis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, on
tiksikelamu - 897m3 (vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele 57).
Lahtudes eeltoodust kohalik omavalitsus voib lubada detailplaneeringut koostamata Taime
tn 13 uksikelamu pustitamist juhul, kui planeeritud hoone maht ei uleta 897m3 (vastavalt
maarusele 57).
Taime tn 13 krundi sihtotstarve on elamumaa 100%. Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a
otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna iildplaneeringuga on Taime tn 13 maakasutuse
sihtotstarbeks maararud vaikeelamumaa (tlksikelamu ehitamiseks). Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et iiksikelarnu ptistitamine ei ole
Narva linna tildplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistu sihtotstarvet ei muudetaks.
Projekteerimistingimuste taotlusele oli lisatud asendiskeem planeeritava hoone umbkaudse
asukohaga. Mootmed ja krundi piiride kaugused puuduvad. See nouab naaberkruntide
omanikega kcoskolastusi. Arvamuse paringud olid saadetud tahitud kirjadega Taime tn 11,
Taime tn 15 ja Joesuu tn 9 omanikele ning taotlejatele. Seisuga 06.11 .2020 naaberkruntide
omanikelt ei laekunud vastuvaiteid ega nousolekuid koostatud projekteerimistingimuste
eelnou kohta. Menetlusse on kaasatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia
ja maakorralduse osakond Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti

pohimaaruse § 8 punkti 1 alusel. Seisuga 06.11.2020 eelnou on kooskolastatud jargmiste
tingimustega: "Plaanimaterjali alusel moodustatud maauksuse puhul on soovitatav tahistada
piir maastikul".
2.
2.1.

OIGUSLIKUD ALUSED
Ehitusseadustiku §28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse
tiksus, kui seaduses ei ole satestatud teisiti.

2.2.

P1aneerimisseaduse § 125 loike 5 punkti 1 ja 2 kohaselt kohaliku omava1itsuse uksus voib
lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata
piistitada voi laiendada projekteerimistingirnuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele
jaavale kinnisasjale uhe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobis mahuliselt ja
otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna
hoonestuslaadi ning illdplaneeringus on maaratud vastava ala uldised kasutus- ja
ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingirnuste andmise aluseks olevad tingimused,
ning ehitise piistitarnine v5i laiendamine ei ole vastuolus ka iildp1aneeringus maaratud
muude tingimustega.

2.3.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Ameti pchimaaruse § 7 punkti 11
kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna ilks pohiulesannetest on
planeerimisseaduse § 125 loike 5 satestatust tulenevalt vastavate korralduste
ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks;.

3.

OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused Taime tn
detailplaneeringut koostamata.

4.

ULDANDMED
Tunnus:
Sihtotstarve 1:
Pindala:
Registriosa:
Omandivorm:
Kinnistuspiirkond / jaoskond:
M55distaja:
Moodustamise viis:
Katastripidaja marked:

13

uksikelamu pustitamiseks i1ma

51104:004:0121
Elamumaa 100%
1175 m 2
2794109
Eraomand
Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Omavalitsus
kaardi ja plaani aluse1
Pinda1a on ebatapne (01.07.2018)

5.

PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Taime tn 13 iiksikelamu piistitamine.

6.
6.1.

ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEIDTUSLIKUD TINGIMUSED
Projekti
koostamisel juhinduda Eestis
kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, aga samuti Narva 1innas kehtivatest oigusaktidest,
sealhulgas:
Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nouded;
Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega ill 3 kehtestatud Narva Linna tlldplaneering;
Eesti Standard EVS 932: 2017 "Ehitusprojekt" ning teised asja puudutavad cigusaktid.

6.2.

Esitada situatsiooniskeem.

6.3.

P1aneeritud uksikelamu tuleb pustitada olemasolevat hoonestuse liini arvesse vottes.

6.4.

Juhul, kui krundil on olemasolevad ehitised, tuleb viia objektid vastavusse kehtivatele
oigusaktidele. Vastavalt Narva linna illdplaneeringule p2.2.4.2 uhele krundile on lubatud
ehitada 1 elamu ja 2 abihoonet. Abihoone lubatud maksimaalne ehitisealune pind on 20m 2 .

6.5.

Esitada koo skolastatud naaberkruntide omanikutega asendiplaan, kui ehitis projekteeritakse
naaberkrundile lahemale kui 5,0 m

6.6.

Projekti koostamisel kasutada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise
Arneti geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt vastu voetud geodeetilist
krundi alusplaani tapsusega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaj a kohta (ettevotja nimi ,
litsentsi nr, too nr, mcodistamise aeg). Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja
Linnaplaneerimise Arneti geodeesia ja kaartide vanemspetsialisti poolt vastu voetud
geodeetiline krundi alusplaan esitada projekti lisana.

6.7.

Asendiplaan esitada mootkavas 1:500 vci 1:250 . Asendiplaanil esitada projekteeritava ala
piirid, tanavate ehitusjooned, hoone olulised naitajad ja mootmed, kaugused lahimate piiride
ja ehitisteni, likvideeritavad objektid, olemasolevad ja projekteeritavad valisvorgud,
parkimiskohad, sisse- ja valjasoit krundilt, transpordi liiklussuunad, prugikonteineri asukoht
jne. Maaratleda pinnakatted. Maarata krundi taisehituse % ning haljastuse % jne. Anda
hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee aravool (sadevett mitte juhtida
korvalasuvatele kruntidele). Asendiplaanil esitada lisaks tabel "Ehitiste eksplikatsioon" ning
kinnistu tehnilised naitajad.

6.8.

Hoone vaated kajastada varvilisena ja esitada mootkavas 1:100 voi 1:50. Vaadetel naidata
peasissepaasude detaillahendused, vaadete tahistused, akende ja uste varvitoonid,
valisviirnistluse materjalid, varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade
varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi,

6.9.

Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning
ehitiste joonised, mis
kajastavad
projekteerimiseelseid seaduslikul alusel pustitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, Narva
Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, esitada ehitusprojekti
lisadena

6.10.

Vajadusel esitada larnmutatavate ehitiste loetelu., lammutustoode korraldamise kirjeldus,
lammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega,

6.11.

Esitada ehitiste tehnilised naitajad vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015
maarusele nr 57 .Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused",

6.12.

Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid
esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a maarusele nr 51 .Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu".

6.13 . Projektilahenduses tuleb arvesse votta tuletorje noudeid ja tuleohutuskujasid.
6.14.

Projekt digitaalselt kujul EHR-i stisteemi kaudu tuleb esitada ehitusloa taotluse ja/voi
ehitusteatisega.

6.15.

Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

6.16.

Hoonestusala: Taime tn 13 krundi piirides mitte illetada valjakujunenud tanavajoont.

6.17. Pustitavad hooned ja ehitised: uksikelamu.

6.18.

Pustitava uksikelamu maksimaalne maht: 897m 3 (vastavalt maarusele 57). Ehitusprojekti
seletuskirjas esitada hoone maht vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri
maarusele nr 69, samuti hoone maht vastavalt Majandus- ja taristurninistri 05.06 .2015
maaruse nr 57 .Ehitise tehniliste andmete loeteluja arvestamise alused" §-le 34.

6.19.

Krundi maksimaalne taisehitus: 20%.

6.20.

Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteedi parandav.
Hoone arhitektuur ja valisviimistlus peavad harmoneeruma olemasolevate korvalasuvate
hoonetega. Soovitatav eelistada naturaalseid materjale (puit, kivi , betoon, metall, katusekivi,
valtsplekk). Soovitav on valtida naturaalseid materjale irniteerivaid materjale (plastvoodrid,
plastaknad jms.)

6.21.

Uksikelamu maksimaalne lubatud korgus rnaapinnast harjajooneni (vastavalt Narva linna
Uldplaneeringule 2013-2025, p2.2.4.2.3 ): 8,5 m;

6.22.

Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnouetele ning arvestama.
Asjacigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

6.23.

Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud korgus: 1,5 m. Tanavapoolsed rajatised peavad
olema kcoskolas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljoosse. Piirded peavad
reeglina olema azuursed (nt dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega, vorkpiire,
aiapaneelid vm). Ei ole lubatud augustatudlsiledast teraslehest piirde ja profiilpleki
kasutamine. Esitada piirde vaade ja tehnilised naitajad (rajatise ehitisalune pind, korgus,
pikkus). Vaatele tuleb markida piirde varvitcon ja varvikood, Piirde betoonaluse
proj ekteerirnise puhul esitada vundamendiosa loige, Piirde plaanil naidata piirdeaia ja selle
postide asukohad, postide vahelised mootmed. Koik piirded peavad lumellikkamise
tagamiseks asuma tanava poolses kttljes teedekatte servast minimaalselt 2m kaugusel.
Kruntidevaheliste piirete asukohad koosk5lastada naaberkruntide omanikega juhul. kui:
piire rajatakse naaberkruntide piiril.
piirde teenindamiseks tuleb kasutada naaberkrundi territooriurni.

6.24. Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada naabrite oigusi ja huve . Haldusmenetluse seaduse
§l o lg 1 alusel soovitame Teil menetluse kiiruse ja okonoomia huvides, vaidluste valtirniseks
ja tulevase ehitisega kulgnevate kinnisasjade ornanike oiguste kaitse tagamiseks
koosk51astada projekteeritavate ehitiste asukoht ja k5rgused naaberkinnisasj ade omanikeg~
kui hoone v5i ehitis projekteeritakse naaberkrundile lahemale kui 5,0 m.
6.25.

Naaberkinnistute omanike oiguste ja huvide kaitseks tuleks projektis ara naidata ka
lumepuhastamine katuselt, vihma- ja sulavee aravool, piirde korrashoid.

6.26.

Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Haljastatud pind peab moodustama krundi uldpindalast vahemalt 50%.

6.27.

Piirded ja parkimiskohad lahendada Taime tn 13 krundi piirides. Hoone projekteerirnisel ja
krundiplaani koostamise1 tuleb arvestada, et kogu krundi kasutamiseks vajalik parkimine on
korraldatud nii, et sellega ei suleta tanavaid voi teid ja ei takistata tanava liiklust.

6.28. Lubatud transpordi juurdepaas: Taime tanava poolt. Teed ja juurdepaasud: nt kovakate,
teekattekivid, teekatteplaadid, rnurukivi.
6.29.

Segaolme- ja kompostitavate jaatmete kaitlemine: vastavalt Narva jaatmehoolduseeskirjale,

6.30.

Vajadusel abihoonete pustitamine rung muud nouded: vastavalt Eesti Vabariigis kehtivates
seadustes ja Narva Linnas kehtivates maarustes satestatule rung Narva linna tildplaneeringu,
Eesti Standardite ja projekteerimisnormidega ettenahrud n6uetele.

7.

RAKENDUSSATTED

7.1.

Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 11.11.2025 a.

7.2.

Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

7.3.

Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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