NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

18.08 .2021 nr 619-k

Projekteerimistingimnste kinnitamine
(Kannikese tn 37 hooajalise elamu pustitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
01.07.2021. a. taotles (taotlus nr. 2111002/09586) IGOR SKATSKO (taotleja)
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kannikese tn 37
hooajalise elamu pustitamiseks.
planeeritava hoone korgus on tile 5m;
planeeritava suvila ehitisealune pind on ca 65m2;
krundi pindala on 1753 m? ja katastritunnus 51107:003 :0023.
Riigiloiv projekteerimistingimuste taotluse Iabivaatamise eest on tasutud 01.07.2021.
Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 loikele 5 kohaliku omavalitsuse uksus voib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata pustitada
voi laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jaavale
kinnisasjale tihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
I) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda,
arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) uldplaneeringus on maaratud vastava ala uldised kasutus- ja ehitustingimused,
sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise
pustitamine voi laiendamine ei ole vastuolus ka tildplaneeringus maaratud muude
tingimustega.
Kannikese tn 37 kinnistu asub hooajaliste elamute rajoonis. Krundi sihtotstarve on
elamumaa 100%. Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva
linna lildplaneeringuga on Kannikese tn 37 maakasutuse juhtotstarbeks maaratud
hooajaliste elarnute maa. Vastavalt punktile 2.2.4 .3 "Hooajalised elarnud ja suvilad"
maksimaalne lubatud taisehituse protsent on 20%. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et hooajalise elamu pustitamine ei ole Narva
linna lildplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistu juhtotstarvet (hooajaliste elamute maa)
ei muudeta ning krundi taisehituse protsenti ei uleta.
Lahtudes eeltoodust kohalik omavalitsus voib lubada detailplaneeringut koostarnata
Kannikese tn 37 hooajalise elamu plistitamist juhul, kui kavandatav projekt on
asjakohane ja arvestab umbritsevate hoonetega nii mahult, kui ka valimuselt.
Projekteerimistingimuste eeln5u 21.07.2021 (kiri tn 1-14/6256-2) oli saadetud tahitud
kirjaga valjastusteatega naaberkruntide (Kannikese tn 35 ja Kannikese tn 64) omanikele
arvamuse avaldamiseks. Koik saadetud kirjad on katte saadud. Kirjade kattesaamisest
on moodunud rohkem, kill klimme paeva.

Seisuga 11.08.2021 ei laekunud vastuvaiteid projekteerimistingirnuste eelnou kohta.
Menetlusse oli kaasatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arneti geodeesia ja
maakorralduse osakond Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arneti
pohimaaruse § 8 punkti alusel. Geodeesia ja maakorralduse osakonna poolt markusi ei
laekunud.
Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 loikele 6 kui kooskolastaja vci arvamuse andja ei ole
kumne paeva jooksul projekteerimistingimuste eelnou saamisest arvates
kooskolastamisest keeldunud voi arvamust avaldanud ega ole taotlenud tahtaja
pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnou kooskolastaja poolt vaikimisi
kooskolastatuks voi eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerirnistingimuste
eelnou kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole satestatud teisiti.

2.
2.1.

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

2.2.

Planeerimisseaduse § 125 loike 5 punkti 1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse uksus
voib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut
koostamata pustitada voi 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.

2.3.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Arneti pohimaaruse § 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 Kannikese tn 37 aadressile kavandatava hooajalise
elamu ptistitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

4.

ULDANDMED
Maa-ameti andmed
Tunnus: 51107:003:0023
Sihtotstarve 1: Elamumaa 100%
Pindala: 1753 m 2
Registriosa: 167509
Omandivorm: Eraomand
Kinnistuspiirkond I jaoskond: Tartu
Maakohtu kinnistusosakond
Moodustamise viis: konverteeritud, kaardilt
Katastripidaja marked: Pindala on ebatapne
(01.07.2018)

5.

Ehitisregistri andmed
Andmed puuduvad

PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesrnargiks on Kannikese tn 37 aadressile kavandatava hooajalise
elamu piistitamine.

6.
6.1.

ULDNOUDED,
ARIllTEKTUURSED
JA
LINNAEIDTUSLlKUD
TINGlMUSED
Projckti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, aga samuti Narva linnas kehtivatest oigusaktidest,
sealhulgas:
Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nouded;
Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega ill 3 kehtestatud Narva Linna
uldplaneering;
Eesti Standard EVS 932: 2017 "Ehitusprojekt" ning teised asja puudutavad oigusaktid.

6.2.

Esitada situatsiooniskeem.

6.3.

Vastavalt Narva linna Uldplaneeringule tlhele krundile on lubatud ehitada uks
hooajaline elamu (aiamaja voi suvila) ja maksimaalselt kaks abihoonet (p2.2.4.3 ).

6.4.

Projekti koostamisel kasutada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise
Ameti poolt vastu voetud geodeetilist krundi alusplaani tapsusega M 1:500, kus on
esitatud andmed koostaja kohta (ettevotja nimi, litsentsi ill, tOo ill, moodistamise aeg).
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia- ja
maakorralduse osakonna spetsialisti poolt voetud vastu geodeetiline krundi alusplaan
esitada projekti lisana.

6.5.

Juhul , kui hoone soovitakse pustitada olemasolevale vundamendile (mis ei ole EHR-i
kantud) on vaja esitada projekti lisana vundamendi auditi tulemused.

6.6.

Asendiplaan esitada mootkavas 1:500. Asendiplaanil esitada projekteeritava ala piirid,
tanavate ehitusjooned, uue hoone olulised naitajad ja mootmed, kaugused lahimate
piiride ja ehitisteni, lik:videeritavad 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.

6.7.

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

6.8.

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

6.9.

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

6.10.

Esitada ehitiste tehnilised naitajad vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06 .2015
maarusele ill 57 .Ehitise tehniliste andmete loetel u ja arvestamise alused".
Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid
esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a maarusele nr 51 .E hitise
kasutamise otstarvete loetelu".

6.11.

6.12.

Projektlahenduses tuleb arvesse votta tuleohutusnoudeid j a tuleohutuskujasid.

6.13.

Projekti ehitusloa taotluse esitada digitaalselt EHR-i susteemi kaudu.

6.14.

Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

6.15.

Hoonestusala: Kannikese tn 37 krundi piirides.

6.16.

Pustitavad hooned j a rajatised: hooajaline elamu.

6.17.

Katuse kalle : piirkonda sobiv.

6.18.

Krundi maksimaalne taisehitus: 20%.

6.19. 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 imiteerivaid
materjale (plastvoodrid, plastaknad jms.)
6.20.

Elarnu maksimaalne lubatud korgus maapinnast harjajooneni (vastavalt Narva linna
Uldplaneeringule 2013-2025, p2.2.4.3): 7,5 m.

6.21.

Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnouetele rung
arvestama asjaoigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

6.22.

Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud korgus: 1,5 m. Tanavapoolsed rajatised
peavad olema kooskolas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljcosse.
Piirded peavad reeglina olema azuursed (nt dekoratiivpiire koos kaunistavate
elementidega, v5rkpiire, 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 varvitoon ja varvikcod.
Piirde betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa loige. Piirde plaanil
naidata piirdeaia ja selle postide asukohad, postide vahelised mootmed. Koik piirded
peavad lumeliikkamise tagamiseks asuma tanava poolses kuljes teekatte servast
minimaalselt 2m kaugusel. Kruntidevaheliste piirete asukohad kooskolastada
naaberkruntide omanikega juhul, kui:
piire rajatakse naaberkruntide piiril.
piirde teenindamiseks tuleb kasutada naaberkrundi territooriumi.

6.23.

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

6.24.

Haljastus: pohimctteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Haljastatud prnd peab moodustama krundi nldpindalast vahemalt 70%.
6.25 . Parkimiskohad 1ahendada Kannikese tn 37 krundi piirides. Hoone projekteerimisel ja
krundiplaani koostamisel tuleb arvestada, et kogu krundi kasutamiseks vajalik
parkimine on korraldatud nii, et sellega ei suleta tanavaid voi teid ja ei takistata tanava
liiklust.
6.26.

Lubatud transpordi juurdepaas: olemasolev. Teed
teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi.

ja

juurdepaasud: nt kovakate,

jaatmete

kaitlemine:

vastavalt

Narva

6.27.

Segaolrneja
kompostitavate
jaarmehoolduseeskirjale.

6.28.

Vajaduse1 abihoonete pustitamine rung muud nouded: vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivates seadustes ja Narva Linnas kehtivates maarustes satestarule rung Narva 1inna
iildp1aneeringu, Eesti Standardite ja projekteerimisnonnidega ettenahtud nouetele.

6.29.

Uldised n5uded veevarustuse ja kanalisatsiooni kohta hooajaliste elamute piirkonnas:

6.30.1. Salvkaevu rajamisel tu1eb esitada kohaliku omavalitsuse uksusele ehitusteatis koos selle
juurde kuuluvate dokumentatsiooniga. Puurkaevu rajamisel tuleb esitada kohaliku
omavalitsusele kaesoleva maaruse lisa 1 kohane asukohakooskolastuse taotlus ning
edaspicli vastavalt § 15 puurkaevu voi -augu ehitusloa saamiseks tuleb esitada kaesoleva
maaruse lisa 2 kohane ehitusloa taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid.
(Keskkonnaministri maarus ill 43 "N5uded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu v5i 
augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja timberehitamise
ehitusprojekti kohta, puurkaevu v5i -augu projekteerirnise, rajarnise, kasutusele
votmise, iimberehitarnise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu voi 
augu asukoha kooskolastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- voi
kasutusteatise, puurimispaeviku, salvkaevu ehitus- voi kasutusteatise, puurkaevu voi 
augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandrniseks esitamise ning puurkaevu
voi -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"),
6.30.2. Vastava1t Veeseaduse § 154 tuleb tagada puur- ja salvkaevu hooldusala 10m.
6.30.3. Juhul , kui krundil puudub iihiskanalisatsioon, voib rajada omapuhasti voi kasutada
lekkekindlaid kogumismahuteid (Veeseadus § 1241g 6).
6.30.4. Vastavalt Ehitusseadustiku Lisale ill 1 kinnistu veevargi- ja kanalisatsioonitorustiku (sh
abiseadmed),
rajarniselliimberehitamise1l1aiendarnisellasendarnisel/demonteerirnisel
v.a. kui selle kohta kehtib hoone voi muu rajatise ehitusluba, tuleb esitada kohaliku
omavalitsuse uksusele voi otse ehitusregistri kaudu ehitusteatis ja ehitusprojekt.
6.30.5.Hooajalise elarnute piirkonnas voib kasutada kas kuivkaimlat (jaatmed
komposteeritakse), ED nouetele vastav BlO- we (jaatmed utiliseeritakse vastavalt BlO
we juhendile), voi vesiklosetti, mille jaoks on valja ehitatud lokaalne kanalisatsioon.

7.

RAKENDUSSATTED

7.1.

Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 18.08.2026 a.

7.2.

Kaesolev korraldus joustub a1ates teatavakstegemisest.

7.3.

Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsuse1e vaide ha1dusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korra1dusest teadasaarnise paevast
voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korra1duse teatavakstegemisest.
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