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Projekteerimistingimuste miHiramine

(Narva linn, Suur Primorskoje AU, Ida tn. 49 aiamaja ja abihoonete piistitamine ilma
detailplaneeringut koostamata)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

27.05.2009 a. han-a Dmitri Loktev taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linnas, Suur Primorskoje AU,
Ida tn. 49 aiamaja ja abihoonete piistitamise ilma detailplaneeringut koostamata ehitusprojekti
koostamiseks. Narva linnas, Suur Primorskoje AU, Ida tn. 49 kinnistu pindalaga 564m 2 on
elamumaa, kuulub Dmitri Loktevi'le, vastavalt valjavottele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 loikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Planeerimisseaduse §9 loike 10 punktile 2 kohaselt Kohalik omavalitsus voib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jaavale uhele krundile
iiksikelamu ehitusprojekti koostamist ja pustitamist, kui uue iiksikelamu projekteerimisel ja
ehitamisel jargitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispohimotteid ning
projekteerimistingimused kooskolastatakse naaberkinnistute omanikega.
2.3 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS

3.1

Maarata projekteerimistingimused Narva linn, Suur Primorskoje AU, Ida tn. 49 aiamaja ja
abihoonete pustitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata
jargnevalt:

3.1.1 ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija

Dmitri Loktev
Tiimani tn. 18-168 21005 Narva linn

3.1.1.2 Asukoht,

algandmed

Narva linn, Suur Primorskoje AU, Ida tn, 49
Krundi pindala 564 m"
Katastritunnus 51106:012:0192
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 01 juulini 2011. a.
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 27.05.09.a taotlus nr. 1276/1-12
Dmitri Loktev - krundi omanik
3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmaarus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesrnargiks on aiamaja ja abihoonete pustitamine ilma detailplaneeringut
teostamata.

3.3 lTLDNOUDED
3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava pohinoude,
tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus;
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud maarus nr.48 "Narva linna
ehitusrnaarus";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirj eldus";
-Eesti Standard EVS 811: 2006 .Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24. 12.2002.a. kehtestatud maarus nr 69 .Ehitise
tehniliste andmete loetelu".
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500, mis on kooskolastatud peageodeedi pooh.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 loige 4 punkt 1).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudel.
3.3.5 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
3.3.8 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnetile kooskolastamiseks ehitusprojekt
vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaaruse § 24
kohaselt noutakse ehitusloa saarniseks pohiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1 Ehitiste arv krundi13; projekteeritavat aiarnaja, saunja majandushoone; larnrnutatav
saun (reg. kood 220452119), larnrnutatav aiarnaja (reg. kood 118007657) ja larnrnutatav
kuur (reg.kood 220452120); projekteeritavat rajatiste arv 2: kaev ja piirde.
3.4.2 Ehitusala: mitte uletada viiljakujunenud ehitusjoont.
3.4.3 Maarata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4 Krundi maksimaalne taisehitus: 30 % (arvutus naidata asendiplaanil).
3.4.5 Lubatud suurim projekteeritava aiarnaja korgus: kuni 8,Om planeeritud maapinnast.
3.4.6 Projekteeritava aiamaja korruste arv: 1,5.
3.4.7 Lubatud suurim projekteeritava sauna ja majandushoone korgus: kuni 6,0 m planeeritud
maapinnast.
3.4.8 Projekteeritava sauna korruste arv: 1,5; projekteeritava majandushoone korruste arv 1.
3.4.9 Valisviimistlus: valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(varvivaated koos varvikoodidega).
3.4.1 Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.
3.4.11 Piirded: lahendada piire korgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna rniljoosse ning
hoonega kooskolas olevaks. Piire peab olema azuume. Piirde ttnlp: dekoratiivpiire koos
kaunistavate elementidega, vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised
naitajad (rajatise ehitisalune pind, korgus, pikkus). Esitada kooskolastamiseks piirde
eskiislahendus.
3.4.12 Kruntidevaheliste piirde rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
nousoleku alusel (Asjaoigusseadus §151. piirirajatis).
3.4.13 Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt iiletada haljastatavat pinda.
3.4.14 Teed ja juurdepaasud: kovakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi voi puistkate.
3.4.15 Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3.4.16 Valisvalgustus: lahendada sissepaasudel,
3.4.17 Asendiplaan: naidata tanava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mootmed,
kaugus lahimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, larnmutatavad ehitised,
lahendada valjasoit krundilt, anda parkimise lahendus.

°

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruurnide tehnosiisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga ettenahtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiurnile.
3.5.2 Hoone varustarnine valisvorkudega: vajadusel esitada valistrasside tooprojektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, solmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskolastada vastavate vorguvaldajatega.

3.6 EmTUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded).
Ida -Virumaa Keskkonnateenistus (Narva veehoidla htidrokaitse sanitaartsoon),
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1

Kohustada harra Dmitri Loktevi't enne projekteerimise alustamist kooskolastama
naaberkinnistute omanikega projekteerimistingimusi Narva linn, SUUT Primorskoje AD,
Ida tn. 49 aiamaja ja abihoonete pilstitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma
detailplaneeringut koostamata (Planeerimisseadus §9 loige 10 punkt 2).
4.2 Korraldus joustub teatavakstegemisest.
4.3 Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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