NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

18.11.2009 nr 1380-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Gvozdika A U, Saialille tn. 29 aiamaja, majandushoone ja
rajatiste piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
04.11.2009 a. pr Nelja Malkova taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise
Ametilt projekteerimistingimusi Saialille tn. 29 aiamaja, majandushoone ja rajatiste piistitamise
ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Saialille tn. 29 kinnistu on
elamumaa pindalaga 1 322m2 ja kuulub Nelja Malkova'le vastavalt valjavottele
kinnistusraamatust.

2.CHGUSLIKUD ALUSED
2.1
2.2

2.3

Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Planeerimisseaduse §9 lOike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus voib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jaavale iihele krundile
iiksikelamu ehitusprojekti koostamist ja piistitamist, kui uue iiksikelamu projekteerimisel ja
ehitamisel jargitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispohimotteid ning kohalik
omavalitsus on saanud projekteerimistingimuste eelnou kohta naaberkinnisasja omanike
kirjaliku nousoleku, mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades
naaberkinnisasja omanike seisukohtadega.
Narva linna ehitusmaaruse §22 lOike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused (Narva linnas) Saialille tn. 29 aiamaja, majandushoone ja
rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:
3.1.1 ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija

Nelja Malkova
Viru tn. 11-2, Narva

3.1.1.2 Asukoht,
algandmed

Saialille tn 29, Narva

Krundi pind: 1 322 m2

Katastritunnus: 51107:006:0097
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa
3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 15. novembrini 2011. a.
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus nr. 2794/1-12 04.11.09.a,
Nelja Malkova - 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 eesmargiks on aiamaja, majandushoone ja rajatiste piistitamine ilma
detailplaneeringut koostamata.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3 7
3.3.8

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest j a j uhenditest, sealhulgas:
-EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: ehitistele esitatava pohinoude,
tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus;
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud maarus nr.48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 1: Eelprojekti
seletuskiri";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-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".
Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 loige 4).
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudel.
Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusprojekt
vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaaruse § 24
kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12

3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16
3.4.17
3.4.18

3.4.19
3.4.20

Ehitusala: mitte iiletada valjakujunenud ehitusjoont.
Krundi maksimaalne taisehitus: 30 % (arvutus naidata asendiplaanil).
Uute ehitiste arv krundi12: projekteeritavad aiamajaja majandushoone;
uute rajatiste arv krundil 6: veepaak, 2 kasvuhoonet, kaev, grillahi, katusealune.
Miiiirata hoonete kasutusaeg aastas.
Aiamaj a korruste arv: kuni 1,5.
Majandushoone korruste arv: 1.
Lubatud suurim aiamaja korgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast.
Lubatud suurim majandushoone korgus: kuni 6,0 m planeeritud maapinnast.
Katusekattematerjal: Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
Valisviimistlus: valisviimistluse ja viirvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(varvivaated koos viirvikoodidega).
Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.
Piirded: vajadusellahendada piire korgusega kunil,5 m sobilikuna piirkonna miljoosse
ning hoonega kooskolas olevaks. Piire peab olema azuume. Piirde tUlip: dekoratiivpiire
koos kaunistavate elementidega, vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja
tehnilised naitajad (rajatise ehitisalune pind, korgus, pikkus).
Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
nousoleku alusel (Asjaoigusseadus §151. piirirajatis).
Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt tiletada haljastatavat pinda.
Teed ja juurdepaasud: kovakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi voi puistkate.
laatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil, prugikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
Valisvalgustus: lahendada sissepaasudel.
Asendiplaan: naidata tanava ehitusjoonja hoonestuse kohad, ehitiste mootmed, kaugus
liihimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada valjasoit krundilt, anda parkimise lahendus jne.
Projekti koosseisus esitada lisaks: - porandate ja seinte konstruktsioonja loiked.
Vajadusel oemasoleva hoone lammutamine: naidatakse lammutustOode
jiirjekord ja vajadusel tarindite ajutise toestamise moodused.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruumide tehnoslisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga etteniihtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine valisvorkudega: vajadusel esitada valistrasside tOoprojektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, solmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimusedja projektid kooskolastada vastavate vorguvaldajatega.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2
3.6.3

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded).
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1

4.2
4.3

Kohustada hr. Nelja Malkovai't enne projekteerimise alustamist kooskolastama
kiiesolevaid projekteerimistingimusi naaberkinnistute omanikega (Planeerimisseadus §9
15ige 10 punkt 2).
Korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 piievajooksul
alates korralduse teatavakstegemisest.
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