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Eelnõu 
 

NARVA LINNAVALITSUS 
 

KORRALDUS 
 
Narva          ……...2022 nr….. 
 
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Elektrijaama tee 61 salvestusjaama hoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata) 

 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

04.02.2022. a. taotles (taotlus nr 1094/1-14) Heino Hõbeoja ja Tarmo Pajuri Narva Linnavalitsuse 
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Elektrijaama tee 61 
salvestusjaama hoone püstitamiseks. Taotlusele on lisatud asendiskeem. 
Riigilõiv projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest on tasutud 28.02.2022. 
 
Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 lõikele 1 detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades, 
alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: 
1) hoone püstitamiseks; 

2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust; 
3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu 
olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks; 
4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on 
valitud üldplaneeringuga. 
 
Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada 
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe 
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 
2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas 
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 
 
Vastavalt EhS § 31 lg 1 pädev asutus otsustab projekteerimistingimuste andmise menetluse 
korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb 
korraldada käesoleva seadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul. 
 
Elektrijaama tee 61 kinnistu asub tööstushoonete linnaosas. Kõrvalasuvad Elektrijaama tee 59 
tööstushooned, mis määravad väljakujunenud mahu ja hoonestuslaadi, on kõrguste kuni 63,5 m 
maapinnast ja ehitisealuste pindalatega 35102 m2.  
 
Elektrijaama tee 61 krundi sihtotstarve maakatastri järgi on tootmismaa 100%. Narva 
Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneeringuga on 
Elektrijaama tee 61 maakasutuse sihtotstarbeks määratud tootmismaa. Seega salvestusjaama hoone 
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püstitamine antud kinnistule on vastavuses Narva linna üldplaneeringuga, kuna kavandatav hoone 
vastab kinnistu sihtotstarbele (tootmismaa). 
 
Eeltoodust tulenevalt on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet seisukohal, 
et kohalik omavalitsus võib detailplaneeringut koostamata lubada Elektrijaama tee 61 kinnistule 
püstitada energeetikatööstuse hoone (salvestusjaama hoone), mille kõrgus ei ületa ümbritsevate 
tööstushoonete kõrgust ega ehitusalust pinda nn mahtu. 
 
Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes…………………., Narva linna 
veebilehel………………………………….  ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel 
………………………………. Projekteerimistingimuste taotluse, eelnõu ja täpsustatud 
asendiskeemiga oli võimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse 1. korruse fuajees aadressil Peetri plats 
5, Narva, ajavahemikul … .2022. a kuni … .2022. a. 
 
EhS § 31 lõigete 3 ja 4 alusel kaasas pädev asutus (linnavalitsuse dokumendiregistris … .2022. a 

kiri nr 1-13.1/…) projekteerimistingimuste menetlusse taotleja, kinnistu omaniku, kinnisasjaga 
piirnevate naaberkinnisasjade omanikud ning asutused või isikud, kelle õigusi või huve võib 
taotletav ehitis või ehitamine puudutada: 
 
kinnisasja aadress ja 
katastritunnus 

kooskõlastaja või  
arvamuse avaldaja 

saadetud  
e-posti teel 

kättesaamise 
kinnitus 

Elektrijaama tee 61b 
(51106:001:0090) 
 
Elektrijaama tee 61d 
(51106:001:0092) 

OÜ Saavutus (registrikood 10548319) 
 

… .2022. a … .2022. a 

Elektrijaama tee 59 
(51101:001:0960) 

Enefit Power AS (registrikood 10579981) 
 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 59a 
(51106:001:0007) 

OÜ Sata (registrikood 10093480) 
 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 65 
(51106:001:0140) 

OÜ International Veod (registrikood 
11049564) 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 61 
(51106:001:0088) 
 
Elektrijaama tee 61a 
(51106:001:0089) 
 
Elektrijaama tee 61c 
(51106:001:0091) 

AS Autotrans-Narva (registrikood  
10228661) 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 63 
(51106:001:0032) 

OÜ Ametrant Grupp (registrikood  
11089799) 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 65b 
(51106:001:0143) 

Arkadiy Yakovenko 
(isikukood 36209173710) 

….2022. a ….2022. a 

Elektrijaama tee 65a 
(51101:001:1746) 
 

Maa-amet (registrikood 70003098) 
 
OÜ Soojaisoleerimine (registrikood  
10160124) 

….2022. a ….2022. a 

Taotlejad 
 

Heino Hõbeoja (isikukood 38102240279) 
 

….2022. a ….2022. a 
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Tarmo Pajuri (isikukood 37307070229) 
 
………………………… 
(kaasamise tagasiside) 

 
   
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 
2.1 Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse 

üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
2.2 Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 punkti 1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus 

võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui 
ehitis sobib mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades  
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning üldplaneeringus on määratud vastava ala 
üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise 
aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus 
ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

2.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 7 
punkti 14 kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna üks põhiülesannetest on 
ehitusliku projekteerimise lähteinformatsiooni väljastamine, sh 
projekteerimistingimuste ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks. 

2.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 7 
punkti 11 kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna üks põhiülesannetest on 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 sätestatust tulenevalt vastavate korralduste 
ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks. 
 

 

3. OTSUS 
Kinnitada projekteerimistingimused Elektrijaama tee 61 salvestusjaama hoone püstitamiseks ilma 
detailplaneeringut koostamata järgnevalt:    
 
3.1 ÜLDNÕUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

 

3.1.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 

  - Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nõuded;  
- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering; 
- Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid. 

3.1.2 Esitada situatsiooniskeem. 
3.1.3 Projekti koostamisel kasutada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia- ja 

maakorralduse osakonna spetsialisti poolt vastuvõetud geodeetilist krundi alusplaani 
täpsusega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö 
nr, mõõdistamise aeg). Geodeetiline krundi alusplaan esitada projekti lisana.  

3.1.4 Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon”. Eraldi esitada tabel: „Välisvõrkude 
eksplikatsioon“ ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil näidata detailplaneeringu 
järgne ja projekteerimistingimustega täpsustatud hoonestusala, ehitiste asukohad ja 
mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, lammutatavad ehitised, parkimiskohad, 
juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt, tehnovõrgud, 
pinnakatted, prügikonteineri asukoht jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada 
sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele). 
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3.1.5 Hoone(te) värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või 1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude 
detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, 
värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade värvitoonid esitada RAL kataloogi 
järgi. 

3.1.6 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada 
ehitusprojekti lisadena. 

3.1.7 Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustööde korraldamise kirjeldus, 
lammutusjäätmete kava koos käitluskohtade määramisega. 

3.1.8 Esitada ehitiste tehnilised näitajad vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 
määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“. 

3.1.9 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid 
esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise 

kasutamise otstarvete loetelu”. 
3.1.10 Projekt digitaalselt kujul EHR-i süsteemi kaudu tuleb esitada ehitusloa taotluse ja/või 

ehitusteatisega.  
3.1.11 Hoonestusala: Elektrijaama tee 61 krundi piirides. 
3.1.12 Parkimine: Elektrijaama tee 61 kinnistu piirides. Seletuskirjas esitada  parkimiskohtade 

arvutus vastavalt Eesti Standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad“ parkimisnormatiivile. 
3.1.13 Teekate peab vastama Narva linna heakorra eeskirja § 4 lõike 3 nõuetele.  
3.1.14 Esitada kinnistusiseste teede konstruktiivsed ristprofiilid ning vertikaalplaneerimise joonis.  
3.1.15 Ehitamisel (sh lammutamisel) tuleb lähikeskkonnaga arvestada. Ehitusseadustiku § 12 lg 3 

kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid 
nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse § 32 lõikele 4 võõral maatükil viibides tuleb arvestada maatüki omaniku huve, 
eelkõige vältida omandi kahjustamist. Arvestada asjaõigusseadusest tulenevaid 
kinnisomandi kitsendusi. Esitada erimeetmed kahjuliku mõju minimiseerimiseks. 

3.1.16 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele, ehitusseadustiku, Narva linna 
üldplaneeringu nõuetele, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, määruste, standardite ning 
kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktide nõuetele. 

 
4. RAKENDUSSÄTTED 
4.1 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni .......................2027. 
4.2 Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest. 
4.3 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse 

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või 
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 
 
 
Katri Raik Üllar Kaljuste 

Linnapea Linnasekretär 
 

 

 

 


