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Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu 
koostam ise algatamine 

1. ASJAOL UD JA MENET LEMI SE KAIK 
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esi tanud Moskva Patriarhaadi Eesti Oigeusu Kiriku 
Narva Puhade Apostlisarnas te Kirilluse ja Metod iuse Kogudus. Vastavalt solmitud .Lepingule or 
DP 01/20 18 Kreenholm i tn 56 maa-ala detai lplaneeringu koostami se korraldamise ja 
finantseeri mise kohta" Moskva Pat riarhaadi Eesti Oigeusu Kiriku Narva Puhade Apostlisamaste 
Kirilluse ja Metodiuse Kogudus kohustub tasuma koik detailplaneeringu koostamisega seotud 
kulud. Planeeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nahtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, 
haljastuse.Valisvalgustuse nin g tehnorajatiste valj aehitamine on parast planeeringu kehtestamist 
huvitatud isiku eh k Mo skva Patriarh aadi Eesti Oigeus u Kiriku Narva Puhade Apostlisarnaste 
Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kohustuseks (PlanS § 13 1). 
Vastavalt 03.05.201 8 esi tatud detailplaneeringu algat amise taotlusele kaalutletakse voimalust 
rnaarata ehi tu soigus Kreeholmi tn 56 krundile kiriku ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil 
on 3, korgus kuni 16 meetrit ning ehi tusalune pindala kuni 350 m", Algatatav detail plane ering peab 
lahendama li ikluskorralduse (juurdepaasud ja parkimine), rnaa-ala heakorrastuse ja haljastuse 
kusirnused, maarama tehnovorkude asukohad. 
Detailplaneeringu maa-ala suurus on 5790 rrr' ning see asu b Narva linnas Kreenholmi linnaosas 
Kreenholmi staadioni j a SA Narva Haigla vahetus laheduses. 
Kehtiva Narva linna uldplaneeringu jargi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks haljasalaja pargi 
maa 100%, mis on katastriuksuse sihtotstarvete liikide ja nende rnaaramise korra alusel 
sotsiaalmaa-uldkasutatava maa uks alaliike. Aigatatav Kreenho lmi tn 56 maa-ala detailplaneering 
eeldab muudatust kehtiva uldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna kavandatav 
sihtotstarve on sotsiaalmaa-uhiskondli ke hoonete maa 100% . 
Planeeringuala lounapoolses osas paikneb varasemalt Joala moisakompleksi kuulunud 
kuivatihoone, mis tu leb eh itisena sailitada. Ehitise edasine funktsioon soltub detai lplaneeringu 
algatamisest huvitatud isiku vajadustest, kusjuures hoone uus funktsioon tuleks integreerida 
detailplaneeringu eskiis lahendusse saai litades sellega nii hoo nemahu kui ka (osaliselt) valisilme. 
Planeeringuala ligikaudne piir ja kontaktala on maaratud vastavalt kaesolevale otsusele lisatud 
asukohaskeemile (LISA- I) . 

2. OIGUSL IKUD ALUS ED 
2.1. Planeerimisseaduse § 128 loike I kohaselt detailplaneeringu algatab kohaliku omavalitsuse 
uksus, 

2.2. Narva linna pohimaaruse punkti 4.4 .30 . kohaselt detailplaneeringu koostamise algatamine on 
Linnavolikogu padevuses. 

3. OTSUS 



Algatada Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamine , mille ulesandeks on Narva 
linnas Kreenholmi linn aosas 5790 m" suurusel maa-alal ehitusoig use maaramine kiriku 
ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, j uurdepaasuteede, parkimise 
ja tehnov5rkudega varustamise p5him5tteline lahendus. 

4.	 LAHTESEISUKOHAD 
4.1. lndandmed 
Korral daja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
 
Huv itatud isik: Mo skva Patriarhaadi Eesti Oigeusu Kiriku Narva Piihade Apostli samaste
 
Kir illuse ja Metodiuse Kogudus (registrikood 803 12 144);
 
Planeerija: ARH Pluss 00 (ariregistri kood 12347683);
 
Kreenholmi tn 56 (51101 :001:0863) kinnistu omanik on Narva Linn ;
 
Planeeringuala asukoht: Kreenholmi linnaosa, Narva linn.
 
Detailplaneeringu keh testamise voi kehtestamata jatmise otsus tehakse hilj emalt 3 aasta
 
moodurnisel detailplaneeringu algatami sest arvate s.
 
Kohalik omavalitsus voi b detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu
 
kehtestamisest on moodunud vahem alt 5 aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima .
 

4.2. Planeeringu eesmark: 
•	 Ehitusoiguse maaramine; 
•	 Liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise), heakorrastuse j a haljastuse 

lahendamine; 
•	 Tehnovorkude asukohtade maaramine, 

4.3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid: 
•	 Lahteseisukohtade koo stamise alused on planeerimissead us, Narva linna 

uldplaneering, Narva linna toostuspiirkonna linna osa uldplaneering. 
•	 Maakasutuse juhtfunktsioonid vastaval t kehtivale uldplaneeringule (PlanS § 6 p 9). 
•	 Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed maaratakse vastavalt kehtivale 

uldplaneeringule. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda planeerimisseaduse 
terminoloogiast. 

•	 Kuritegevuse riske vahendavad nouded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti 
Standardile EVS 809-1:2002. 

•	 Seadusandlusest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus. 
•	 Olemasolevad piirkonna vee- ja kanal isatsiooniskeemid, pii rkonna tehnovorkude 

projektid. 

4.4. Nouded koostatavale planeeringule 
4.4.1.	 Planeering on konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega 

maaratakse seaduses sate statud j uhtudel maakasutus- ja ehitustingimused. 
Planeering koosneb planeerimi se tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, 
mis taie ndavad ukstei st ja moodustavad uhtse terviku. 

4.4.2.	 Ti itellehel esitada planeeringu nimi vastavalt detai lplaneeringu algatamisotsusele. 
Tiite llehel esitada kausta koostamise kuupaev. 

4.4.3 .	 Seletuskirja lehekUljed peavad olema nummerdatud. Planeeringu seletuskirjas 
esitatakse planeeringuala ja selle mojuala analuusi l pohinevad j areldused ja 
ruumilise arengu eesrnargid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse 
kirj eldu s ning valiku pohjendu sed . 

4.4.4.	 Koikide le joonistele tuleb peale kanda planeeritava maa-ala piir, kirjanurk ja 
planeeringu koostaja originaalallk iri ning tingmarkide seletused. 

4.4.5.	 Situatsiooniskeem vormistada fonnaadis A4 ning vabas m55tkavas. Skeemile 
kanda tanavanimed ja orienteerumist lihtsu stavate objektide nimetused. 



4.4.6.	 Detailplaneeringu koostamise alus kaardiks votta aktuaa lne topo-geodeetiline 
alu splaan, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi ja tOo 
number). Topo-geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva 
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt. Maa-ala 
planeerimi seks topo-geodeetiline alusplaan voib olla kuni 2 aasta vanune. 

4.4.7.	 Olemasoleva olukorra joonisel esitada aadress , krundipiirid, maakasutuse 
sihtotstarve , katastriuksuse number, senised kokkulepped maakasutuse 
kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval ala l. 

4.4.8.	 Planeeringuala kontaktvoondi funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste 
iseloomustus 
4.4 .8.1.	 Kontaktala maaratakse vastavalt algatamisotsusele lisatud 

asukohaskeemile (kaesoleva otsuse lisa 1) sobivas mootkavas. 
4.4.8 .2.	 Anda lahiumbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sealhulgas 

juurdepaasud planeeritavale alale, soiduteed, jalakaijate ulekaigurajad, 
liikumissuunad ja bussipeatused, sam uti lahikonna olulisemad objektid. 

4.4.8.3.	 Esitada planeeritava ala funkts ionaalsed seosed Iahiumbrusega ning 
tahistada planeeringuala umbritsevad algata tud ja kehtestatud 
detailplaneeringud koos vastavate Narva Linnavolikogu otsuste 
kuupaevade ja numbritega. 

4.4 .8.4 .	 Nai data kontaktalas kehtestatud detai lplaneeringute pohilahenduse d ning 
ka planeeringujargne iildine pchilahendus. 

4.4 .8.5 .	 Vottes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid 
planeeringuid, esitada kontaktvoondi kruntide struktuuri, kavandatud 
hoonestuse tuubi ja mahu ning ehitusjoonte Ulevaade ja analuus. 

4.4.9.	 Planeeringu pohi jooni se iseloomustus 
4.4.9 .1.	 Esitada planeeritaval maa-alal olemasolevadja kavandatavad krundipiirid 

koos positsioonide numbritega ning vajadusel aadressi ettepanekutega. 
Esitada maakasutuse bilansi koondtabe l. 

4.4 .9.2.	 Na idata olemaso levad sailitatavad, restaureeritavad, renoveeritavad, 
lammutatavad ja kavandatavad hoo nestusalad. Nai data hoonestusalad, 
kus kavandatakse juurde- ja pealeehitamine. Arvestada naaberhoonete 
arhitektuuriga. 

4.4 .9.3.	 Naidata kohustuslik ehitusjoon. Ehitusala siduda krundi piiridega. 
4.4.9.4.	 Vajadusel naidata piirde asukoht, materj al, tiitip ja korgus. 
4.4 .9.5 .	 Valguse- ja muratokke paigaldamisel naidata selle asukoht, materjal, 

tuup, korgus ning seletuskirjas esitada paigaldamise vajaduse pohjus. 
4.4.9.6.	 Esitada kruntide ehitusoigus eraldi tabelina kruntide kaupa, kus maarata : 

•	 kruntide lubatud kasutamise sihtotstarbed vastavalt kehtivale 
uldplaneeringule; 

•	 hoonete ja rajatiste Uldfunktsioonid; 
•	 lubatud ehit iste arv krundi l; 
•	 lubatud suurim ehitusalune pindala; . 
•	 ehitiste lubatud korgus raasta ja katuse harj a absoluutkorgusena ning 

korruselisus. Arvestada naaberkruntide normatiivsete 
valgustingimuste tagamisega; 

•	 krundi taisehitusprotsent; 
•	 peamised arhitektuurinouded ehitistele; 
•	 ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele; 
•	 uusehituse voimalused ja tingimused, nii stilistilised, mahulised kui 

ka asukohanouded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning 
eriparast; 



•	 katu sekatte ja valis viimistluse lubatud materjalid, nouded avataidetele 
ning muud ele hoon e osadele ning detailidele; 

•	 katusetuubid ja kalded ja/voi nende vahemikud. 
4.4 .9.7 .	 Esitada tanavate maa-alade ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendus, 

kus maarata: 
•	 liikluskorralduse pohimotted (autoliikluse, uhissoidukite liikluse ja 

kergliikluse soidurajad, soidusuunad ja nende eraldatus) , anda teede 
ristprofii lid; 

•	 juurdepaasud krundile ja hoonetesse ; 
•	 tee maa-ala ja selle elementide (soidutee, jalgrattatee, kergliiklustee, 

konnitee, eraldusriba) kirje ldus ja laiused; 
•	 kruntide planeeritud kasutusotstarvetele ja hoonestusele vastav 

parkimise ning parkimiskohtade arvu lahendamine lahtudes 
parkimisnormati ividest vottes aluseks vahevoondi normi , ette naha 
eraldi parkimiskohad puuetega inimestele ; 

•	 tanavate (juurdepaasude) j a tanavatega ristumiste korgusarvud; 
•	 vajadusel maarata teekaitsevoond ja selle ulatus. 

4.4.9.8.	 Anda haljastuse ja heakorrastuse pohimotted : 
•	 olemasoleva, sai litatava ja likvideeritava korg- ja madalhaljastuse 

iseloomustus ja kogus ning haljastuse protsent; 
•	 planeeritava kohustusliku korg- ja madalhaljastuse rajamine; 
•	 anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus; 
•	 kasitleda jaatmete sorteeritud kogumise vajadust; 
•	 vertikaalplaneerimise pohimotted (maapinna korguse muutmine, 

sademevete araj uhtimine). 
4.4.9.9.	 Esitada kitse neluste ja servituutiele maaramise vajaelus ja ulatus, kus 

esitaela ettepanek kinnisomaneli kitseneluste ja reaalservituutide 
seaelmiseks (tee- vci muuel servituuelid). 

4.4 .10. Tehnov5rkuele koonelplaani iseloomustus 
4.4.10.1. Anda olemasolev ja kavanelatav krundijaotus. 
4.4 .10.2 . Esitada olemasolev ja kavanelatav hoone stus ning haljastus. 
4.4.10.3. Nai data	 olemasolevate ja kava nelatavate tehnovorkude ja -rajatiste 

asukohad vastavalt v5rguvaldajate tehni listele tingimustele , mille taotleb 
eletailplaneeringu koostaja. 

4.4.10.4 . Anela tehnovarustuse pohirnotteline lahenelus (veevarustus , heitvee ja 
saelemete vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, 
gaasivarustus, valisvalgustus, sidevarustus, drenaaz). 

4.4 .10.5. Anela lubatuel ja keelatuel laheneluseel ehit iste ja rajatiste tehnovarustuse 
tagamisel, lokaalsete laheneluste lubatavus j a tingimused. 

4.4.10.6. Naidata	 tehnovorkudele reserveeritavael maa-alad, Tagaela noutavad 
rohtvahekaugused hoonetest ja teistest tehnovorkudest, 

4.4.10 .7. Ette naha tuleohutuse tagamine (hoonete tulepusivus ja kujael). 
4.4.10. 8. Esitaela tanavate valisvalgustuse pohimotted, hudrantide ja tuleto rje 

veevotukohtade paiknemine. 
4.4.10.9. Anda vertikaa lplaneerimise pohimotted ning	 saelemetevee ja drenaazi 

arajuhtimise lahendus. 
4.4.10.10.Esitaela tehnovorkude rajamise vajaeluse koondtabel (planeeringu 

algatamise eelne ja planeeringuga kavanelatuel tehnovorkude rajamise 
vajaelus). 

4.4.1O.I I .Maarata tehnovorkude teeninelamiseks vajalikud serv ituueliel . 
4.4.1 1. Kavan elatavast keskkonnast ja hoonestusest ruumilise ettekujutuse saamiseks 

esitada eletailplaneeringu lisana vahemalt ilks planeeringulaheneluse ruumiline 
illustrats ioon vabas mootkavas . 



4.4.12. Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet planeeringu algatamise
 
taotl use ning planeerimismenetluse kaigus tehtud menetlustoimingute ja koostoo
 
kohta, planeeringu elluviimiseks vajal ike tegevuste ja vajaduse korral nende
 
jarjekorra kohta ning muud planeeringuga seotud ja sailitamist vajavat teavet. Kui
 
planeerimismenetluses viiakse labi keskkonnamoju strateegiline hindamine, siis on
 
keskkonnamoju strateegilise hindamise aruanne planeeringu juurde kuuluv lisa.
 

4.5. Planeeringu eskiislahenduse koosseis
 
Planeeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ametile labivaatamiseks uhes eksemplaris jargmises mahus: 
4.5.1 .	 Tiitelleht;
 
4.5.2 .	 Eskii slahenduse seletuskiri (tehnovork ude p5hjaliku kirje lduseta) ;
 
4.5.3 .	 Situatsiooniskeem sobivas mootkavas;
 
4.5.4.	 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
 
4.5.5.	 Olemasolev olukord, M 1:500;
 
4.5.6.	 Planeeringuala kontaktvoond i funkts ionaalsed ja linnaehituslikud seosed, sobivas
 

rnootkavas;
 
4.5.7.	 Eskii slahenduse p5hijoonis krundi ehitus5igusega (krundi sihtotstarve v5i
 

sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil , hoonete suurim lubatud
 
ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud k5rgus), liiklusskeemi, parkimise ja
 
haljastuse pohimotetega, M 1:500;
 

4.5.8.	 Planeeringu eskiislahenduse ruumilised illustrat sioonid vabas mootkava s;
 
4.5.9.	 Lahteseisukohad, ajalehe valjaloiked planeeringu menetlemisest;
 

Eskiisilahenduse avaliku arutelu labiviirnise vajadus maaratakse tOo kaigus. 

4.6. Planeeringu koosseis:
 
4.6 .1.	 Tii telleht;
 
4.6 .2.	 Sisukord;
 
4.6 .3.	 Seletuskiri;
 
4.6.4.	 Situatsiooniskeem sobivas mootkavas;
 
4.6.5.	 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
 
4.6.6.	 Olemasolev olukord, M 1:500;
 
4.6.7.	 Planeeringuala kontaktvoondi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed, sobivas
 

m55tkavas;
 
4.6.8.	 Planeeringu pohijoonis, M 1:500;
 
4.6.9.	 Tehnovorkude koondplaan, M 1:500;
 
4.6.10. Planeeringulahenduse ruumilised illustratsioonid vabas mootkavas;
 
4.6. 11. Lisad (Narva Linnavolikogu otsused ja Narva Linnavalitsuse korraldused, ajale he
 

valjaloiked planeeringu menetlemisest, tehnilised tingimused, muud materjalid
 
menetlustoimingute ja koostoo kohta);
 

4.6.12. Planeeringu koosk51astajate kirjad ning koosko lastuste koondtabel;
 

Komplekteerida kaustad nii, et oleks selge lt eristatavad detailplaneering ning selle lisad. 
Detailplaneering koos neb seletuskirjast ja joonistest (PlanS § 3 19 2), koik ulejaanud 
dokumendid on planeeringu lisad ning moodustavad eraldi osa kausta lopus voi eraldi kausta. 

4.7. Planeeringu esitamine j a kooskolastamine
 
4.7.1.	 Planeering esitatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
 

Ametile avali kule valjapanekule suunamiseks paberkandjal vahemalt kahes
 
eksemplaris. Lisaks tuleb esi tada planeeringu pohijoonis, tehnovorkude
 
koondplaan, seletuskiri ja planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon .pdf
 
failina.
 



4.7.2.	 Loplik detailplaneering koos noutavate kooskolastustega esitada Narva 
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kahes eksemplaris 
paberkandja l menetlemiseks ja kolmes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri 
.doc, .pdf; joonised - .dgn, .dwg ja .pdf; muud materja lid - .pdf) kehtestamiseks. 
Vahemalt ilks planeeringu eksemplar peab sisaldama originaal kooskolastusi, 

4.7.3.	 Detailplaneeringu vastuvotmiseks vajali ke kooskolastuste loetelu: 
• Paasteamet; 
• Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet; 
• Narva Linnavalitsuse Arhitektuur i- ja Linnaplaneerimise Amet; 
• Planeeringualasse jaavate ja seda teenindavate tehnovorkude valdajad; 
• Kaasata detailplaneeringu koostamisse planeeringuala piirinaabrid. 

Kooskolastused votta vastavatele joonistele. Esitada kooskolastuste koondtabel, lisades 
informatsi ooni kooskolastava instantsi nimi ja kooskolastuse kuupaev, kooskclastuse sisu ja 
markused ning koosko lastaja amet , nimi ja kontaktnumber ning info millisel joonisel kooskolastus 
asub. 

Detailplaneering suunatakse parast vastuvotmist ava likule valjapanekule. Kui avaliku valjapaneku 
ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused muudavad detailplaneeringu pohilahendusi, 
korratakse detailplaneeringu kooskolastamist val itsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid 
kusimusi muudatus puudutab. 

5. RAKENDUS SATTED 
5.1. Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti l avaldada otsus ajalehes . Pohjarannik" 
ja " Topozr'', Ametli kes Teadeannetes ning ameti veebilehel. 
5.2. Otsus joustub seadusega ettenahtud korras. 
5.3. Otsust on voimalik vaidlus tada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumaja 30 paeva jooksul arvate s 

otsuse teatavakstegemisest. 

Irina Janovits 
Linnavolikogu esimees 
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LISA 1 

Kreenholmi 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine 

Planeeringuala pindala 5790 m" 
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