NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

18.09.2013. a nr 872-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Linda tn 14 hooneosa kontoriteksja ametikorteriteks rekonstrueerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
10.09.2013. a taotles Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise
Peakiriku Kogudus, registrikood 80206135, asukoht Bastrakovi 4, Narva, mille esindajana tegutseb
juhatuse liige Aleksandr Gurkin, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteeriru istingimusi Linda tn 14 hooneosa kontoriteks ja ameti korteriteks rekonstrueerim iseks.
Vastavalt kinnistusraamatust väljavõitele Linda tn 14 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on
tootmismaa 100%. Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES-i territoorium)
detai Iplaneeri ngu j a Narva Iinna Li Id planeeri nguga on määratud ärimaaks / tootm ismaaks.
Linda tn 14 kinnistu on kaasoruandis. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda
Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele kuulub 155281/188610 suurune mõtteline osa kaasomandist.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1
2.2

Ehitusseaduse § 19 lõike 3 kohaselt projekteerirnistingirnused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmääruse §22 lõike I kohaselt projekteerimistingirnused kinnitab korraldusega
Linnaval itsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerirnistingimused Linda tn 14 hooneosa kontorueks ja ametikorteriteks
rekonstrueerim iseks järgnevalt:
3.1 ÜLDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed: laadimishoone ja elektrikärugaraaz. ehitisregistri kood 120299878
3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: tootmismaa. katastuüksuse tunnus 5110 1:006:0124.
3.1.3 Projekteerimistingirnuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste
10.09.2013. a taotlus nr 8643/1-14, Ehitusseadus, Eesti Standardid,
Narva linna üldplaneering. Narva linna ehitusmäärus. Eestis kehtivad norrnatiivid.
Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsusega nr 361 kehtestatud Kerese, Linda ja
Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES-i territoorium) detailplaneering
(edaspid i: deta ilplaneering).
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostamise eesmärgiks on Linda tn 14 hooneosa kontoriteksja ametikorteriteks
rekonstrueeri mine.
3.3 ÜLDNÕUDED

3.3.1

Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, määruste,
projekteeri misnorm ide. standard ite j aju hendite alusel. sea Ihu 1gas:
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 ,.Nõuded
eh itusprojekt i Ie";

- Eesti Standard EV S 865-1 :2006 ..Hoone ehitusproje kti ki rj eldu s. Osa 1: Eelprojek ti
se letuskiri ja-zvõi Eesti Standard EV S 865-2 :2006 ,.Hoone ehitusproje kti ki rje ldus. Osa 2:
Põhip rojekti ehitusk irje ldus" trndrkus: vastaval t M KM 17.09.2 0 I O. a määruse nr 67
" N õuded ehi tusprojek ti le" §-Ie 16 ehitusproj ekt i le antakse hinn ang o lenemata esitatud
ehitusproj ekti staadiumi st, lähtudes eelproj ekti mahu st);
- Eesti Standard EV S 8\ 1:20 12 " Hoone ehit usprojek t" ;
- N arv a linn a ehitusmäärus jn e.
3.3.2 Proj ekt (sel le osad) peab olema koostatud võ i ko ntro l litud Ehitusseaduse §-s 47 nim etatud
proj ekteerirni ses pädeva vastutava spetsialis ti poolt.
3.3.3 Proj ekt peab olema heaks kiide tud kõi gil ehitusseadusega ettenähtud ju htudel.
3.3.4 Proj ekt i koosseisus esitada spetsiali stide or ig inaalall kirjad ja ametiasutuse
origi naalkooskõ lastused.
3.3 .5 Esitada projekti nim etus vastavalt projekteerimi stingimustele.
3.3.6 Enne proj ekteerimi se algust tul eb läbi v i ia rekonstrueeritava hooneosa seisundi tehnilin e
ekspertii s. Ekspertii si koostami se kuupäev peab olema hilj em, kui 18.09.201 3. a. Otsus li sada
proj ekti kausta. Soovi tused ja jä reldused võ tta arvesse projekteeri misel.
3.3.7 Enne proj ekt eerimi se algust tul eb läbi viia tehnil ine ekspertii s rekonstru eerit ava hooneosa
tarindite ümberehitamise võ i demonteenm ise ni ng kandetari ndite väljaeh itamise võimaluste
määratlemise ks. Eksperdi arvamuses t pea b olema üheselt mõi stetav, kas tarin dite
ümberehitamine või demont eerim ine ning kandetar indite väljae hi tamine on lubatav või mitte.
K as nõutakse avade tugevdami st või mitte? Eksperti isi tekstiosa st jaj oo nistest pea b olema
üheselt mõi stetav, kus asuvad kandvad j a mitt ekandvad tarindid. Te hni li ses ekspertiis is
määrata ümb erehit atavate või demont eerit avate tarind ite tüübid (nt kandvad. mittekandvad.
materjal, tarin di paksus) ning lubatavate avade mõõtm ed. M ääratleda tarin dit e ümberehit ami se
või demonteerim ise nin g kandetarindite välj aehitami se võimalused koo s detail se
ehitustehno loogia välja töötami sega , A nda kandevõ ime taastami se detai lla hendus. Ekspertiis is
esitada Iiht sustatud joonis/skeem " Demonteerim isplaan". Plaani I näidata eraldi tin gmärk idega
kandvad j a mitt ekandvad tarindid.
3.3.8 N õuded tehni lisele ekspertiis i le: vastavalt Maj andus- j a kom muni katsioonimini stri 20.02.20 12.
a määrusele nr 15 "Ehitise eksperti isi tegemise kor d".
3.3.9 Situatsioonisk eern: kasutada N arva li nna kaarti N arva L innaval itsuse Arhitektuuri - ja
L inn apl aneerimi se A meti kodulehelt www .narvap lan.ee või orrofoto t M aa-ameti
kardiserverist.
3.3.1 0 A sen di plaan esitada krundi tõese geodeeti li se rnõõdi stuse alusel . Jooni s esitada mõõtkavas
I :500. A sendi pl aanil esitada tabel: "E hi tiste eksplikatsioo n" (nimetus. ehi tisregistri kood.
oluli sed tehnil ised andmed, märkus) ni ng ki nnistu tehnil ised näit aj ad. A sendip laani l näidata
proje kteeritava ala piirid, hoone asukoht ja mõõt med. kaugused lähimare pii rideja ehiti steni ,
j uurdepääsuri avalikult kasutatavale teele. sisse- j a välja sõit kru ndi lt. park im iskohad j ne.
M ääratl eda pi nnakatted.
3.3. 11 A sen diplaani koostam ise aluskaardi ks võtta aktualiseerit ud (ol emasolevat situatsiooni tõeseit
kaj astav, sh tehnov õrgud) dig itaalselt mõõdi statud geodeeti line alusplaan täpsusas tmega M
I :500. kus on esi tatud andmed koostaja ko hta (ettevõtja nimi , litsentsi nr, töö nr, mõõdistamise
aeg). Geodeetil ine alusplaan peab olema regi streeri tud Na rva L innavalitsuse A rhi tekt uur i-ja
Li nnaplaneerimi se A metis. Narva Li nnavali tsuse A rhitektu uri - j a Lin naplaneerimise A meti
geodeesia j a kaartide laadimi se spetsialisti poolt kooskõ lastatud geodeeti li ne krundi alusplaan
paberkandjal esitada ehit usprojek ti lisana.
3.3.12 Proj ekti koosseisus esitada li sa ks rekonstrueeritava hooneosa värvivaa ted. püst iõige. avade
täi tm ise plaan. avatäidete spetsi fi katsioon. reko nsi r ueer i tavate vahelagede spetsifika tsioon
koos nende lõi getega. uute ja rekonstrueeritava te seinte spetsifi katsioon koos nende l õigetega.
sead mete paig utuse plaan. siseruumide eksp likatsioo n. evakuatsiooniskeern. siseviimist luse
tabel. K OITu ste plaanidel näidata ka santehni liste seadmete asukohad nin g mõ õtketid väl is- ja
siseavad e laiu sed, sein te paksused. vahekauguseel seinte vahelj ne.
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3.3. 13 Jooniste! näidata projek teeritava ala piirid.
3.3. 14 Kandvate tarindit e osali se ümberehitami se (sh avade ehitamise) või kandvate tarindite
väljaehitamise puhul esitada ehitu sprojekti sõltumatu ekspertiis. Nõu ded ehi tusprojek ti
ekspertiisile: vastava lt MKM 20.02.20 12. a määrusele nr 16 .Ehitusprojekti ekspertiisi
tegern ise kord" ,
3.3. \5 Insener-tehnili sed osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus.
3.3. 16 Ehitusprojekti lisadena esitada ee lneva ehitusprojek ti joonised või Ri igiarh iivi Rakvere
osa konnas asuv ad inventeerimi sjoonised (t üüpi liste korruste plaanid, hoone püstl õige).
millised kajas tavad projekteerirniseelseid seaduslikul aluse l rajatud konstruktsioone.
Riigiarhiivi Rakvere osakonna koduleht. www.ra.ee/et/ lviru-ava leht/.
3.3. 17 Projekti lisana esitada kehtestatud detailp laneerin gu põhijoonise fragmendi koopi a, Narva
Linnava litsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta.
3.3.18 Ehitiste tehnili sed näitajad esitada vastavalt Majandus-j a Kommunikatsiooniministri
24. 12.2002 . a määrusele nr 69 ..Ehitise teh niliste andmete loetelu" . Punktis ,.Muud o luliselt
ehi rist ise loomustavad andmed" esitada hoone kasuli ku pinna spetsi fi katsioo n (kasutamise
otstarbed, kood id ning kasulikud pinnad). Hoone kasutamise otstarbed esitada vastavalt
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04. 12.20 12. a määrusele nr 78 ..Ehitise kasutam ise
otstarve te loetelu" .
3.3. 19 Projekteerijal võtta tehnovõrku de kaitsevööndite va ldajate lt ja maaomanik eit nõusolek
ehitustööde läb iviimiseks (kanda asendiplaanile).
3.3.20 Projekti lisana esitada projekti tell ij a lähteülesanne. Projekti tell ija lähteülesandes märkida ka
tellija valitud projekti staad ium.
3.3.2 \ Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ile kooskõ lastamiseks
ehitusproje kt (selle osad) paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksern plaris
köidetuna formaadis A4 . Üks projekti eksemplar jää b Narva Linnavalitsu se Arhitektuuri- j a
l.innaplaneeri rnise Ametile arhiveerimiseks.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
Projekteer ida Linda tn 14 hooneosa kontoriteks ja ametikorteriteks reko nstrueerimine.
Hoone gaba riitide ja katuse kalde muutm ine ei ole lubatud.
Hoone vä listarindi te sooju stamin e ning välisviim istluse muutmine on lubatud ainult terve
hoone ulatuses ning kõikide kaasoma nike loa a lusel.
3.4.4 Hoone avatäidete vahetam ise puhu l esitada avade täitmi se plaan, ava täidete spetsifikatsioon.
3.4.5 Hoone tarindite ümbereh itamiseks (sh avade ehitamiseks), tarindite demonteerimi seks ning
kandetarindite väljaehitamiseks loa väljastarnisest teeb Narva Linnavalitsus otsuse tehnili se
eks pertiis i tulemu ste alusel: vt. punkt 3.3.7.
3.4.6 Kõ rgendatud niisku sega ruumide projekteerim ise puhul tagada pikaajaline kaitse niiskuse eest.
Esitada antud ruumid e püstl õiked. Esitada vahelagede ja seinte lõiked. Esitada kaitsemeetmed
konden saatvee ja halliru ste vastu . Ventilatsioonilõõride puudumi se puhul näha ette
sundventilatsioo n.
3.4.7 Ühisoma ndis olevate ve ntilatsioonisahtide tarindite likvideerimine ning venti latsioo ni l õõri de
rikkumine ei ole lubatud. Plaaniln äidata olemaso levate ventilatsi oonisahtid e tarind itc ning
ventilatsiooni lõõride asukohad.
3.4.8 Tra nspordi j uurde pääs krundile: lahendada vastava lt detailplaneering ule.
3.4.9 Parkimiskohad: lahend ada vastavalt detaiIplaneerin gule. Se letuskirjas esitada parkimiskohtade
arvutus. lähtu des Eesti Standardi EVS 843:2003 "L innatänava d" punktist 10.2.2. Arvutuses
esitada ehitise liigid, asukoht. parkirn isnormati ivi d (vt tabelid 10.1 ).
3.4. 10 Parkimiskohtade rajami se ja kinnistusiseste teede rekon strueerimi se puhul:
3.4. 10. 1 Lubatud kinnisrusisesed teekatted : asfa lt, teekattekivid. teeka tte plaadid. Esitada
konstruktiivsed ristprofi ilid, vertika alplaneerimise joon is ja põhilised pinnakatete tööde
rnahud.

3.4. \
3.4.2
3.4.3
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3.4.10.2 Parkim iskohtade mõõt med ja läbisõiduteede laiused sõltuvalt park i rnisnurgast: vastavalt
Eesti Standardi EVS 843-2003 .Linnatänavad" tabeli le 10.5.
3.4. 11 Jäätmete kogumi ne krun ti del. vastavalt jää trneseaduses tood ud nõuetele ning N arva
j äätrn ehoo Iduseesk i rjal e.
3.4. 12 Muud nõuded: vastavalt Narva vanalinna li nnaosa üldp laneering u nõuetele,
ekspertiis iotsuste!e, projekt i tellij a lähteülesandele ning Eesti Vabariig is kehtiv ate määruste,
standardite ja proj ekteeri mi snormidega ettenähtud nõuetele.

3.5 KOOSKÕLASTUSE D
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Ida-Eesti Päästekeskus.
Lin da tn 14 kinni sasja kaasomaniku d.
Narva Lin navalitsuse A rhit ektu uri- ja L innaplaneerim ise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTE D
4. 1
4.2
4.3

K äeso levad proj ektcerirni stingimused on kehti vad kuni 17.09.2015. a.
Käesolev kor raldu s jõustub alates teatavakstegemisest.
Käesoleva kor raldu se peale võib esitada Narva Linnava litsu sele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korr as 30 päeva j ooksuI arvates korr aldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtu majale halduskohtumenetlu se seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates korra lduse teatavakstegemi sest.
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Natalja Siba lova
Ab ilin napea linnapea ülesannetes

Ants Lii mets
L innasekretär
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