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Projekteerirnistingirnuste kinnitamine
(Tehase tn 4 rööbastelähedaste ladude ploki hoone ja tootmishoone nr 2 rekonstrueerimin e)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

02.07.20 14. a taotles Narva Gate OÜ, registrikood 11417217 , Kose tn 12, Narva, mille esindajan a
tegutseb Jaanus Mikk vo likirja alusel, Narva Linnavalitsu se Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimi se
Ametilt projekteerimistin gimu si Tehase tn 4 rööbastelähe daste ladude ploki hoone ja tootmishoone nr
2 rekonstrueerimiseks.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2. 1 Ehitusseadu se § 19 lõike 3 kohase lt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehitusli kud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistin gimused kinnitab korraldu sega
Linnavalitsu s.
3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Tehase tn 4 rööbastel ähedaste ladude pleki hoone ja
tootmishoone nr 2 rekonstrueerimiseks järgnevalt:
3.1 ÜLDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed:
Tootmi shoone nr 2, EHR kood 11 8009054;
Rööbastelähedaste ladude plokk , EHR kood 118009055.
3.1.2 Kinnistusraamatu andmed:
Tehase tn 4 II 6 tootmismaa. katastri üksuse tunnus 51106 :00 I :0025.
3.1.3 Projekteerirni stingimuste koostamise aluseks on projekteerirnistingimust e
02.07. 2014. a taotlu s nr 66 13/1- 14, Ehitu sseadus, Narva Iinna tööstuspiirkonna
osaüldplaneerin g, Nar va linna ehitusm äärus. Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostami se eesm ärgik s on Tehase tn 4 rööbastelähedaste ladude pJoki hoone ja tootmishoone
nr 2 rekonstru eeri mine.
3.3 ÜLDNÕUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.3.1

Ehitu sprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabarii gis kehti vate seaduste, määruste ,
projekteerimisnormide, standardite ja juhend ite alusel, sealhu Igas:
- Majandu s- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi: MKM) 17.09.2010 . a määrus nr 67
"Nõuded ehitusprojekt ile";
- Eesti Standard EVS 81 1:20 12 "Hoone ehitusprojekt";
- Eesti Standard EVS 843:2003 .Linnatänavad",
- Narva linna ehitu smääru s jn e.
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Seletu skiri esitada vastav alt Eesti Standardile EVS 865-1 :2013 .Ehitu sproj ekti kirjeldu s. Osa
I: Eelprojekti seletuskiri" (märkus: vastavalt MKM 17.09.2010 . a määruse nr 67 "Nõuded
ehitusprojektile" §-le 16 ehitu sprojektile antakse hinnang olenemata esitatud ehitusprojekti
staadiumist, lähtudes eelprojekti mahust).
Projekt (selle osad) peab o lema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud
projekteerimises pädeva vastutav a spetsialisti poolt.
Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega etten ähtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitad a originaalkooskõl astused ja spetsiali stide originaa lallkirjad.
Digitaalallkirja kasutami sel esitada see digit aalsel kandj a!. Kui kooskõlastused on esitatud CD
plaadil, siis esitada sellest informatsioon projekti sisukorras ja kooskõlastuste koondtab elis.
Projekti lisana esitada ka digitaalallkirja kinnitu sleht.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimu ste!e.
Enne projekteerimi se algust tuleb läbi viia tehniline ekspertiis hoonet e tarindite
ümberehitami se või dernonteerimise ning kandeta rindite välja ehitamise võimalu ste
määratlemi seks. Eksperdi arvamu sest peab olema üheselt mõistetav, kas tarindite
ümberehitamine või dem onteerimine ning kandetarindite välja ehitamine on lubatav või mitte.
Kas nõutakse avade tugevd amist või mitte? Ekspertii si tekstiosastjaj oonistest peab olema
üheselt mõistetav, kus asuvad kandvad ja mittekandvad tarindid. Tehnilises ekspe rtiisis
määrat a ümberehitatavate või demonteeritav ate tarindite tüübid (nt kandvad , mittekandv ad.
materj al, tarindi paksus) ning lubatavate avade mõõtmed . Määratled a tarindite ümberehitami se
võ i dernonteerimise ning kandet arindit e väljaehit amise võimalused koos detailse
ehitu stehnol oogia väljatö ötami sega. Anda kandevõime taastam ise detaillahen dus. Ekspertiisis
esitada lihtsustatud joonis/skeem .Demonteerimi splaan' '. Plaanil näidata eraldi tingmä rkidega
kandvad ja mittek andvad tarindid .
Enne projekte erimi se algust tuleb läbi viia hoonete seisundi tehniline ekspertiis. Ekspertiisi
koostami se kuupäe v peab o lema hiljem, kui 02.07.2014 . a. Otsus lisada projekti kausta.
Soovitu sed ja järeldu sed võtta arvesse projekteerimi sel.
Nõuded tehn ilistele ekspe rtiisidele: vastavalt MK M 20.02.20 12. a määrusele nr 15 .Eh itise
ekspertii si tegemis e kord".
Kandvate tarindite osalise ümberehitamise (sh avade ehitamise) või kandvate tarindite
väljaehitami se korral esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertii s. Nõuded ehitusprojekti
ekspertiisile: vastavalt MKM 20.02.201 2. a määrusele nr 16 .Ehitusprojekti ekspertiisi
tegem ise kord".
Situatsi ooniskeem . kasutad a Narva linna kaarti Narva Linnaval itsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvap lan.ee või ortofotot Maa-amet i
kardiserverist.
Asendiplaan es itada krundi tõese geodeetilise mõõdistuse alusel. Asendipl aanil esitada tabel :
"E hitiste eksplikatsi oon" ning kinnistu tehnilised näitajad . Asendiplaanil näidata
projekteeritava ala piirid , hoone asukoht ja mõõtmed , kaugused lähirnate piiride ja ehitisteni ,
sisse- ja väljasõit krundilt jne. Määratleda pinnakatted.
Asendiplaani koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olema solevat situatsiooni tõeseit
kajastav , sh tehnov õrgud) digita alselt mõõdistatud geodeetiline a lusplaan täpsusastme ga M
I:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõ tja nimi, litsentsi nr, töö nr, mõõdistarnise
aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsu se Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplan eerimi se Ameti
geodees ia ja kaartid e laadimise spetsialisti poolt kooskõl astatud geodeetilin e krundi alusplaan
paberkandjal esitad a ehitu sprojekti lisana.
Värvivaated esitad a mõõtkavas 1:200 või I:250. Vaadetel näidata väli sviirn istlu se ja
värvilahenduse pass, viited koos välisv iirnistluse passi numbritega j ne. Väli sviirni stluse ja
värv ilahenduse passis esitada v älisviimistlu se materjalid e nimetused ja värvikoodid,
värvikata loog i nimetus jne. Metallosad e värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.
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3.3.15 Projekti koosseisus es itada lisaks avade täitmise plaan, avatäidete spetsifikatsioon , uute ja
rekonstrueeritavate vahelag ede ja seinte spetsifikatsioon koos nende lõigetega, siseruumide
eksplikatsioonid , evakuatsiooni skeemid , iga hoone püstiõige. Korruse plaanil näidata ka
santehniliste seadmete asukohad, ventilatsioonilõõrid ning mõõtketid: välis- ja siseavade
laiused, seinte paksused, vahekau gused seinte vahel jne .
3.3.16 Insener-tehn iIised osad esitada Eesti Standartid ega ettenähtud mahus.
3.3.l7 Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanik eit nõusolek
ehitustööde läbiviimiseks (kanda asendiplaanil e).
3.3.18 Ehitusprojekti li sadena esitada inventeerimisjoonised , millised kajastavad
projekteerimi seelseid seaduslikul alusel rajatud konstruktsioone , kooskõlastuste koondtabel,
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitami se kohta.
3.3.19 Tehnili sed näitajad esitada vastavalt MKM 24. 12.2002. a määrusele nr 69 "E hitise tehniliste
andmet e loetelu". Tehnilised näitajad esitada seletuskirj a lisadena.
3.3.20 Kasutamise otstarbed esitada vastavalt MKM 04.12.2012. a määrusele nr 78 .Eh itise
kasutamise otstarvete loetelu".
3.3.2l Joonistel esitad a projekteeritava ala piirid.
3.3.22 Hoonete tarindite ümberehit amiseks (sh avade ehitamiseks), tarindit e demonteerimi seks ning
kandetarindite väljaehitami seks loa väljastamisest teeb Narva Linnavalitsu s otsuse tehnilise
ekspertiisi tulemuste alusel: vt. punkt 3.3.7.
3.3.23 Kõrgendatud niiskusega ruumide projekteerimise korral tagada pikaajaline kaitse niiskuse eest.
Esitada antud ruumide püstl õiked ning vahelagede ja seinte lõiked. Esitada kaitsemeetmed
kondensaatvee ja hallituste vastu. Nä ha ette WC-ruumide ning kõrgendatud niiskusega
ruumide sundventilatsioon ning selle elektrivaru stus.
3.3.24 Kinnistusiseste teede rekonstrueerimise korral esitada konstru ktiivsed ristprofiilid,
vertikaalplaneerimise jooni s ning põhilised pinnakatete tööde mahud.
3.3.25 Ehitusprojekt kooskõlastada Ida-Eesti Päästekeskuse, kinnistu oman iku ning Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti ga.
3.3.26 Muud nõuded : vastavalt Narva linna tööstuspiir konna osaüldplaneeringu nõuetele ,
ekspertiisiotsustele. projekti tellija lähteülesandele ning Eesti Vabariigis kehtivate määruste,
standardi te ja projekteerimi snormid ega ettenähtud nõuetele.
3.3.27 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastami seks
ehitusprojekt (selle osad) paberkandjal vähemalt kahes identseit komplekteeritud eksemplaris
köidetuna formaadis A4. Üks projekti eksemplar j ääb Narv a Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks.
4. RAKEND USSÄ TTED

4.1 Käesolev korraldu s jõu stub alates teatavakstegemisest.
4.2 Käesolevad projekteerim istingimused on kehtivad kuni 15 .07.2016 . a.
4.3 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetlu se seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldu sest teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtu ajale halduskohtumenetluse seadustiku s sätestatud korras 30
päeva j ooksuI arva tes korrald se teatavakstegemisest.
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