NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .201 4 .a nr 804-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rööpa tn 22 sauna ja rajatiste püstitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

20.0 6.2014. a. taotles (taotlus nr 63 12/1 - 14) Ljubov Kuprij anova Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnapl aneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Rööpa tn 22 sauna ja
rajatiste püstitami sek s. Uus hoone on saun. Uued rajatised on veepaak, kae v ja piire.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2. 1

2.2
2.3

Ehitusseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitami seks j a laiendami seks
koostatava ehitusprojekti alu seks on detailplaneeringu koo stamise kohustuse puudumise
korral projekteerimi stingimused.
Ehitusseadu se § 19 lõik e 3 koh aselt projekteerimistingimused on koh aliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetse le ehiti sele kohald atavad arhitektuursed j a ehituslikud tin gimused.
Narva linn a ehitusmääru se §22 lõike I kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korr aldusega Linnavalitsus .

3. OTSUS
Kinnitada projekte erimistingimused Rööpa tn 22 sauna ja rajatiste pü stitami sek s järgneva lt:

3.1. ÜLDANDMED
3.1.1

Kinnistusraamatu andmed :

Rööpa tn 22, katastriüksuse tunnus 51107 :011 :0047, elamumaa, pindala 567 m
3.1.2

2

;

Ehitisregistri andmed :

3.1.2. 1

aiamaja, ehr kood 11800961 2, 1 korrust, ehiti sealune pind 43 rn";

3.1.2. 2

kasvuhoone, ehr kood 22045 1478 ehitisealune pind 25 rrf

3.1.2.3

kasvuhoone, eh r kood 220451479 ehitisealune pind 27 m"

3.1.2.4

käiml a, ehr ko od 220451480 ehiti sealune pind 1 m?

3.1.2.5

kaev, ehr kood 22045 148 1 ehitisealune pind 1 m"

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
Projekti koos tamise ees mä rg iks on sauna j a raj atiste püstitamine.

3.3 ÜLDNÕUDED
3.3.1 Projekti koos tamisel juhinduda Eesti s kehtivatest sea dustes t, standa rditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sea lhulgas :
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09 .201 O.a. kehtestatud määrus nr 67
"N õuded ehitusprojektile";

3.3.2
3.3 .3

3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3 .7

3.3 .8
3.3 .9

- EVS 8 12-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: eh itistele esitatava põh inõude,
tul eohutusn õu de tagam ine proj ekteerimi se ja ehitam ise käigus;
- Narva Linn avo likogu 30 . 11.2006 .a. kinnitatud määrus nr.4 8 " Narva linna
ehitusm äärus" ;
- N arva Linnavo likogu 24 .0 1.20 13 otsusega nr 3 ke htes tatud Narva Linna üldplaneering;
- Eesti Stan dard EVS 865-1 :201 3 " Hoone eh itusprojekti kirj eldus. Osa 1: Eelprojekti
se letusk iri";
- Eesti Stand ard EV S 8 11: 20 12 "Hoone ehitusprojekt";
- Eesti Standard EVS 907:2010 " Raj atise ehitusproje kt" ;
- Maj an du s- j a Ko mm uni kats ioo nim inistri 24. 12.2002.a. keh testatud määru s nr 69
"Ehitise telmili ste andmete loetelu " ;
- Vab ariigi Vali tsuse 27 .10.2004. a määrus nr 315 .Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusn õuded" ;
Projek ti koostami sel kasutada tõe st tehnovõrkud ega digitaalset geo deetilist kr undi
alusplaani täp su sega M 1:500, mi s on ko oskõlastatud peageodeedi poolt.
Proj ek t (se lle osad),välja arvatud vä ikeehitise ehitusp roj ekt, pea b o lema ko ostat ud või
ko ntro llitud projektee rimises päde va vastutava spetsialisti poo lt (Ehit ussead us § 18
lõige 4 punkt 1).
Proj ekt peab olem a heaks kiidetud kõ igil seadusega ettenähtud j uhtude l.
Vä ljastatud proj ekteerim istin gimused lisada projek ti ka usta .
Esitada projekti nimetus vas tava lt proj ektee rim istingim ustele: "Rööpa tn 22
sauna ja rajatiste püstitamine".
Projekt i koosseisus es itada o rig inaa lkooskõ lastused . Kooskõl astu s peab o lema üheselt
mõistetav ja sisa ldama tööde loetelu , mill ega ollakse nõus. Sa muti kooskõlastaj a andme d
(kinnistu aadress, koo skõlastaja nimi ja perekonnani mi) ja koos kõlas ta m ise kuupäev.
(kinn istu aadres s, koos kõ lastaja nim i ja perekonnan imi ) ja kooskõlastam ise kuupäev.
Proj ekti tellija läht eülesand es märkida ära telJija va litud proj ekt i staad ium .
Es itada Arhitektuur i- ja Linnaplaneerimi se Ameti le kooskõlastamiseks ehitusproje kt
pab er kandj al vä he malt ka hes iden tseit komplekteeritud ekse mplar is.

3.4 ARHITEKTU URSEO JA LINNAEHITUSLIKU D TINGIMUSED
3.4.1
3.4. 2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Ehitusa la: Rööpa tn 22 krund i pii rid es.
Ehitusjoon: mi tte Ületada väljakujunenud eh itusjoont.
Mä ärata hoon ete kasutusaeg aastas .
Krund i maksimaalne täisehitus: 20 % (arv utus näid ata asend iplaa nil).
Lubatud suur im projekteeritava sauna kõrgu s: kuni 5m planeeritud
maapinnast harj aj ooneni .
3.4 .6 Proj ekteeritava sauna korruste arv : 1.
3.4.7 Väli sviimistlus: välisviimistluse j a värv ilahe nduse pass esitada projekti koosseisu s
(v ärvivaa ted koos vä rv ikoo d idega) . Vä rv ivaa ted esit ada mõõt kavas 1:1OO võ i 1:50 .
Vaa det el näid ata pea sissepääsud e detaillahe nd used, vaa dete tähi stu sed , ake nde j a uste
värvitoonid, välisviimi stluse materj alid, Värvikataloogi nimetus jne. M etallosade
värv itoo nid esit ada RA L kata loogi järgi.
3.4.8 Katusekatt em at erj al: mitte kas utada as best i sisaldavai d materj ale.
3.4. 9 Piirded ja parkimiskohad : lahendada krund i piirides.
3.4 .10 Pi irded : vaj ad use l lahendada piire kõ rgusega 1,5 m so bilikun a piirkonna miljö össe nin g
hoon ega kooskõ las o levaks. Piirde tüüp: dekoratii vp iire koos ka unis tavate eleme ntidega,
võrkpiire, aiap an eelid jne. Esitada piirde vaa de ja tehnilised näit ajad (raja tise eh itisalune
pind , kõ rgus, pi kku s).
3.4. 11 Halj astu s: põhimõtt eline kuj unduslik -funkts ionaalne lahendus näidata ase ndiplaa nil.
Kõvakattega pind ei toh i protsentuaalselt ület ada halj astatavat pinda .

3.4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate. teekattekivid , teekatt eplaadid , murukivi või puistkate.
Juurdepääs krundile: Rööpa tänavalt.
3.4.13 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil , prügikonteiner
soovit avalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3.4.14 Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4. 15 Asendiplaan esitada mõõtkavas I :500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritav a ala piirid . Asendipl aanil esitada tabel :
"Ehitiste eksplikatsioon" (sh välisvõrkude andmed) j a kinnistu tehnilised näitajad..
Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,
kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnak atted , lammutatavad ehitised,
lahendad a sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asuko ht, juurdepääsud avalikult
kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus.
3.4.16 Esitada vertik aalplaneerimise lahendus.
3.4.17 Projekti koos seisus esitada lisaks:
- põrandate j a seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,
- akende ja uste spetsifikatsioon .
3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusp rojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine välisvõrkudega: vaja dusel esitada välistrasside tööproje ktid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri. trassi plaan, montaazi skeem, sõlmed, materjalide
tellim isspetsifikatsioon. pikiprofiil, katete taastamine j ne.) Eriosadele taotleda tehnil ised
tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Päästekeskus.
3.6.2 Naaberkinnistute oman ikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad
ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutu skujad).
3.6.3 Rööpa tn 22 kinnistu omanik.
3.6.4 Narva Linnav alitsu se Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1 Korraldus j õustub teatavakstegemise st.
4.2 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 15.07.2016. a.
4.3 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnava litsusele vaid haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päevajooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja le halduskohtumenetluse seadustikus

Ants Liimets
Linnasekret är

