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NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

03.12.2008 nr 1558-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Narva linn, JiJesuu tn. 26 iiksikelamu rekonstrueerimineja laiendamine)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
24.11.2008 a. harra Sergei Sobolev taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linn, Joesuu tn. 26 Uksikelamu
rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Narva linnas, Joesuu tn.26 asuv
kinnistu, pindalaga 1 240 m 2, on e1amumaa.

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED
Ehitusseaduse § 19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis mlUiratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
Planeerimisseaduse § 3 loike 2 punktile 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on
kohustuslik Iinnades olemasolevate hoonete, valja arvatud Uksikelamu, suvila ja aiarnaja
ning nende korvalhooned, maapealsest kubatuurist tile 33 protsendi suuruse laiendamise ja
selle ehitusprojekti koostamise aluseks. Seoseks millega kohalik omavalitsus voib lubada
ilma detailplaneeringut koostamata rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamist
2.2 Narva Linnavolikogu 09.02.2006 maaruse nr 6 "Narva Linnavalitsuse
projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta maaramise delegeerimise oigus"
kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele oiguse maarata
liksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta
2.1

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Narva linn, Joesuu tn. 26 liksikelamu rekonstrueerimise
ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamatajargnevalt:

3.1.1 ULDANDMED
Sergei Sobolev
3.1.1.1 Tellija
3.1 .1.2 Asukoht,
algandmed

loesuu tn. 26, 20609 Narva linn
Narva linn, Joesuu tn, 26
Krundi pindala 1 240 m 2
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest.
3.1.104 Projekteerimistingimuste koostamise alus

3.1.1.4.] Projekteerimistingimuste taotlus 24.] 1.08.a avaldus nr. 213]/] -]2
Sergei Sobolev - krundi omanik
3.] .1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmaarus
3.].] .4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2.PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on ilksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine.

3.3.ULDNOUDED

3.3.] Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004.a maarus nr 3] 5 "Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded";
-Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.] ] .2006.a. m1iarus nrA8 "Narva linna ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-] :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa ]: Eelprojekti
seletuskiri";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 81 ]: 2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.] 2.2002.a. minirus nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24. ]2.2002.a. maarus nr 69 "Ehitise
tehnil iste andmete 10etelu".
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada West tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on koosko]astatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti pooh (Ehitusseadus §] 8 lOige 4 punkt ]).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudel.
3.3.5 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7 Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada
kooskolas Eesti Standardiga EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt".
3.3 8 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
3.3.9 Esitada Arhitektuuriametile kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse
pohiprojekt ehitusloa saamiseks.

3.4.ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Hoonete arv krundil olemasolev, rekonstrueeritav eramu (reg. kood 118006365).
Lubatud Uksikelamu korruste arv: olemasolev.
Lubatud suurim ehitise korgus: olemasolev.
Maarata hoone kasutusaeg aastas.
Krundi maksimaalne taisehitus: 30 % (arvutus naidata asendiplaanil).
Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Kujunev kompleks
peab moodustama professionaalse1t lahendatud arhitektuurse terviku.
3.4.7 Katusekatte materjal: tuldtokestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse
nouetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.8 Valisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale (laudis, kivi, krohv
jne), sobitades olemasoleva hoonestusega. Mitte kasutada plekki. Varvilahendus
sobitada naaberkinnistutega. Esitada vahemalt 2 varvilahendust parima tulemuse
saavutamiseks. Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
3.4.9 Aknaraamide vahetamine: kooskolas hoone fassaadide klaasistamispassiga.
3.4.10 Ukse vahetamine.
3.4.11 Siseviimistlus: vajadusellahendada eraldi projekti osana.
3.4.12 Vajadusel elumajade fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.
3.4.13 Vajadusel sillutisriba rekonstrueerimine.
3.4.14 Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt Uletada haljastatavat pinda.
3.4.15 Teedjajuurdepaasud: kovakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi voi puistkate.
3.4.16 Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil, prligikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3.4.17 Valisvalgustus: lahendada sissepaasudel.
3.4.18 Asendiplaan: naidata Hinava ehitusjoonja hoonestuse asukohad, ehitiste m66tmed,
kaugus lahimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada valjasoit krundilt, anda parkimise lahendus.
3.4.19 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- elumaja inventeerimisplaan,
- porandate plaan ja loiked,
- uute seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- avade taitmise plaan,
- varvivaated koos varvikoodidega,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- teekatete pohimotteloiked,
- keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed jne.

3.5.INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1 Hoone siseruumide tehnosusteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga ettenahtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine valisvorkudega: vajadusel esitada valistrasside tooprojektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, solmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskolastada vastavate vorguvaldajatega.

3.6.EHITUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED

3.6.1
3.6.2

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet.

4.RAKENDUSSATTED

4.1
4.2

Korraldus joustub teatavakstegemisest.
Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paevajooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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