NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

15.04.2009 nr 412-k

Projekteerimistingimuste maaramine

(Heitvetepuhastusjaama kiJrvalhoone pilstitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
30.03.2009. a. AS Narva Vesi, registrikood 10369373, asukoht Kulgu tn.4, Narva linn, keda
esindab tootmisosakonna juhat~a tegevdirektori tilesannetes proua Jevgenia Demintseva, taotles
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi
Heitvetepuhastusjaama territooriumile katlamaja ptistitamiseks. Kinnistu, katastritunnusega
51103:004:0009, pindalaga 265991,0 m 2 , maakasutuse sihtotstarbega tootmismaa, kuulub
AS-ile Narva Vesi vastavalt valjav6ttele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis maaratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
2.2 Narva linna ehitusmiHiruse §22 16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.
2.3 Planeerimisseaduse §9 16ike 10 punkti 1 kohaselt kohalik omavalitsus v6ib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata tOostusettev6tte krundil olemasoleva tOostushoone
laiendamist v6i selle k6rvalhoone ptistitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist.

3.0TSUS
3.1

Maarata projekteerimistingimused Heitvetepuhastusjaama k6rvalhoone ehitusprojekti
koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:

3.1.1. LTLDANDMED
3.1.1.1 Tellija

AS Narva Vesi, registrikood 10369373
Kulgu tn.4, 20104 Narva

3.1.1.2 Asukoht, algandmed

Narva linn, Heitvetepuhastusjaam
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa

3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest.
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 30.03.09.a taotlus nr.67811-12, Jevgenia Demintseva
3.1.1.4.2 Ehitusseadus 1, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmaarus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Heitvetepuhastusjaama korvalhoone pustitamine ilma
detailp1aneeringut koostamata.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-4:2005 "Toostus- ja laohoonete ning garaazide tuleohutus";
-Eesti Standard EVS 812-7 :2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud
maarus nr.48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24. 12.2002.a. kehtestatud maarus nr 69
"Ehitise tehniliste andmete loetelu" jne.
Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 loige 4).
Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsia1istide
originaalallkirj ad.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja
nimi, kuupaev, telefon).
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
Tehniliste naitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti "Ehitise olulised
tehnilised andmed".
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3.3.10 Teeosa peab olema koostatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt
(Teeseadus 1 §25'). Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, pohilised pinnakatete
16ade mahud, liiklusskeem, teekatted, vertikaalplaneerimine, tee piki- ja poikiprofiilid,
liikluskorraldusvahendid jne.).
3.3.11 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimis16ade andmed (Ehitusseadus 1 §20).
3.3.12 Esitada 16adekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil naidata: masinate ja seadmete
paiknemiskohad, montaazikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja
jaatmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumisteede mootmed
ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. (Narva linna
ehitusmaarus §23).
3.3.13 Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus §23,
Ehitusseadus 1 §21).
3.3.14 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
Narva linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11

3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15

Uute hoonete arv: 1 (katlamaja).
Hoone gabariidid, arhitektuur, valisviimistlus: vastavalt projekti tellija lahteillesandele.
Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. Naidata akende avamise
suunad.
Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Vajadusel kinnistusiseste teede projekteerimine.
Lubatud kinnistusiseste teede katted: asfalt, teekattekivid.
Vajadusel naha ette tanavavalgustus.
Muud nouded: vastavalt projekti tellija lahteillesandele.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata projekteeritava
hoone mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, olemasolevad ehitised,
liiklusskeem, juurdepaas avalikult kasutatavale teele jne. Maaratleda pinnakatted.
Varvivaated esitada mootkavas 1: 100. Esitada akende ja uste varvitoonid,
valisviimistluse materjalid, varvikoodid jne.
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
- projekti tellija lahteiilesanne,
- katuse plaan,
- porandate plaan ja loiked,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste spetsifikatsioon,
- seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- evakuatsiooniskeem jne.
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3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5. I
3.5.2

3.5.3

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
Valisvorkude projekteerimise korral esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja
Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks valisvorkude tooprojektid. Eriosadele
taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskolastada vastavate vorguvaldajatega.
Votta nousolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate,
planeeritud ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6. I
3.6.2

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

4.RAKENDUSSATTED
4. I Korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu lohvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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