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Projekteerimistingimuste miHiramine
(Narva linn, OlginskiAfJ, Vindi tn. 18 iiksikelamu
laiendamine ja abihoone piistitamine)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

23.03.2009 a. proua Tatiana Monakova taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linnas, Olginski AU, Vindi tn. 18
iiksikelamu laiendamise ja abihoone plistitamine ehitusprojekti koostamiseks. Narva linnas,
Olginski AU, Vindi tn. 18 kinnistu pindalaga 742m2 on elamumaa.

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis maaratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
2.2 Planeerimisseaduse §3 15ike 2 punktile 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on
kohustuslik linnades olemasolevate hoonete, valja arvatud liksikelamu, suvila ja aiamaja
ning nende k5rvalhooned, maapealsest kubatuurist iile 33 protsendi suuruse laiendamise
ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks. Seoses millega kohalik omavalitsus v5ib
lubada ilma detailplaneeringut koostamata rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamist.
2.3 Narva linna ehitusmaaruse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS

3.1

Maarata projekteerimistingimused Narva linn, Olginski AU, Vindi tn. 18 iiksikelamu
laiendamise ja abihoone plistitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut
koostamata jargnevalt:

3.1.1 ULDANDMED

3.1.1.1 Tellija

Tatiana Monakova
V5idu prospekt tn. 18 21007 Narva linn

3.1.1.2 Asukoht,
algandmed

Narva linn, Olginski AU, Vindi tn. 18

Krundi pindala 742 m2

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa
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 23.03.09.a taotlus nr. 602/1-12
Tatiana Monakova - krundi omanik
3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmaarus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on iiksikelamu laiendamine ja abihoone piistitamine ilma
detailplaneeringut teostamata.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja j uhenditest, sealhulgas:
-EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: ehitistele esitatava pohinoude,
tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus;
-Narva Linnavolikogu 30.l1.2006.a. kinnitatud maarus nr.48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 1: Eelprojekti
seletuskiri";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.l2.2002.a. kehtestatud maarus nr 69
"Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500, mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 15ige 4 punkt 1).
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 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.
Eskiisprojekt koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 811 :2006 "Hoone
ehitusprojekt".
3.3.8 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
3.3.9 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusprojekt
vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaaruse § 24
kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.
3.2.10 Juhul, kui hoonet kasutatakse e1amiseks rohkem, kui 4 kuud aastas, siis tuleb esitada
projekti koosseisus (projekti osana) hoone vastavus energiatOhususe
miinimumnouetele.

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
3.4.6
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
3.4.16
3.4.17

3.4.18

Ehitiste arv krundil olemasolev; rekonstrueeritav tiksikelamu (reg. kood 118005872).
Maarata hoonete kasutusaeg aastas.
Ehitusala: mille iilelada valjakujunenud ehilusjoont.
Krundi maksimaalne taisehitus: 30 % (arvutus naidata asendiplaanil).
Lubatud suurim rekonstrueeritava tiksikelamu korgus: olemaso1ev.
Rekonstrueeritava tiksikelamu korruste arv: olemaso1ev.
Lubatud suurim projekteeritava kuuri korgus: koosko1as aiamaja korguse1e.
Projekteeritava kuuri korruste arv: 1.
Arhitektuur: kaasaegne, esteeti1ine, piirkonna elukva1iteeti parandav. Aiamajaja
korvalhoone arhitektuur ja valisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega. Kujunev
kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
Katusekalle: olemaso1ev. Lamekatuse juures soovitavalt kasutada
katuseterrassi. Hea arhitektuurse 1ahenduse puhu1 voima1ikud ka muud 1ahendused.
Katusekatte materja1: tu1dtokestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete
terviseohutuse nouetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materja1e.
Valisviimist1us: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterja1e (laudis, kivi, krohv jne).
Mitte kasutada p1ekki ja p1astikmaterja1e. Varvi1ahendus sobitada naaberkinnistutega.
Esitada vahema1t 2 varvi1ahendust parima tu1emuse saavutamiseks. Va1isviimistluse ja
varvi1ahenduse pass esitada projekti koosseisus.
Siseviimist1us: vajaduse11ahendada era1di projekti osana.
Vajadusel aknadja uksed vahetamine.
Haljastus: pohimotteline kujundus1ik-funktsionaalne 1ahendus naidata asendip1aanil.
Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt tiletada haljastatavat pinda.
Teed ja juurdepaasud: kovakate, teekattekivid, teekattep1aadid, murukivi voi puistkate.
Jaatmekait1us: 1ahendada projekti mahus, naidates asendip1aani1, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete e1ementidega.
Valisva1gustus: lahendada sissepaasudel.
Asendiplaan: naidata tanava ehitusjoonja hoonestuse asukohad, ehitiste mootmed,
kaugus lahimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, 1ammutatavad ehitised,
1ahendada va1jasoit krundilt, anda parkimise 1ahendus.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
- hoone inventeerimisp1aan,
- tehni1ise ekspertiisi otsus,
- porandate p1aanja loiked,
- uute seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- avade taitmise plaan,
- varvivaated koos varvikoodidega,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- teekatete pohimotteloiked,
- keskkonnakaitsemeetmed ja tu1eohutusmeetmed jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1

Hoone siseruumide tehnostisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener
tehnilised osad Eesti Standardiga ettenahtud mahus, vastavalt ehitusprojekti
staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine valisv5rkudega: vajadusel esitada valistrasside tOoprojektid.
Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, s5lmed,
materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele
taotleda tehnilised tingimusedja projektid koosk51astada vastavate v5rguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED

3.6.1
3.6.2

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

4.RAKENDUSSATTED

4.1
4.2

Korraldus j5ustub teatavakstegemisest.
Korralduse v5ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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