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Projekteerimistingimuste maaramine
(Piihklimiie tn 6 - Ml mitteeluruumi rekonstrueerimine autovaruosade kaupluse tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
04.05.2009.a oD PACECAR, registrikood 10972359, asukoht Rahu tn 20 - 42, Narva linn, keda
esindab juhatuse liige Valeri DratSan, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Pahklimae tn 6 - Ml mitteeluruumi
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks autovaruosade kaupluse tarbeks. Pahklimae tn 6 
Ml mitteeluruum, pindalaga 75,4 m2 , kuulub OO-le PACECAR vastavalt valjav5ttele
kinnistusraamatust.
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse §19 l5ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursedja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 l5ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.
3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Pahklimae tn 6 - Ml mitteeluruumi rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks autovaruosade kaup1use tarbeks jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED

3.1.1.1 Tellija

oD PACECAR, registrikood 10972359
Rahu tn 20 - 42, 20608 Narva

3.1.1.2 Asukoht

Narva linn, Pahklimae tn 6 - Ml
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni l2.05.2011.a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 04.05.09.a taotlus ill 96711-12, Valeri Dratsan
3.1.1.4.2 Ehitusseadus 1, Narva linna p5himaams, Narva linna ehitusmaarus
3.1.104.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMA.RK

Projekti koostamise eesmargiks on Pahklimae tn 6 - Ml mitteeluruumi rekonstrueerimine
autovaruosade kaupluse tarbeks.

3.3 i'rLDNOUDED

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
3.3.10

Projekti koostamiseljuhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
norrndokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
- Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: Ehitistele esitatava pohinoude,
tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud maarus ill 48 "Narva linna ehitusmaarus";
- 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 ill 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud maarus ill 69 "Ehitise
tehniliste andmete loetelu";
- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a maarus ill 14 "Nouded
liikumis-, nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks
Uldkasutatavates ehitistes" 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
originaalallkirjad.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitada originaalkoosko1astused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi,
kuupaev, telefon).
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Valjastatud projekteerimistingimused 1isada projekti kausta.
Tehniliste naitajate esitarniseks kasutada ehitisregistri blanketti "Mitteeluruumi olulised
tehnilised andmed".
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile koosko1astamiseks
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

Mitteeluruumi kasutamise senise otstarbe muutmine: autovaruosade kauplus.
Likvideeritavad ja iimberehitatavad hooneosad: iimberplaneerimine voib toimuda
mittekandvate vaheseinte arvelt.
Klaasimine ja valisviimistlus on lubatud teostada vastavalt Narva Linnavalitsuse
1O.03.2009.a kinnitatud ehitusprojektile "Pahklimae tn.6 korterelamu fassaadide osaline
rekonstrueerimine rung maa-ala heakorrastamine".
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Sisetehnosiisteemide rekonstrueerimine.
Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Parkimiskohad: lahendada Pahklimae tn.6 krundi piirides.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata olemasolevad ehitised,
parkimiskohad, liiklusskeem, juurdepaas avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit
krundilt jne. Maaratleda pinnakatted.
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3.4.10 Projekti koosseisus esitada varvivaated koos detailse sissepaasuosa lahendusega. Vaadetel
naidata projekteeritav ala, varvitoonid, reklaami asukoht jne.
3.4.11 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.4.12 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
3.4.13 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- ruumide inventeerimisplaanid,
- lammutatavate seinte plaan,
- porandate plaan ja loiked,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- uute seinte spetsifikatsioon ja 15iked,
- seadmete paigutuse plaan,
- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti
staadiumile.
Votta nousolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritudja
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
3.6.1
3.6.2

Enne projekteerimise algust tuleb labi viia mitteeluruumi seisundi tehniline ekspertiis. Otsus
lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel.
Kandetarindite iimberehitamine on lubatud vaid ehitusprojekti soltumatu ekspertiisi
olemasolu korral ning tarindite tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis maaratleda
kandetarindite iimberehitamise voimalused koos detailse ehitustehnoloogia
valjat06tamisega. Anda kandevoime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta.
Teostada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23, Ehitusseadus
§ 21).

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.7.2 Kinnisasja kaasomanikud (Korteriomandiseadus § 2 punkt 1, Asjaoigusseadus § 72ja § 74,
kui rekonstrueerimine puudutab kinnisasja iihisomandisse kuuluvaid osasid).
3.7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

,.

Korra1dus joustub alates teatavakstegemisest.
Korraldus voib oUa vaidlustatud Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.

1~:~e8~~
~

Abilinnapea
linnapea iilesannetes

\

Ants Liimets
Linnasekretar
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