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Projekteerimistingimuste maaramine
(Raudtee tn 21 territooriumile garaaiiboksi piistitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
1O.06.2009.a Hooneuhistu ESIMENE LOKOMOTIIV, registrikood 80033798, asukoht
Kreenholmi tn 35 - 16, Narva linn, keda esindab juhatuse liige Irina Lazareva, taotles Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Raudtee tn 21
territooriumile garaaziboksi pustitamiseks. Narva linnas Raudtee tn 21 asuv kinnistu,
katastritunnusega 51105:004:0079, pindalaga 1181,0 m2 , kuulub hooneuhistule ESIMENE
LOKOMOTIIV vastavalt valjavottele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.
2.3 Planeerimisseaduse §3 loike 2 punkti 1 kohaselt detailplaneeringu koostamine on
kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja kulade olemasolevatel ja kavandatavatel
selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel uute hoonete, valja arvatud
uksikelamu korvalhooned, suvila korvalhooned ja aiamaja kcrvalhooned ning teised kuni
20 m 2 ehitusaluse pindalaga vaikehooned, ehitusprojekti koostamise ja pustitamise
aluseks.
Lahtudes eeltoodust voib kohalik omavalitsus lubada ilma detailplaneeringut koostamata
garaaziboksi, kuni 20 m 2 ehitusaluse pindalaga, pustitamist ja selleks ehitusprojekti
koostamist.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Raudtee tn 21 garaaziboksi ehitusprojekti koostamiseks
ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija

Hooneuhistu ESIMENE LOKOMOTIIV
Kreenholmi tn 35 - 16,20203 Narva

3.1.1.2 Asukoht, algandmed

Narva linn, Raudtee tn 21
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 30.06.20 11.a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 10.06.09.a taotlus nr 139311-12, Irina Lazareva
3.1.1.4.2 Ehitusseadus', P1aneerimisseadus, Asjacigusseadus, Narva 1inna ehitusmaarus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad nonnatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Raudtee tn 21 territooriumi1e garaaziboksi piistitamine
i1ma detai1p1aneeringut 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
3.3.10
3.3.11

Projekti koostamise1 juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
nonndokumentidest j a juhenditest, sea1hu1gas:
-Eesti Standard EVS 812-4:2005 "Toostus- ja 1aohoonete ning garaazide tu1eohutus";
-Eesti Standard EVS 812-7 :2008 .Ehitiste tu1eohutus. Osa 7: Ehitiste1e esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavo1ikogu 30.11.2006.a kinnitatud
maarus nr 48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 .Hoone ehitusprojekti kirje1dus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 .Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemise1 esitatava1e ehitusprojekti1e" jne.
Projekti koostamise1 kasutada toest tehnovorkudega digitaa1set geodeeti1ist krundi
a1usplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud kaesoleva seaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsia1isti poolt (Ehitusseadus' §18
loige 4).
Tiitellehel, se1etuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsia1istide
originaa1allkirj ad.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja
nimi, kuupaev, te1efon).
Esitada projekti nimetus vastava1t projekteerimistingimuste1e.
Valjastatud projekteerimistingimused 1isada projekti kausta 1isana.
Tehni1ised naitajad esitada vastava1t Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.12.2002.a kehtestatud maarusele nr 69 .Ehitise tehni1iste andmete loete1u".
Esitada tcodekorraldamise projekt(Narva 1inna ehitusmaarus §23).
Esitada
Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuuri-ja
Linnap1aneerimise
Ameti1e
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komp1ekteeritud eksemp1aris.
Narva linna ehitusmaaruse § 24 kohase1t noutakse ehitusloa saamiseks pchiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2

Uute garaazibokside arv: 1.
Lubatud hoonestuse pinda1a: kuni 20,0 m 2 •

3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.9

3.4.8

Garaaziboksi maksimaalne korgus: mitte iiletada korval seisva garaazihoone korgust.
Lubatud on raudbetoonist garaazi paigaldamine.
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile. Esitada pchielementide paiknemise joonised, loiked ja pohilised
solmed, materjalide ja pchielementide spetsifikatsioon, nouded materjalide tugevusele,
kestvusele ning pindade kvaliteedile jne.
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Arneti kodulehelt www.narvaolan.ee.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata projekteeritava ehitise
mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, olemasolevad ehitised, juurdepaas
avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit krundilt. Maaratleda pinnakatted. Esitada
projekteeritava,
olemasolevate
ning
naaberkinnistul
asetsevate
ehitiste
tulepiisivusklasside maarad. Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon".
Varvivaated esitada mcotkavas 1:50. Vaadetel naidata projekteeritava ala piirid, vaadete
suunad ja tahistused. Varavate varvitoon esitada RAL kataloogi jargi,

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
3.5.2 Votta nousolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.6.2 Raudtee tn 21 kinnistu kaasomanikud.
3.6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet.

4.RAKENDUSSATIED
4.1 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar

