NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

15.07.2009 nr 831-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Kangelaste pr 29 kaubanduskeskuse piistitamine
detailplaneeringu aluse!)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
02.07.2009.a au Shenon Kinnisvara, registrikood 11027166, asukoht Pfunu mnt 105, 11312
Tallinn, keda esindab AS-i Oma Ehitaja arhitekt-projekteerimise projektijuht Enno Parker
au Shenon Kinnisvara juhatuse liikme Maret Valjaots'a poolt 28.01.2009.a valjastatud volikirja
alusel, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Kangelaste pr 29 kaubanduskeskuse ptistitamiseks detailplaneeringu
alusel. Kangelaste pr 29 kinnistu, katastritunnustega 51104:003:0010, kuulub aU-Ie Shenon
Kinnisvara vastavalt valjavottele kinnistusraamatust.
Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringuga on ette nahtud maakasutuse sihtotstarbe muutmine
100% arimaaks, kahekorruselise kaubanduskeskuse ptistitamine, teede raj amine ja valisvorkude
paigaldamine. Kaubanduskeskuse krundile juurdepaasud on planeeritud Kangelaste prospektilt ja
Ancis Daumani tanavalt. Kangelaste prospekt ja Ancis Daumani tanav on riigi omandis olevad
katastrisse kandmata maad. Projekteeritavad valisvorgud labivad riigimaad, Kangelaste pr 29
kinnistut ja Ancis Daumani 5 kinnistut.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1
2.2

Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursedja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1

Maarata projekteerimistingimused Kangelaste pr 29 kaubanduskeskuse ehitusprojekti
koostamiseks detailplaneeringu alusel jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija, omanik

au Shenon Kinnisvara, registrikood 11027166
Pamu mnt 105, 11312 Tallinn

3.1.1.2 Asukoht,
algandmed

Narva linn, Kangelaste pr 29,

Kangelaste prospekt, Ancis Daumani tanav, Ancis Daumani tn 5

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 14.07.2011.a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 02.07.2009.a taotlus nr 1627/1-12, Enno Parker;
3.1.1.4.2 Ehitusseadus l , P1aneerimisseadus l , Teeseadus 1, Asjaoigusseadus, Narva 1inna
ehitusmaams, Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiiv 2002/91/EU ehitiste
energiatOhususe kohta;
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Kangelaste pr 29 kaubanduskeskuse plistitamine
detailplaneeringu alusel.
3.3 ULDNOUDED

3.3.1

Ehitusprojekt koostada vastavalt Narva Linnavo1ikogu 18.06.2009.a otsusega nr 867
kehtestatud Kangelaste pr 29 maa-ala detai1p1aneeringule.
3.3.2 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud
maarus nr.48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Boone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Boone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarus nr 14 "Nouded
1iikumis-, nagemis- ja kuu1mispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks
Uldkasutatavates ehitistes";
- Eesti Standard EVS 843:2003 "Linnatanavad";
-Teede- ja sideministri 28.09.1999.a kehtestatud maarus nr 54 "Teeprojekti suhtes
esitatavad nouded";
-Teede- ja sideministri 28.09.1999.a kehtestatud maarus nr. 55 "Tee projekteerimise
normid ja nouded" jne.
3.3.3 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaa1set geodeeti1ist krundi
a1usp1aani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt.
3.3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsia1isti poolt.
3.3.5 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
3.3.6 Projekt peab olema heaks kiidetud koigi1 ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
3.3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.8 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohtaja kehtestatud
detai1p1aneeringu pohijoonis 1isada ehitusprojekti kausta lisana.
3.3.9 Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri

24.12.2002.a kehtestatud maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.10 Esitada ehitusgeo1oogiliste uurimistOode andmed (Ehitusseadus I § 20).

3.3.11 Esitada projekti koosseisus hoonete 3-D vaated (Narva linna ehitusmaarus § 23).
3.3.12 Esitada projektiosa, kus on toodud projekteeritud korterelamute vastavus energiatOhususe
miinimumnouetele (Ehitusseadus l § 3 loige 7).
3.3.13 Esitada hoone ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23,
Ehitusseadus l § 21).
3.3.14 Esitada Wodekorraldamise 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, Tootervishoiuja Woohutuse nouded ehituses §4).
3.3.15 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

Lubatud hoonestusala, maksimaalne taisehitus, hoone ehitisalune pind, korruselisus ja
korgus: vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.
Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav.
Lubatud valisviimistlus: dekoratiivsed fassaadiplaadid ja fassaadipaneelid,
struktuurpinnaga betoon, looduskivi, krohvitud pind. Fassaadilahendused peavad olema
esteetiliselt vaadeldavad koikidel vaadetel. Valisviimistluse ja varvilahenduse pass
esitada projekti koosseisus.
Tagada puuetega inimeste liikumisvoimalused vastavalt Majandus- ja
kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. maarusele nr.14 "Nouded liikumis-,
nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks tildkasutatavates
ehitistes".
Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Teede asukohadja teekatted: vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.
Avalikult kasutatavate teede projekteerimiseks esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus l §
19).Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises padeva vastutava
spetsialisti poolt (Teeseadus l § 25 1). Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri,
vertikaalplaneerimine,konstruktiivsed ristprofiilid, pikiprofiilid, liikluskorraldusvahendite
spetsifikatsioon, pohilised pinnakatete Wode mahud jne.). Esitada Maanteeameti
spetsialisti
ning
Narva
Linnavalitsuse
Linnavara
ja-Majandusameti
liikluskorraldusteenistuse peaspetsialisti arvamused.
Lubatud on reklaamtorni, korgusega kuni 30m, piistitamine. Esitada rajatise tehnilised
andmed (reklaamtorni ehitisealune pind, korgus jne.), vaated, konstruktiivne lahendus.
Naha ette territooriumi tanavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate
valisvalgustite eskiisid (vahemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.
Jaatmekaitlus, keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Heakorrastus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaan esitada mootkavas 1: 1000 voi 1:500. Asendiplaanil esitada lisaks:
- tabel: "Projekteeritavate ehitiste eksplikatsioon" (nimetus, ehitisealune pind jne.);

- maarata poorderaadiused ja naidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku
veoauto poordekoridorid;

- naidata eraldi joonega valjaspool krunti asuv ala (Kangelaste prospekti ja Ancis
Daurnani tanava poolsed avalikult kasutatavad k6nniteed ja s6idukite juurdepaasud),
mis projekteeritakse kokkuleppe jargi Narva Linnavalitsusega.
3.4.16 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
p6hiprojekti staadiumile.
3.4.17 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja miirapidavused,
- varvivaated koos varvikoodidega,
- hoone piist16iked,
- p6randate plaan ja 16iked,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- seinte spetsifikatsioon ja 16iked,
- seadmete paigutuse plaan,
- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1
3.5.2

Projekti koosseisus esitada tehnov6rkude koondplaan m66tkavas 1:500.
V6tta n6usolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnov6rkude valdajatelt ja maaomanikelt. Tehnov6rkude koondplaanil
esitada nende originaalkoosk6lastused (ettev6tte nimetus, koosk6lastaja nimi, kuupaev,
telefon).
3.5.3 Territooriumi
varustamine
valisv6rkudega.
Esitada
Arhitektuuriametile
koosk6lastamiseks valisv6rkude ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Projektid
koosk6lastada vastavate v6rguvaldajatega. Ehitusprojektides esitada:
- tehnov6rkude valdajate poolt valjastatud tehnilised tingimused,
- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,
- torustike (elektrikaablite) plaan,
- montaazi skeem,
- pikiprofiilid,
- projekteeritud torustike (elektrikaablite) tehnilised andmed,
- kvaliteedin6uded ning iildised materjalidele esitatavad n6uded,
- materjalide transport ja ladustamine,
- n6uded torustike (elektrikaablite) paigaldamisel,
- takistavate rajatiste likvideerimine ja iimbert6stmine,
- torustike (elektrikaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,
- paigalduse tapsusn6uded,
- torustike (elektrikaablite) katsetamine,
- toodete ja tOo kvaliteedi maaramine,
- tOode teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine,
- ehituseaegne liikluskorralduse skeem,
- plaan ja ristl6iked "EhitustOode kaigus rikutud katete taastamine" (plaanil naidata
rikutud katete taastamise voondid, eristades neid viirutusega) jne.
3.5.4 Alajaama projekteerimiseks esitada ehitise tehnilised andmed (ehitisealune pind, k6rgus
jne.), vaated, konstruktiivne lahendus. Valisviimistlusena kasutada kivipuruplaate v6i
samad materjalid, mis kaubanduskeskuse hoone!'
3.5.5 Hoone sisetehnosiisteemide insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud
mahus, vastavalt p6hiprojekti staadiumile.

3.6 ERITINGIMUSED

3.6.1

3.6.2

Esitada kokkulepe Narva Linnavalitsusega Kangelaste prospekti ja Ancis Daumani
Hinava poolsete avalikult kasutatavate k5nniteede ning s5idukite juurdepaasude
projekteerimise, finantseerimise ja ehitamise kohta.
Taotleda Ida-Vim Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutus5iguse seadmist.

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.7.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond
(valisv5rgud, jaatmekaitlus, liikluskorraldusvahendid, haljastus jne.)
3.7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED

4.1 Kaesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
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