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Projekteerimistingimuste maaramine
(Kalda tn 9 iihiselamu rekonstrueerimine)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

06.07.2009.a Narva Kutseoppekeskuse direktor Margus Ojaots taotles Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kalda tn 9 uhiselamu
rekonstrueerimiseks.

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.

3.0TSUS

3.1 Maarata projekteerimistingimused Kalda tn 9 uhiselamu rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks jargnevalt:

3.1.1. ITLDANDMED

3.1.1.1 Tellija

Narva Kutseoppekeskus
Kreenholmi tn 45,20104 Narva

3.1.1.2 Omanik

Haridus-ja Teadusministeerium
Munga tn 18, Tartu linn

3.1.1.3 Asukoht

Narva linn, Kalda tn 9
Hoone ehitisregistri kood: 118009730
Maakasutuse sihtotstarve: uhiskondlike hoonete maa

3.1.1.4 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 14.07.2011.a

3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 06.07.09.a taotlus nr 166511-12, Margus Ojaots;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus', Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Kalda tn 9 iihise1amu rekonstrueerimine.

3.3 lTLDNOUDED
3.3.1 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
ehitusrnaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811:2006 .Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kornmunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus-ja kornmunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarus nr 14 "Nouded
liikumis-, nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks
iildkasutatavates ehitistes" jne.
3.3.2 Projekti koostamise1 kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud kaesoleva Ehitusseaduse
§-s 47 nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.
3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
3.3.6 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja
nimi.kuupaev, te1efon).
3.3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.8 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada
projekti kausta lisana.
3.3.9 Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kornmunikatsiooniministri
24.12.2002.a kehtestatud maaruselenr 69 .Ehitise tehniliste andmete loete1u".
3.3.10 Esitada toodekorraldamise 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, Tootervishoiu ja tcoohutuse nouded ehituses §4).
3.3.11 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt
heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 811:
2006 .Hoone ehitusprojekt".
3.3.12 Esitada ehitusprojekti scltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23, Ehitusseadus'
§21).

3.3.13 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
3.4.16

3.4.17

Hoone piirdetarindite soojustamine: esitada soojustatud piirdetarindite loiked, fassaadide
soojustamise skeem, soojustehnilised arvutused. Korruste plaanidel esitada
projekteeritava soojaisolatsioonimaterjali kiht.
Hoone fassaadide valisviimistlus: kasutada krohvi ning tellist imeteeritavaid
termoklinkerelemente. Votta arvesse Kalda tn 9 oppehoone fassaadide rekonstrueerimise
ehitusprojekti. Eskiisprojektis esitada vahemalt 2 varvilahendust parima tulemuse
saavutamiseks. Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
Vajadusel katusekatte vahetamine: tuldtokestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete
terviseohutuse nouetele. Esitada katuse plaan.
Vajadusel sokli ja sillutisriba rekonstrueerimine: esitada loiked.
Vajadusel aknaraamide ja uste vahetamine: esitada korruste avade taitmise plaanid ning
akende ja uste spetsifikatsioon. Naidata akende avamise suunad. Aknaavade osaline
kinnimuurimine on lubatud vaid Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando loa alusel.
Tagada
puuetega
inimeste
liikumisvoimalused
vastavalt
Majandus-ja
kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarusele nr 14 "Nouded liikumis-,
nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks uldkasutatavates
ehitistes".
Likvide~ritavad ja umberehitatavad hooneosad: umberplaneerimine voib toimuda
mittekandvate vaheseinte arvelt. Esitada lammutatavate seinte plaan.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbe1e ja
tervisekaitsenouetele, Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Sisetehnosusteernide rekonstrueerimine.
Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil. Prugikonteinerid
soovitavalt piirata dekoratiivsete e1ementidega (naiteks prugimajad, jaatmeaedik).
Jaatmeaediku voi prugimaja projekteerimise korral esitada ehitise vaade ja tehnilised
andmed (ehitisalune pind, korgus, pikkus). Esitada kooskolastamiseks vahemalt 2 ehitise
eskiislahendust.
Keskkonnakaitsemeetmedja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise mcodistuse alusel. Naidata olemasolevad
ehitised ja parkimiskohad, prugikonteineri asukoht, liiklusskeem, juurdepaas avalikult
kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit krundilt jne. Maaratleda pinnakatted. Asendiplaanil
esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon" (nimetus, ehitisregistri kood, ehitisealune pind
jne.).
Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata akende ja uste varvitoonid,
valisviimistluse materjalid, vaadete suunad ja tahistused, sissepaasude detaillahendused
jne. Uste varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile. Esitada liftisahti konstruktsioon, vahe1agede ja sahti vahelised
liitumiskohad jne.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
- ruumide inventeerimisjoonised (plaanid ja hoone pustloige),
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mtirapidavused,
- uute seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- porandate plaan ja loiked, ,
- hoone pustloiked,

- seadmete paigutuse plaan,
- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
p5hiprojekti staadiumile.
3.5.2 Valisvorkude rekonstrueerimise v5i projekteerimise korral esitada valisvorkude
ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Projektid kooskolastada vastavate
v5rguvaldajatega.
3.5.3 Votta n5usolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnov5rkude valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
3.6.1

Enne projekteerimise algust tuleb labi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus
lisada projekti kausta.
3.6.2 Kandetarindite umberehitamine (sh ukseavade, muuriavade, aknaavade ehitamine) ning
kandetarindite valjaehitamine on lubatud tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises
ekspertiisis maaratleda tarindite tlmberehitamise/valjaehitarnise v5imalused koos detailse
ehitustehnoloogia valjatootamisega. Anda kandevoime taastamise lahendused. Otsus
lisada projekti kausta.

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.7.2 Haridus-ja Teadusministeerium.
3.7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

;c

Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30

3~S:

Tarmo Tammiste
Linnapea

korralduse teatavakstegemisest.
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