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Projekteerimistingimuste miHiramine
(Kevade tn 19 garaazihoone ehitisregistrikoodiga 118002243
laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
20.07.2009.a Hoonetihistu Kevade 19, registrikood 80045488, asukoht Aleksander Puskini tn 13-3,
Narva linn, keda esindab juhatuse liige Viktor Ert, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kevade tn 19 garaazihoone (ehitisregistrikoodiga
118002243) k6rguse suurendamiseks. Narva linnas Kevade tn 19 asuv kinnistu, katastritunnusega
51101:004:0042, pindalaga 3253,0 m 2 , kuulub hoonetihistule Kevade 19 vastavalt valjav6ttele
kinn istusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnaval itsus.
2.3 Planeerimisseaduse §3 16ike 2 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik
linnades olemasoleva hoone, valja arvatud tiksikelamu, suvila, aiamaja v6i nende k6rvalhooned,
maapealse osa kubatuuri laiendamise korral tile 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Kevade tn 19 garaazihoone (ehitisregistrikoodiga 118002243)
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija

Hoonetihistu Kevade 19, registrikood 80045488
Aleksander Puskini tn 13-3,20309 Narva

3.1.1.2 Asukoht,

algandmed

Narva linn, Kevade tn 19
Hoone nimetus: garaazid (12 boksi)
Olemasolev ehitisealune pindala: 289 m
Olemasolev maht: 640 m 3
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa
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3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 28.07.2011.a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 20.07.2009.a taotlus nr 1820/1-12, Viktor Ert;
3.1.1.4.2 Ehitusseadus 1, Asjaoigusseadus, Narva linna ehitusmaarus;
3.1.104.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Proj ekti koostamise eesmargiks on Kevade tn 19 garaazihoone (ehitisregistrikoodiga 118002243)
laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata.
3.3 ULDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.304
3.3.5
3.3.6

3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-4:2005 "Toostus- ja laohoonete ning garaazide tuleohutus";
-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 nrA8 "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 nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" jne.
Projekti koostamisel kasutada West tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani
tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud kaesoleva Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada
ehitusprojekti kausta lisana.
Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a
kehtestatud maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
Esitada tOodekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23).
Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva 1inna ehitusmaarus § 23, Ehitusseadus 1 §21)
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks
ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna
ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti
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3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1

Garaazihoone laiendamine korguse suurendamise arvelt ilma hoone ehitisealuse pindala
muutmiseta:
mitte iiletada 33% olemasolevast Kevade tn
19 garaazihoone
(ehitisregistrikoodiga 118002243) maapealsest mahust.
3.4.2 luurdeehitatavate pGsttarindite materjal: sarna materjal, mis olemasolevatel pGsttarinditel.
3.4.3 Valisviimistlus: puhasvuuk. Kui juurdeehitatavate ja olemasolevate pGsttarindite materjalid on
erinevad, siis naha ette valisseinte krohvimine tervikuna.
3.4.4 Konstruktiivne projektiosa: esitada pohielementide paiknemise joonised, loiked ja pohilised
solmed, materjalide ja pohielementide spetsifikatsioon, nouded materjalide tugevusele,
kestvusele ning pindade kvaliteedile jne.
3.4.5 Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus Ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
3.4.6 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.4.7 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata rekonstrueeritava ehitise
mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, olemasolevad ehitised, liiklusskeem,
juurdepaas avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit krundilt. Maaratleda pinnakatted.
Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon".
3.4.8 Varvivaated esitada mootkavas 1:50. Vaadetel naidata projekteeritava ala piirid, vaadete
suunadja tahistusedjne. Varavate varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
3.4.9 Projekti koosseisus esitada garaazihoone inventeerimisjoonised (plaan, hoone pGstioige).

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

Esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.
Votta nousolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
Enne projekteerimise algust tuleb labi viia garaazihoone tarindite seisundi tehniline ekspertiis.
Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel.

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.7.2 Kevade tn 19 kinnistu kaasomanikud.
3.7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
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4.RAKENDUSSATTED
4.1 Kaesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva
jooksul al~tesiYalduse tea?kstegemisest.
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Andrei Filippov
abilinnapea
linnapea lilesannetes

Linnasekretar
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