NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

29.07.2009 nr 882-k

Narva

Projekteerimistingimuste miHiramine

(Joesuu tn 17 uksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja
laiendamine ning piirdeaia pustitamine)

I.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
20.07.2009.a proua Jevgenia Siper taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametilt projekteerimistingimusi J6esuu tn 17 liksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks ning piirdeaia plistitamiseks. Narva linnas J6esuu tn 17 asuv kinnistu, katastritunnusega
51104:004:0060, pindalaga 1554,0 m 2 , maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, kuulub Jevgenia
Siper'ile vastavalt valjav6ttele kinnistusraamatust.

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 Linnavalitsus.
2.3 P1aneerimisseaduse 1 §3 16ike 2 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik
linnades olemasoleva hoone, valja arvatud liksikelamu, suvila, aiamaja v6i nende k6rvalhooned,
maapealse osa kubatuuri laiendamise korral Ole 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks.

3.0TSUS
3.1

Maarata projekteerimistingimused J6esuu tn
17 liksikelamu ja majandushoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning piirdeaia plistitamiseks ilma detailplaneeringut
koostamata jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:
Jevgenia Siper, J6esuu tn 17,20609 Narva
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:

Narva linn, Joesuu tn 17

3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Eramu ehitisealune pind: 65 m 2 , ehitisregistri kood I ]800] 051
Majandushoone ehitisealune pind: 45 m 2 , ehitisregistri kood 11800 I052
Klilmaveetorustik, kanalisatsioonitorustik, sademeveekanalisatsioonitorustik
3.1.1.4 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 28.07.20 II.a
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 20.07.2009.a taotlus nr 1817/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus 1, Planeerimisseadus 1, Asjaoigusseadus, Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Joesuu tn 17 liksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine
ja laiendamine ning piirdeaia plistitamine ilma detailplaneeringut 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

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest
jajuhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-7 :2008 "Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: Ehitistele esitatava pohin6ude,
tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud maarus nr.48 "Narva linna ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa I: Eelprojekti
seletuskiri";
-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 "N6uded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" jne.
Projekti koostamisel kasutada tOest tehnov6rkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani
tapsusega M 1:500 mis on koosk61astatud 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 juhtudeI.
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 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt
heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 8] I: 2006
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"Hoone ehitusprojekt". Eskiisprojektis esitada viihemalt 2 viilisviimistluse lahendust ja 2
viirvilahendust parima tulemuse saavutamiseks.
3.3.10 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks
ehitusprojekt viihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna
ehitusmiiiiruse §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

3.4.18

3.4.19
3.4.20
3.4.21

3.4.22
3.4.23

Ehitusala: mitte liletada viiljakujunenud ehitusjoont.
Krundi maksimaalne tiiisehitus: 30 % (arvutus niiidata asendiplaanil).
Uksikelamu ja majandushoone arhitektuur ja viilisviimistlus peavad harmoneeruma
teineteisega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse
terviku.
Uksikelamu korruste arv: kuni 2.
Uksikelamu maksimaalne korgus: kuni 9,0 m planeeritud maapinnast.
Lubatud majandushoone korgus: kuni 6,0 m planeeritud maapinnast.
Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
Vihmaveetorud soovitavalt lihtlustada katusekatte viirvitooniga.
Vajadusel liksikelamu piirdetarindite soojustamine: esitada soojustehnilised arvutused,
soojustatud piirdetarindite loiked, fassaadide soojustamise skeem. Korruste plaanidel esitada
projekteeritava soojaisolatsioonimaterjali kiht.
Umberplaneeritavad siseruumid: niiidata korruseplaanil lammutatavad ja uued vaheseinad.
Niiha ette liksikelamu siseruumide varustamine suitsuanduritega.
Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
Piirded ja parkimiskohad: lahendada Joesuu tn 17 krundi piirides.
Juurdepiiiis krundile: olemasolev.
Lubatud tiinavapoolse piirde korgus: 1,5 m. Piire lahendada sobilikuna piirkonna milj06sse
ning hoonega kooskolas olevaks. Piire peab olema azuurne. Piirde tUlip: dekoratiivpiire koos
kaunistavate elementidega, puitpiire, vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja
tehnilised niiitajad (rajatise ehitisealune pind, korgus, pikkus). Esitada kooskolastamiseks
viihemalt 2 piirde eskiislahendust.
Kruntidevaheliste piirde rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike nousoleku
alusel (Asjaoigusseadus § 151. Piirirajatis).
Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus niiidata asendiplaanil. Puude
likvideerimise korral miiiirata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende
haljastuslik viiiirtus.
Kinnistusisesed teekatted: vaba. Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt liletada haljastatavat
pinda. Teede rekonstrueerimise ja projekteerimise korral esitada teekatte loige ja pohilised
pinnakatete toode mahud.
Keskkonnakaitsemeetmed, jiiiitmekiiitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaan: niiidata tiinava ehitusjoon, ehitiste asukohad ja mootmed, kaugused liihimate
piiride ja ehitisteni, likvideeritavad ehitised ja puud, prUgikonteineri asukoht, juurdepiiiis
avalikult kasutatavale teele, sisse-ja viiljasoit krundilt. Miiiiratleda pinnakatted. Anda
parkimise lahendus. Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon".
Viirvivaated esitada mootkavas 1: 100. Vaadetel niiidata vaadete suunad ja tiihistused,
viirvikoodid ja viilisviimistluse materjalid jne.
Viilisviimistluse ja viirvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
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3.4.24 Konstruktiivne projektiosa:
- seletuskiri esitada vastavalt Eesti Standardile EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti
kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjeldus";
- projekti tellija soovil teostada konstruktiivsed joonised.
3.4.25 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- ehitiste inventeerimisjoonised (plaanid ja pUstioiked),
- porandate plaan ja loiked,
- katuste plaanid,
- ehitiste pUstioiked,
- uute seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1

Hoone sisetehnosUsteemide projekteerimine: esitada seletuskiri vastavalt Eesti Standardile
EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjeldus".
Projekti tellija soovillahendada insener-tehnilised osad eriprojektidega.
3.5.2 Valisvorkude rekonstrueerimise voi projekteerimise korral esitada valisvorkude
ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem,
materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, solmed, katete taastamine jne.) Eriosadele
taotleda tehnilised tingimused. Projektid koosko1astada vastavate vorguvaldajate ning
Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakonnaga.
3.5.3 Votta nousolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
Enne projekteerimise algust tuleb Iabi viia ehitiste 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 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jooksul alate~rralduse teatavakstegemisest.
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