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Projekteerimistingimuste miHiramine
(Raudtee tn 8 hoone sisseruumide umberplaneerimine
autoremonditookoja, elektritookoja, lao-ja burooruumide tarbeks)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
24.07.2009.a 00 Okkervill, registrikood 10485292, asukoht KangeJaste pr 25-41, Narva linn, keda
esindab juhatuse liige Vladimir Seregin, taotles Narva Linnavalitsuse 28.11.2007.a korraJduse nr
1798-k
kehtetuks
tunnistamist
seoses
projekteerimismahu
vahendamise
ning
uute
projekteerimistingimuste taotlemisega. 00 Okkervill taotles Narva LinnavaJitsuse Arhitektuuri- ja
LinnapJaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Raudtee tn 8 hoone siseruumide
timberplaneerimiseks autoremonditOokoja, elektritOokoja, lao-ja btirooruumide tarbeks.
Narva linnas Raudtee tn 8 asuv maa, pindaJaga 2750,0 m 2, on erastamata (vormistamise jargus).
Raudtee tn 8 asuv hoone kuuJub OO-le Okkervill vastavalt hoone ostu-mtitigi Jepingule.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaJiku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 J6ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.
2.3 Haldusmenetluse seaduse §64 l6ike 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldusakti kehtetuks
tunnistamise kaalutlus6iguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada v6i ei
kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.
2.4 Haldusmenetluse seaduse §68 l6ike 1 kohaselt isikul on 6igus taotleda haldusakti kehtetuks
tunnistamist tiksnes juhul, kui ta v6ib taotleda kaesoleva seaduse § 44 aluseJ haldusmenetluse
uuendamist.
2.5 HaJdusmenetluse seaduse §68 l6ike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab
haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajaJ.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Raudtee tn 8 hoone siseruumide timberplaneerimiseks
autoremonditOokoja, eJektritOokoja, lao-ja btirooruumide tarbeks. jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:

00 Okkervill,

registrikood 10485292, Kangelaste pr 25-41, 20603 Narva

3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Raudtee tn 8
3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Hoone ehitisregistri kood 118008371, hoone ehitisealune pind: 263 m 2
3.1.1.4 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 28.07.20 11.a
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 24.07.2009.a taotlus nr 1868/1-12;
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 Raudtee tn 8 hoone siseruumide ilmberplaneerimine
autoremonditookoja, elektritookoja, lao-ja bilrooruumide tarbeks.
3.3 ULDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

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. 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 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 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.
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3.3.8

Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a
kehtestatud maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.9 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile koosk61astamiseks
ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna
ehitusmaaruse §24 kohaselt n6utakse ehitusloa saamiseks p6hiprojekti.

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

Likvideeritavad ja limberehitatavad hooneosad: limberplaneerimine v6ib toimuda
mittekandvate vaheseinte arvelt.
Kinnimliliritavate aknaavade valisviimistlus: sarna materjal, mis olemasoleval hoone!.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele Ja
tervisekaitsen6uetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Sisetehnoslisteemide rekonstrueerimine.
Muud n6uded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Asendiplaan: naidata olemasolevad ehitised ja parkimiskohad, prligikonteineri asukoht,
juurdepaas avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjas6it krundilt jne. Maaratleda pinnakatted.
Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon".
Vaated esitada m66tkavas 1: 100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused, akende ja uste
varvitoonid, kinnimliliritavate aknaavade valisviimistlus, reklaami asukoht jne. Uste
varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
Korruste plaanidel naidata eraldi joonega Wokodade, lao-ja blirooruumide tsoonid.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
p6hiprojekti staadiumile.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
- hoone inventeerimisjoonised (plaanid ja plistl6ige),
- lammutatavate seinte plaan,
- p6randate plaan ja 16iked,
- rekonstrueeritava hoone plistl6ige,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- uute seinte spetsifikatsioon ja l6iked,
- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt p6hiprojekti
staadiumile.
Valisv6rkude rekonstrueerimise VOl projekteerimise korral esitada valisv6rkude
ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused. Projektid
koosk6lastada
vastavate
v6rguvaldajate
ning
Linnavara
ja-Majandusameti
kommunaalmajanduse osakonnaga.
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3.5.3

Votta nousolek ehitusWode labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
3.6.1
3.6.2

Enne projekteerimise algust tuleb labi viia siseruumide ja sisetehnoslisteemide seisundi
tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta.
Kandetarindite limberehitamine (sh ukseavade, mliliriavade, aknaavade ehitamine) ning
kandetarindite valjaehitamine on lubatud ehitusprojekti soltumatu ekspertiisi olemasolu korral
ning tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis maaratleda tarindite limberehitamise
voimalused koos detailse ehitustehnoloogia valjatootamisega. Anda kandevoime taastamise
lahendused. Otsus lisada projekti kausta. Teostada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva
linna ehitusmaarus §23, Ehitusseadus §21).

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.7.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.

Tunnistada
kehtetuks
Narva
Linnavalitsuse
28.11.2007.a korraldus
nr
l798-k
"Projekteerimistingimuste
maaramine
(Raudtee
tn.8
hoone
rekonstrueerimine
autoremondiWokoja, elektriWokoja, lao-ja blirooruumide tarbeks)"

5.RAKENDUSSATTED
5.1 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
5.2 Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.

Andrei Filippov
abilinnapea
linnapea lilesannetes

Ants Liimets
Linnasekretar
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