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Projekteerimistingimuste maaramine
(KaZda tn 14 hoone laiendamine ning kasutamise otstarbe muutmine
kaupluse ja hauakivide tookoja tarbeks)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

05.08.2009.a aD MALESTUS, registrikood 10072845, asukoht Kangelaste pr 53-18, Narva linn,
keda esindab juhatuse liige Sergei Kuznetsov, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kalda tn 14 hoone laiendamiseks ning
kasutamise otstarbe muutmiseks kaupluse ja hauakivide 166koja tarbeks. Narva linnas
Kalda tn 14 asuv kinnistu kuulub aD-Ie MALESTUS vastavalt valjavottele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED

2.1
2.2
2.3

Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursedja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.
Planeerimisseaduse §3 loike 2 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on
kohustuslik linnades olemasoleva hoone, valja arvatud tiksikelamu, suvila, aiamaja v5i
nende korvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral tile 33 protsendija on
selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks.

3.0TSUS

3.1 Maarata projekteerimistingimused Kalda tn 14 hoone laiendamiseks mng kasutamise
otstarbe muutmiseks kaupluse ja hauakivide 166koja tarbeks jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED

3.1.1.1 Taotleja andmed:

00 MALESTUS, registrikood 10072845, Kangelaste pr 53-18, 20604 Narva linn
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Kalda tn 14

3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Hoone ehitisregistri kood 118001398, hoone ehitisealune pind 40 m2 , korruste arv 1,
olemasolev nimetus: kauplus

3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
Katastritiksuse tunnus 51105:004:0063, maakasutuse sihtotstarve: arimaa 100%,
krundi pinda1a 61,0 m2 , kinnistu omanik 00 MALESTUS
3.1.1.5 Kaeso1evad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.08.2011.a
3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise a1us:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 05.08.2009.a taot1us nr 1972/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus 1, P1aneerimisseadus l , Narva 1inna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Ka1da tn 14 hoone 1aiendamine ning kasutamise otstarbe
muutmine kaup1use ja hauakivide 166koja 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
3.3.8
3.3.9

Projekti koostamise1 juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sea1hu1gas:
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tu1eohutus. Osa 7: Ehitiste1e esitatava
p6hin6ude, tu1eohutusn6ude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavo1ikogu 30.11.2006.a kinnitatud
maarus nr.48 "Narva 1inna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirje1dus. Osa 2: P6hiprojekti
ehituskirje1dus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Maj andus ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"N6uded ehitus10a taot1emise1 esitatava1e ehitusprojekti1e" jne.
Projekti koostamise1 kasutada West tehnov6rkudega digitaa1set geodeeti1ist krundi
a1usp1aani tapsusega M 1:500 mis on koosk61astatud Narva linna peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud v6i kontrollitud kaeso1eva Ehitusseaduse
§-s 47 nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsia1isti poolt.
Projekt peab olema heaks kiidetud k6igi1 ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Narva Linnava1itsuse korra1dus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta 1isada
ehitusprojekti kausta 1isana.
Tiitellehe1, se1etuskirj as ja jooniste kirj anurkades esitada vastutavate spetsia1istide
originaa1allkirj ad.
Tehni1ised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.12.2002.a kehtestatud maamsele nr 69 "Ehitise tehni1iste andmete loete1u".
Esitada Narva Linnava1itsuse Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Ameti1e
koosk61astamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komp1ekteeritud eksemp1aris.
Narva 1inna ehitusmaaruse § 24 kohase1t n6utakse ehitus10a saamiseks p6hiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1

Hoone kasutamise senise otstarbe muutmine: kaup1us, mis ei ole toidukaup1us ning
teenindushoone.
3.4.2 Hoone 1aiendamine: mitte tiletada 33% olemaso1evast Ka1da tn 14 hoone maapea1sest
mahust.

3.4.3

Fassaadilahendused peavad olema esteetiliselt vaadeldavad koikidel vaadetel.
Olemasoleva hooneosa ja juurdeehitatava hooneosa arhitektuur ja valisviimistlus peavad
harmoneeruma teineteisega. Naha ette koikide valisseinte varvimine iihe varvitooniga.
Esitada vahemalt 2 varvilahenduse varianti parima tulemuse saavutamiseks.
3.4.4 Konstruktiivne projektiosa: esitada pohielementide paiknemise joonised, loiked ja
pohilised solmed, materjalide ja pohielementide spetsifikatsioon, nouded materjalide
tugevuse1e, kestvusele ning pindade kvaliteedile jne.
3.4.5 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.4.6 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata laiendatava ehitise
mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, olemasolevad ehitised, liiklusskeem,
olemasolev juurdepaas avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit krundilt,
prtigikonteineri asukoht. Maaratleda pinnakatted. Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste
eksplikatsioon".
3.4.7 Varvivaated esitada mootkavas 1:50. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused,
akende ja uste varvitoonid, kasutatavad materjalid, reklaami asukoht jne. Metalluste ja
varavate varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
3.4.8 Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
3.4.9 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- hoone inventeerimisjoonised (plaanid ja ptistloige),
- porandate plaanja loiked,
- avade taitmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- hoone ptistloige jne.
3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1

Sisetehnostisteemide rekonstrueerimise korral esitada insener-tehnilised osad Eesti
Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
3.5.2 Valisvorkude rekonstrueerimise voi projekteerimise korral esitada valisvorkude
ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Eriosade1e taotleda tehnilised tingimused.
Projektid kooskolastada vastavate vorguvaldajate ning Linnavara ja-Majandusameti
kommunaalmajanduse osakonnaga.
3.5.2 Votta nousolek ehitust50de labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajate1t.
3.6 KOOSKOLASTUSED

3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.6.2 Kalda tn 18 naaberkinnistu kaasomanikud.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
4.RAKENDUSSATTED

4.1 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu lohvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
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