NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

26.08.2009 nr 979-k

Projekteerimistingimuste miHiramine
(Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
majutus-, toitlustus- ja kaubandusettevotete tarbeks
ilma detailplaneeringut koostamata)

1.ASJAOLUD JA lVIENETLUSE tiIK
12.08.2009.a 00 BRISK GRUPP, registrikood 10610573, asukoht Juhkentali tn 5, Narva linn, keda
esindavad juhatuse liikmed Andrei Nikitin ja Natalja Reeva, taotles Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Hariduse tn 13 hoone
rekonstrueerimise ja laiendam ise ehitusprojekti koostamiseks majutus-, toitlustus- ja
kaubandusettevotete tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata. Narva linnas Hariduse tn 13 asuv
kinnistu kuulub aO-le BRISK GRUPP vastavalt valjavottele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1
2.2
2.3

Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arh itektuursed ja 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 liksikelamu, suvila, aiamaja voi nende korvalhooned,
maapealse osa kubatuuri laiendamise korral tile 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks majutus-, toitlustus- ja kaubandusettevotete tarbeks ilma
detailplaneeringut koostamata jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:

00 BRISK GRUPP, registrikood

106lO573, asukoht Juhkentali tn 5,20308 Narva linn

3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:

Narva linn, Hariduse tn 13

3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Hoone ehitisregistri kood 118006326, hoone ehitisealune pind 415 m 2 , korruste arv 1,
olemasolev nimetus: hoone
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
KatastriUksuse tunnus 51101 :004:0077, krundi pindala 574 m 2,
maakasutuse sihtotstarve: arimaa 60% / tootmismaa 40%,
kinnistu omanik oD BRISK GRUPP
3.1.1.5 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.08.2011.a
3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 12.08.2009.a taotlus nr 2053/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus l , Planeerimisseadus 1, Teeseadus 1, Tubakaseadus,
Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
majutus-, toitlustus- ja kaubandusettevotete tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata.

3.3 lTLDNOUDED
3.3.)

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.ll.2006.a kinnitatud maarus nrA8 "Narva linna ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjel dus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarus nr 14 "Nouded
liikumis-, nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks
Uldkasutatavates ehitistes";
-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.10.2005.a kehtestatud maiirus nr 128 "Nouded
majutusettevottele";
-Eesti Standard EVS 843:2003 "Linnatanavad" jne.
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada West 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 Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud
projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt. Isikul on lubatud projekteerida, kui ta on
ettevotja ariseadustiku tahenduses ning talon: majandustegevuse registri registreering ja
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3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11

3.3.12

3.3.13

vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud padeva isikuga voi peab ftiilsilisest
isikust ettevotja ise olema padev tegutsema vastutava spetsialistina.
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
originaalallkirj ad.
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a
kehtestatud maarusele or 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
Maaratleda majutusettevotte liik, lahtudes Majandus- ja kommunikatsiooniministri
19.10.2005.a maarusest or 128 "Nouded majutusettevottele".
Esitada hoone ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus §23,
Ehitusseadus l §21).
Esitada toodekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil naidata: masinate ja seadmete
paiknemiskohad, montaazikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide jajaatmete
ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumisteede mootmed ja nende
paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. (Narva linna ehitusmaarus §23,
Tootervishoiu ja tOoohutuse nouded ehituses §4).
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt
heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 811: 2006
"Hoone ehitusprojekt".
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
Hoone laiendamine: mitte i.iletada 33% olemasolevast Hariduse tn 13 hoone maapealsest
mahust.
3.4.2 Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Eskiisprojektis esitada
vahemalt 2 hoone arhitektuurset lahendust heakskiidu saamiseks.
3.4.3 Lubatud valisviimistlus: dekoratiivkrohv, dekoratiivsed fassaadiplaadid, fassaadikivid, mitte
kasutada plekki, plastikmaterjale ja puitu. Eskiisprojektis esitada vahemalt 2 valisviimistluse
lahendust ja 2 varvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Valisviimistluse ja
varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
3.4.4 Vajadusel hoone piirdetarindite soojustamine: esitada soojustehnilised arvutused, soojustatud
piirdetarindite 16iked, fassaadide soojustamise skeem. Korruste plaanidel esitada
projekteeritava soojaisolatsioonimaterjali kiht.
3.4.5 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. Naidata akende avamise suunad.
3.4.6 Tagada
puuetega
inimeste
liikumisvoimalused
vastavalt
Majandus
ja
kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarusele or 14 "Nouded liikumis-,
nagemis ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks i.iIdkasutatavates
ehitistes".
3.4.7 Likvideeritavad ja ilmberehitatavad hooneosad: ilmberplaneerimine voib toimuda
mittekandvate vaheseinte arvelt.
3.4.8 Vajadusel naha ette suitsetamisruum (Tubakaseadus § 31).
3.4.9 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
3.4.10 Sillutisriba rekonstrueerimise korral esitada loige ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon.
3.4.11 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
3
3.4.1

3.4.12 Parkimiskohad: naidata asendiplaanil, vottes arvesse Hariduse tanava maa-ala
detailplaneeringu eskiisi. Parkimiskohtade arv peab vastama Eesti Standardiga EVS 843:2003
"Linnatanavad" ettenahtud normatiivile, lahtudes hoonest tervikuna. Projekti koosseisus
esitada parkimiskohtade arvutus. Naha ette invaparkimiskoht.
3.4.13 Kinnistusisesed teed: teekattekivid, asfalt. Kinnistusiseste teede rekonstrueerimise ja
projekteerimise korral esitada pohilised pinnakatete t6ade mahud, vertikaalplaneerimine,
liiklusskeem, teekatete pohimottelOiked.
3.4.15 Krundi piirded: ei ole lubatud.
3.4.16 Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
3.4.17 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaolan.ee.
3.4.18 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata projekteeritava ala piirid,
olemasolevad ehitised, parkimiskohad, prligikonteineri asukoht, sisse-ja valjasoit krundilt,
maaratleda pinnakatted jne. Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon" (nimetus,
ehitisealune pind, markused jne).
3.4.19 Varvivaated esitada mootkavas I; 100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused,
sissepaasude detaillahendused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse materjalid,
reklaami asukoht jne. Metalluste varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
3.4.20 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
3.4.21 Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
3.4.22 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- inventeerimisjoonised (korruste plaanid, hoone plistloige),
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mlirapidavused,
- lammutatavate seinte plaan,
- korruste avade taitmise plaan,
- akende ja uste spetsifikatsioon,
- seinte spetsifikatsioon ja loiked,
- porandate plaan ja lOiked,
- seadmete paigutuse plaan,
- evakuatsiooniskeem,
- katuse plaan,
- hoone plistloige jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

3.5.2

Sisetehnoslisteemide rekonstrueerimise korral esitada insener-tehnilised osad Eesti
Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
Valisvorkude rekonstrueerimise voi projekteerimise korral esitada valisvorkude
ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused. Projektid
kooskolastada vastavate vorguvaldajate ning Linnavara ja-Majandusameti
kommunaalmajanduse osakonnaga.
Votta nousolek ehitust6ade labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsev66ndite valdajatelt.
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3.6 ERITINGIMUSED
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Esitada hoone tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis. Tehnilises ekspertiisis maaratleda
tarindite timberehitamise ning juurdeehitamise voimalused koos detailse ehitustehnoloogia
valjat5atamisega. Anda kandevoime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta.
Avalikult kasutatava tee osalise rekonstrueerimise korral (Hariduse tanavale parkimiskohtade
projekteerimiseks) esitada tee-ehitusprojekt ning teostada tee-ehitusprojekti s6ltumatu
ekspertiis (Teeseadus ' §19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus l §25'). Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja
Sideministri 28.09.1999.a maarusele nr 54 "Teeprojekti suhtes esitatavad n6uded". Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, p6hilised pinnakatete Wade mahud, teekatted,
vertikaalplaneerimine,
liiklusskeem,
konstruktiivsed
ristprofiilid,
ehituseaegne
liikluskorralduse skeem jne.)
Esitada kokkulepe Narva Linnavalitsusega avalikult kasutatava tee projekteerimise,
finantseerimise ja ehitamise kohta. Asendiplaanil naidata eraldi joonega valjaspool krunti asuv
ala, mis projekteeritakse kokkuleppe jargi Narva Linnavalitsusega.
Liikluskorraldusvahendite paigaldamise korral esitada projekteerimises padeva vastutava
spetsialisti poolt koostatud liikluskorralduse skeem, liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon,
Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti liikluskorraldusteenistuse peaspetsialisti
koosk61astus. Liikluskorralduse skeemi koostamisel juhinduda Narva Linnavolikogu
06.03.2008.a kinnitatud maarusest nr 16 "Narva Iinna heakorra eeskiri".

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1
3.7.2
3.7.3

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet Uaatmekaitlus, valisv6rgud, Hariduse
tanavale projekteeritavad parkimiskohad jne).
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1 Kaesolev korraldus j6ustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on v6imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 paeva
~
jooksul alates ko~ralduse teatavakstegemisest.

C/~>"Tarmo Tammiste
Linnapea

1 /'
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Ants Liimets
Linnasekretar
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