NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

26.08.2009 nr 981-k

Narva

Projekteerimistingimuste maaramine
(Aasa tn 4 iirihoone osaline rekonstrueerimine polikliiniku,
biiroo-ja administratiivhoone tarbeks ning territooriumi heakorrastamine)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
13.08.2009.a 00 ALMEDA KLIINIK, registrikood 10292297, asukoht Aleksander
Puskini tn 13, 20309 Narva linn, keda esindab harra Alexander Filatov 00 ALMEDA KLIINIK
juhatuse liikme Andrei DetotSenko poolt 12.08.2009.a valjastatud volikirja alusel, taotles Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Aasa tn 4
arihoone kasutamise otstarbe muutmiseks polikliiniku, biiroo-ja administratiivhoone tarbeks.
Ehitusseaduse §3 15ike 9 kohaselt kui ehitise kasutamise otstarve seda eeldab, peavad ehitis ja
selle iildkasutatavad osad ning ruumid voi alad olema ligipaasetavad ja kasutatavad liikumis-,
nagemis- ja kuulmispuudega inimestele. Lahtudes kehtivast seadusandlusest ja juhindudes
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a maarusest nr 14 "Nouded liikumis-,
nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks iildkasutatavates ehitistes"
tuleb tagada puuetega inimeste liikumisvoimalused Aasa tn 4 kinnistul ja polikliiniku hoones
antud territooriumi heakorrastamise ja hoone osalise rekonstrueerimise arvelt.
Aasa tn 4 asuv hoone kuulub OO-le ALMEDA KLIINIK vastavalt ehitise ostu-miiiigi lepingule.
Narva linnas Aasa tn 4 asuv kinnistu, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, kuulub Eesti
Vabariigile vastavalt valj avottele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Aasa tn 4 arihoone osaliseks rekonstrueerimiseks
polikliiniku, biiroo-ja administratiivhoone tarbeks ning territooriumi heakorrastamiseks
jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:

00 ALMEDA KLIINIK, registrikood 10292297,
Aleksander Puskini tn 13,20309 Narva linn

3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Aasa tn 4

3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Hoone ehitisregistri kood 118000163, hoone ehitisealune pind: 465 m2, korruste arv 1
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
Katastritiksuse tunnus 51102:001 :0043, maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%,
krundi pindala 1235,0 m2 , kinnistu omanik Eesti Vabariik
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 13.08.2009.a taotlus nr 2067/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus 1, Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Aasa tn 4 arihoone osaline rekonstrueerimine polikliiniku,
btiroo-ja administratiivhoone tarbeks ning territooriumi heakorrastamine.
3.3 ULDNOUDED

3.3.1

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 30.11.2006.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 "Boone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" 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 kaesoleva 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 vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud padeva
isikuga v6i peab fl.itisilisest isikust ettev6tja ise olema padev tegutsema vastutava
spetsialistina.
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud k6igil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel.
3.3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.6 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada
ehitusprojekti kausta lisana.
3.3.7 Tiitellehel, seletuskirj as ja jooniste kirj anurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.

3.3.8
3.3.9

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
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
Narva linna ehitusmaaruse § 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

Lubatud on hoone osaline rekonstrueerimine ilma laiendamiseta.
ja
Tagada
puuetega
inimeste
liikumisvoimalused
vastavalt
Majanduskommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud maarusele nr 14 "Nouded 1iikumis-,
nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks iildkasutatavates
ehitistes".
Vajadusel siseruumide timberplaneerimine: voib toimuda mittekandvate vaheseinte
arvelt. Esitada lammutatavate seinte plaan, porandate plaan ja loiked ning uute seinte
spetsifikatsioon ja loiked.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Parkimiskohad: lahendada Aasa tn 4 krundi piirides. Parkimiskohtade arv peab vastama
Eesti Standardiga EVS 843 :2003 "Linnatanavad" ettenahtud normatiivile, lahtudes
hoonest tervikuna. Projekti koosseisus esitada parkimiskohtade arvutus. Naha ette
invaparkimiskoht.
Juurdepaas avalikult kasutatava1e teele: olemasolev. Ei ole lubatud uue soidukite
juurdepaasu projekteerimine ilma detailplaneeringu koostamata.
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Asendiplaan: naidata olemasolevad ehitised, parkimiskohad, prtigikonteineri asukoht,
sisse-ja valjasoit krundilt jne. Maaratleda pinnakatted. Asendiplaanil esitada tabel:
"Ehitiste eksplikatsioon".
Varvivaated esitada mootkavas 1: 100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused;
sissepaasude detaillahendused; vaadete suunad ja tahistused, varvitoonid jne.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
- lahtematerja1ide loetelu;
- avade taitmise plaan ja uste spetsifikatsioon,
- rontgenikabeneti seinte, poranda, vahelae loiked,
- evakuatsiooniskeem 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. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused.
Projektid kooskolastada vastavate vorguva1dajate ning Linnavara ja-Majandusameti
kommunaalmaj anduse osakonnaga.
3.5.2 Votta nousolek ehitust60de labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED
Kandetarindite iimberehitamine (sh ukseavade, miiiiriavade, aknaavade ehitamine) ning
kandetarindite valjaehitamine on lubatud ehitusprojekti soltumatu ekspertiisi olemasolu
korral ning tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis maaratleda tarindite
iimberehitamise voimalused koos detailse ehitustehnoloogia valjat06tamisega. Anda
kandevoime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta. Teostada ehitusprojekti
soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus §23, Ehitusseadus §21).

3.7 ERITINGIMUSED
Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusoiguse seadmist.

3.8 KOOSKOLASTUSED
3.8.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.8.2 Virumaa Tervisekaitsetalitus.
3.8.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

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