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18.11.2009 nr 1367-k

Narva

Projekteerimistingimuste miHiramine
(Tallinna mnt 19c Iloone siseruumide rekonstrueerimine diskoteegi tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
04.11.2009.a FAMA Invest oD, registrikood 11135542, mida esindab juhatuse liige Tarmo
Kleimann, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimiseks diskoteegi
tarbeks. Rekonstrueeritavate ruumide pindala on umbes 500 m2 .
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetse1e ehitisele koha1datavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.
3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimiseks
diskoteegi tarbeks jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taot1eja andmed:
FAMA Invest oD, registrikood 11135542,
Viljandi mnt 13, 50412 Tartu
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Tallinna mnt 19c
3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Ehitise nimetus: kaubanduskeskus, ehitisregistri kood 120296282,
hoone ehitisealune pind: 12445,0 m2
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
KatastriUksuse tunnus 51101 :004:0109, krundi pindala 28731,0 m2,
maakasutuse sihtotstarve: arimaa 90% lelamumaa 10%
kinnistu omanik: FAMA Invest oD
3.1.1.5 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.11.2011.a

3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 04.11.2009.a taotlus nr 2809/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus 1, Tubakaseadus, Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimine
diskoteegi tarbeks.
3.3 ULDNQUDED

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 ehitusmalirus";
- 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 malirus 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
iildkasutatavates ehitistes" jne.
3.3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud
projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.
3.3.3 Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid,
omanikujarelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, valjastada energiamargiseid
ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevotja ariseadustiku tahenduses ning talon:
majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud padeva isikuga voi peab fUUsilisest isikust ettevotja ise olema padev tegutsema
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel.
3.3.6 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi,
kuupaev, telefon).
3.3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.8 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada projekti
lisana.
3.3.9 Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24. 12.2002.a
kehtestatud maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.10 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks
ehitusprojekt vlihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna
ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.
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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

Siseruumide funberplaneerimine voib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Esitada
lammutatavate seinte plaan, avade taitmise plaan, uste eksplikatsioon, porandate plaanja
loiked, uute seinte spetsifikatsioon ja 15iked jne.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Naha ette suitsetamisruum voi suitsetamisala (Tubakaseadus § 30).
Keskkonnakaitsemeetmed, tuleohutusmeetmed, jaatmekaitlus: lahendada projekti
koosseisus.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Arneti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaanil naidata projekteeritava ala piirid, sissepaasud, parkimiskohad.
Konstruktiivne projektiosa: vajadusel esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus,
vastavalt pohiprojekti staadiumile.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
rekonstrueeritava hooneosa varasema ehitusprojekti joonised,
rekonstrueeritavate ruumide plaanid,
seadmete paigutuse plaan,
rekonstrueeritava hooneosa piistloige,
varvivaade koos reklaami asukohaga,
evakuatsiooniskeem.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
Sisetehnosiisteemide rekonstrueerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standartidega
ettenahtud mabus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
3.6 ERITINGIMUSED
Kandetarindite funberehitamine (sh ukseavade, miiiiriavade, aknaavade ehitamine) ning
kandetarindite valjaehitamine on lubatud ehitusprojekti soltumatu ekspertiisi olemasolu korral ning
tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis maaratleda tarindite funberehitamise 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 Arnet.
4. RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

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