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KORRALDUS
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02.12.2009 or 1428-k

Projekteerimistingimuste miHiramine
(Riigimaa/e ajutise juurdesoidutee projekteerimine
a/ates Kadastiku tiinavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
13.11.2009.a Narva Gate aD, registrikood 11417217, mille esindajana tegutseb Jaanus Mikk volikirja
alusel,
taotles
Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuurija
Linnaplaneerimise
Ametilt
projekteerimistingimusi riigimaale ajutise juurdesoidutee projekteerimiseks alates Kadastiku tanavast
kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni.

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.
2.3 Ehitusseaduse §15 I kohaselt ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui
viieks aastaks ehitatud ehitis.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused riigimaale ajutise juurdesoidutee projekteerimiseks alates
Kadastiku tanavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni jargnevalt:

3.1.1.ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:
Narva Gate aD, registrikood 11417217
Mustamae tee 18, Tallinn
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Kadastiku tanava loik 2 - riigimaa - Puuvilla tn 3, 5 kinnistu

3.1.1.3 Kinnistusraamatu andmed:

Linnamaa: Kadastiku tanava loik 2,
katastriiiksuse tunnus 51105 :00 1:0132, transpordimaa, kinnistu omanik: Narva linn;

Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa:
Kadastiku tlinava loik 2 ja Puuvilla tn 3, 5 kinnistu vaheline maa

Eramaa: Puuvilla tn 3, 5,
katastriiiksuse tunnus 51105:002:0008, tootmismaa, kinnistu omanik: Narva Gate OU;
3.1.1.4 Kliesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.12.2010.a
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 13.11.09.a taotlus nr 2869/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus\ Teeseadus l , Narva linna ehitusmlilirus;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmlirgiks on riigimaale ajutise juurdesoidutee projekteerimine alates
Kadastiku tlinavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni.
3.3 ULDNOUDED
Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus l § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud
projekteerimises plideva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus l § 25 1).
3.3.2 Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid,
omanikujlirelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, vliljastada energiamlirgiseid ning
tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevotja liriseadustiku tlihenduses ning talon:
majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud plideva isikuga voi peab ftiiisilisest isikust ettevotja ise olema padev tegutsema
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
3.3.3 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, sealhu1gas:
- Teede- ja sideministri 28.09.1999.a vastu voetud mliarus nr 54 "Teeprojekti suhtes esitatavad
nouded";
- Eesti Standard EVS 843:2003 "Linnatlinavad";
- Narva Linnavolikogu 30.1I.2006.a kinnitatud mlilirus nr.48 "Narva linna ehitusmlilirus";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud mlilirus nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud maarus nr 69 "Ehitise
tehniliste andmete loetelu" jne.
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenlihtud juhtudel.
3.3.1
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3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12

Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada projekti
lisana.
Esitadajoonised mootkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nouetele. Tagada selgus
ja jooniste hea loetavus.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi,
kuupaev, telefon).
Esitada tee-ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Teeseadus I § 19).
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile tee asukoha
heakskiitmiseks eelprojekt.
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks
pohiprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

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

Ajutise juurdesoidutee kate: killustik.
Markida ara Kadastiku tanava klass. luurdesoidutee projekteerida lahtudes sellele klassile
kehtestatud nouetest.
Maarata poorderaadiused ja naidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku veoauto
poordekoridorid.
Naha ette olemasoleva kraavi sailitamine.
Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.
Vajadusel naha ette tanavavalgustus.
Muud nouded: vastavalt Teeseaduses, maarustes ja standardites kehtestatud nouetele.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel, kasutades toest tehnovorkudega
digitaalset geodeetilist krundi alusplaani 2008.a - 201O.a seisuga, mis on kooskolastatud Narva
linna peageodeedi poolt. Asendiplaanil esitada tabel "Ehitiste eksplikatsioon". Tabelis esitada
Kadastiku tanavale projekteeritava teeloigu, riigimaale projekteeritava teeloigu, Puuvilla tn 3,
5 kinnistule projekteeritava teeloigu tehnilised andmed (ehitisealune pind ja pikkus).
Projekti koosseisus esitada Iisaks:
- situatsiooniskeem,
- asendiplaan,
- liikluskorralduse joonis,
- vertikaalplaneerimise joonis,
- konstruktiivsed ristprofiilid,
- pikiprofiil,
- pohilised pinnakatete tOode mahud,
- teemarkide spetsifikatsioon,
- ehituseaegne liikluskorralduse skeem,
- tOode teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.
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3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

Votta nousolek ehitustOode Hibiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.
Vajadusel esitada projekteeritavate ja ilmberpaigutatavate tehnovorkude ehitusprojektid.
Noutada tehnovorkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskolastada vastavate
vorguvaldajatega.

3.6 ERITINGIMUSED
3.6.1

3.6.2

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.
Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusoiguse seadmist.

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

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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Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar
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