NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

30.12.2009 nr 1567-k

Projekteerimistingimnste maaramine
(Kulgu tn 1 kolmeteistkiimne ehitise etapiviisiline lammutamine,
kahe reservuaari, piiiisia ja kloreerimishoone rekonstrueerimine,
tootmishoone korvalhoone (uue veepuhastusjaama hoone) ja uute rajatiste piistitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
03.12.2009.a AS Narva Vesi, registrikood 10369373, mida esindab juhatuse 1iige A1eksei
Voronov, taotles Narva Linnava1itsuse Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Kulgu tn 1 kolmeteistkfunne ehitise etapiviisiliseks lammutamiseks,
kahe reservuaari, p~Hisla ja kloreerimishoone rekonstrueerimiseks, tootmishoone k5rvalhoone
(uue veepuhastusjaama hoone) ja uute rajatiste piistitamiseks.
P5hiliste ehitust50de etapid:
- kolmeteistkiimne ehitise etapiviisiline lammutamine (sh olemasoleva veepuhastusjaama hoone
lammutamine peale uue jaama kaikulaskmist) ning puude likvideerimine;
- kahe reservuaari, paasla ja kloreerimishoone rekonstrueerimine;
- uue veepuhastusjaama hoone piistitamine;
- uue reservuaari rajamine peale olemasoleva veepuhastusjaama hoone lammutamist;
- kinnistusiseste tehnov5rkude paigaldamine;
- Kulgu tanaval asuva veevarustuse torustiku rekonstrueerimine (ca 200 m);
- kinnistusiseste teede rajamine;
- territooriumi tanavavalgustus.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1

Planeerimisseaduse §9 15ike 10 punkti 1 kohaselt kohalik omavalitsus v5ib lubada, valja
arvatud riikliku kaitse alIa v5etud maa-alal v5i selle kaitsevoondis, samuti riikliku kaitse
alIa v5etud malestise kaitsevoondis, loodusobjekti kaitsevoondis v5i miljoovamuslikul
hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata tootmisettev5tte krundil olemasoleva
tootmishoone laiendamist v5i selle k5rvalhoone piistitamist ja selleks ehitusprojekti
koostamist.
2.2 Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.3 Narva linna ehitusmaamse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Mwata projekteerimistingimused Kulgu tn 1 ko1meteistkiimne ehitise etapiviisiliseks
lammutamiseks, kahe reservuaari, paasla ja kloreerimishoone rekonstrueerimiseks,
tootmishoone k5rvalhoone (uue veepuhastusj aama hoone) j a uute raj atiste piistitamiseks
ilma detai1p1aneeringut koostamata jargneva1t:
3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:
AS Narva Vesi, registrikood 10369373
Kulgu tnA, 20104 Narva
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, KuIgu tn 1
3.1.1.3 Kinnistusraamatu andmed:
Katastriiiksuse tunnus 51106:001 :0071, maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa,
krundi pindala 42 151,0 m2 , kinnistu omanik: AS Narva Vesi
3.1.1.4 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 31.12.20 11.a
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 03. 12.2009.a taotlus nr 3026/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus 1, Planeerimisseadus 1, Teeseadus 1, Veeseadus; Elektriohutusseadus 1,
Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Kulgu tn 1 kolmeteistkiimne ehitise etapiviisiline
lammutamine, kahe reservuaari, paasla ja kloreerimishoone rekonstrueerimine, tootmishoone
k5rvalhoone (uue veepuhastusjaama hoone) ja uute rajatiste piistitamine ilma detailplaneeringut
koostamata.
3.3 ULDNOUDED
3.3.1

Projekti koostamise1 juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitiste1e esitatava
p5hin5ude, tuleohutusn5ude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavo1ikogu 30.11.2006.a kinnitatud
maams nrA8 "Narva linna
ehitusmaams";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Roone ehitusprojekti kirje1dus. Osa 2: P5hiprojekti
ehituskirje1dus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Roone ehitusprojekt";
-Eesti Standard prEYS 907 "Rajatise ehitusprojekt";

3.3.2
3.3.3
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

-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.l2.2002.a kehtestatud maams nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemise1 esitatavale ehitusprojektile" jne.
Ehitiste kasutamise otstarbed esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
26.ll.2002.a kehtestatud maamsele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.l2.2002.a kehtestatud maamsele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.
Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid,
omanikujare1evalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, valjastada energiamargiseid
ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevotja ariseadustiku tahenduses ning talon:
majandustegevuse registri registreeringja vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud padeva isikuga voi peab fiiusilisest isikust ettevotja ise olema padev tegutsema
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel.
Projekti nimetus voib esitada vastavalt riigihanke lahteUlesandele.
Riigihanke lahteulesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste
kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisana.
Esitada kooskolastuste koondnimekiri.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
Narva linna ehitusmaamse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.

3.4 ERITINGIMUSED EHITISTE LAMMUTAMISEKS JA PUUDE
LIKVIDEERIMISEKS

3.4.1

Seletuskirjas esitada:
lammutatavate ehitiste loetelu koos ehitisregistrikoodidega;
lammutustOode korraldamise ja etappide kirjeldus;
lammutustoode ohutusnouded ja jarjekord;
lammutatavate materjalide ja jaatmete kaitlemise ohutusnouded;
tehnovorkude lahtiUhendamise tingimused ja kohad;
lammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega.
3.4.2 Seletuskirjas maarata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende
haljastuslik vaartus.
3.4.3 Lammutatavate ehitiste ja likvideeritavate puude plaan esitada krundi geodeetilise
moodistuse alusel. Viirutada ehitised erinevalt soltuvalt lammutustOode etappidest.
ja tabel "Lammutatavate ehitiste
Plaanil esitada likvideeritavate puude loetelu
eksplikatsioon".
3.4.4 Esitada lammutustOode korraldamise plaan. Plaanil naidata: masinate ja seadmete
paiknemiskohad, montaazikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja
jaatmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumisteede m66tmed ja
nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne.
3.4.5 Esitada lammutustoode kaigus rikutud katete taastamise plaan.

3.5 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
EHITISTE PUSTITAMISEKS JA REKONSTRUEERIMISEKS

3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.5.4
3.5.5

3.5.6
3.5.7

3.5.8
3.5.9
3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13

Iga ehitise paiknemine territooriumil, otstarve, kuju ja suurus: vastavalt tehnoloogilistele
vajadustele ja riigihanke Uihteiilesandele.
Rekonstrueeritavate ja projekteeritavate hoonete valisviimistlus: vaba. Varvivaated
esitada mootkavas 1: 100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused, sissepaasude
detaillahendused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse materjalid ja varvikoodid
jne. Metalluste ja metallvaravate varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi. Esitada
valisviimistluse ja varvilahenduse pass.
Vajadusel hoonete piirdetarindite soojustamine: esitada soojustehnilised arvutused,
soojustatud piirdetarindite 15iked, fassaadide soojustamise skeem. Korruste plaanidel
esitada projekteeritava soojaisolatsioonimaterjali kiht.
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
Hoonete rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks esitada lisaks:
- rekonstrueeritavate hoonete inventeerimisjoonised (plaanid ja piistloiked),
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja miirapidavused,
- seinte spetsifikatsioonja loiked,
- porandate plaanja loiked,
- avade taitmise plaan,
- akende, uste, varavate eksplikatsioon,
- evakuatsiooniskeem,
- seadmete paigutuse plaanjne.
Jaatmekaitlus, keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata lammutatavad,
rekonstrueeritavad ja projekteeritavad ehitised, parkimiskohad, olemasolev juurdepaas
avalikult kasutatavale teele, sisse-ja valjasoit krundilt. Maaratleda pinnakatted.
Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon". Vormistada tabeli ridade abil.
Tabelis esitada ehitiste tehnilised andmed: nimetus, olulised tehnilised naitajad,
markused.
Arhitektuume, konstruktiivne, insenertehnilised projektiosad: esitada Eesti Standartidega
ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
Dute ehitiste projekteerimiseks esitada ehitusgeoloogiliste uurimistOode andmed
(Ehitusseadus 1 § 20).
Due hoone projekteerimiseks esitada hoone 3-D vaated (Narva linna ehitusmaams § 23).
Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23, Ehitusseadus 1
§ 21).
Esitada tOodekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaams § 23, Tootervishoiuja
tOoohutuse nouded ehituses §4).
Muud nouded: vastavalt riigihanke lahteiilesande1e ning seadustes, maamstesja
standardites kehtestatud nouete1e.

3.6 ERITINGIMUSED TERRITOORIUMI HEAKORRASTAMISEKS
3.6.1

Soidukite voi jalakaijate liiklemiseks kasutatavate rajatiste (edaspidi teede) katted: asfalt,
teekattekivid, muruga kombineeritav kivisillutis (murukivid).

3.6.2 Teede projekteerimiseks esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus l § 19). Tee-ehitusprojekt
peab olema koostatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus l §
25 1). Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.l999.a maamsele nr 54
"Teeprojekti suhtes esitatavad nouded" ja Eesti Standardile EVS 843 :2003
"Linnatanavad". Kasutada eraldi kausta. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri,
vertikaalplaneerimise joonis, pohilised pinnakatete toode mahud, konstruktiivsed
ristprofiilid,
pikiprofiilid,
liikluskorralduse
joonis,
liikluskorraldusvahendite
spetsifikatsioon jne).
3.6.3 Naha ette territooriumi tanavavalgustus.
3.6.4 Vajadusel piirete rekonstrueerimine: esitada piirete vaated ja tehnilised naitajad (rajatise
ehitisealune pind, korgus, pikkus).
3.6.5 Muud nouded: vastavalt riigihanke lahteiilesandele ning seadustes, maamstes ja
standardites kehtestatud nouetele.

3.7 ERITINGIMUSED VALISVORKUDE PAIGALDAMISEKS
3.7.1

Esitada tehnovorkude koondplaan mootkavas 1:500. Plaanil esitada tabel: "Valisvorkude
eksplikatsioon". Vormistada tabeli ridade abil. Tabelis esitada vaIisvorkude tehnilised
andmed: nimetus, ehitisealune pind, pikkus, markused.
3.7.2 Votta nousolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude valdajatelt ja maaomanikelt. Tehnovorkude koondplaanil
esitada nende originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi, kuupaev,
telefon).
3.7.3 Valisvorkude ehitusprojektid esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
pohiprojekti staadiumile. Projektide koosseisus esitada:
- kehtivad tehnilised tingimused,
- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,
- torustike (elektrikaablite) plaan,
- montaaii skeem,
- pikiprofiilid (torustike projekteerimise korral),
- projekteeritud torustike (elektrikaablite) tehnilised andmed,
- kvaliteedinouded ning iildised materjalidele esitatavad nouded,
- materjalide transportja ladustamine,
- nouded torustike (elektrikaablite) paigaldamisel,
- takistavate rajatiste likvideerimine ja Umbertostmine,
- torustike (elektrikaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,
- paigalduse tapsusnouded,
- torustike (elektrikaablite) katsetamine,
- toodete ja tOo kvaliteedi maaramine,
- tOode teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine,
- plaan ja ristloiked "EhitustOode kaigus rikutud katete taastamine" (plaanil naidata
rikutud katete taastamise voondid, eristades neid viirutusega) jne.
3.7.4 Esimese liigija sellise teise liigi mittetiiUpse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool
Uletab 250 amprit, projektile tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti
ekspertiisile kehtestatud nouetele (Elektriohutusseadus l § 18).
3.7.5 Muud nouded: vastavalt riigihanke lahteiilesandele ning seadustes, maamstes ja
standardites kehtestatud nouetele.

3.8 EHITUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Ida-Eesti Pi:Uistekeskuse Narva Keskkomando.
Keskkonnaamet.
Terviseamet.
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
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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