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17.05.2010 nr 634-k

Pro j ekteerimistingimuste maaramine
(Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine
koos tuulekoja juurdeehitamisega ning lisasissepiiiisu ehitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
04.05.2010. a Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, mille esindajana tegutseb harra Margo
Merirand volikirja alusel, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamiseks koos tuulekoja
juurdeehitamisega ning lisasissepaasu ehitamiseks. Hoone asub Vanalinna linnaosas.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1

2.2

2.3
2.4

Planeerimisseaduse §3 15ike 2 pUnkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik
linnades ja alevites ning alevike ja ktilade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel
kompaktse asustusega territooriumi osadel olemasoleva hoone, valja arvatud uksikelamu, suvila,
aiamaja v5i nende k5rvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral tile 33 protsendi ja
on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks.
Ehitusseaduse §19 15ike 1 punkti 2 kohaselt ehitise pustitamiseks ja laiendamiseks koostatava
ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral
projekteerimistingimused.
Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmaamse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamiseks koos
tuulekoja juurdeehitamisega ning lisasissepaasu ehitamiseks jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:
Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, Lasnamae 2, 11412 Tallinn
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Peterburi mnt 1
3.1.1.3 Ehitisregistrisse sissekandmata hoone
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
KatastriUksuse tunnus 51101 :001 :0010, krundi pindala 9614,0 m 2 ;
maakasutuse sihtotstarve: tildkasutatav maa 100%;
kinnistu omanik: RiiQi Kinnisvara AS.

3.1.1.5 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 16.05.2012. a.
3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 04.05.2010. a taotlus nr 823/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus 1, Planeerimisseadus 1, Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine koos
tuulekoja juurdeehitamisega ning lisasissepaasu ehitamine.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1

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

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";
-Siseministri 8.09.2000. a maarus nr 55 "Tuleohutuse tildnouded";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a kinnitatud maarus nr 48 "Narva linna ehitusmaams";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirje1dus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a kehtestatud maarus nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" jne.
Projekteerimise1 votta arvesse KUUES QS arhitektuuri ja disainibiiroo koostatud "Narva
ajutine piiri- ja tollikontrolli punkt" ehitusprojekti (ehitusprojektiga saab tutvuda aadressil
Peetri plats 5, ruum 301, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiiv).
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.
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 tal on:
majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud padeva isikuga voi peab fliiisilisest isikust ettevotja ise olema padev tegutsema
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
Tiitellehel, se1etuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi,
kuupaev, te1efon).
Esitada projekti nimetus: "Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine".
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada
ehitusprojekti lisana.
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a
kehtestatud maamsele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loete1u".
Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaams § 23,
Ehitusseadus 1 § 21).

3.3.13 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

Lubatud on laohoone laiendamine koos tuulekoja juurdeehitamisega rung lisasissepaasu
ehitamine.
3.4.2 Projekteeritav ala: juurdeehitatav hooneosa.
3.4.3 Olemasoleva ja juurdeehitatava hooneosa valisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega.
Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
3.4.4 Tagada
puuetega
inimeste
liikumisvoimalused
vastavalt
Majandus
ja
Kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a maaruse1e nr 14 "Nouded liikumis-, nagemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks Uldkasutatavates ehitistes".
3.4.5 Arhitektuume ja konstruktiivne projektiosad: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus,
vastavalt pohiprojekti staadiumile.
3.4.6 Keskkonnakaitsemeetmed,jaatmekaitlusja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.
3.4.7 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehe1t www.narvaplan.ee.
3.4.8 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel.
3.4.9 Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused,
sissepaasu detaillahendus, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse materjalid jne.
Metallosade varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
3.4.1

3.5 ERITINGIMUSED

Votta nousolek ehitust05de labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovorkude kaitsev55ndite valdajate1t.
3.5.2 Teostada tuleb hoone vormistamine ning esitada projekti koosseisus valjavote ehitisregistrist.
3.5.1

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.6.2 Muinsuskaitseamet.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
satestatud korras 30 paevajooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30
paeva jooksul ztes korralduse teatavakstegemisest.
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