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NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva

17.05.2010 ill 635-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59 territooriumile tootmishoone
kiJrvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste piistitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

11.05.20109. a Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981, mida esindab
aktsiaseltsi kinnisvaraspetsialist Sergei Valtsev volikirja alusel, taotles Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Elektrijaama tee 57b ja
Elektrijaama tee 59 territooriumile tootmishoone korvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute
rajatiste pustitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Hoone sees on salvestusseade, mis
koosneb 20-st elektrikappi meenutavast korpusest, jahutus ja ventilatsioonisiisteem, madal- ja
keskpinge jaotlaja hooldusala.
2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1

Planeerimisseaduse §9 loike 10 punkti 1 kohaselt kohalik omavalitsus voib lubada, valja
arvatud riikliku kaitse alla voetud maa-alal voi selle kaitsev66ndis, samuti riikliku kaitse
aHa voetud malestise kaitsev66ndis, loodusobjekti kaitsev66ndis voi milj66vaartuslikul
hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata tootmisettevotte krundil olemasoleva
tootmishoone laiendamist voi selle korvalhoone pUstitamist ja selleks ehitusprojekti
koostamist.
2.2 Ehitusseaduse §19 loike 1 punkti 2 kohaselt ehitise pUstitamiseks ja laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise
korral proj ekteerimistingimused.
2.3 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.4 Narva linna ehitusmaaruse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS

3.1 Maarata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59
territooriumile tootmishoone korvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste
piistitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED

3.1.1.1 Taotleja andmed:
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981
Auvere kUla, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa

3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Elektrijaama tee 57b, Elektrijaama tee 59

3.1.1.3 Kinnistusraamatu andmed:
E1ektrijaama tee 57b katastriiiksuse tunnus 51106:001:0151;
maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa, krundi pindala 12592,0 m2 ;
Elektrijaama tee 59 katastriiiksuse tunnus 51106:001:0051;
maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa, krundi pindala 1 160 988,0 m2 ;
kinnistute omanik: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS.
3.1.1.4 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 16.05.2011. a
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 11.05.2010. a taotlus nr 862/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus l , Planeerimisseadus l , Elektriohutusseadus l , Narva linna ehitusmaams;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59
territooriumile tootmishoone korvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste
piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
3.3 iTLDNOUDED

3.3.1

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-EVS 812-4:2005 "Toostus- ja laohoonete ning garaaiide tuleohutus";
-Siseministri 8.09.2000. a maams nr 55 "Tuleohutuse iildnouded";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a kinnitatud maams nr 48 "Narva linna
ehitusmaams";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Eesti Standard prEYS 907 "Rajatise ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" jne.
3.3.2 Ehitiste kasutamise otstarbed esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
26.11.2002. a kehtestatud maamsele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".
3.3.3 Tehnilised naitajad esitada vastavah Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.12.2002. a kehtestatud maamsele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.4 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt.
3.3.5 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti pooh.
3.3.6 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.

3.3.7
3.3.8
3.3.9

Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel.
Esitada kooskolastuste koondnimekiri.
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada
ehitusprojekti lisana.
3.3.10 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.3.11 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistOode andmed (Ehitusseadus 1 § 20).
3.3.12 Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23,
Ehitusseadusl § 21).
3.3.13 Esimese liigi ja sellise teise liigi mittetuupse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool
Uletab 250 amprit, projektile tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti
ekspertiisile kehtestatud nouetele (Elektriohutusseadus 1 § 18).
3.3.14 Esitada toodekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23, Tootervishoiu ja
tOoohutuse nouded ehituses §4).
3.3.15 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
3.5.1
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

Salvestusseadme hoone hoonestusala: Elektrijaama tee 57b krundi piirides.
Hoonet teenindavad rajatised: Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59 kruntide
piirides.
Hoone paiknemine territooriumil, kuju ja suurus: vastavalt tehnoloogilistele vajadustele.
Hoone valisviimistlus: vaba. Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata
vaadete suunad ja tahistused, sissepaasude detaillahendused, akende ja uste varvitoonid,
valisviimistluse materjalid ja varvikoodid jne. Metallosade varvitoonid esitada RAL
kataloogi jargi. Esitada valisviimistluse ja varvilahenduse pass.
Jaatmekaitlus, keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
Asendiplaan esitada mootkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste
eksplikatsioon". Vorrnistada tabeli ridade abil. Tabelis esitada ehitiste tehnilised andmed
(sh valisvorgud): nimetus, olulised tehnilised naitajad, markused.
Arhitektuume, konstruktiivne, insenertehnilised projektiosad: esitada Eesti Standartidega
ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
Valisvorkude projekteerimiseks esitada valisvorkude ehitusprojektid. Ehitusprojektid
esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile.
Soidukite voi inimeste liiklemiseks kasutatavate rajatiste projekteerimiseks esitada
vertikaalplaneerimise joonis, pohilised pinnakatete tOode mahud, konstruktiivsed
ristprofiilid.
Lubatud teekatted: kovakate.
Muud nouded: vastavalt seadustes, maarustes ja standardites kehtestatud nouetele.

3.5 KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2
3.6.3

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Keskkonnaamet.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED

4.1
4.2

Kiiesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest.
Kiiesoleva korralduse peale v5ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korraldusest teadasaamise piievast v5i
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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