NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

26.01.2011 nr 76-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Kreenholmi tn 24 korterelamu jassaadide osaline rekonstrueerimine
ning territooriumi heakorrastamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
05.01.2011. a taotles KO ZARNITSA, registrikood 80250900, mille esindajana tegutseb juhatuse
liige Nikolay Sechko, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Kreenholmi tn 24 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
ning territooriumi heakorrastamiseks.
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1
2.2

Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmaaruse §22 16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Kreenholmi tn 24 korterelamu fassaadide osalise
rekonstrueerimiseks ning territooriumi heakorrastamiseks jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed: KO ZARNITSA, registrikood 80250900;
Kreenholmi tn 24 -42, 20205 Narva.
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Kreenholmi tn 24.
3.1.1.3 Ehitisregistri andmed: elamu 90 krt, 5 korrust, ehitisregistri kood 118090328.
3.1. 1.4 Kinnistusraamatu andmed:
Katastriiiksuse tunnus 51105:003:0138, elamumaa pindala 3855,0 m2 .
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 05.01.2011. a taotlus nr 20/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus 1, Narva linna ehitusmaams;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Kreenholmi tn 24 korterelamu fassaadide osaline
rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine.

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
3.3.13

3.3.14

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a maarus nr 67 "Nouded
ehitusprojektile";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri" voi Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2:
Pohiprojekti ehituskirjeldus" (markus: soltuvalt projekti staadiumist);
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Eesti Standard EVS 843 :2003 "Linnatanavad";
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a maarus nr 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnouded";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a maarus nr 48 "Narva linna ehitusmaarus" jne.
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 talon:
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).
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitada spetsialistide originaalallkirjad ja ametiasutuse
originaalkooskolastused.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-j a
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Joonis esitada
mootkavas 1:500.
Asendiplaanil esitada tabel: "Ehitiste eksplikatsioon" (nimetus, ehitisregistri kood,
olulised tehnilised andmed, markus).
Varvivaated esitada mootkavas 1: 100 voi 1:200. Vaadetel naidata sissepaasude
detaillahendused, vaadete suunad ja tahistused, akende ja uste varvitoonid,
valisviimistluse materjalid, varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade
varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
Hoone inventeerimisjoonised (tiiiipiliste korruste plaanid, hoone piistloige), kehtestatud
detailplaneeringu pohijoonise koopia, projekti tellija lahteiilesanne, Narva Linnavalitsuse
korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, Narva linna peageodeedi poolt
kooskolastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada ehitusprojekti lisadena.
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.12.2002. a maarusele ill 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
Esitada 166dekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23).
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis
heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 811 :2006
"Hoone ehitusprojekt". Eskiisprojektis esitada vahemalt 2 varvilahenduse varianti parima
tulemuse saavutamiseks.
Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1

Piirdetarindite soojustamine: esitada soojustatud piirdetarindite 15iked ja soojustatud
valisseina (umber aknaava) loige, fassaadide soojustamise skeem, soojustehnilised
arvutused koos valemitega (d-soojaisolatsiooni paksus votta nagu X). Arvutuses esitada

arvutuslik
sisetemperatuur.
Korruste
plaanidel
esitada
projekteeritava
soojaisolatsioonimaterjali kiht.
3.4.2 Katusekatte vahetarniseks esitada katuse plaan Ja kasutatavate rnaterjalide
spetsifikatsioon.
3.4.3 Lubatud valisseinte ja sokli valisviirnistlus: dekoratiivkrohv, dekoratiivsed
fassaadiplaadid (nt varvitud/terrasiit tsernentkiudplaadid). Mitte kasutada puitvoodrit,
plastikrnaterjale ja asbesti sisaldavaid rnaterjale. Votta arvesse Kreenholmi tn 30
korterelarnu fassaadide rekonstrueerirnise ehitusprojekt (vt www.narvaplan.ee
Projektid). Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
3.4.4 Korruste avade taitrnine: esitada korruste avade taitrnise plaanid, akende ja uste
spetsifikatsioon. Naidata akende avarnise suunad.
3.4.5 Varikatuse ja sillutisriba rekonstrueerirnine ning prtigikonteineri platsi projekteerimine:
esitada konstruktiivsed lOiked ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. Prtigimaja
projekteerirnise puhul esitada ehitise tehnilised naitajad, viirvitoon ning naidis (nt pildid
voi vaated).
3.4.6 Krundi piirded: ei ole lubatud.
3.4.7 Transpordi juurdepaas avalikult kasutatavale teele: olemasolev.
3.4.8 Parkirniskohad: lahendada Kreenholrni tn 24 kinnistu piirides. Parkimisrea aarmiste
parkimiskohtade laiuseks votta 2,75 m vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003
"Linnatiinavad". Votta arvesse Narva Linnavolikogu 21.04.2009. a otsusega nr 56
kehtestatud Kreenholmi- 26.Juuli-Uusktila-Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu.
3.4.9 Lubatud teekatted: rnuruga kombineeritav kivisil1utis (murukivid), teekattekivid, asfalt.
Kinnistusiseste
teede
projekteerimiseks
esitada konstruktiivsed ristprofiilid,
vertikaalplaneerimise joonis (v.a murukivid) ning pohilised pinnakatete Wade mahud.
3.4.10 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsustele, projekti tellija lahtetilesandele ning
maarustes, standardites ja normdokumentides kehtestatud nouetele.

3.5 ERITINGIMUSED
3.5.1

Enne projekteerimise algust tuleb Hibi viia hoone tarindite seisundi tehniline ekspertiis.
Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel.
Tehniline ekspertiis peab olema tehtud tegevusluba omava isiku poolt (vt. punkt 3.3.3).
3.5.2 Votta nousolek ehitusWode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevaondite valdajatelt.
3.5.3 Puude likvideerimise korral maarata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning
esitada Linnavara- ja Majandusameti kooskolastus.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Piiiistekeskus.
3.6.2 Projekti tellija voi terna seaduslik esindaja.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED
4.1
4.2
4.3

Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.01.2013. a.
Kiiesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise piievast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
~~~~ 30 pileva jooksul arvales korralduse leataVakSICgC7i

Z;- V

~o Tammiste
Linnapea

V\ ~1

Ants Liimets
I.innasekretar

