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Projekteerimistingimuste miHiramine
(Okka tn 621 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine,
majandushoone piistitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
28.03.2012. a taotles Vladimir Gukovskiy ja Svetlana Gukovskaja Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Okka tn 621 aiamaja
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, majandushoone pustitamiseks. Rekonstrueeritav ja
laiendatav hoone on aiamaja koos garaaziga, projekteeritav hoone on majandushoone koos
saunaga. Lammutatakse 1 kasvuhoone.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1

2.2
2.3

Ehitusseaduse §19 loike 1 punkti 2 kohaselt ehitise pustitamiseks ja laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise
korral projekteerimistingimused.
Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
Maarata projekteerimistingimused Okka tn 621 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks,
majandushoone pustitamiseks jargnevalt:
3.1. ULDANDMED
3.1.1 Ehitisregistri olulised andmed:
3.1.1.1 Aiamaja, ehitisregistri kood 118007420, ehitisealune pind 63 m2 ;
3.1.1.2 Kaimla, EHR kood 220452041, ehitisealune pind 1 m2;
3.1.1.3 Kaev, EHR kood 220452040, ehitisealune pind 1 m2 ;
3.1.1.4 Kasvuhoone, EHR kood 220452042, ehitisealune pind 17 m 2 ;
3.1.1.5 Kasvuhoone, EHR kood 220452043, ehitisealune pind 16 m2 ;

3.1.2 Kinnistusraamatu andmed:
Katastriiiksuse tunnus 51107:016:0144, elamumaa pindala 601,0 m2 .
3.1.3 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.3.1 Projekteerimistingimuste 28.03.2012. a taotlus nr 2789/1-14;
3.1.3.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Asjaoigusseadus, Narva linna uldplaneering,
Narva linna ehitusmaarus;
3.1.3.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone
pustitamine.
3.3 ULDNOUDED
3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.201O.a. kehtestatud maarus nr 67
"Nouded ehitusprojektile";
-EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava pohinoude,
tuleohutusnoude tag amine projekteerimise ja ehitamise kaigus;
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud maarus nr.48 "Narva linna
ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri";
-Eesti Standard EVS 811: 2006 .Hoone ehitusprojekt";
-Eesti Standard EVS 907 .Rajatise ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud maarus nr 69
.Ehitise tehniliste andmete loetelu";
-Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a maarus nr 315 .Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnouded";
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500, mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 loige 4 punkt 1).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudel,
3.3.5 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused. Kooskolastus peab olema Uheselt
moistetav ja sisaldama t66de loetelu. millega ollakse nous. samuti kooskolastaja
andmed (kinnistu aadress, kooskolastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskolastamise
kuupaev.
3.3.8 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.3.9 Asendiplaan esitada mootkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi toese geodeetilise
moodistuse alusel. Joonisel naidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada
tabel: .Ehitiste eksplikatsioon" (sh valisvorkude andmed) ning kinnistu tehnilised
naitajad. Asendiplaanil naidata projekteeritava/rekonstrueeritava ehitise asukoht ja

mootmed, kaugused Iahimate piiride ja ehitisteni, likvideeritavad ehitised,
juurdepaasud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit krundilt, priigikonteineri
asukoht. Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa.
Maaratleda pinnakatted. Anda parkimise lahendus.
3.3.10 Projekti tellija lahteulesandes markida lira tellija valitud projekti staadium.
3.3.11 Varvivaated esitada mootkavas 1:100 voi 1:50. Vaadetel naidata peasissepaasude
detaillahendused, vaadete tahistused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse
materjalid, varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade varvitoonid esitada
RAL kataloogi jargi.
3.3.12 Projekti koosseisus esitada lisaks projekteeritavate/rekonstrueeritavate seinte ja
porandate spetsifikatsioonid koos nende loigetega, akende ja uste spetsifikatsioon,
hoonete pustloiked, siseruumide eksplikatsioonid, evakuatsiooniskeem,
valisviimistluse ja varvilahenduse pass, siseviimistluse lahendus jne.
3.3.13 Ehitiste lammutamise korral esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustoode
korraldamise kirjeldus, lammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega.
3.3.14 Esitada Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusproj ekt
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

Ehitusala: Okka tn 621 krundi piirides.
Ehitusjoon: mitte uletada vii!jaku;unenud ehitus;oont.
Maarata hoonete kasutusaeg aastas.
Krundi maksimaalne taisehitus: 35 % (arvutus naidata asendiplaanil).
Lubatud suurim laiendatav ja rekonstrueeritav aiamaja koos garaaziga korgus:
olemasolev.
3.4.6 Laiendatava aiamaja korruste arv: olemasolev, 1,5)
3.4.7 Projekteeritava majandushoone koos saunaga korruste arv: 1.
3.4.8 Lubatud suurim projekteeritava majandushoone korgus: kuni 6m planeeritud
maapinnast.
3.4.9 Valisviimistlus: valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(varvivaated koos varvikoodidega).
3.4.10 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.11 Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.
3.4.12 Piirded: lahendada piire korgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljoosse ning
hoonega kooskolas olevaks. Piire peab olema azuurne. Piirde tuup: dekoratiivpiire
koos kaunistavate elementidega, vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja
tehnilised naitajad (rajatise ehitisalune pind, korgus, pikkus). Vaatele tuleb markida
piirde varvitoon ja varvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada
vundamendiosa 15ige.
Markida lira EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil naidata piirdeaia
ja selle postide asukohad, postide vahelised mootmed,
3.4.13 Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
nousoleku alusel (Asjaoigusseadus §151: piirirajatis).
3.4.14 Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Kovakattega pind ei tohi protsentuaalselt iiletada haljastatavat pinda.
3.4.15 Teed ja juurdepaasud: kovakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi voi puistkate.
Juurdepaas krundile: Okka tanavalt,
3.4.16 Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jaatmete
kaitlemine: vastavalt Narva j aatmehoolduseeskirj ale. Esitada detailne kirjeldus.
Jaatmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vahemalt 3 m kaugusel, kui naabrid
kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jaatmehoolduseeskiri § 25).

3.4.17 Valisvalgustus: lahendada sissepaasudel,
3.4.18 Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.19 Asendiplaanil esitada tabel: .Ehitiste eksplikatsioon" (sh valisvorkude andmed).
Asendiplaan: naidata tanava ehitusjoonja hoonestuse asukohad, ehitiste mootmed,
kaugus Iahimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada valjasoit krundilt, anda parkimise lahendus.
3.4.20 Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.21 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- hoonete inventeerimisjoonised voi vana projekt,
- porandate ja uute seinte konstruktsioonja loiked.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruumide tehnosusteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener
tehnilised
osad
Eesti
Standardiga
ettenahtud
mahus,
vastavalt
ehitusprojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine valisvorkudega: vajadusel esitada valistrasside tooprojektid.
Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, solmed,
materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele
taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskolastada vastavate vcrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2

3.6.3
3.6.4

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised, kui
need on naaberkrundile lahemal kui 4m - asukohad ja korgused ning nende vahelised
tuleohutuskuj ad).
Okka 621 kinnistu omanik.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED
4.1 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 18.04.2014. a.
4.2 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
4.3 Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsuse1e vaid haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast
voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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