
Detailplaneeringu projekt, aadressil: Kalda tn l2b, Nalra linn.
Tdo ff 10/2008
Telliia; OU Andruse Hulgikaubanduse.

Seletuskiri
d etail plan ee ri ngu Proiektile
aadressil!  Kalda tn 12b' Narva l inn

Kii,esolev krundi detailplaneering, aadressi$ SdldtjLl2b-lb4$ on koostahrd Naf,va
Linoavolikogu otsuse liz.oe.uoo-6 nt frs), Uittteiitesauae nr op os - 2008 js telijsga OU
Andruse tlulgikaubanduse sdlmitud lepingu alusel.
Planeeritav Lrrnt a*b Kreerrholmi rajoonis Kalda tiinaval: vaDa turu ja Kutseopp€keskus€
(Raudtee tn), Narva j6e vana sangi lfieda! korvuti Ka.tda tn l2a tenitooriumiga (te ijafirma
iontori ja tlalda tn iz", Kulda tn tzb raua tll l2d, Kalda tn 12e t€ritooriumide valdaja
asukoht), garaadiihisnrte ja kaubanduslike laorajatistg autode remondi- ja teenindustoiikodade
ning majanduslike abihooret€ vahel.

Kehtiva iildplaneeringu jakgi asub krunt Ed@g!2b individuaalelamute tsoonis'
Katla l2b rf,etailplaie"ii"g" tppl tellt&finna (lnOruse rrutgitauUanduse -OU) annab rendile
rasket ehitustehni-kat (t6st;kraana4 ehitusroaterjalide t6stukid, ekskavaatodd, v€oautoq mida
kasutatakse laialdas€lt linna obj€ktida ehitamisel ia rekofftru€€rimisel.

Ptaneeritaval teritooriumil Kalda to 12b asub transpordibaag kus hoitakse ja remonditakse
ehituslikku altotehnikat.
Seltel teritooriumil asuvad hooned vajavad remonti ja rekonstrueerimist, walhulgas
rekoostru@rimist koos laiendamisegg seoses millega or vajalik DP projekt.

Kiiesoleva d*ailplaneerilgu e€smiirk:
- maa sihtotstffbe muutmine, aotud tenitoodum on kehtiva iildplarcedngu jargi individuaal-

elamute tfiitooriurn, ptaneeritav maa silrtotstsrve on 100/o iirima4
- hoo!€te nldise fulktsionaals€ otrtafte maaraminQ,
- krundil lubatud hoonet€ arvu meiiramine (1I
- hoonestusaluse maa maemmine,
- olemasoleva hoone rekonstrueedmine koos laiendamise ja mahu suurendamisega rohkem kui

33% v6na"
- rekonsbueedtava hoon€ korruste arvu miiitamrne,
- krundi hoorcstuse % miliiraming
- hooneleesitatavatearhitektuudlistenouetemadramitre,
- hooDetevaheliste mirimaalsete kauguste miiiifimine normatiivide alusel,
- uue hoone ehitamise vdimalikkusd valjaselgitamine ja nduded sellele (stiiti, mah4 asendi

osss).
- v6imalihr katusekatte javtilisviimistluse materjali rtiiiramine,
- katuse kallete ia nende vahemike mlilkaminq

Koostas: arhitelt A. Popova

FIE Aleks&ndra Popova . tel 56 225 '195 , eraat I alpo-@nail.ru
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- krundi planeerinine (hoonestusala suulendaming jalakiiijate teede ning tcfiitooriumi
haljastusQ ja haakorastuse maitatlemine, transpordivahendite s6iduteede, parkimisplatside ja
tenitooriumile sisses6idu miiiiramirc).

- vee ja kamlisatsiooni v6rkude, elektriv6rgu koridoride mearaminq
- transpordi servituutidemaffaminekorvalasuvatellcuntidel.

- Krund| mille pindala moodustab I ?44,0 m2, olemasolev sihtotstarve vastavalt liflna kehtivale
nHplaneeringule on individuaalelamute tenitooriun! krundi g8!!!L]t!- le! planeeritav
sihtotstarve on 1@% fimaa.

Ehitustiku autotehlrika hooneks rekoastrueeritava olemasoleva hoone (reg kood 118004013)
plaoeeritav hoonestusalune pind on 1046,0 m'.
Hoonesse planeedtakse ehitusliku autotshrfka remonditookoda ning olme- ja abiruumid-
Hoonesse kavandatakse 6-8 tttokoht4 aga iihea€selt voib hoones viibida hmi 10 iuimest.

Sisses6il kundile &lCglLUb Kalda tlinavalt toimub kulltid€ Kalda tn l2a. Kalda t^ l2d ja
Kalda tn l2e kaudu.
Krundile Kalda tn l2b plaoc€ritav hoonete aw - 1 .

Kavatsetakse likvideerida jairgmised mittetegutsevad tehnovdrgu4 mis labivad Kalda tn 12b
territoodumi; ve€torurtilg gaalitorustih soojustrass, 2 elehikaablit.
Klundil Kalda tn l2b kavats€takse kasutada olemasolevat kanalisatsiooni kollektorit.
elekaikaablit ja veaorustikku.

2. DP territooriumi ia kilsneva hoonestuse funkbionralne vastsstikune seos

Detailplaneeringu krunt Kalda tn l2b asub Kreedolmi rajoonis.
Loadest piiab krunti linnatjirrav Kalda. Kirdes piimeb kult kundiga Kalda tn l2h (nillel asub
kaubanduslik hoone ehk kauptus) - 10070 arima4 l2f(millel asub laohoone ja tOttkoda) -l@/o
fima4 l2c (millel asub kaubanduslik hoone ehk kauplus) - 100% iirimaa.
Kagus piimeb krunt kundiga Kalda tn l2e (millel asub laohoone ja tootmistijokod^) * lwo
tootmismaa.
Edelas piirneb krunt krundiga Kose tn 22 Garaariiihistu terdtoorium) - l00o/o elamumaa.
Sissesiit lsundile Keldo tn l2b toimub Kalds t{navalt.
Seda hbisditu kasutavad mitu krunti, nimelt: Kalda tn l2q Kalda h l2b, Kalda t l2c, Kalda tn
124 Kalda tn 12e, Kalda tn 12f, Kalda h 12h.

3. Q!e!qacelw!!c!er4
Detailplaneeringu krunl (Kalda tn l2b) asub Kreenholmi rajoonis Kalda tiinaval, vana tunr ja
Kutse6ppekeskuse (Raudtee tn), Naf,va j6e !"m siingi niry roudtee lahedal, garaszinhistute
hoonestuse, kaubanduslike laorajatistq autode remondi- ja te€nindustd6kodade ning
majanduslike abihoonete vahel.
Krurdi katastritumus on 51105 : 004 : 0136.
1744,0 rf $ruruse krundi olemasolev sihtot$arye on kehtiva iildplaneeringu jiirgi
individuaalelamute tenitoorium.

Koostasl arhitekt A Popova

FIE Aleksandra Popova,. tel 56 225 '195. email alpo_@mail.ru
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Loodes piirab kutti linna tiinava Kalda tn - teo ja tiinava maa.
Planeeritav klwt Kalda tn l2b piirneb j&grniste maavaldustega:

Aadress Katasfituryus Maa sihtot$arv€ Omanik

IGlrta m. I 2C 5 I I 05 :004:0 | 32 fimaa oU Mebservis
Kaldstn.l2E 51105:004:0017 tootmismaa Andruse Hulgikaubanduse OU

IGlda rn.l2F 51105:004:0t33 arimaa OU Mebservis

Kaldatn.l2H 51105:0M:0134 tuimaa oUMebsenvis
Kose tn. 22 S1105:0M:0132 elamumaa Narva Hooneiihistu TSaika

Projekteeritav krunt Kslda tn 12b asub vdljaspool elumajade ja uhiskondlike hoonet€ tsooni,
kaubanduslikg tootmis- ja laohoonste ning garaazide tsoonis.
Krundil asub 3 iihekomrselist erineva k6rgusega hoonet (reg koodid 118004013, 1180&1014 ja
I 18004015), kus paikneyad remondi, ab! ia olmeruumid ning tttatkajad.
Vanad hooned on ehitatud silikaatt€llistest ja raudbetoorplaatidest.
Nendes hoonetes baseerub raske ehitustelnika, seda teerindav personal ning abi-, olme-, amet!
ja tehnilised ruumid.
Siss€sdit kundile Kddr q 12q on olemasolev, asfaltkattegq toimub Kalda lanavalt, lilbib mitut
naaberkunti: Kalda tn 12a, Kslda tn l2d ja Kalda tn l2e (kruntide valdaja - Andruse
Hulgikaubanduse OU).

IGundi reljeef on tasan€, viikese kaldega ldunnsse, vana jbesaingi suunas. Absoluutsed
k6rgrsmiirgid k6ieuvad piires 18.21 - 20.77.

Krurdi territooriumi labivad jargmised v6rgud: roojustrass (rnittetegutsev), kaaalisatsiooni- ja
gaasitrass (mittet€gutsevadl kaks elektrikaablit (mittetegutsevad).
Krunt ornb vdljaspool hoooestatud ala osaliselt asfalt-, osaliselt b€toonkste! l6una- ja edelaosas
- muru.
Edela- ja kirdepiiril kasvavad m6ned lehtpuud.

4. Telliiate nOuete analiiiis

- lahendada olemasolewte tootmis-laohoonete rekonstrueerimise kiisimus koos laiendamise ja
mahu suurendamisega lile 33olo,

- kettestada krundi sihtotsarve (1007o iirimaa),
- tapsustada krundi planeedng (hoonestr,rspinna suuendaminq jalsk[iiate teede ning

teritooriumi haljastuse ja heakornstus€ mearamine, tanspordivahendite soidut€ede,
parkimisplatside j8 t€rritooriumile sisses6idu tlipzustamille - jetta muutmata),

- ehitisel€esitatavatearhitektuurilistenduetentiaraminq
- funktsionaalee otsta$e ia hooletQ kasutamis€ tepsustamine antud kundil, nii teenidwe,

remondi ja ehitus-transpordivahendite hoidmine kui ka sellega kaasnevad teenistused,
- vee-, kanalisatsiooni- ja €lektriv6ryu koridoride miiiiramhe,
- transpordiservituutidemai{raminekiilgnevalelkruntidel.

Koostas: arhitelil A. Popova

FIE Aleksan<lra Popova. tel56 225 795. err\dl alpo @nail.rrr



dine mahu-olaanilahendus

Detailplaneeringu projekt, aadressil: Kalda tn 12b, Narva linn.
T00 nr 10/2008
Teilita: OU Andruse Hulgikaubanduse.

Kilesoleva projektiga nahe ette:

. Tenitoorium Kalda tn l2b on kehtiva nldplane€ringu j:trgi individusalelamute terdtoorium.
Maa planeerit4v sihtotstarva - 1Q0'o/o li.rima!,

. Krundi Kalda h1tl 12b pindalal144,O m' jAAb muutmat4

. Hoonete iildine furktsionsalne otstarve - mootor-hanspordivahendite, autod€ rernont ja
teenindanine (kassoleval juhul - raske ehitustehnika t€enindamire),

. Krundil lubatud ehitiste arv - 1.
o l(avandatakse hoonestusalust pinda suurusega t0,16,0 m2.
o Olemasoleva hoone rekofftrueerimine koos mahu zuurendamisega tile 337q
. Rekonskue€ritavate hoonete koruste arv - I komrs, hoone vajalik k6rgus - 9,0 m (kuna

hoonet kaqutatakse ahitu$tehnika remondiks, seahulgas kasqtatakse tootrniqprots€ssis
t6stekraanasid kbrgus€ga 7-8 m).

. Kruldi hoonestatav pindala noodustab 60%,

. Olemasoleva hoone (reg kood 118004013) rekonstueerimise kaigus planeeritakse suurem osa
hoonest lammutada" kuna hoone on moraalselt ja fiinsiliselt vananenud, taielikult
amortiseerunud.

Hoone (reg kood I18004013) planeeritakse rekorstrueerida koos laiendamisega
Umb€rehitamine taostada tdnapd€vaste ehitusmaterialidega, uute teholooglate jargi.
Seinad - paneelid maallkarkassil. Kafus - viilkatus jiikadest katus€parcelidest meteltfermidel
koos jiirgne!" katmisega rullmaterjal iga.

Hoone rekonstrueerimine kavandatakse funktsionaals€st otstarb€st liihtudes kiillaldase korgusega
(9,0 n) ja littsa mahulahendusega, plaanis tdisnu*ng viilkatusega ning mugava sis$€soiduga
suuregabariidilistele transpordivahenditele (ehituskraanadele).
Hoone vajalik k6rgus - 9,0 m - rdut&v tdsteliraa&de ja muu ehitustehnika remontimiseks
hoones.

r lGundi planeering: hoonestatava pindala suureldamine.
Hoone hoonestuspinru suurendamine - hoonestatav pindala on 1046,0 m2.

6. Hopnestrq6isus

. Maa plan€eritav sihtotshrve - l00o/o arima4
o Krundi Kalda tn l2b pindala - 1744.0 m2 ,
. Lubatav ehitiste arv krundil - l.
o Maksimaalne hoonestuspind - 1M6,0 m'�.
. Hoone lubatsv kdrgus - 9,0 m.
o Krundi hoonestuse % - 6@/o.

Koostas: arhitel$ A. Popov4

FIE Aleksandra Popova . tel 56 225 795. $rait alpo*@nail, ru
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Telliia: OU Andruse Hulgikaubanduse.

7. Arhitektuurilis-ehituslikud nduded

. Arhitektuurilised n6uded ehitusele on vdetud hoone otstarvet arvestades, ku[8 hoone otstarve
or LII (mootorsdidukite remondi- ja hooldushoone), siis on otstarbekas kasutads
ekspluatatsioonis praktilisi tiinapfevas€id viilisviimistluse materjale.
sein4d - s€inapaneelid metallkarka$il, vtilisviimistlus - fassaadipaneelid, mis imiteerivad
tellismtiiiritist v6i kohvi, v6i kohv.
Katus - viilkatus jitikadest katuseparcelidest metallfsrmidel koos jilrgneva katmisega
dtmatedaliga.
Katusa kalle v6fia yastavalt ehitusprojektile.

Detailid: aknad * plastist klaaspakett, yiirv - valge, uksed ja viiravad - vastavalt hoone
rekonstrueerimis€ plaanile, metallist, t6standuksed.

8" BgrElqlsc.iallllqls.tslg
Transpordi liikumine ja sisses6it territooriumile Kalda tn t2b labi kuttide Iklda tn l2a, K&lda
tII l2d ja Kalda tn 12e - olemasolev, ja[ib muutmata.
Jalakiiijate sissepiiiis krundile Kalda tn 12b on paralteelne transpordi liikumiseg4 nimelt Kalda
tiinavalt lnbi kruntide Kalda tn 12a, Kalda ln lzd ja Kalda tn l2e.
o Krundile planeerilakse parkimiskohad - kotku 6 parkimiskoht4 1 kolt invaliididele.
. Plafteritakse kehtestada transpordi s€rvituut mitmele kruldile, nimett Kalda tn l&, Kald6 ttr

lzdja Kalda tn l2a.

e. !{slie$cicjs4lpr@c
. Tenitooriumi heakorastamiseks planeeritakse:
- asfaltkatte remont ia taaslamine sdiduteel ja parkimisplatsil,
- betoon- voi asfaltkatte rajamine prilgikonteinoite all4
- muru taastamine ring korg- ja madalhaljastuse istutamire.
Siiilitada olemasolevad puud-
Krundi haljastuse % - 26%.
. K.undi piiret ei planeerita.

ro. !E!!w9resg
Planeeritakse likvideerida jiirgmised mittetegutsevad tehnov6rgud, nis labivad Kalda tn 12b
lerdtooriumi: veetoru$i4 gaasitorustih soojustrass, 2 elektrikaablit.

Krundi Kalda tn 12b rekonstrueeritava hooae juurde on toodud koik vajalikud tehnov&gud
(veetarustik" karalisatsioor\ elektrikaabel).
Kavatsetakse kasutada krundil Kalda tn 12b olemasolevat kanalisatsiooni kollektorit,
elektrikaablit ia veetorustikku.

Koostas: aftitekt A. Popova

FIE Aleksandra Popova . tel 56 225 795 . ellrlu,il alpo_@mail.ru
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DP niieb ette v6rguservituutide kehtestamist olemasolevatele tehnilistele kommunikatsioonidele
(veetorustilq kanalisatsiooq elektrikaabel).
iekonstnreerirnisel tehtavad hoone sisemiste vorkude jaotuse muudatused lahendada
P6hiprojekti staadiumis.

Olmeruumide veevarustus toimub kooskdlas firma Narva Vesi lepinguga olemasolevost
kvartalisisesest veetorustikust labim66duga 50 mn1 mis labib krundi Kalda ln 12b terdtooriumi
(Kalda h 12e poott) olemasolevas vdrgukoridoris (v6rgu s€rvituut -2 +2 m).
Sisemine jaotus taherdada tiksikpdektidega objekti rekonstrueerimisel.

Kanalisatsioon - on olemas sisend tobkodade hoonesse olemasolevast kvartalisisesest 100 mm
liitim6oducs kollektarist, mis le'heb liibi kundi lGlda to l2b kaguosas
KavatsaaGe kasutada olemasolevat kanalisatsiooniv6*u olemasolevas vdrgukoridoris (vdrgu
servituut -2 +2 m).

Hoone etektdvarustus on olomasolev - olemasolevast 25 kW v6imsusega kaablist' nfs hrl€b
Kalda tn i2e poolt.
Kavatsetakse kasutada olemasolevat elekttikaablit vbrgukoridoris (v6rgu servituut -2 +2 m)
Hoone elektrivarustus toimub vastavalt lepingule Elektrivorguga

Olmeruumide kiitmine - planeeritakse €lektritiit€f, lahendada eraldi projekiga P6hiprojekti
sta3diumis^
Sis€mise v6rgu jaotuse v6i selle muutmise kiisimused lahendatakse eraldi projektiga vastavalt
tehnilistele tingimustele Eelprojekti v6i Pohiprojekti staadiumis

o Planeeritakse kehtestada servituudid kdigile krunti Kalda tn l2b lebivatele tehniliste
vdrkudale:. veetorustik, kanalisatsioonikolleKor, etektrikaabel.

11. Meetmed ia tinsimused kuriteqevuse riskide vflhendamiseks

Planeeringu koostamis€l niiha mitmesugusle v6imalike kuritegewse dskide valiste faktorite
vlih€ndamisekr ette jergnev:

r hea hoonetevaheline ja ttnava valgustus,
o konlreets€lt ja selgelt rajatud juurdesoidud ja te€d, tanspordivahendite ja jalakiijate

liiklusvoogude lahutaming
o tenitooriuni jagamine todtsooniks ja iildkasutatavoks tsoodks,
. hea iilevaade kasutatavast tedtooriumist,
r arusaadav ja selge info t66tajatele ja ktilastsjatele.

Projekteerimise! ehitamisel ja ekspluatatsioonis tuleb voimatike laritegevuse riskide
vilhendamiseks 4rvestado ja etts nitha jiirgn€vat:

o juudes6itude, siss+ ja viiljapaiisude selge tiihistaming infomitkide, liiHusmiirkide
kasutamine.

. mitmesuguse otstarbega ruumide selge eraldaming

. territoodumi ja hoorcte valve (valvur vdi videoliilgimine),

. hasti suletavad ja tugevad ukse4 akna4

Koostas: arhitekt A. Popova

FIE Aleksanda Popova . tel 56 225 795 . email alpo-@rnail.ru
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. kdrvalistele isikutele tiitttsoonidesss ja personali ruumidesse siselernise ja mttumise keeld

. tulQohutus€ meetm€4 tulakahju riskide vahendaming piisav arv evakuatsioo valjapliiis€,
persomli ja kiilastajate ohutus, tulekahjusignalisatsiooni karutamine,

. sertifitseeritud rnaterjalide kasutamirc ehitamisel,

. kasutatavate hoorcte ja tenitoodumide korrashoid.

12.l$ec!!ssab!!;@

t Kooskdlas Jdatm€s€sdus€ga tuleb jtiiitmed sorteerida nende tekkekohas. Paigaldada j:iig8d
kogumiskonteioerid mitmesuguste jiiftmeliikide, saalhulgas tootmistegevusega s€otud
ohdike jiiatm€te kogumiseks. Iii.iitmed utiliseerida s6ltuvalt nende liigist.

a Krundil planeerida priigikonteineri p&igaldomine hoone ekspluatatsioonis tekkiva olneprogi
kogumiseks. Iahendada olmeprtigi iiraveo kttsimus, solmides selleks lepingu teenindava
organisatsioouiga.

a Ehitus-, lammutus- ja rekonstrueerimistitode kiiigus tekkiv ehituspraht tuleb koguda ja
ladustada kohas, mis on ette nahtud ehituse projekteerimise Eetprojektis vdi P6hiprojektis.

I Ehituspraht (mis on tekkinud ehitustij(de kaigus) viia Uikala Fiigilssse, s€lle kinnitus€ks
peavad olema arved ja kviitungid.

Prahi p6letamine j a ehitusplatsil maasse kaevamine on keelatud.
Inimesele v6i kesl'4<onnale kahjulike ainetega todtamisel tuleb nende hoidmise ja
utitireerimise meetrned samuti ette fliiha Eelprojekis v6i P6hiprojekis

I Heakonastus- ja haljastustodde kAigus taastada muru ning istulada kdrg- ja madalhaljastus,
siiilitada kdik olemasolevad puud.

I Tddtajate poott kasrtatavates oLneruumides niha ette veevarustus, karalisatsioo!, elekter ja
soojavarustus.

t Kooskdlas Vabariigi Valitsuse 3ljuuli 2001. a maiiruse rr 269 $7 loik€ga 3 planeeritakse
projekeeritavas parklas sadeveekanalisatsiooa koos I klassi 6li- ja bensiinipiiiiduriga.
Vastavalt Euiouomatiivite pr Fn 858-2 kasutatakse I klassi 6li- ja bensiinipiiudureid
puhastatud sadev€e heitmis€l loodus$se, kiiesoleval juhul Narva j6e yanas$e silngi.

13. Mohutuseg@gd

Projekt on koostatud vastavalt EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus", Osa 7 'Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusn6ude tagamine projelceerimise ja ehitamise kaigus".
. Ehitise tulepiisiwse klass - TP2, VI kasutuwiis.
Kaugus Kalda tn l2b €hitise ja kruntidel Kose tn 22 b Kelde trr l2h asuvste ehitiste vahel on
kuni 4 m ja seoscs sallega piistitakse ntemiiiiLi.
Tulamui!{ EI-M60 (m60tmed + 0,30 m - ktilgede suunas, +0,60 m - korguses) oma wndamendil
klass d pinnaga klass A-2 selles v-ahemikus.
P6lemiskoormus - kuni 600 M/rf.
Tulepisiurs€ jargi planeeritaks€ hoone kandekotrstruktsioonid - klass R 60 ja R 30.
Katuse kardekoNtruktsioonid - klass EI 60ja EI 30.
Viilisseinad - tulet6kkes€in - Hass EI 60 ja EI 30.
Seinad j a laed tuletundlikkuse ja€i - Bsl,do-kl8ss.

Koostas: aftitelit A. Popova 7

FIE Aleksandra Popova . tel 56 225 795 . er\tai,l alpo_@tnail.ru
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Vilisseinte valispinna nrletudlikkus - Bsl,dG*lass.
TOitFoiekti staadiumis plareerida hoonele kiillaldane hulk evakuatsioonivdjapAase, aknad suitsu
eemaldamiseks, autoloomsete suitsuanduritq tulekustutite v6i automastse
tuletddesignalisatsioori paigaldamine.
Krundi Kalda tn 12b hoone juurde on k6vakattega juurdes6it Ka.lda tanavalt ja krundi Kalda tn
l2e poolt.
Tulekahju ohu konal v6tta vett pSestevahendite abil Kalda tiinaval asuvast tuletdrjehiidrandist
nr 0082 raadius€s mifte iLle 150,0 m.
Tulaohutuse mQetmed lahendada ia tnpsustada PdhiFojehi st{adiunis.

14. Sanitaartehnilised n6uded

I Kruqtidele paigEldada prngi kogumiseks priigikonteinerid. Prtigi iiraveoks s6lmida teping
teenindusorgariiatsiooniga.
Kooskdlas Jii4tmeseadusega tuleb jeiitmed soneerida nende tektekohas. Paigatdada j{igad
kogumiskonteinerid mitmesuguste j66tm€liikid€, s€alhulgas tootmistegevusega seotud
ohtlike jaatrnete kogumiseks. Ji.iitmed utiliseerida sdltuvalt nende liigist.
Ehitust06de kaigus tekkivad ahitusjiintmed (kohv, tsemendisegu, lauad jm) viia Uikala
jiiiitmehoidlasse kooskolastah{t keskkonnakaitseteenisturga.

I Viia hoone juurde tehaovdrgud: elektrikaabel ja veetorustik.
I Antud hoones Eelprojekti ja Pohiprojehi ajal tatartaide pe$onalile nirha eue oLne- ja

sanitaartehnilis€d ruunid, ruumid putrkamiseks j& s0itmiseks.

15. Peamised tehnilis-maianduslikud nditaiad

Kmndi suurus - 17,14.0 m2
Katastdiiksuse nurus - 5l 105:004:0136
Kavandatud kruntide arv - I
Maa sihtostarve (katastdiiksus) - Aloop/o ({rimaa)
Maa sihtostarve (det. plaan.) * Al00% (iirinaa)

Krundi hoon€stuse max Yo - 60-U/.
I{aljastus€ oZ - 26Yo.
Eraldiasrate hoonete arv krundil - I
Ehitus€ koad Oooneregister) - 118004013
Ehitusalunepind - 1046,0 m2
Suletud brutopird - 1046.0 m2
Iloonete llax kdrgus -9,0m
Plaaniline korrustearv - l
Tulepiishusklass -TP 2
KasutusYiis - VI
Parkimiskohtade arv - 6

Koostas: arhitelit A. Popova

FIE Aleksandra Popova. tel 56 225 795. endl aipo_@rnail.ru
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