
 
KORRALDUS 
 
 
 
Õru        19.september 2007 nr 67 
 
 
Õlatu küla Pargivälja maaüksusele mobiilsidemasti rajamise  
projekteerimistingimuste määramine 
 
 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, 
ehitusseaduse § 19 lg 3 ja Õru valla ehitusmääruse § 14 lg 2 p 5 
 
Õru vallavalitsus o t s u s t a b: 
 
1. Määrata Õlatu küla Pargivälja maaüksusele mobiilsidemasti rajamise projekteerimis- 
tingimused vastavalt lisale.  
 
2. Korraldus jõustub 20. september 2007. a. 
 
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 
või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 
päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates. 
 
 
Andres Palloson     Klaudia Tuhkanen 
 
 
 
Vallavanem      Vallasekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 
Õru Vallavalitsuse 19. septembri 2007. a  
korralduse nr 67 juurde 
 
 
Õlatu küla Pargivälja maaüksusele mobiilsidemasti rajamise  
projekteerimistingimuste määramine  
 
Projekti tellija: Tele2 Eesti Aktsiaselts  
Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates tingimuste jõustumise kuupäevast 
 
1. Lähtedokumendid 
1.1 Asukohaskeem lisa 1 
 
2. Lähteandmed 
2.1. Projekt koostada majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruse 
nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" kohaselt.  
2.2. Arvestamisele kuuluvad Õru Vallavalitsuse arhiivis asuvad dokumendid: 
2.2.1. Õru valla üldplaneering (koostaja OÜ Teadmised ja lahendused).  
2.2.2. Valga maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused (koostaja Valga Maavalitsus). 
2.3. Projekti koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt 
kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 
1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise 
aeg.  
2.4. Projekteeritav ala asub piirkondliku tähtsusega maastikul (miljööväärtuslik ala). 
Projektile võtta Valgamaa Keskkonnateenistuse (p 4.2) kooskõlastus. 
2.5. Projekteeritav ala asub kinnismälestise (reg nr 13196) kaitsevööndis, milles ehitamiseks 
on vajalik Muinsuskaitseameti luba. Projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga (p.4.3). 
2.6. Projekteeritav ala asub elektripaigaldise kaitsevööndis. Projekt kooskõlastada Eesti 
Energia Aktsiaseltsiga (p.4.4). 
2.5. Väljastatud projekteerimistingimused, tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus jm 
lähtedokumendid lisada projekti kausta. 
 
3. Nõuded koostatavale projektlahendusele  
3.1. Paigaldatav mobiilsidemast koos seadmetega peab vastama kehtivatele 
projekteerimisnormidele ning arvestama teede ja sideministri 21. detsembri 2000. a määrust 
nr 122 "Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis tegutsemise eeskiri" ning 
Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastuses toodud tingimusi.  
3.2. Projekti asendiplaanile kanda kinnismälestise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd 
ja liinirajatise kaitsevöönd. 
3.3. Mastile näha ette piire, mis tõkestaks kõrvaliste isikute pääsu liinirajatisele. Näidata 
ekspluatsiooniks vajalik juurdepääs liinirajatisele. Ehitusloa väljastamise eelduseks on 
vastavale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise ja asjaõiguslepingu sõlmimine maa 
omanikuga.  
3.4. Projekti koosseisus esitada liinirajatise paigaldamise ja hooldamise nõuded ning 
ehitustehnoloogia kirjeldus. 
3.5. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate 
tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.  
 



 
4. Kooskõlastused 
4.1. Maaomanik(ud) sh kaitsevööndisse jäävate kinnistute omanikud; 
4.2. Valgamaa Keskkonnateenistus; 
4.3. Muinsuskaitseamet; 
4.4. Eesti Energia Aktsiaselts; 
4.5. Tervisekaitseinspektsioon; 
4.6. Õru Vallavalitsus.  
 
5. Kooskõlastatud projekt esitada (esitada 2 identset eksemplari, millest üks köita 
pappkaantega arhiveerimiseks projektide arhiivis) ehitusloa taotlemiseks Õru 
Vallavalitsusele.  
 
 
 
Klaudia Tuhkanen 
Vallasekretär 
 
 
Lisa 1 Asukohaskeem  
 
 


