
 
KORRALDUS 
 
 
 
Õru       6.juuni 2008 nr 38 
 
 
Õru aleviku tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside  
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 Õru tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimis tingimused 
vastavalt lisale.  
 
2. Korraldus jõustub 10. juuni 2008. 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 6.juuni 2008. a  
korralduse nr 38 juurde 
 
 
Õru aleviku tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside  
projekteerimistingimuste määramine  
 
Projekti tellija: Õru Vallavalitsus 
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. Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018 (koostaja 
OÜ Alkranel) 
2.3. Enne projekti koostamist teostada Õru aleviku tööstuspiirkonna trassialuse (ligikaudu 3 
ha) mõõdistamine ja topo-geodeetilise alusplaani koostamine. 
2.4. Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
 
3. Nõuded koostatavale projektlahendusele  
3.1. Rajatav kanalisatsioonitrass siduda olemasoleva kanalisatsioonitrassiga, milline teenindab 
Õru aleviku elamuid nr 8, nr 45 ja nr 49, et oleks tagatud reovee ärajuhtimine neist. 
3.2. Täpsustada olemasolevate tehnovõrkude asukohad ja taotleda tingimused tehnovõrkude 
kaitseks ning lisada projekti koosseisu Eesti Energia Aktsiaseltsilt ja AS-lt Elion Ettevõtted 
3.3. Koostöös Õru valla asutuse „Õru Soojus“ ja kinnistute omanikega leida torustikele 
optimaalne asukoht, võimalusel esitada eelnevalt kooskõlastamiseks eskiis. 
3.4. Torustike rajamine erakruntidele on võimalik ainult omanike või omanike volitatud 
esindaja kirjalikul nõusolekul. 
 
 
4. Kooskõlastused 
4.1. Maaomanikud või nende volitatud esindaja; 
4.2. AS Elion Ettevõtted; 
4.4. Eesti Energia Aktsiaselts; 
4.5. 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  
 
 


