
 
KORRALDUS 
 
 
 
Õru        4.veebruar 2008 nr 7 
 
 
Õru vallas Tartu-Valga jaamavahe  489,905 km,  
490,811 km ja 491,718 km asuvate raudteesildade 
ümberehitamiseks ja rekonstrueerimiseks  
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 vallas Tartu-Valga jaamavahe  489,905 km, 490,811 km ja 491,718 km 
asuvate raudteesildade ümberehitamiseks ja rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused 
vastavalt lisale.  
 
2. Korraldus jõustub 5.veebruar 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 4.veebruari 2008. a  
korralduse nr 7 juurde 
 
Õru vallas Tartu -Valga jaamavahe  489,905 km, 490,811 km ja 491,718 km asuvate 
raudteesildade ümberehitamiseks ja rekonstrueerimiseks  
projekteerimistingimuste määramine 
 
Projekti tellija: AS Eesti Raudtee  
Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates tingimuste jõustumise kuupäevast 
 
1. Lähtedokumendid 
1.1 Asukohaskeem lisana 
 
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), internetis: 
http://www.oeruvv.ee/DesktopDefault.aspx?code=0,1,129,273 ).  
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. Väljastatud projekteerimistingimused, kooskõlastused jm lähtedokumendid lisada 
projekti kausta. 
 
3. Nõuded koostatavale projektlahendusele  
3.1. Ehitusprojekti koostamiseks teostada ehitusgeodeetilised uuringud. 
3.2. Projekti koostamisel järgida kehtivaid raudteesildade projekteerimisnorme.  
3.3. Tagada eesvoolukraavidest tuleva veekoguse nõuetekohane äravool  
3.4. Tartu-Valga jaamavahe 491,718 km asuva raudteesilla rekonstrueerimisel arvestada Õru 
oja uuendusrojektiga nr. P 220, milline on koostatud AS Kobras poolt 2005 a.  
 
4. Kooskõlastused 
4.1. Valgamaa Keskkonnateenistus; 
4.2. Valgamaa Maaparandusbüroo; 
4.3. Õru Vallavalitsus.  
 
5. [K ehtetu 29.02.2008] 
 
 
Andres Palloson 
Vallavanem 
 


