
 
KORRALDUS 
 
 
 
Õru        29.juuli 2009 nr 55 
 
 
Õru vallas Mõneku ooteplatvormi  
rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste  
määramine ja asukoha kooskõlastamine 
 
 
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 Mõneku ooteplatvormi rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused 
vastavalt lisale.  
 
2. Kooskõlastada Mõneku ooteplatvormi asukoht 
 
3. Õru Vallavalitsuse korraldus nr 42, 26.06.2009 „Õru vallas Mõneku ooteplatvormi  
rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste määramine ja asukoha kooskõlastamine” 
tunnistatakse kehtetuks. 
 
4. 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 29. juuli 2009. a  
korralduse nr 55 juurde 
 
Õru vallas Mõneku ooteplatvormi rekonstrueerimiseks  
projekteerimistingimuste määramine 
 
Projekti tellija: AS Eesti Raudtee  
Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates tingimuste jõustumise kuupäevast 
 
1. Lähtedokumendid 
1.1 Asendiskeem lisana 
1.2 AS EVR Infra kiri 1-4.1/1923-1, 08.07.2009 
2. Lähteandmed 
2.1 Projekt koostada majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruse 
nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" kohaselt.  
2.2 Ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva 
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 lg 4 p 1). 
2.3 Arvestamisele kuuluvad Õru Vallavalitsuse arhiivis asuvad dokumendid: 
2.3.1 Õru valla üldplaneering (koostaja OÜ Teadmised ja lahendused), internetis: 
http://www.oeruvv.ee/DesktopDefault.aspx?code=0,1,129,273 ).  
2.3.2 Valga maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused (koostaja Valga Maavalitsus). 
2.4 Juurdepääsude projekteerimisel lahendada muu hulgas ka liikumispuudega inimeste pääs 
ooteplatvormile. 
2.5 Projekteerida reisijatele vajalike suunaviitade ja infotahvlite paigaldamine 
ooteplatvormidele. 
2.6 Ooteplatvormile kavandada normidele vastav valgustuslahendus. 
2.7 Ooteplatvormile kavandada istepingid koos varikatusega. 
2.8 Tsirguliina - Mõneku riigimaantee äärde projekteerida vähemalt kahele autole seisukoht, 
tagamaks rongile suunduvate/rongilt tulevate inimeste ohutus ja liiklusohutus maanteel  
üldiselt.  
2.9 Väljastatud projekteerimistingimused, kooskõlastused jm lähtedokumendid lisada projekti 
kausta. 
3. Kooskõlastused 
3.1 AS EVR Infra. 
3.2 Lõuna Regionaalne Maanteeamet Valga esindus.  
3.3 OÜ Jaotusvõrk Lõuna Piirkond. 
3.4 AS Elion Ettevõtted. 
3.5 Õru Vallavalitsus. 
4. Kooskõlastatud ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud ehitusloaga projekt esitada 
Õru Vallavalitsusele arvamuse andmiseks kahes eksemplaris (üks eksemplar köidetud 
vastavalt arhiveerimisnõuetele). 
 
Klaudia Tuhkanen 
Vallasekretär 
 


