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Vaimann, Vello

From: Maive Laikoja <Maive.Laikoja@elektrilevi.ee>
Sent: 9. detsember 2016. a. 8:35
To: Vaimann, Vello
Subject: Tehnilised eeltingimused

ELEKTRILEVI OÜ  PÄRNU-VILJANDI  REGIOON 
 
TEHNILISED TINGIMUSED MITTEELEKTRIPROJEKTIDELE Nr. 246714 
 
Väljastatud:  28.11.16 
Kehtivad kuni:  28.11.17 
 
1. Tehniliste tingimuste taotleja:   Leonhard Weiss Energy AS 
Taotleja aadress:   Järve tänav 37 Tallinn Harju maakond 11314 
Taotleja telefon:   715 4100   512 9829 
 
2. Objekti iseloomustus:   Tehnilised tingimused mitteelektriprojektideleTehnilised tingimused 
mitteelektriprojektidele 
Audru alevik, Papsaare küla, Lavassaare alev Audru vald Pärnu maakond 
 
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :   
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:  
 
Elektriline aadress: 
Toitealajaam:      Toitefiider:       Jaotusalajaam:       Jaotusfiider:   
 
*Papsaare Nurme tänavavalgustuse projekteerimine: 
  Papsaare, Nurme tee tänavavalgustuse liitumiseks Elektrilevi OÜ-ga. Elektrilevi OÜ  projekteerib ja ehitab Pearu AJ 
kõrvale liitumiskilbi.  Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb 
markeerida aadressiga                 Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, 
sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise 
esitamist  Elektrilevi OÜ-l 
 Projekteeritaval alal paiknevad Elektrilevi OÜ.le kuuluvad :  
  -Paeru AJ  0,4kV F5 õhuliin / F1-F3-F4 kaabelliinid  
  -FILTRI 1:SAV 10kV  kaabelliin. 
*Lavasaare tänavavalgustuse projekteerimine: 
  Projekteeritaval alal paiknevad Elektrilevi OÜ.le kuuluvad: 
  -Asula AJ 0,4kV F3-F4 kaabelliinid 
  -Asula II AJ 0,4kV F2-F3-F4-F5 kaabelliinid ning F1/F2 õhuliinid. 
  -Lawasseri AJ 0,4kV F1-F2 kaabelliinid.  
  -Töökoda AJ 0,4kV F1-F2-F3-F4 tarbijale kuuluv õhuliin. 
   10kV liinid: 
  -Lavasaare-Asula PL  10kV kaabelliin. 
  -Lavasaare-Töökoda PL 10kV õhuliin. 
  -Asula-Lasvasaare 10kV kaabelliin. 
  -Vasara-Lavasaare 10kV tarbija kaabelliin. 
  -Töökoda-Lavasaare 10kV tarbija õhuliin. 
 *Papsaare Nooda tn. piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine: 
   Projekteeritaval alal paiknevad Elektrilevi OÜ.le kuuluvad: 
  -Vetravila AJ 0,4kV F4-F7-F11-F12 kaabelliinid ja F5-F6 õhuliinid. 
  -Krimmi AJ 0,4kV F6 õhuliin ja F2 kaabelliin. 
   *10 kV liinid: 
    -FILTRI 1:SAV 10kV kaabelliin. 
*Audru (Põllu,Ringi,Kalda,Käreda,Ülase,Lille,Aia tn) piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine. 
      Projekteeritaval alal paiknevad Elektrilevi OÜ.le kuuluvad: 
     -Orika AJ 0,4kV F1-F2-F3 kaabelliinid ja õhuliinid. 
     -Mõisa AJ 0,4kV F23 õhuliin. 
     -Audru AJ 0,4kV F2 õhuliin. 
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     -Käreda AJ 0,4kV F1-F3-F4-F5 kaabel ja õhuliinid.  
     -Sauna AJ 0,4kV F2 kaabel ja õhuliinid. 
     10kV liinid: 
     -Audru-Audru 10kV kaabelliin. 
     -Karuslooma-Audru 10kV kaabelliin. 
 Kõikidel piirkondade tänavavalgustuse  projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude 
detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. 
Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu, 
näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ning lahendused.  
Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ 
(http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/WebJV?OpenFrameSet) nõuetele.  
Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.  
Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalis 
aadressil  https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine 
Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.  Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee. 
Lähemalt saab kooskõlastmise kohta lugeda meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine). 
Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne 
tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus iseteenindusportaalis aadressil 
https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks Tallinna tänavavalgustust puudutavate 
projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600. 
Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümberpaigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise 
küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise 
ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.  
 
 
 
 
CN=Ivo Kiviselg/OU=PÄRNU/OU=JV/O=Energia 
Võrgu planeerija 
 
 
Ivo Kiviselg 

50 29 598   


