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Projekteerimistingimuste andmine
(Põhjakeskuse detailplaneeringu täpsustamine)
Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 „Detailplaneeringu kehtestamine“
kehtestati Põhjakeskuse detailplaneering, millega nähti ette kaubanduskeskuste rajamine
piirkonda. Põhjakeskuse detailplaneering muutis osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008
otsusega nr 41 „Detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja
Kopli kinnistute, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja
T-20141 Rapla-Varbola maantee vahelise ala detailplaneeringut (edaspidi „Koguduse
detailplaneering“).
Põhjakeskuse detailplaneeringu kohaselt on planeeringuala tänavad mõeldud teenindama nii
Põhjakeskuse kui Koguduse detailplaneeringuala maaüksusi. Detailplaneeringute eesmärk on
terviklikult toimiva kaubandus- ja teeninduspiirkonna moodustamine. Detailplaneeringute
elluviimise käigus on ilmnenud Kagu tänavalt täiendavate mahasõitude rajamise otstarbekus
Risti tn 1 maaüksusele, mis võimaldab piirkonna kaubandus- ja teenindusasutustel võita
koostoimest. Juurdepääsetavus loob eeldused kaasaegse, kõigile maaomanikele võrdseid
võimalusi loova linnaruumi kujundamiseks.
Rapla Vallavalitsuses toimus 17.06.2021 avalik arutelu piirkonna maaomanike osavõtul,
millel muu hulgas käsitleti Põhjakeskuse detailplaneeringu elluviimisega seotud küsimusi,
sealhulgas Risti põik tänava juurdepääsude ja Kagu tänava juurdepääsude osas. Kohalolijate
kinnitusel on Põhjakeskuse detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine jätkuvalt
päevakorras, mistõttu põhjendatud on ka planeeringulahenduse kaasajastamine muutunud
oludega arvestamiseks.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 5 kohaselt võib projekteerimistingimustega täpsustada
maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ning sama lõike
punkti 7 kohaselt – liikluslahenduse põhimõtteid. Arvestades asjaolu, et detailplaneeringu
kehtestamisest möödunud aastate jooksul on piirkonna liiklustihedus kasvanud ja asjaolud
muutunud, on täiendavate mahasõitude rajamine ning liikluslahenduse kaasajastamine
põhjendatud.
Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus Rapla vallas on Rapla Vallavolikogu
31.08.2017 otsuse nr 42 „Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele“ punkti 1 alusel Rapla
Vallavalitsus.

Tuginedes ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktidele 5 ja 7, § 28, § 31 lõikele 1 ning vastavalt
menetluse käigus ilmnenud asjaoludele:
1. Anda projekteerimistingimused (lisatud korraldusele) Põhjakeskuse detailplaneeringu
liikluslahenduse täpsustamiseks ehitusprojektiga Kagu tänava maaüksusel (katastritunnus
66904:001:0292).
2. Projekteerimistingimuste andmine korraldati avatud menetlusena.
3. Vallaarhitektil anda projekteerimistingimused elektrooniliselt ehitisregistrisse.
4. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavakstegemisest.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)
Gert Villard
vallavanem
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Vallavalitsus algatas menetluse omal algatusel pärast Kagu tänava vastuvõtmist
munitsipaalomandisse. Taotlus registreeriti ehitisregistris 14.04.2022. Menetlustähtpäev
14.06.2022. Arvamuskorje lõpptähtpäev 27.04.2022.
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