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VINNI, RÄGAVERE JA RAKVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERING 

Töökoosolek 

11.12.2008 Pajustis Vinni vallavalitsuses 

 

Osalejad: eraldi lehel 
 

ÜLDINFO: Algatamisotsused on eestseisusele esitatud. Rägaveres otsus 17. dets, Vinnis 18. 
dets. Teavitamine on mõttekas teha maakonnalehes, algatamisotsused ikka ka vallalehte, 
lisaks kodulehele ja Avalikesse Teadetesse. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Juhtgrupi moodustamine: 

Lepitakse kokku juhtrühma koosseis, kes planeeringuga tegelema hakkavad: 
Jaanus Pulles, SA Eesti Terviserajad 
Gustav Saar, Vinni valla arendusnõunik 
Ülo Niisuke, Rakvere valla arenduskonsultant 
Anu Kilki, Mõedaku spordibaasi perenaine 
Virgo Koppel, Rägavere valla majandusnõunik 
Raul Järg, Rakvere linna peaarhitekt 
 

1. Kergliiklusteede kulgemise ülevaatamine:  

ÜP kaardid – kõrgepingeliinide kaitsevööndis kulgemist ei kooskõlasta 
Tervisekaitseinspektsioon 
Kõrgepingeliini kaitsetsoonis kulgeval lõigul võsast puhastatud koridori laiendamine 
problemaatiline, sest tegemist on eramaadega. Peab Tervisekaitseinspektsiooniga uuesti 
rääkima. Alternatiiv märgitakse kaardile. Alternatiivi puhul on probleemiks konnakotkaste 
pesa raja kulgemise lähikonnas – kontrollida EELISest järgi kotkapesa täpne asukoht ja 
uurida sellest tuleneva piirangutsooni ulatust. 

J. Pulleselt saadud joonis - alternatiivid Kõrgemäe-Pajusti suunal  
Pajusti-Kõrgemäe lõunapoolne ühendus võiks üldse ära jääda. Põhjapoolne on juba 
praktiliselt valmis. Lõunapoolse võib jätta teise etappi. Lõunapoolne tee oleks teisel 
eesmärgil – sportimiseks ja seikluseks, seal ei tuleks asfalti ega valgustust.  

Kergliiklustee mõiste kasutamine – eraldada tähenduslikult kergliiklustee ja terviserada 
Otsustatakse käsitleda neid kahte mõistet eraldi, mõisted defineeritakse järgmiselt: 
kergliiklustee – maanteega paralleelne kõvakattega tee, mille eesmärk on kiire ühendus; 
terviserada – looduses liikumiseks, sporditegemiseks mõeldud rada, ei pruugi olla 
kõvakattega. 

Etapilise väljaarendamise idee – märkida kaardile esmatähtsad, kohest väljaarendamist 
vajavad suunad ning teise etapina välja ehitatavad teed 
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Otsustatakse jätta planeeringukaardile ringühendused kui perspektiivse väljaarendamise 
võimalus. Tehakse ettepanek kanda kaardile ka marsruudid, mis kasutavad olemasolevaid 
teid ning on tähistatud viitadega. 
Prioriteetsed suunad valdades: 
Rägaveres kõige olulisem kergliiklussuund Põlula-Ulvi vahel. Ühenduseks Rakvere 
linnaga jääb Rannapungerja tee ja selle äärde planeeritav kergliiklustee. 
Rakvere vallas Väike-Maarja poole viiv suund läbi mõtlemata. Siin oleks tarvis otse 
kulgevat ühendust Rakvere linna, kuid maakasutuse tõttu on linnapiiril selle rajamine 
raskendatud. 
Vinni vallas tuleks rajada Rakverest Pajustisse viiv kergliiklustee Viru-Jaagupini ning 
ühendada marsruudina Mõdrikuni, nii et tähistatud tee kulgeks mööda endistest 
krossiradadest, mida tahetakse korda teha ja kasutusse võtta. Võimalik marsruut märgitud 
kaardil. Vinni ja Pajusti vahel asuvasse tammikusse kindlasti tarvis kergliiklusteid, need 
tuleb rajada vastavuses maastikukaitseala kaitse-eeskirjas seatud tingimustele (teekate, 
valgustusvõialused jmt). 
 

2. Küsitluse läbiviimine: 

Vallalehe vahele küsitlusankeet + tutvustav lõik ja kohad, kuhu täidetud ankeeti saab jätta. 
Lisaks sama küsitlus üles ka valdade kodulehele. Vallalehed ilmuvad kuu lõpus, 
Rägaveres ei ole vallalehte. Rägaveres suhelda vallavanema kaudu külavanematega, kes 
jagavad ankeedid laiali. Vallalehte jõuaks küsitluse veel detsembrikuu numbrisse panna, 
kui saaks selle valmis 15. dets. 

Kindlasti tuleks rääkida koolidega, sh Rakvere linnas. Küsimus, kas kaasata ka Sõmeru 
kool? Koolides teha küsitlus jaanuari alguses, kool algab 5. jaanuaril. 

Ettevõtetega teha telefoniküsitlus. Rae vallas Grossi ettevõtted, Põhjakeskus; Rägavere 
valla ettevõtete nimekirja küsida Virgo Koppelilt; Vinni valla ettevõtete nimekirja saadab 
Gustav Saar. 

Küsitlusleht teha igale vallale eraldi, kasutada kohanimesid, siis inimene tunneb isiklikku 
sidet ja tekib huvi. Küsida: Kas te kasutaksite kergliiklusteed, kui see oleks olemas, 
turvaline ja mugav?  

 

3. Välitööd: 

Toimumise aeg, liikumisviisid 

30. jaanuar, juhtgrupp võiks ka osaleda. 

 

4. Lähteseisukohtade avalik arutelu: 

Sobiv aeg jaanuaris. Teha arutelu kolmes vallas eraldi. 22. jaanuar kl 17 Viinis, kl 19 
Rakveres; 29. jaanuaril Rägaveres.  
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Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneeringu juhtrühma arutelu 

Pajustis, Vinni vallavalitsuses kell 10:00 

 

Osalejad: eraldi lehel 

Protokollis: Laura Uibopuu 

 

Päevakorras:  

Küsitlustulemuste ülevaade – ülevaate annab Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson & Ko 

 

OÜ Hendrikson & Ko poolsete ettepanekutega tutvumine, nende läbiarutamine 

� Kergliiklusteede liigitus, mõistete käsitlemine teemaplaneeringus 

Anu Kilki ja Gustav Saar teevad ettepaneku laiendada terviseraja mõistet, nii et nende hulka 
saaks arvata ka tervisespordiga tegelemiseks sobilikud olemasolevad pinnasteed ja 
metsarajad. Teemaplaneeringus võiks käsitleda ja kaardil tähistada ikka eraldi – spetsiaalselt 
ette valmistatud terviserajad ja olemasolevad sobivad rajad, kuna vajalike tööde ja 
investeeringute maht on erinev. Marsruutidena käsitletakse ainult olemasolevaid 
viidastatavaid teid (enamasti kruusa- ja asfaltteed). 

 

Lahtiste küsimuste ja teemade läbiarutamine 

� Valdades kavandatava kergliiklusteede võrgu ühilduvus Rakvere linna kavandatava 
võrgustikuga 

Täpsustus Rannapungerja maantee suunal: linnapoolne tee piki Ööbiku tänavat ristub valla 
teega Rannapungerja maanteel (täpsemalt on tee kulgemine märgitud kaardil). Linna ringteest 
linna suunas kulgeb kergliiklustee ida pool mnt-d. Ringtee ületus on kavas lahendada 
tunneliga. 

Täpsustus Vabaduse tänava suunal: kergliiklustee kulgeb linna piirini, sealt vastavalt uute 
arenduste tänavavõrgule linna ringteega paralleelselt kulgevale kogujateele. Vinni vallas 
Rannapungerja mnt ja Rakvere-Luige mnt vahel ei hakka kergliiklustee kulgema paralleelselt 
linna ringteega, vaid rajatakse samasuunalise kogujatee äärde. Kogujatee täpne kulgemine ei 
ole kogu ulatuses veel paika pandud. 

Täpsustus Tartu tn ja Mustvee suunal: ringteest linna poole oleks loogiline rajada 
kergliiklustee lääne poole tänavat (alates Lilleoru kauplusest kuni Piira bussipeatuseni), seal 
on sobiv maa olemas,  vana sillaületuskoht. Ida poole jäävasse Piira bussipeatusesse mineku 
saab lahendada ülekäigurajaga. 

Täpsustus Väike-Maarja mnt suunal: kergliiklustee kulgeb ida pool mnt-d alates Koeravere 
teeotsast. Linnapoolne lahendus ringteel on märgitud kaardile. Kalmistute osas, mis jäävad 
linna ja valla piirile, on koostamisel detailplaneeringud, millega lahendatakse ka kergliikluse 
kulgemine. 
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Täpsustused linna ringteel Mädapea teest põhja suunas: juba olemasolev teelõik, raudteest 
lõunasse jääv kergliiklustee lõik kulgeb lääne poolt kaarega, mitte paralleelselt ringteega. 
Probleemseks kohaks raudtee ületamine ringteega ristumise kohal: võimalus minna ringiga 
Näituse tn kaudu. Kadrina suunalt tulev kergliiklustee suunata paralleelselt maanteega, mitte 
piki raudteed linnapiirini. Ringtee ületused on kavas lahendada tunnelitega (Kreutzwaldi tn, 
Kadrina mnt, praegusel ringteelõigul enne Põhjakeskust). Täpsemalt märgitud kaardil, lisaks 
ka Haljala mnt lahendus ja ligikaudne linna ringtee põhjapoolse osa kulgemine. 

� Terviseradade eristamine marsruutidest – terviserada kui kindlatele nõuetele vastav 
regulaarselt hooldatav, aastaringselt kasutatav tee 

Mõistete käsitlus eespool. Maratonirada ja ka Kõrgemäe rajad plaanis teha aastaringselt 
kasutatavaks. Kõrgemäe radade ulatus täpsustatud kaardil. Maratoniraja kulgemist täpsustati 
Mõdriku kandis, täpsemalt märgitud kaardile. Ida pool Rannapungerja teed maratonirada 
enam-vähem kogu ulatuses praegu hooldatud, seal vaja teha vaid väiksemaid töid. Kõrgemäe 
keskuse osas koostamisel detailplaneering. Arknasse terviserada ei tule  

�  Puhkekohtade iseloom ja paigutamine 

Teemaplaneeringuga ei lähe väga täpseks siin. Kaardile märgitud vaatega kohad, kuhu võiks 
puhkekoha rajada, samuti kohad, kus peaks olema infopunkt: punk, kaart, viidad. Linna 
sissesõidul infotahvel nii linna kui piirkonna infoga. 

�  Hoiatavate liiklusmärkide vajadus marsruutidel 

Kasutada liiklusmärki nr 637 viidastamisel, see hoiatab ka autojuhti ühtlasi. 

�  Tunnelite kavandamine 

Rakvere linna ringteel enamik teeületusi kavandatud tunneliga (täpsemalt eespool valdade ja 
linna kergliiklusteede võrgu ühenduvuse punkti all; kõik tunnelite asukohad märgitud ka 
kaardile). Lisaks tunnel Haljala tee ja Veltsi tee ristmikul. Vaja ka mõlemat raudteetunnelit 
Rägavere vallas (Kunda jõest läänes ja Nõmmise küla juures). 

�  Parklad – olemasolevad ja kavandatavad (autoparklad, jalgrattaparklad) 

Kaardile märgitud olemasolevad parklad ja kohad, kuhu kindlasti vaja rajada jalgrattaparkla. 
Rakvere linna poolne ettepanek: jalgrattaparklad võiksid olla kõikides avalikes 
kogunemiskohtades (sh suuremad poed). 

�  Konkreetsed küsimused: Ulvi – Põlula ühendus, Ulvi – Kabala ühendus, Arkna – 
Rakvere ühendus, Arkna terviserada, Veltsi – Pahnimäe ühendus, kergliiklustunneli 
kavandamine Kunda jõest lääne poole, ATV-rajad Rägavere vallas, Pajusti – Tõrma 
tee maksumus 

Ulvi - Põlula ühendus jääb põhimõtteliselt nii nagu on kaardil. Ulvi – Kabala jääb nii nagu on 
kaardil, kergliiklustee peaks kulgema põhja pool mnt-d.  

Arkna – Rakvere ühendus samale trassile nagu kaardil märgitud. Arkna juures kulgemist 
täpsustatakse (kaardil), lisandub Rakvere Lihakombinaadi juurde viiv lõik. Arkna sisest 
terviserada ei tule. 

Veltsi – Pahnimäe ühendus on sealkandis esmatähtis. Kaardile jääb nii nagu on. 
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Kunda jõe äärde tunnelit kindlasti vaja. Raudteest lõunas ATV-rajad olemas ja kasutuses, 
põhja poole alles kavandatakse. Sinna tulevad tähistatud rajad, mis mõeldud matkamiseks, sh 
ATV-dega. 

Pajusti – Tõrma teed ehitab Maanteeamet, täpne maksumus ei ole teada. Praegu valmib tee 
Piiral asuva tanklani. Rahaliste vahendite olemasolul võetakse ette lõik tanklast Tõrma. 

 

Edasine ajakava 

� Projekti aruanne aprillis : teemakaardid, küsitluse kokkuvõte, teemaplaneeringu 
struktuur 

� Mai lõpuks: planeeringu eskiislahendus, tasuvus- ja teostatavusanalüüs, mõjude 
hindamine 

� Juuni I pool 2009: esialgse lahenduse läbiarutamine 

Ajakava sobib, EAS-ile esitatavate materjalide loetelu samuti. EAS-le sobib küsitlustulemuste 
esitamine ppt-na, valdade kodulehele panemiseks oleks parem vormistada tekstidokument. 

Eskiislahenduse arutelu peaks toimuma enne 15. juunit, sest peale seda algavad juba 
puhkused. 

Raul Järg teeb valdadele ettepaneku teha kergliiklusteede väljaehitamisel ja projektirahade 
taotlemisel koostööd. Selleks on Rakvere linnal vaja tellida linna üldplaneeringu kergliikluse 
osale teostatavus- ja tasuvusuuring. 

 

Lisaks täpsustatakse marsruutide kulgemist Rägavere vallas ning Ulvi – Rakvere 
kergliiklusühenduse iseloomu erinevatel lõikudel. Mõedakuni on reaalne kergliiklustee, 
samuti Mõdrikult Rakverre, vahepealne lõik tuleks näidata marsruudina. Vetiku juures 
täpsustatakse kergliiklustee külasse kulgemise võimalusi. Kõik täpsustused on kantud 
kaardile. 
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Lisa nr 10. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu leheteade ajalehes „Virumaa teataja“ 
16.01.2009 
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Lisa nr 11. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu osalejate nimekiri, Vinni vallas 
22.01.2009 
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Lisa nr 12. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu protokoll, Vinni vallas 22.01.2009 
 

VINNI, RAKVERE JA RÄGAVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERINGU 
LÄHTESEISUKOHTADE AVALIK ARUTELU 

22.01.09 

 

Kell 17:00 Pajustis, Vinni vallavalitsuses 

Protokollis: Pille Metspalu (OÜ Hendrikson & Ko) 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 
Sissejuhatus valla arendusnõunikult Gustav Saarelt, kes informeerib kohalolnuid, et 
teemaplaneeringu koostamist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt 
kureeritava Norra-Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatavast 
regionaalarengu toetusskeemist. 
Teemaplaneeringu koostamise protsessi ja lähteseisukohti tutvustab Laura Uibopuu (OÜ 
Hendrikson & Ko). Järgneb arutelu ja kergliiklusteede võimalike trajektooride kaardile 
märkimine. 

 

Küsimus: Kas Raktoomi tankla juurest läbi Piira linna poole ka on plaanis kergliiklustee 
rajada? 

Vastus: Jah tuleb mööda ringtee äärt, suunatakse läbi tunneli J. Kunderi tn pikendusele. 
Tunnel tehakse korda, selle kaudu pääseks siis ka surnuaiale, mis on teisel pool teed.  Linna 
poolt vaadates on oluline Kõrgemäele pääsemine. 

Ettepanek: Iseenesest võiks kergliiklustee tulla linnast välja tulles ka Piira ristile. Seal ei ole 
kõnniteed, seal on väga ebaturvaline, ristmik on ohtlik. Samas palju jalakäijaid. Kasuks tuleks 
ka sõidukiiruse piiramine. Kergliiklustee võiks olla Piiralt kuni Lilleoruni välja. 

Küsimus: Kas sinna mitte ringliiklust ei planeerita? Tuleb üle kontrollida , sh Stratumist.  

Küsimus: Kuidas Vinni ja Pajusti ühendus on ette nähtud?  

Vastus Vinni valla majandusnõunikult: selle kohta on sisuliselt projekt olemas. Läbi 
tammiku on tee olemas. Vajalik Pajusti aleviku vaheline lõik teha, kuid see ei saa olema 
varem, kui on rekonstrueeritud tee alla jäävad trassid (vesi, kanalisatsioon). 

Küsimus: Kas parklad saab ka teemaplaneeringus ära näidata? Nt staadioni juurde oleks vaja 
parklat, saab kasutada lisaks liikumislinnakuna. 

Vastus Pille Metspalult (OÜ Hendrikson & Ko): Jah, parklad kindlasti märgime ära. 

Ettepanek: Kindlasti vaja pinke (mujal maailmas on) nii puhkamiseks (kohe pärast tõusu nt) 
kui ka näiteks rulluiskude jalgapanemiseks. Istepingid võiks panna ka tammikusse Vinni ja 
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Pajusti vahel (G. Saare täiendus). Marsruutidena märgitavatele olemasolevatele 
(pinnas)teedele tuleks samuti puhkekohad panna. 

Küsimus OÜ Hendrikson & Ko poolt: Millised on kohalikud ujumiskohad? Kas neid on? 

Vastus: Mustjärve ääres on ujumiskoht, seal on eramaad. Vetiku tiikide kohta on uuring 
tegemisel, kas need sobivad ujumiseks. Plaanis on rekultiveerida Haava karjäärid, kui kruusa 
kaevandamine lõpeb. Siis tuleks sinna ujumiskoht. Mõdriku tiigid on ujumiseks liiga 
madalad. Porkuni ja Uljaste järves käiakse ujumas. 

Info: Vana-Kehala karjäär on perspektiivne puhkeala (krossiraja saaks teha). Seda maad 
taotletakse munitsipaalomandisse. 

Info: Rannapungerja tee ääres on rada Atv-dega sõitmiseks.  

Ettepanek: teemaplaneeringu raames oleks vaja analüüsida ka seda, kas tasub pikki lõike 
asfaldiga katta, kui pärast ei jõua neid hooldada.  

Ettepanek: teemaplaneeringus tuleks lähtuda ringide moodustumise põhimõttest, eelkõige 
tervisesportlastele mõeldes. Edasi-tagasi ei ole nii huvitav sõita ja see loob ka võimaluse 
kergemini loobuda.   

Ettepanek: teavitada järgmisest avalikust arutelust mobiili teel teenussõnumiga.  

Soovituslikud kergliiklusteede asukohad ja tähistatavad marsruudid, mis selgusid arutelu 
käigus, on kantud kaardile. 
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Lisa nr 13. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu osalejate nimekiri, Rakvere vallas 
22.01.2009 
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Lisa nr 14. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu protokoll, Rakvere vallas 22.01.2009 
 

VINNI, RAKVERE JA RÄGAVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERINGU 
LÄHTESEISUKOHTADE AVALIK ARUTELU 

22.01.09 

Kell 19:00 Rakvere vallavalitsuses 

Protokollis: Pille Metspalu (OÜ Hendrikson & Ko) 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 

Sissejuhatus ja senise kergliikluse alase tegevuse tutvustus vallavanemalt Aivar Aruojalt. 
Lähteseisukohti ja teemaplaneeringu protsessi tutvustab Laura Uibopuu (OÜ Hendrikson & 
Ko). Järgneb arutelu ja kergliiklusteede võimalike trajektooride kaardile märkimine. 

 

Info vallavanemalt: kevadel hakatakse kavandama kergliiklusteed Raktoomi tanklast Rakvere 
valla piirini. Ei tea, kuidas sealt linna läheb, kas Palermo metsast või mööda kruusateed. See 
lõik mööda ringteed on I prioriteet kergliiklusteede rajamisel.  

II prioriteet on Vallikraavi tn-st Lepna ja Mädapeani. Selles osas on 2 seisukohta – kas teha 
kergliiklustee ainult Lepnani ja edasi kuni Mädapeani tähistatud marsruut, või rajada kogu 
pikkuses kergliiklustee. 

III oluline suund on Huljalt viadukti alt linna sisse. 

IV suund on põhja poole Pahnimäe kaudu kuni Haljalani. 

V suund Päide uus elamute ( endised suvilad-aiamajad)juurest otse linna. Saab alguse 
Soolikaoja sillast Päide külas ning suundub Lennuki tänava linnaossa, kus kohtub linna 
kergliiklusteega. 

Linn on teinud ettepaneku tuua kergliiklustee Tõrma ringini, kus linna kergliiklustee kohtuks 
valla omaga. Selles kohas on probleemiks ringteest üle pääsemine. Rakvere valla idee on 
rajada kergliiklustee hüppemäe kaudu. Vaja on rajada kergliikluse otseühendus Rakverre nn 
rebasefarmist (uusarendused elamumaana) Väike-Maarja tee ääres.  

Mädapea ristmikku  hakkab teedevalitsus 2010. a. ümber ehitama, ilmselt tuleb sinna ringtee 
ja kergliikluse jaoks tunnel. 

Ettepanek: Tõrmas vaja kergliiklusteed esimesel võimalusel vana tee risti, edasi pääseb juba 
külavahele. Tee peaks tulema ilmselt endise karusloomakasvatuse poolt. Teiseks tuleks rajada 
linnast tulev kergliiklustee kindlasti vähemalt Lepnani – see on kõige ohtlikum teelõik. 
Kergliiklustee pikendamine Mädapeani võiks olla tulevikuperspektiiv.  

Ettepanek: Pikemas perspektiivis võiks kergliiklustee teha ringi ära läbi Jõepere ja Lasila, 
praegu peaks selle märkima marsruudina.  
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Ettepanek: Levala- Koeravere tee peaks märkima marsruudina. Seal ei ole eraldi teed vaja 
ehitada, sest maantee on madala intensiivsusega.  

Ettepanek: Endise karusloomakasvatuse kontori juurest minev tee võiks olla rekonstrueeritud, 
seal poleks autodele läbisõitu vajagi.  

Ettepanek: rajada kergliiklustee Tõrmast Levalasse pikas perspektiivis (20 a). Aga mitte 
esimeses järjekorras.  

Ettepanek: Levalast Karitsale marsruut, eraldi teed ei ole vaja. 

Info: Uue Rakvere-Haljala maantee planeeringu lähteseisukohtade avalik arutelu on 
järgmisel neljapäeval (29.01). 

Ettepanek: Põhjakeskusest Tõrmani oleks vaja kergliiklusteed.  

Info: Väga palju linna rahvast kasutab Karitsa teed sportimiseks, see on üsna ohtlik tee. 
Jooksevad mööda Koeravere teed linnast välja ja edasi Karitsale. Väike-Maarja teed 
sportlased enam ei kasutata, seal on liiklus juba liiga tihe. 

Info: Surnuaia ja surnuaia ümbruse teemaplaneering algatati ka äsja. 

Ettepanek: Lepna tee peaks igal juhul olema prioriteet nr 1! 

Info: Rakvere-Jõepere tee peal on palju matkajaid, sealt kaudu minnakse Neerutisse.  Oluline 
matkasuund. 

Info: Mädapea külas 70 inimest, sellest 20 lapsed.  

Ettepanek: Arkna suunale tuleks ka planeerida kergliiklustee võimalus vähemalt, seal on palju 
rattureid teel. Seal oleks tarvis korralikku kergliiklusteed. Üks võimalus oleks viia 
kergliiklustee matkarajana otse Arknast Rakvere poole (st mitte mööda teed). Rakvere vald 
tegi Sõmeru valla üldplaneeringu kooskõlastamise käigus ka sellise märkuse. Arkna-Rakvere 
maantee ääres on ka sobiv maa-ala olemas, heki ja maantee vahel. Arknas on 
liikumisvõimalused kindlasti puudulikud, vanad inimesed teevad kepikõndi Narva mnt ääres.  

Ettepanek: suur soov saada Veltsi – Pahnimäe – Päide - Rakvere kergliiklustee, maantee 
äärde. Pahnimäel asub hea maastik, kuhu lapsed tahavad minna kelgutama. Pahnimäelt edasi 
ka Haljala poole. See annaks eelduse arendada Pahnimäel talispordi võimalusi (ligi pääseks 
nii Rakvere suunalt kui Haljala poolt). Päide-Veltsi otsetee on samuti jalakäijate poolt väga 
aktiivselt kasutusel. Hea oleks, kui saaks bussipeatusest ( Pahnimäe põhjapoolne) 
otseühenduse Veltsile.  

Ettepanek: Kadrina suunas kergliiklustee Huljast alates lõunapool maanteed, praeguse kava 
kohaselt maantee ja raudtee vahel. Lõuna poole raudteed ei ole mõtet kergliiklust viia, siis 
tekib raudtee alt läbi pääsemise probleem. Maanteeületus (kergliikluse viimine maanteest 
lõunapoole) võiks toimuda Huljal. Kaardile märgitud tee kulgemine ja võimalikud ületused. 

Ettepanek Rakvere vallavanemalt: Linna ümbersõit uus variant: Tõrma ring , siis läänepoolt 
praegust ringteed, uue viaduktiga üle raudtee ja ühineb planeeritava Rakvere põhjapoolse 
ringteega. Kokkupuutepunktid linna kergliiklusteedega Näituse tänaval, Kreutzwaldi 
ristmikul, Rakvere- Jõepere maantee alguses ja Tõrma suusatunneli juures. Kui Haljala mnt 
rekonstrueeritakse, muutub praegune Rakvere-Haljala maantee  Tõrremäe külas sisetänavaks, 
Kreutzwaldi ristmikust põhja suunas, siis on võimalik ka sinna kergliiklusteed kavandada, 
praegu mitte. Põhjakeskuse juurde saab praegu läbipääsu planeerida Näituse tänava kaudu.  
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Ettepanek: Lepnalt Põhjakeskusesse minekuks ongi parem kasutada Näituse tänavat. Ka 
praegu minnakse pigem läbi linna.  

Ettepanek: Oluline oleks, et kergliiklustee viiks laste mänguväljakuni (on Lepnal, Veltsis, 
Tõrremäel) spordiplatsile samamoodi. Mädapeal külaplats, seal on ka lasteplats külaplatsile 
planeeritud. 

Kergliiklustee tüübi puhul üksmeelne otsus, et haljasribaga maanteest eraldatud tee on parim 
variant - turvaline, arvestades erinevaid kasutajagruppe ja arvestades ilmastikuolusid ka 
mugavam kasutada. 
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Lisa nr 15. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu osalejate nimekiri, Rägavere vallas 
29.01.2009 
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Lisa nr 16. Teemaplaneeringu lähteseisukohti tutvustava 
avaliku arutelu protokoll, Rägavere vallas 29.01.2009 
 

VINNI, RAKVERE JA RÄGAVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERINGU 
LÄHTESEISUKOHTADE ARUTELU 

 

29.01.2009 kell 17:00 Rägavere vallavolikogu saalis Ulvil 

 

PROTOKOLL 

 

OSALESID: 

Osalejate nimekiri on eraldi lehel. 

 

Protokollis: Laura Uibopuu 

 

Ettepanek vallavanemalt: Esmatähtis on maratonirada (st Mõdriku-Mõedaku ühendus). 
Kõvakattega korralikku teed on vaja Ulvilt Rakverre, läbi Mõedaka. Põhimõtteliselt tuleb 
ilmselt teha mööda maanteed, kuna muidu eraomanikega kooskõlastamise probleem.  

Ettepanek: Oluline ka Põlula-Ulvi ühendus, kuna see on koolitee. Seal kaks varianti, lühem 
on ajuti jõega üle ujutatud. Lühem lõik ühtlasi ongi juba ainult kergliiklusele, autoga läbi ei 
pääse.  

Vallavanem: Valgustusel ei ole Ulvi ja Põlula vahel mõtet – hommikul viiakse lapsed kooli 
bussiga, koju tulles on veel valge. 

Info valla esindajatelt: Pikemad trassid kaardil on pigem matkarajad – mtü Aarna puhkekülal 
on visioon matkaradade võrgustiku kohta. Kunda jõele vaja paar purret ja silda (5 tk), muidu 
suurt ehitamist matkaradadel ei ole.  

Ettepanek kodanikult: Kunda jõe ääres Ulvilt kagu poole on ilus koht, kuhu pääseb mööda 
olemasolevad radasid. Selle võiks matkarajana tähistada. (Täpsem asukoht ja marsruut 
kaardil.) 

Info valla arendusnõunikult: Kabalasse rongi peale käiakse kuigivõrd. Eraldi teed sinna ei ole 
mõtet teha. 

Info vallalt: Suvel ratastega Uljaste järve ujuma käimine aktiivne. Seal suur maantee äsja 
renoveeritud, raske leida finantse nüüd kergliiklustee ehituseks. 

Küsimus Hendrikson&Ko’lt: kuidas suvisel ajal maratonirada kasutatakse? 

Vastus vallalt: Maratonirada suviti kuigivõrd ei kasutada, Rägavere valla piires rada olemas 
suvel, Vinni vallas suvel mõtteline rada. 
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Ettepanek kodanikult: Rattaga saaks põhimõtteliselt ka tööle käia, isegi Rakveresse. Paljud 
inimesed töötavadki Rakveres. Sinna on 15-16 km. 

Info vallalt: Kooli juures praegu ratta parkimise võimalus olemas, perearsti juures ka. Olulist 
vajadust juurde teha rattaparklaid praegu ei ole. 

Ettepanek vallalt: Piisonifarmiga võiks olla kergliikluse ühendus, kasvõi marsruudina. 
Mõedaku spordibaasi juurest või Põlula teelt.  

Info vallalt: Mängu- ja spordiplatsid on olemas kooli juures Põlulas ja Kabalas. 

Info vallalt: Matkaraja jaoks on kavandatud raudtee alt läbi viiv tunnel perspektiivselt 
Kabalast lääne poole (kaardil). Veel lääne poole, vahetult Kunda jõe äärde vaja tunnelit, et 
liikumisrajale pääseks. Ühel pool raudteed on seal ATV-de krossirajad, teisel pool 
liikumisrajad. Nende plaanid saab Hendrikson vallalt, plaanid on olemas. 

Ettepanek kodanikult: Ümber Mustjärve ka võimalik matkarada teha, pinnas seal küll soine. 
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Lisa nr 17. Seisukoha küsimine RMK Lääne-Virumaa 
Metskonnalt. Kiri RMK metskonnale ja RMK metskonna 
vastus 
 

 



38 Töö nr 1147/08  
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad 

 

 



Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad   39 

 

 



40 Töö nr 1147/08  
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad 

 

 



Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad   41 

 

 



42 Töö nr 1147/08  
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad 

 

 



Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad   43 

 

Lisa nr 18. Seisukoha küsimine Virumaa 
Tervisekaitsetalituselt. E-kiri Virumaa 
Tervisekaitsetalitusele ja Virumaa Tervisekaitsetalituse 
vastus 
 
From: Laura Uibopuu [mailto:laura@hendrikson.ee]  
Sent: Wednesday, May 06, 2009 10:25 AM 
To: 'sirje.nomtak@tervisekaitse.ee' 
Subject: Kergliiklusteede kavandamine kõrgepingeliinide kaitsevööndisse 
 
Tere 
Koostame Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneeringut. Vinni vallas soovis vald 
ligikaudu 3 km pikkusel lõigul kavandada sportlikuks liikumiseks mõeldud terviserada 330V 
kõrgepingeliini kaitsevööndisse, kuna see oleks mugav ja otstarbekas – võsast puhas koridor, 
olemasolev pinnastee, piki liini avatud vaade. Sooviksime planeeringu koostajatena 
Tervisekaitseinspektsiooni kirjalikku seisukohta antud küsimuses. 
 
Ette tänades 
Laura Uibopuu 
OÜ Hendrikson & Ko 
7409802 
 
 



44 Töö nr 1147/08  
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad 

 

 



Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad   45 

 

Lisa nr 19. Teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku 
arutelu toimumise teade ajalehes „Virumaa teataja“ 
04.06.2009 
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Lisa nr 20. Teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku 
arutelu toimumise teade ajalehes „Koduvalla sõnumid“ 
mai 2009 
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Lisa nr 21. Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustava 
avaliku arutelu osalejate nimekiri 
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Lisa nr 22. Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustava 
avaliku arutelu protokoll, 16.06.2009 
 

VINNI, RAKVERE JA RÄGAVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERINGU 
ESKIISLAHENDUSE AVALIK ARUTELU 

16.06.09 

 

Kell 16:00 Pajustis, Vinni vallavalitsuses 

Protokollis: Pille Metspalu (OÜ Hendrikson & Ko) 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 
Sissejuhatus valla arendusnõunikult Gustav Saarelt, kes informeerib kohalolnuid, et 
teemaplaneeringu koostamist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt 
kureeritava Norra-Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatavast 
regionaalarengu toetusskeemist  ning annab ülevaate planeeringu koostamise etappidest, sh 
siiani toimunust. 
Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustab Laura Uibopuu (OÜ Hendrikson & Ko). Järgneb 
arutelu ja konkreetsete küsimuste läbi arutamine. 
Põhilahenduse osas ettepanekuid ei ole, tehakse täpsustavaid ettepanekuid. 
Rägavere vallas otsustatakse jätta kaardile mõlemad kavandatavad kergliiklustunnelid, samuti 
Kunda jõe äärne terviserada. Viimast otsustatakse pikendada kuni vallapiirini.  
Teemaplaneeringu elluviimisest kasu saajate kaudsesse sihtgruppi otsustatakse arvata ka 
Haljala valla elanikud. 
Kaardil täpsustatakse kavandatava autoparkla asukohta Pahnimäel. 
Kaardil täpsustatakse terviseraja kulgemist Arknas. 
Kaardil täpsustatakse kavandatava kergliiklusvõrgu ühildumist Rakvere linna 
kergliiklusvõrguga. 
Täpsustatakse kergliiklusteede prioriteetsust Vinni vallas: Pajusti – Viru-Jaagupi kalmistu 
lõik arvatakse I prioriteetsusklassi; Rakvere linna piiri äärde kavandatavatele elamualadele 
planeeritud kergliiklusteed arvatakse II prioriteetsusklassi. 
Lepitakse kokku, et valdade esindajad saadavad Hendrikson & Ko’le andmed kergliiklusteede 
trassidele jäävate eramaade kohta. 
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Lisa nr 23. Teemaplaneeringu kooskõlastamine. 
Kirjavahetus 
 
Kiri Lääne-Viru Maavalitsusele, 14.07.2009 
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Vastuskiri Lääne-Viru Maavalitsuselt, 24.08.2009 
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Kiri Keskkonnaameti Viru regioonile, 14.07.2009 
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Vastuskiri Keskkonnaameti Viru regioonilt, 06.08.2009 
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Kiri Tervisekaitseinspektsioonile, 14.07.2009 
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Vastuskiri Tervisekaitseinspektsioonilt, 05.08.2009 
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Kiri Rakvere Linnavalitsusele, 14.07.2009 
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Vastuskiri Rakvere Linnavalitsuselt, 26.08.2009 ja 07.09.2009 
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Kiri Sõmeru Vallavalitsusele, 14.07.2009 
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Vastuskiri Sõmeru Vallavalitsuselt, 02.09.2009 
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Kiri Laekvere Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Väike-Maarja Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Tamsalu Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Vastuskiri Tamsalu Vallavalitsuselt, 07.10.2009 
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Kiri Kadrina Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kadrina Vallavolikogu otsus nr 318, 14.10.2009 
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Kiri Haljala Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Vastuskiri Haljala vallavalitsuselt 
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Kiri Viru-Nigula Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Sonda Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Maidla Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Tudulinna Vallavalitsusele, 01.10.2009 
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Kiri Keskkonnaameti Viru regioonile, 27.08.2009 
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Vastuskiri Keskkonnaameti Viru regioonilt, 07.09.2009 ja 
Keskkonnaministeeriumilt, 16.10.2009 
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Kiri Viru Maaparandusbüroole, 27.08.2009 
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Vastuskiri Viru Maaparandusbüroolt, 04.09.2009 
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Kiri Maanteeametile, 14.07.2009 
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Vastuskiri Maanteeametilt, 23.07.2009 
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Kiri Maa-ametile, 27.08.2009 
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Vastuskiri Maa-ametilt, 07.09.2009 
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Kiri Muinsuskaitseametile, 27.08.2009 ja 01.10.2009 
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Vastuskiri Muinsuskaitseametilt, 21.09.2009 ja 21.10.2009 
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Kiri Tehnilise Järelevalve Ametile, 27.08.2009 
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Vastuskiri Tehnilise Järelevalve Ametilt, 16.09.2009 
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Kiri AS EVR Infra’le, 21.09.2009 
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Vastuskiri AS EVR Infra’lt, 06.10.2009 
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Lisa nr 24. Kooskõlastuste koondtabel 
 
VINNI, RAKVERE JA RÄGAVERE VALLA KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERING 
KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL 
 
 Kooskõlastaja, kirja nr 

(Vinni VV poolt saadetud 
kiri ja vastuskiri 
kooskõlastajalt) 

Kooskõlastus/tingimused Arvestamine teemaplaneeringus; 
märkused 

1. Keskkonnaameti Viru regioon 
(14.07.2009 nr 17-
1.16/1147; 06.08.2009 nr V-
7.7/21326-2)  
 

Kooskõlastab märkusteta 
 

 

2. Tervisekaitseinspektsioon 
(14.07.2009 nr 17-
1.16/1147-1; 05.08.2009 nr 
3-1/986) 

Kooskõlastab märkustega. 
Viitab vajadusele arvestada elektriliinide 
kaitsevööndisse jäävate kergliiklusmarsruutide välja 
arendamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri 
26.03.2007 määrusega nr 19 „Elektripaigaldise 
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise 
kord“ ning Tervisekaitseinspektsiooni varasemas 
kirjas (11.05.2009 nr 3-1/888-1) esitatud soovituste 
ja tingimustega. Oma varasemas kirjas (11.05.2009 
nr 3-1/888-1) viitas Tervisekaitseinspektsioon 
vajadusele teostada elektriliinide kaitsevööndisse 
jäävatel kergliiklusele mõeldud tee lõikudel 
magnetvälja tugevuse mõõtmine ning paigaldada 
hoiatussildid; Tervisekaitseinspektsioon ei 
soovitanud terviseradasid 330 kV elektriliinide 
kaitsevööndisse rajada. 

Märkustega arvestatakse. 
Tervisekaitseinspektsiooni varasemas 
kirjas (11.05.2009 nr 3-1/888-1) 
esitatud soovitustega on planeeringus 
arvestatud: 330 kV elektriliinide 
kaitsevööndisse ei rajata 
terviseradasid, vaid 
kergliiklusmarsruudid, mis kulgevad 
juba olemasolevatel teedel, teede ega 
muu infrastruktuuri täiendavat 
väljaehitamist ette ei nähta, välja 
arvatud suunavate viitade 
paigaldamine. 
Täiendavalt lisatakse planeeringu 
seletuskirja nõuded magnetvoo 
tugevuse mõõtmise ning hoiatussiltide 
paigaldamise kohta.  
 

3. Rakvere Linnavalitsus 
(14.07.2009 nr 17-
1.16/1147; 26.08.2009 nr 

Kooskõlastab märkustega. 
1. ühildada teemaplaneeringus kavandatavad 

kergliiklusteed Rakvere linna üldplaneeringuga 

Märkustega arvestatakse. 
Teemaplaneeringu joonist ja 
seletuskirja täiendatakse vastavalt. 
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55, täiendav kiri 07.09.2009 
nr 1-5/09/110) 

kavandatud kergliiklusteede võrguga, sh: 
2. muuta planeeringulahendust Tõrma ringi lähedal 

olemasoleva kergliiklustunneli piirkonnas ning 
näidata kergliiklustee jätkumine J. Kunderi 
tänava pikenduseni, 

3. muuta planeeringulahendust Hulja ja Kadrina 
suunal ning pikendada Rakvere linnas piki 
raudteed kulgevat kergliiklusteed Hulja suunas. 

 
4. Sõmeru Vallavalitsus 

(14.07.2009 nr 17-
1.16/1147; 02.09.2009 nr 
14-3/752) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 
 

 

5. Laekvere Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

 

6. Väike-Maarja Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

 

7. Tamsalu Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526; 07.10.2009 nr 7-
1.2/867) 

Kooskõlastab märkusteta  

8. Kadrina vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526; koopia 
14.10.2009 Vallavolikogu 
otsusest nr 318) 

Kooskõlastab märkusteta  

9. Haljala Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526; 23.10.2009 nr 7-
1.2/1480) 

Kooskõlastab märkusteta  

10. Viru-Nigula Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

 

11. Sonda Vallavalitsus Loetakse kooskõlastanuks vastavalt  



Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad         95 

 

(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

12. Maidla Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

 

13. Tudulinna Vallavalitsus 
(01.10.2009 nr 17-
1.16/1526) 

Loetakse kooskõlastanuks vastavalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 5. 
 

 

Maavanema poolt määratud täiendavad kooskõlastused (14.07.2009 nr 17-1.16/1147; 24.08.2009 nr 9-7/5271) 
14. Keskkonnaministeerium 

(27.08.2009 nr 17-1.6/1319; 
07.09.2009 nr V 7-7/21326-
5, 16.10.2009 nr 13-4-
1/12709-2) 
 

Kooskõlastab märkusteta  

15. Viru Maaparandusbüroo 
(27.08.2009 nr 17-
1.16/1319; 04.09.2009 nr 
112) 

Kooskõlastab märkustega. 
1. planeeringu järgmises etapis koostada plaan 

olemasolevate maaparandussüsteemidega 
2. Kuivendussüsteemide ja ühiseesvoolude 

toimimise tagamiseks arvestada võimaluse 
korral planeeringutes süsteemide 
terviklikkusega 

3. Maaparandussüsteemi maa-alale 
kavandatava ehitise projekt või ühiseesvoolu 
reguleerimise kavatsus kooskõlastada Viru 
Maaparandusbürooga 

4. Kitsenduse maa-ala siht- või kasutusotstarbe 
muutmise korral kooskõlastada muudatus 
Viru Maaparandusbürooga. 

 

Märkustega arvestatakse. 
Teemaplaneeringu joonist ja 
seletuskirja täiendatakse vastavalt. 

16. Maanteeamet (14.07.2009 nr 
17-1.6/1147; 23.07.2009 nr 
7-3/09-00406/017) 

Kooskõlastab märkustega. 
1. Riigimaantee teekaitsevööndisse 

planeeritavate kergliiklusteede projektidele 
tuleb nõutada tehnilised tingimused Ida 
Regionaalselt Maanteeametilt ning valmis 
projekt täiendavalt kooskõlastada 

2. Teemaplaneeringu rakendamisel tuleb 

Märkustega arvestatakse. 
Seletuskirja täiendatakse projektide 
kooskõlastamise nõudega. 
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arvestada kehtivate ja koostatavate 
teeprojektide ning eelprojektidega 

3. Ida regionaalne Maanteeamet ei võta endale 
kohustust tegeleda ega finantseerida 
eramaadele kavandatavate kergliiklusteede 
aluse maa võõrandamist 

4. teemaplaneeringu raames kavandatavate 
kergliiklusele mõeldud teede rajamise 
finantseerimise tagab huvitatud omavalitsus 

17. Maa-amet (27.08.2009 nr 
17-1.16/1319; 07.09.2009 nr 
6.2-3/8932) 
 

Kooskõlastab märkusteta  

18. Muinsuskaitseamet 
(27.08.2009 nr 17-
1.16/1319; 21.09.2009; 
planeering esitatud 
parandatud kujul: 
01.10.2009 nr 17-1.16/1528; 
21.10.2009 1.1-7/2950) 

Ei kooskõlasta planeeringut, esitab järgmised 
märkused: 

1. kultuurimälestiste asukohad koos 
kaitsevöönditega on joonistel halvasti 
eristuvad ja mitteloetavad; 

2. lisada paikkonniti nimekiri mälestiste kohta, 
mis jäävad kergliiklusteede mõjusfääri; 

3. lisada seletuskirja selgitav lõik, kuidas 
planeeritav kergliiklustee mõjutab mälestiste 
säilimist ja eksponeerimist; 

4. kultuurimälestiste ja nende ansamblite 
piirkondade kohta lisada joonised loetavas 
mõõtkavas. 

 
Kooskõlastab parandatud planeeringu märkusteta. 
 

Märkustega arvestatakse. 
1. teemaplaneeringu joonist 

täiendatakse. 
2. teemaplaneeringu seletuskirja 

täiendatakse ning lisatakse 
olemasolevatest ja 
kavandatavatest kergliiklusele 
mõeldud teedest kuni 300 m 
kaugusele jäävate mälestiste 
nimekirjad 

3. seletuskirja täiendatakse 
4. seletuskirja täiendatakse 

väljavõtetega teemaplaneeringu 
joonisest, mõõtkavas 1:10 000 

 

19. Tehnilise Järelvalve Amet 
(27.08.2009 nr 17-
1.16/1319; 16.09.2009 nr 
6.3-6/09-2238-002) 

Kooskõlastab märkustega. 
Tehnilise Järelvalve Amet viitab vajadusele 
kooskõlastada teemaplaneering täiendavalt ka AS-ga 
EVR Infra, viidates raudteeseaduse § 37 lg 1, mille 
kohaselt ei v6i raudtee kaitsevööndis asuva 
kinnisasja valdaja oma tegevuse v6i tegevusetusega 
takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, 
halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust; 

Märkustega arvestatakse. 
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AS EVR Infra on raudteeinfrastruktuuri omanik antud 
planeeringuga hõlmataval alal. 
 

20. AS EVR Infra  
(21.09.2009 nr 17-
1.16/1439; 06.10.2009 nr 1-
4.1/2687-I-1 ) 

Kooskõlastab märkustega. 
1. ATV matkarada raudteemaale mitte 

planeerida; 
2. raudteega paralleelselt kulgevad 

kergliiklusteed planeerida väljapoole 
raudteemaad või kooskõlastada Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumiga 
raudteemaa jagamine, arvestades, et 
raudteemaa piir ei jääks raudteele lähemale 
kui 21 m; 

3. raudteemaale suunduvate kohalike ja 
kergliiklusteede projekteerimiseks on vaja 
taotleda tehnilised tingimused AS-lt EVR 
Infra; 

4. uute ühetasandiliste ülepääsude planeerimine 
kooskõlastada Tehnilise Järelvalve Ametiga; 

5. arvestada, et teemaplaneeringuga 
kavandatud teedel puuduvad ametlikud 
ülepääsud järgnevates kohtades: Rakvere 
valla Kõrgemäe külas 201,5 km (jalgrada), 
203,5 km (kohalik tee) ja Kullaaru külas 
205,2 km (kergliiklustee), Vinni vallas Vetiku 
külas 212,7 km (kergliiklustee), Rägavere 
vallas Mõedaka külas 219,6 km (kohalik tee), 
222,1 km (jalgrada), Kabala raudteejaamas 
226,2 km (kergliiklustee) ja Uljastel 231,3 
km (kohalik tee); 

6. arvestada raudtee kaitsevööndis kehtivate 
piirangutega. 

Märkustega arvestatakse osaliselt. 
1. Teemaplaneeringu joonist 

täiendatakse vastavalt. 
2. Teemaplaneeringu seletuskirja 

täiendatakse ja lisatakse 
tingimus, mille kohaselt tuleb 
raudtee ääres kulgeva 
kergliiklustee projekteerimise 
faasis kooskõlastada Majandus- 
ja 
Kommunikatsiooniministeerium
iga raudteemaa jagamine, 
arvestades, et raudteemaa piir 
ei jääks raudteele lähemale kui 
21 m. 

3. Teemaplaneeringu seletuskirja 
täiendatakse vastava nõudega. 

4. Teemaplaneeringu seletuskirja 
täiendatakse vastava nõudega. 

5. Teemaplaneeringuga ei 
kavandata kohalike teede 
rajamist, planeeringu joonisel 
näidatud teed on olemasolevad 
teed. Samuti ei kavandata 
planeeringuga ametlike 
ülekäikude rajamist 
olemasolevatele kohalikele 
teedele ja jalgradadele, sh 
juhul, kui need on planeeringu 
joonisel märgitud 
kergliiklusmarsruutidena 
(viidastatavad olemasolevad 
teed). Planeeringu joonist 
korrigeeritakse ning Kabala 
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raudteejaama juures 
pikendatakse kergliiklusteed 
olemasoleva raudtee 
ülekäigukohani. Planeeringu 
seletuskirja täiendatakse, 
planeeringulahenduse 
elluviimise peatükki lisatakse 
nõue täiendavate uuringute 
läbiviimiseks sobivaima 
raudteeületuskoha 
määramiseks Rakvere-Kadrina 
kergliiklusteel (AS EVR Infra 
kirjas viidatud raudteeületus 
Rakvere vallas Kullaaru külas) 
ning lisatakse nõue 
projekteerimistingimuste 
taotlemise kohta AS-lt EVR 
Infra ning projekti 
kooskõlastamise kohta 
Tehnilise Järelevalve Ametiga.  

6. Teemaplaneeringu seletuskirja 
täiendatakse vastavalt. 
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Lisa nr 24. Volikogude otsused planeeringu vastuvõtmise 
ja avaliku väljapaneku väljakuulutamise kohta 
 
Vinni Vallavolikogu otsus ja Vallavalitsuse korraldus 
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Rakvere Vallavolikogu otsus 
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Rägavere Vallavolikogu otsus 
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104 Töö nr 1147/08 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering. Lisad 

 

Lisa nr 25. Planeeringu avalikust väljapanekust ja 
avalikest aruteludest teavitav ajaleheteade, „Virumaa 
Teataja“ 27.11.2009 
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Lisa nr 26. RMK teavitamine avalikust väljapanekust ja 
avalikest aruteludest 
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Lisa nr 27. Avaliku väljapaneku tulemused 
 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu avaliku väljapaneku 
jooksul ei laekunud kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid. 
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Lisa nr 28. Avalike arutelude protokollid ja osalejate 
nimekirjad 
 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu avalik 
arutelu Rägavere vallas 20.01.2010 kell 15:00 
Osalesid: 
Virgo Koppel, Rägavere valla majandusnõunik 
Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson&Ko üldplaneeringute osakond 
 
Protokoll 
Laura Uibopuu tutvustab planeeringut, selle kooskõlastamise tulemusi ning avaliku 
väljapaneku tulemusi. Arutelu ei toimu, ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitata. 
 
Protokollis: Laura Uibopuu 
 
 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu avalik 
arutelu Vinni vallas 20.01.2010 kell 17:00 
Osalesid: 
Gustav Saar, Vinni valla arendusnõunik 
Peep Võrk, Vinni valla ehitusnõunik 
Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson&Ko üldplaneeringute osakond 
 
Protokoll 
Laura Uibopuu tutvustab planeeringut, selle kooskõlastamise tulemusi ning avaliku 
väljapaneku tulemusi. Arutelu ei toimu, ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitata. 
 
Protokollis: Laura Uibopuu 
 
 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu avalik 
arutelu Rakvere vallas 21.01.2010 kell 16:00 
Osalesid: 
Ülo Niisuke, Rakvere valla arenduskonsultant 
Rein Tammi, Rakvere Vallavalitsus 
Aivar Aruja, Rakvere vallavanem 
Aino Riiberg, Rakvere Vallavalitsus 
Margus Randma, Mädapea küla elanik 
Klaarika Lindlo, Mädapea küla elanik 
Pille Metspalu, OÜ Hendrikson&Ko üldplaneeringute osakonna juhataja 
 
Protokoll 
Pille Metspalu tutvustab planeeringut, selle kooskõlastamise tulemusi ning avaliku 
väljapaneku tulemusi. Arutelu ei toimu, ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitata. 
 
Protokollis: Pille Metspalu 
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Lisa nr 29. Planeeringu järelevalve. Maavanema 
heakskiit, 18.02.2010 
 

 


