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Sissejuhatus
Rägavere valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
Rägavere vallavolikogu poolt 19.jaanuaril 2006. aastal otsusega nr 19 „Rägavere
valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine”. Üldplaneeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis Rägavere
Vallavalitsus lepingu 4.jaanuaril 2006. a. OÜ Hendrikson&Ko’ga.
Üldplaneeringu kasutamise lihtsustamiseks on planeering jaotatud erinevateks
köideteks. Planeeringu esimene köide
„Rägavere valla üldplaneering.
Lähteandmestiku
analüüs”
sisaldab
ülevaadet
kõrgemalseisvatest
arengudokumentidest ja erinevate valdkondade kohta kogutud andmeid.
Käesolev, üldplaneeringu teine köide „Rägavere valla üldplaneeringu protsessi ja
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne” annab ülevaate
üldplaneeringu protsessist ning sellega paralleelselt läbi viidud keskkonnamõju
strateegilise hindamise protsessist. Protsessi ja KSH aruande ühendamine
võimaldab järk-järguliselt jälgida planeeringulahenduseni jõudmise etappe ning
sisaldab jooksvalt igas etapis keskkonnamõju hindamist.
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1. Ülevaade üldplaneeringust ja keskkonnamõju
strateegilisest hindamisest
Planeerimisdokumendi eesmärk ja sisu
Rägavere valla haldusterritooriumile koostatava üldplaneeringu eesmärk on
kujundada läbi avaliku ja kaasava planeerimisprotsessi valla ruumilised
arengusuunad, täpsustada maa- ja veealade kasutamistingimused ning määrata
tiheasustusalad
ja
detailplaneeringu
koostamise
kohustusega
alad.
Üldplaneeringu oluliseks eesmärgiks on tagada omavalitsuses jätkusuutlik ja
tasakaalustatud ruumiline areng,
mis võtab arvesse kõrgemalseisvaid
strateegilisi eesmärke ja arengupõhimõtteid ning hindab kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivaid mõjusid (loodusele, sotsiaal-majanduslikule ja
ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale).
Rägavere valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
algatati Rägavere vallavolikogu poolt 19.jaanuaril 2006. aastal otsusega nr 19
„Rägavere valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine”. Planeeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis
Rägavere Vallavalitsus lepingu OÜ Hendrikson&Ko’ga.

1.1.1.

Üldplaneeringu õiguslik taust

Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus
sätestatud
planeerimisseadusega.
Ruumilist
planeerimist
defineerib
planeerimisseadus kui demokraatliku, erinevate elualade arengukavasid
koordineeriva ja integreeriva, funktsionaalse, pikaajalise ruumilise arengu
kavandamise, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi. Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle
osade kohta.
Üldplaneeringu planeerimisseadusejärgseteks põhiülesanneteks on:
1)
valla
või
linna
ruumilise
arengu
põhimõtete
kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste
seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine
väljaspool
linnu
ja
aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6)
miljööväärtuslike
hoonestusalade,
väärtuslike
põllumaade,
parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine
ning
nende
kaitseja
kasutamistingimuste
seadmine;
7)
rohelise
võrgustiku
toimimist
tagavate
tingimuste
seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse
üldiste
põhimõtete
määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks
määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283;
93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras;
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10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11)
puhkeja
virgestusalade
määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine
looduskaitseseaduses
(RT
I
2004,
38,
258)
sätestatud
korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla
võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise
otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud
riigikaitselise
otstarbega
maa-alade
piiride
täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise
kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest
seadusandlikest
aktidest,
sh
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, mis sätestab, et keskkonnamõju
strateegilist
hindamist
korraldatakse
strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise käigus enne strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamist
õigusaktiga. KMHKJS seadus sätestab KSH protsessi läbiviimisel nõutavad
etappide sisu KSH programmi ja aruande sisu osas, avaliku kaasamise
(väljapanekute ja arutelude) ning teavitamise viisid.
Olulise osa moodustavad planeeringus loodus- ja keskkonnakaitselised õigusaktid,
mida käsitletakse peatükis 1.1.3. Üldplaneeringu vastavus keskkonnakaitse
eemärkidele ja keskkonna-alastele õigusaktidele.

1.1.2.

Üldplaneeringu seos asjakohaste planeerimisdokumentidega

Üldplaneeringu koostamisel on oluline osa asjakohastes arengudokumentides
seatud strateegiliste arengueesmärkide arvestamine ning vajadusel nende
täpsustamine. Järgnevalt tuuakse välja olulisemad kõrgemalseisvad strateegilised
arengudokumendid, millega üldplaneeringu koostamisel arvestatakse. Detailne
ülevaade kõrgemalseisvatest strateegilistest arengudokumentidest ning nende
olulisusest Rägavere valla üldplaneeringu jaoks on toodud üldplaneeringu
lähteandmestiku koondis punktina 2.5.
Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv
Arengudokument sätestab Euroopa ruumilise arengu põhimõtted. Üldise
eesmärgina nähakse Euroopa jätkusuutlikku ja tasakaalustatud arengut, mille
üheks edendamise vahendiks on piirkondade polütsentrilise asustusstruktuuri
arendamine. Rägavere valla puhul saab välja tuua eelkõige Rakvere kui selge
tõmbekeskusega arvestamise vajadust ning vastastikuse partnerlussuhte välja
kujundamist.
Üleriigiline planeering Eesti 2010
Eesti üleriigiline planeering kujundab ruumilist arengut riigi tasandil läbi nelja
komponendi:
asustuses nähakse eesmärgina tugeva võrgustikustruktuuri loomist, milles
kesksel kohal on maakonnakeskused. Rägavere vald paigutub struktuuri
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perspektiivis elujõulise maapiirkonnana, pakkudes häid elamisvõimalusi, ühtlasi
töötamisvõimalusi.
transpordistrateegia käsitleb eelkõige Eesti erineva tasandi keskuste aegruumilist lähendamist läbi paranenud infrastruktuuri. Rägavere valla seisukohalt
tuleb oluliseks pidada ühistranspordiühenduste parandamise taotlemist.
energeetika ruumstruktuur taotleb ökonoomsuse tõstmist ning võimalusel
elektri ning soojusenergia koos tootmist.
roheline võrgustik on määratud planeeringus riigi tasandil. Osaliselt üle
Rägavere valla kulgeb riiklikul tasandil oluline roheline koridor.
Lääne-Viru maakonnaplaneering
Maakonnaplaneering aastani 2010 näeb Rägavere vallas perspektiivsete
tegevusaladena põllumajandust ja metsamajandust, põllumajanduses on
eesmärkideks:
Maaelanike elatustaseme tõstmine ja elukvaliteedi parandamine
Tagada kindlustatus omatoodetud toiduainetega
Looduslike reservide maa, metsa ja loomade tootmispotentsiaali
säilitamine
Maa asustamine elanikkonnaga ja maale kultuurse väljanägemise andmine
Selliste tootmismeetodite kasutamine põllumajandustootjate poolt, mis ei
kahjusta inimeste või loomade tervist ega degradeeri keskkonda, kaasaarvatud
bioloogilist mitmekesisust
Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007 – 2015
Arengustrateegia on koostatud lähtuvalt vajadusest suunata kompleksselt kogu
piirkonna arengut. Püstitatud on järgmised strateegilised eesmärgid, millega
tuleks arvestada Rägavere valla üldplaneeringu koostamisel:
Ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
Haritud, õppimisvõimekas, tegus ja jõukas elanikkond
Looduslik mitmekesisus, väiksem keskkonnakoormus
Haldussuutlikkuse, arendustegevuse ja koostöö võimekuse kasv
Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
Teemaplaneeringu põhiliseks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Olulisema teabena üldplaneeringu
koostamiseks määrab teemaplaneering rohelise võrgustiku ning väärtuslike
maastike paiknemise. Teemaplaneeringust tulenevat on põhjalikumalt käsitletud
käesoleva üldplaneeringu lähteandmestiku koonddokumendi punktis 2.4.4.

1.1.3.

Üldplaneeringu vastavus keskkonnakaitse eemärkidele ja
keskkonna-alastele õigusaktidele

Läbi kogu üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise protsessi kaalutakse võimalikke planeeringulahendusi, võttes arvesse
nende
võimalik
mõju
keskkonnale
ning
nende
suhe
keskkonnakaitseeesmärkidega.
Arvestatakse
eeltoodud
kõrgemalseisvate
arengudokumentidega ning neis toodud eesmärkidega, samuti erinevatest Eestis
kehtivatest seadustest ning määrustest tulenevate piirangutega.
Keskkonnakaitseliste
suundadega
arvestamine
algab
kõrgemalseisvate
arengudokumentidega
arvestamisest.
Eelmises
peatükis
käsitletud
kõrgemalseisvad arengu- ja planeerimisdokumendid nt. Eesti 2010 ja Lääne-
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Virumaa maakonnaplaneering ning nendest lähtuv maakonna teemaplaneering
„Asustust ja maakasutus suunavad keskkonnatingimused” käsitlevad arengut
säästva arengu põhimõttest lähtuvalt: tagada sotsiaal-, majandus- ja
keskkonnavaldkonna pikaajaline sidus ja kooskõlaline arendamine, mille
eesmärgiks on inimestele kõrge elukvaliteedi ning turvalise ja puhta
elukeskkonna tagamine täna ja tulevikus, mis 2005.a. heakskiidetud riikliku
säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 on sõnastatud järgmise
eesmärkidena: Eesti kultuuriruumi elujõulisus, inimese heaolu kasv, sotsiaalselt
sidus ühiskond ning ökoloogiline tasakaal. Kuna säästev arengusuund on võetud
põhimõtteliseks aluseks kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide
koostamisel, siis nende dokumentidega arvestamine kannab vastavalt põhimõtted
edasi ka kohalikule valla üldplaneeringu tasemele.
Täpsemad keskkonnakaitselised eesmärgid määratleb Rägavere vallas ruumiliselt
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“. Planeeringu põhiliseks eesmärgiks on loodus- ja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes
erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele
vajalikud nõuded ning soovitused maakonna territooriumi ettenägelikumaks ja
tasakaalukamaks kasutamiseks. Teemaplaneering jaguneb kahes alaosaks:
roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud. Roheline võrgustik on oluliseks
aluseks maakonna territooriumi kasutust suunavate ja mõjutavate arengute
kavandamisele, võimaldades seeläbi tagada loodusliku mitmekesisuse ja
looduslike protsesside säilimise. Väärtuslikud maastikud on mitmekesise
maakasutuse ja taimestikuga maastikud, kus leidub nii kohalikku identiteeti
loovaid elemente kui sobivaid elupaiku erinevatele taimedele, loomadele ja
teistele elusolenditele. Teemaplaneering määratleb antud alad ning nende
kasutamistingimused. Detailsemalt on rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike
paiknemist ning kasutusega seotud piiranguid tutvustatud Rägavere valla
üldplaneeringu lähteandmesti koondi punktides 2.4.4 – Roheline võrgustik ning
2.5.4. „Lääne Virumaa maakonnaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”
Rohelise võrgustiku ning väärtuslike maastike piirid kantakse üldplaneeringu
töökaartidele. Kaartidel on märgitud muuhulgas ka Pandivere nitraaditundliku ala
piirid, mis seab piiranguid maakasutuse kavandamisele. Piiravate tegurite ning
keskkonnategurite kaardil kujutamine võimaldab võimalikke konfliktkohti ning
probleeme ennetada.
Mainitud kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide üheks oluliseks
osaks on loodus- ja keskkonnakaitse, mille eesmärkide täitmiseks lähtutakse
üldplaneeringus konkreetsetest valdkondadest: maakonna teemaplaneeringuga
määratud rohevõrgustiku säilimise ja toimimise tagamine; NATURA alade kaitse;
liikide ning looduslike ja poollooduslike koosluste kaitse; kaitsealad ja
üksikobjektid; samuti pinnase, põhjavee, veekogude ja välisõhu kaitsest. Kaitse
tagamiseks
arvestatakse
seadustes
(looduskaitseseadus,
veeseadus,
metsaseadus, välisõhu kaitse seadus jne) ja määrustes (nt. maastikukaitsealade
kaitse-eeskirjad, üksikobjektide kaitse-eeskirjad jne) toodud piirangute ja
nõuetega. Olulisematest õigusaktidest tulenevad piirangud on ära toodud
planeeringu seletuskirja Lisas 1. Õigusaktidest tulenevad maakasutus- ja
ehitustingimused ning maakasutuspiirangud.
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1.2. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
algatati samaaegselt üldplaneeringuga, tuginedes Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS). KSH teostamine üldplaneeringule
on kohustuslik (§33) ning selle algatamist ei põhjendata. Hindamise eesmärgiks
on parima võimaliku, keskkonnakaalutlusi arvestava planeeringulahenduseni
jõudmise toetamine läbi keskkonnaargumentide teadvustamise ja üldplaneeringu
protsessi kaasamise. KeHJS esitab KSH eesmärkideks (§2):
1)
arvestada
keskkonnakaalutlusi
strateegiliste
koostamisel ning kehtestamisel;
2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse;
3) edendada säästvat arengut.

planeerimisdokumentide

Euroopa Liidu tasandil reguleerib kavade ja programmide – strateegiliste
arengudokumentide keskkonnamõju hindamist Euroopa parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2001/42/EÜ, mis on olnud aluseks ka KeHJS-i loomisel. Direktiiv käsitleb
strateegilise arengudokumendi – käesoleval juhul üldplaneeringu – koostamist ja
selle keskkonnamõju hindamist ühtse protsessina, osutades, et protsessid peavad
käima käsikäes ning keskkonnamõju hindamise tulemusi tuleb võtta arvesse enne
üldplaneeringu vastu võtmist.
Eestis puudub ühtne välja kujunenud tava üldplaneeringute keskkonnamõju
strateegilise hindamise teostamiseks. Rägavere üldplaneeringu koostamise ja KSH
toestamise protsessi on püütud läbi viia teineteist pidevalt täiendavana ning
lahutamatuna. Paralleelselt planeeringulahenduste ning maakasutuspõhimõtete
välja töötamisega on toimunud nende kaalutlemine mõjude osas erinevatele
keskkonnakomponentidele. KSH aruanne on püütud üles ehitada nii, et jälgitav
oleks kogu protsessi käigus tehtud otsuste kaalutlemine ning otsuste langetamine
läbi avaliku protsessi.

1.3. Üldplaneeringu ja KSH osapooled
Planeeringu ja KSH protsessi osapooled tulenevad planeerimisseaduse ja
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega sätestatud
osapooltest ning planeerimise hea tava jälgivast avalikust kaasamisest.
→ Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Rägavere vallavolikogu,
planeeringu korraldajaks on Rägavere vallavalitsus
→ Planeeringu koostaja ja KSH ekspert on OÜ Hendrikson&Ko.
→ Planeeringu kooskõlastajaks ja KSH järelvalvajaks on Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistus
→ Planeeringu järelvalvaja on Lääne-Viru maavanem
→ Planeeringu kooskõlastajateks on naaberomavalitsused ning maavanema
määratud võimalikud lisakooskõlastajad
(Tervisekaitsetalitus)
ja
Kultuuriministeerium
→ Sotsiaalministeerium
(Muinsuskaitseamet) kui KSH protsessist huvitatud osapooled, tulenevalt
planeeringu olemusest
→ Valitsusvälised organisatsioonid
→ Piirkonna elanikud, maaomanikud ja ettevõtjad
→ Laiem avalikkus
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Planeerimisprotsessi juhtimiseks määrati Rägavere üldplaneeringu juhiks
vallavanem Jüri Landberg, planeeringu koordinaatoriks valla majandusnõunik
Virgo Koppel ning moodustati vallavalitsuse ametnikest ning teemarühmade
juhtidest planeeringu juhtrühm.
Juhtrühma koosseisus olid vallavanem Jüri Landberg, valla majandusnõunik Virgo
Koppel, Lääne-Viru maavalitsusest planeerimisspetsialist Katri Ruut ning
vanemspetsialist Erik Mäe, Anu Kilbi Mõedaku spordibaasist, Priit Freienthal,
Põlula kooli direktor, konsultantidena Hendrikson&Ko-st projekti juht Peep Leppik
ning assistent Tiit Oidjärv.
Kontsentreerumaks spetsiifilise valdkonna vajadustele ja arengusuundade välja
töötamisele moodustati planeeringu koostamise algusfaasis teemarühmad.
Teemarühmade koosseis kujunes omavalitsuse ja konsultandi koostöös. Kahjuks
ei
olnud
võimalik
planeeringu
välja
töötamises
osaleda
maakonna
keskkonnateenistusel. Teemarühmade koosseis on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 1. Rägavere valla üldplaneeringu koostamise teemarühmade koosseisud
Sotsiaalsfäär ja
Majandus ja
Loodus-, vaatamis- ja
haridus;
ettevõtlus; tehniline
muinsusväärtused
kultuur, sport ja vaba
infrastruktuur
aja veetmine
Tea Runovski
Virgo Koppel
Raigo Rebane
Liia Pall
Hillar Pulk
Katri Ruut
Maarika Koppel
Rustam Alak
Jaan Lipsman
Anu Kilki
Marika Vinkel
Meeri Metsmann
Priit Freienthal
Arvo Jaakson
Mati Jõgi
Marika Mäekivi
Heinar Eerik
Õilme Peeti
Marju Ruut
Anne Olu
Kätlin Maasik
Rein Sinitamm

Hendrikson & Ko poolt osales planeerimis- ja KSH protsessis:
1. Pille Metspalu - Üldplaneeringute osakonna juhataja
2. Peep Leppik – projektijuht
3. Ann Ideon – projektijuhi assistent
4. Tiit Oidjärv – projektijuhi assistent, sotsiaalvaldkonna spetsialist
5. Kuido Kartau - keskkonnamõju hindaja, Litsents nr KMH0034
Planeerimislahenduse kujunemises aktiivselt kaasatud
põhjalikumalt peatükk 3.2. Avalikkuse kaasamine.
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2.

Mõjutatava keskkonna kirjeldus üldplaneeringu
koostamise ajal

Keskkonnamõju hindamise protsessi reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vastavalt seadusele (§40 lg4 p3) tuleb
mõjude hindamise aruandes anda
ülevaade eeldatavalt mõjutatavast
keskkonnast.
Tavapärase
üldplaneeringu
koostamise
protsessi
alguses
koostatakse põhjalik ülevaade planeeringualast, kaasates ja analüüsides infot nii
looduskeskkonna, piirkonna rahvastiku ja sotsiaalse ruumi, maakasutuse,
väärtuslike alade, tehnilise infrastruktuuri kui olemasolevate probleemide kohta.
Vastav info on koondatud Rägavere valla üldplaneeringu lähteandmestiku koondi
kaustaks, mis kuulub üldplaneeringu dokumentatsiooni. Kuna põhjalik ülevaade
on toodud eraldi kaustana, esitatakse järgnevalt ülevaatlik kirjeldus
keskkonnamõju strateegilise hindamise seisukohalt olulistest Rägavere valla
karakteristikutest.
Rägavere vald asub Lääne-Virumaa idaosas. Puutuvaid naabervaldasid on neli läänest ja lõunast piirneb vald Vinni vallaga, idast Sonda vallaga (Ida-Virumaa),
põhjast Sõmeru ja Viru-Nigula vallaga. Valla territooriumi suurus on 173,7 km²,
rahvastiku keskmine tihedus ligikaudu 6 in/km². Tallinna ja Narvasse on kaugus
võrdselt 120 km, naabervaldade keskused jäävad vähem kui 15 km kaugusele.
Paiknemisest tulenevalt on Rakvere selge tõmbekeskus, nii hariduse, tööhõive kui
kaubanduslikus ja kultuurilises mõttes. Vald paikneb strateegiliselt heas
asukohas,
olles
Tallinn-Narva
maantee
lähedal,
võrdlemisi
lähedal
maakonnakeskusele Rakverele, samuti tänu valda läbivale Tallinn-Peterburi
raudteele.
Elanikkond ja asustuse paiknemine
Aasta 2005 lõpu seisuga oli vallas elanikke 1058. Külasid on vallas 14, neist
suuremad on Viru-Kabala ja Ulvi, valla administratiivkeskus. Asustus on
mõnevõrra tihedam valla põhja- ja loodeosas, mille üheks seletuseks võib tuua
seda, et valla põhjaosa läbib
ajalooliselt
oluline
TallinnPeterburi
raudtee,
vallast
1400
loodes paikneb aga Lääne-Viru
1200
maakonna
suurim
linn
1000
Rakvere.
800

Rahvaarvu muutust Rägavere
vallas näitlikustab graafik 1.
Rahvaarvu
vähenemine
on
olnud
aktiivsem
1980-date
keskpaigani, millest edasi on
elanike arv püsinud väikeste
kõikumistega
stabiilne.
Rahvaarvu
vähenemist
on
hoidnud
ära
peamiselt
positiivne rändesaldo kõige
enam Rakvere linna toel.

600
400
200
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Joonis 1. Rägavere valla rahvaarv
aastatel 1975-2005.
Arvandmed: Rägavere vallavalitsus

Ettevõtlus
Ettevõtlus Rägavere vallas on peamiselt seotud põllumajandusega ning puidu
töötlemisega. Ligikaudu pooled ettevõtetest paiknevad Ulvi külas, mõnevõrra
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aktiivsem majandustegevus on ka Põlulas, kus paikneb kalakasvatuskeskus ning
katsefarm, samuti aga valla ainus kool. Kaudselt on vallavalitsus (läbi kooli,
hooldekodu jne) tööandjaks ligikaudu 60-le inimesele, olles seega suurim
tööpakkuja vallas.
Haridus, huvitegevus ja sotsiaalteenused
Vallas tegutsevad kool ja lasteaed. Ulvis asuva lasteaia teenindavate laste arv
ületab ruumilised võimalused ning vajalik on ruumiprobleemi lahendamine. Põlula
põhikool tegutseb aastal 1996 renoveeritud Põlula mõisahoones. Kooli õpilaste
arv oli õppeaastal 2005/2006 100 ning on viimastel aastatel langenud.
Huvitegevus on vallas koondunud peamiselt Ulvi klubisse, tegevus toimub ka
Kabalas ning Uljastes. Valla arengukavas nähakse Ulvit peamise huvitegevuse
toimumiskohana vallas. Tegevusele seab piire vallasisese transpordi korraldus,
mis ei võimalda kõigil elanikel võrdse mugavusega tegevuses osaleda.
Ühistranspordikorraldus on probleemiks ka ühenduse tagamisel Rakvere ja
muude lähialadega, mille parandamine võimaldaks paremini siduda valda Rakvere
ja muude lähialadega. Uljastel on kavas arendustegevus Linnamäel – laululava,
parkimisplats, vaatetorn jm.
Valla sporditegevuse keskmeks on Mõedaku spordibaas, mis on kogu riigi tasandil
märkimisväärne suusakeskus. Mõedakul asuvad suusarajad, samuti aga
palliväljakud. Vallas puudub sisespordi ruum, kavas on võimla ehitamine Põlula
kooli juurde.
Rägavere vallas tegutseb kaks raamatukogu – Ulvis ning Kabalas.
Loodus
Vastavalt üldplaneeringu koostamise käigus teostatud ankeetküsitlusele
teemarühmades osalejate hulgas nähakse loodust Rägavere valla olulise
väärtusena, millel on oluline koht ka elukeskkonna mõtestajana.
Rägavere valla territoorium kuulub kolme erinevasse maastikurajooni: valla
põhjaosa asub Kirde-Eesti ehk Viru lavamaal, kesk-, edela- ja lõunaosa Pandivere
kõrgustikul ning väike osa valla kaguservast Alutaguse madalikul. Rägavere vald
on seega üleminekutsoon erinevate suuremate maastikurajoonide vahel. Sellest
tulenevalt on vald varieeruva reljeefiga.
Pandivere kõrgustikule omaselt on järvi piirkonnas vähe, olemasolevad järved on
väikesed ja tekkinud pigem savisema põhjaga sootasandikel. Kunda jõgi voolab
Kirde-Eesti lavamaa jõgedele omaselt piki aluspõhjalist vagumust ning jõe orus
avanevad mitmed allikad, mis omakorda aitavad kaasa Pandivere kõrgustiku
äärealadel allikate vööndist madalamal tasemel olevate alade soostumisele.
Kuna vald asub Pandivere kõrgustiku jalamil, väljub lõhedesse imbunud vesi
rohkete allikatena – nt. Kunda jõe orus asuvad veerohked Ulvi ja Lavi allikad, mis
toidavad Eesti ühte vanimat kalakasvandust Põlulas. Ordoviitsiumi ladestu
põhjavesi on oluliseks tarbevee ressursiks, kuid antud piirkonna õhukese
pinnakatte tõttu on põhjavesi nõrgalt kaitstud. Põhjavee kaitseks on 1988.a.
loodud Pandivere veekaitseala.
Kaitstavad objektid
Valla territooriumile jäävad järgmised kaitsealused alad ning objektid:
1. Sirtsi looduskaitseala
2. Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala
3. Uljaste oos koos järvega
Rägavere Vallavalitsus
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4.
5.
6.
7.
8.

Põlula park parkmetsaga
Mõdriku-Roela maastikukaitseala
Külmaveski allikad ja allikajärv
Mädaoja mänd
Põlula Pühamänd

Lõheliste elupaikadega seotult on kaitstav Kunda jõgi, samuti on elupaigaks
osaliselt Pada jõgi ning Voore oja.
Natura 2000 võrgustiku aladest asub Rägavere vallas:
→ Kunda jõe hoiuala
→ Mõdriku-Roela loodusala
→ kaitsealade territooriumil asuvad järgmised NATURA alad
→ Võlumäe loodusala;
→ Sirtsi loodusala ja linnuala;
→ Uljaste järvede loodusala (piirneb vallaga);
→ Sämi loodusala (piirneb vallaga)
Kaitsealuste
aladega
seotud
lähteandmestiku koondi kaustas.

piiranguid

on

kirjeldatud

üldplaneeringu

Tehniline infrastruktuur
Valla teedevõrk on tihe ja valdavalt hea kvaliteediga. Hea ühendus on tagatud
Tallinn-Narva maanteega. Valda läbiv raudtee on potentsiaalne arenguvõimalus
ka valla majandustegevusele. AS Eesti Raudtee palunud arvestada Vaeküla –
Kabala – Sonda raudteelõikudel perspektiivse teise peatee ehitamisega lõuna pool
olemasolevat raudteed, pikitelgede vahega 4,1 meetrit. Samuti palutakse
arvestada planeerimisel tingimustega, mis tagavad raudtee häireteta tegevuse
ning vähendavad tegevusega kaasnevaid mõjusid (sh müra normtasemed,
piirangud ehitustegevusele).
Kaugküttepiirkondi vallas ei ole. Ühisveevarustusega on seotud Viru-Kabala
korterelamud, enamust Ulvist ning Põlula koolimaja. Kanalisatsioonitrassid
koonduvad Ulvi puhastusseadmetesse (ka Viru-Kabalast), oma biopuhasti on
Põlula koolihoonel.
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Alternatiivsete planeeringulahenduste
kujunemine, alternatiivide mõjude hindamine ja
kaalutlemine avaliku protsessi käigus

Üldplaneeringu väljatöötamine ning KSH läbiviimine planeerimisprotsessiga
tihedalt integreeritud protsessina põhineb avaliku kaasamise ja osalemise
põhimõttel, järgides Planeerimisseaduses ja Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kaasamise ja teavitamise
nõudeid ning arvestades planeerimise hea tavaga. Üldplaneeringu ja KSH
protsess on allpool lahti kirjutatud lähtuvalt planeeringulahenduse kujunemise
loogikast ning järgib järgmist skeemi.
→ Milline oli protsessi ülesehitus
→ Millised arenguvajadused ning prioriteetsed valdkonnad kerkisid protsessi
käigus
→ Millised on tõenäolised alternatiivsete arenguvariantidega kaasnevad
mõjud keskkonnale
→ Kuidas langetati otsused protsessi käigus
→ Milliseid meetodeid kasutati mõjude hindamisel – avaliku protsessi läbi
viimisel
keskkonnakaitseliste
eesmärkidega
ning
kõrgemalseisvate
→ Milliste
arengudokumentidega arvestati ja põhjendati langetatud otsuseid
→ Millised negatiivseid keskkonnamõjusid leevendavad meetmed pakuti välja
läbi keskkonnamõjude hindamise ja kaasati üldplaneeringu lahendusse

3.1. Ülevaade üldplaneeringu ja KSH ametlikust protsessist
Järgnev tabel koondab info Rägavere valla üldplaneeringu ning selle KSH
protsessi
seadustekohaste
(eelkõige
Planeerimisseadus
(PlanS)
ning
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS))
tegevuste kohta. Tabel annab hea ülevaate seaduse poolt sätestatud nõuete
täitmise kohta, samuti hõlbustab järgnevas protsessi kirjelduses, ühtlasi
alternatiivsete planeeringulahenduste kaalutlemise ja nende mõjude hindamise
aruandes orienteerumist.
Tabel 2. Rägavere valla üldplaneeringu ja selle KSH ametlik protsess
Tegevused
ÜP ja KSH algatamine
ÜP ja KSH
algatamisest
teavitamine meedias
ÜP ja KSH
algatamisest
teavitamine Ametlikes
Teadaannetes
Maavanema
teavitamine ÜP ja KSH
algatamisest
KKT ja
ministeeriumide KSH

Vastutaja, tähtajad
ja tegevuse alus
Rägavere vallavolikogu
Rägavere vallavalitsus

Kuupäevad ja asutused
Rägavere vallavolikogu otsus:
19.01.2006 nr 19
Virumaa Teataja
Rägavere Teataja (jaanuar 2006)

Rägavere vallavalitsus, 14
päeva jooksul, KeHJS § 35, lg
6

AT 26.01.2006

Vallavalitsus, 14 päeva
jooksul, PlanS § 12, lg 5

Vallavalitsuse kiri maavanemale:
26.01.2006 nr 7-1.2/56

Konsultant, 14 päeva jooksul.
KeHJS § 35, lg 6

Kiri KKT-le: 25.01.2006 nr 18/06
Kiri Sotsiaalministeeriumile:
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Tegevused

Vastutaja, tähtajad
ja tegevuse alus

algatamisest
teavitamine

KSH programmi sisu
kohta seisukoha
küsimine osapooltelt:
KOV ja KKT

Konsultant. KeHJS § 36, lg 3

Üldplaneeringu
lähteseisukohtade
avalikust arutelust ja
KSH programmi
avalikust
väljapanekust ja
avalikust arutelust
teatamine

Vallavalitsus, konsultant.
KeHJS § 37, lg 1

KSH programmi avalik
väljapanek

Konsultant, Vallavalitsus, 14
päeva, KeHJS § 37, lg 3

KSH programmi ja ÜP
lähteseisukohtade
avalik arutelu
Parandused, kirjalikele
küsimustele
vastamine

Vallavalitsus, konsultant.
KeHJS § 37, lg 3

KSH programmi
esitamine KKT-le
heakskiitmiseks
KSH programmi
heakskiitmine

Konsultant

ÜP eskiisi ja KSH
aruande eelnõud
tutvustav avalik

Töö nr. 701/06

Vallavalitsus, konsultant,
KeHJS § 37, lg 5

Kuupäevad ja asutused
25.01.2006 nr 15/06
Kiri Kultuuriministeeriumile:
25.01.2006 nr 16/06
Kiri Keskkonnaministeeriumile:
25.01.2006 nr 17/06
Kiri Lääne-Virumaa
keskkonnateenistusele:
04.05.2006 nr 100/06. KKT
vastuskiri: 24.05.2006 nr 36-121/407
Kiri Rägavere vallavalitsusele:
28.04.2006 nr 95/06. Kirjalikku
vastust ei tulnud
Ametlikud Teadaanded
30.06.2006
Ajaleht Virumaa Teataja
30.06.2006
Kirjad 29.05.2006:
Lääne-Viru Maavalitsus – nr
165/06
Rägavere Vallavalitsus – nr
166/06
Sotsiaalministeerium – nr
164//06
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
– nr 163/06
Kultuuriministeerium – 162/06
Lääne-Virumaa KKT – 161/06
Keskkonnaministeerium –
167/06
30.06.2006 kuni 13.07.2006
Hendrikson&Ko kontorid ja
koduleht, vallavalitsus ja
koduleht
14.07.2006 Rägavere
Vallavalitsus
- Avalikustamise käigus esitatud
ettepanek Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise osakonnalt: kirjad
29.06.2006 ja 10.08.2006.
Telefonivestlused Hendrikson&Ko
ja Rahvaterviseosakonna vahel
13.07.2006 ja 14.07.2006.
Hendrikson&Ko vastuskiri
18.07.20006 nr 178/06.
- Avalikustamise käigus esitatud
ettepanek Muinsuskaitseametilt:
kirjad 06.07.2006 ja 31.07.2006,
Hendrikson&Ko kiri 18.07.2006
nr 177/06
07.09.2006 nr 227/06

Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistus

18.09.2006.nr 36-12-1/407

Vallavalitsus, konsultant. PS
§16, lõige 2;

13.12.2007 Ulvi rahvamaja
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Kuupäevad ja asutused

arutelu
ÜP esitamine
maavanemale
lisakooskõlastuste
määramiseks

Maavanem, Planeerimisseadus
§17 lõige 3

27.12.2008

ÜP esitamine
kooskõlastamiseks
keskkonnateenistusele
ÜP esitamine
kooskõlastusteks

KKT, 30 päeva jooksul
dokumentide saamisest;
Planeerimisseadus §17 lõige 5
Vallavalitsus, PS §17, lõige 2
ja 3

27.12.2008

ÜP
planeerimisettepaneku
kooskõlastused

Naabervallad, maavanema
määratud kooskõlastajad 30
päeva jooksul dokumentide
väljasaatmisest; PS §17, lõige
5
Volikogu, KOKS §22, lõige 1

Otsus ÜP
vastuvõtmise kohta
Teatamine ÜP ja KSH
aruande avalikust
väljapanekust ja
avalikust arutelust
ÜP ja KSH aruande
avalik väljapanek
Vastused
ettepanekutele ja
märkustele ÜP kohta
ÜP ja KSH aruande
avalik arutelu

Info ajalehes arutelu
tulemuste kohta
KSH aruande
saatmine
heakskiitmiseks
Lääne-Virumaa KKT’le
KSH aruande
heakskiitmine
ÜP esitamine
maavanemale
järelevalveks
ÜP kehtestamine
ÜP kehtestamisest
teatamine
ÜP kehtestamise
otsuse ärakirja ja ÜP
saatmine
maavanemale ning
asjakohase info
edastamine
maakatastri pidajale

Vallavalitsus; vähemalt üks
nädal enne väljapaneku
algust, PS §18, lõige 6
Vallavalitsus, 4 nädalat, PS
§19, 21 päeva KMHS §41 ;
KOKS § 37, lõige 5.
Vallavalitsus, konsultant. 2
nädala jooksul väljapaneku
lõppemisest, PS §20, lõige 2.

Hendrikson&Ko kontor ja
koduleht, Vallavalitsus ja
koduleht

Vallavalitsus, konsultant. 1
kuu jooksul peale avaliku
väljapaneku lõppemist, PS
§21, lõige 1.
Vallavalitsus. 2 nädala jooksul
avalikust arutelust, PS §21,
lõige 3.
Konsultant KMHS §42, lõige 1

KKT, 30 päeva jooksul
dokumentide saamisest;
KMHS§42, lõige 1;
Vallavalitsus

Volikogu, KOKS §22, lõige 1
Vallavalitsus, 1 kuu jooksul
kehtestamise otsusest. PS
§25, lõige 4
Vallavalitsus, 1 kuu jooksul
kehtestamise otsusest. PS
§25, lõige 4
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3.2. Planeeringu ja KSH algatamine, planeeringuala kohta
lähteandmete kogumine ja olemasoleva olukorra
analüüs
Rägavere valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
19. jaanuaril aastal 2006 Rägavere vallavolikogu otsusega nr 19. Planeeringu
koostamise konsulteerimiseks sõlmis Rägavere Vallavalitsus lepingu OÜ
Hendrikson&Ko’ga. Üldplaneeringu eesmärk on kujundada läbi avaliku ja kaasava
planeerimisprotsessi valla ruumilised arengusuunad, täpsustada maa- ja veealade
kasutamistingimused ning määrata tiheasustusalad ja detailplaneeringu
koostamise kohustusega alad. Üldplaneeringu oluliseks eesmärgiks on tagada
omavalitsuses jätkusuutlik ja tasakaalustatud ruumiline areng, mis võtab arvesse
kõrgemalseisvaid strateegilisi eesmärke ja arengupõhimõtteid ning hindab
kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivaid mõjusid (loodusele, sotsiaalmajanduslikule ja ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale).
Üldplaneeringu koostamise näol on lisaks seadusenõude täitmisele (KOKS §5, lg
1; PlanS §8) tegemist volikogu strateegilise otsusega omavalitsuse territooriumi
teadvustatult ning läbi avaliku protsessi arendada. Üldplaneeringu puudumisel
toimuks areng kõiki osapooli hõlmava kokkuleppeta. Tõenäolisi arenguid juhul,
kui üldplaneeringut ei koostata ja ellu ei viida, on täpsemalt kirjeldatud käesoleva
aruande punktis 3.4.2. (KeHJS §40 lg4 p3).
Esimese tegevusena üldplaneeringu koostamisel teostati ülevaade valla
olemasolevast olukorrast. Faktandmete hankimine ja analüüs, olemasolevate
sektorarengukavade läbitöötamine ning erinevatelt osapooltelt (tehnovõrkude
haldajad, valla ettevõtted) saadud lähteinformatsiooni koondamine toimus
Rägavere vallavalitsuse ja konsultandi koostöös 2006.aasta esimesel poolel.
Lähteandmestik ning tugiplaan on aluseks planeeringu järgmistele etappidele ning
näitab arenguvajadused ja kitsaskohad. Andmete kogumiseks ja analüüsimiseks
töötati läbi kõrgemalseisvad arengudokumendid ning valla olemasolevad
arengukavad
(nt.
tehnovõrkude
arengukavad,
koolide
arengukavad).
Lähteandmed koguti erinevatest allikatest (nt. valla üldandmed, Statistikaameti
andmed, teatmeteosed jms). Lähtetingimusi paluti ka erinevatelt asutustelt ja
ettevõtetelt (laekunud vastused on toodud käesoleva köite lisas 2). Mõjutatava
keskkonna kirjeldus on toodud köites „Rägavere valla üldplaneering.
Lähteandmestik”, mis on lisatud ka käesolevale köitele.
Tugiplaani eesmärgiks on koondada erinevate kaardikihtidena valla ruumiline
informatsioon. Tugiplaan on maakasutuse seisukohast valla hetkeolukorra
analüüsi aluseks ning põhjaks planeeringulahenduse väljatöötamisel. Tugiplaan
koostati Eesti Põhikaardile 1:10 000, sellele koondati erinevatest allikatest erinev
ruumiline informatsioon, millest olulisemad on:
→ Looduskaitsealane informatsioon (kaitsealuste liikide elupaigad ja
kasvukohad, veekogud, kaitsealad jms) – Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus, Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS);
→ Rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud – Lääne-Viru maakonna
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”;
→ Katastripiirid ja sihtotstarbed – Eesti Maa-amet;
→ Muinsuskaitse objektid – Muinsuskaitseamet;
→ Tehnovõrkude ja rajatiste info: vastavad võrguhaldajad, arengukavad,
vallavalitsuste info.
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Nii tugiplaani kui lähteandmestiku tekstilist koondit täpsustati ning täiendati
üldplaneeringu tööseminaride käigus.
Valla üldplaneeringu lähteandmestiku analüüsi najal saab välja tuua järgmised
tingimused, millega üldplaneeringu koostamisel arvestada:
1. Valla rahvaarv on viimase paarikümne aasta jooksul kõikunud vähe, olles
küll kokkuvõttes veidi langemas. Oluline on rahvaarvu püsimise juures
sisserändajate võrdlemisi suur hulk, mis on takistanud elanike arvu
langemist. Viimasel ajal asutakse Rägavere valda kõige enam elama
Rakverest.
2. Ettevõtlus on Rägavere vallas peamiselt seotud põllumajanduse ja
puidutöötlusega, kuid vallas asub ka kalakasvatus ning turismisihtkohti.
Töötajate arvu poolest on olulisemaks tööandjaks vallavalitsus
allasutustega. Ettevõtlus vallas ei suuda pakkuda töökohti kõigile valla
elanikele. Maakonna tasandil soositud tegevusalad on põllumajandus ja
metsandus.
3. Vajalik on ühistranspordiühenduse tõhusam korraldamine. Tagada
tuleks nii parem ühendus Rakverega kui vallasiseselt, parandamaks
vallakeskuses paiknevate teenuste (lastehoid, tervishoid, kaubandus, klubi)
kättesaadavust ning edendamaks seotust Rakverega.
4. Olemasolevast suurem on Ulvi lastekodu ruumivajadus. Põlula kooli
juurde on ette nähtud võimla rajamine. Vajalik on perspektiivse apteegi
tekkimisega arvestamine.
5. MTÜ Uljaste Küla peab vajalikuks arendustöid Uljaste Linnamäel: rajada
kavatsetakse laulaulava koos tantsupõrandaga, korralik parkla sõidukitele,
telkimiskohad sinna juurde kuuluvaga, matkamaja, võrkpalliplats ja mäe
tippu vaateplatvorm.
6. Oluline väärtus on valla jaoks Mõedaku spordikeskus, mille näol on
tegemist olulise sporditegevuse ja vaba aja veetmise võimalusega kohalike
jaoks, ühtlasi märkimisväärse sihtkohaga tervisespordihuvilistele.
• Vajalik on sisespordirajatiseks maa reserveerimine Põlula kooli
juures.

3.3. KSH programmi koostamine
Paralleelselt lähteandmestiku analüüsiga toimus üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) protsessi algatamine üldplaneeringu koostamist
konsulteeriva ning KSHd teostava konsultandi poolt. KSH eesmärgid ning
protsessi kulu määrab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadus. Esimeseks etapiks on tulenevalt seadusest KSH programmi koostamine,
milles olulisemate aspektidena tuuakse ära:
→ Territoorium, millele KSHd teostatakse,
→ Keskkonnakomponendid, millele tõenäoliselt üldplaneeringu ellu viimine
mõju avaldab,
→ Isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi üldplaneeringu või
KSH vastu või keda kavandatav tegevus võib mõjutada
→ Esialgne KSH ajakava, mis tuleneb üldplaneeringu ajakavast.
→ KSH programm on aluseks üldplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju
strateegilisele hindamisele.
Rägavere valla üldplaneeringu KSH programmi sisu osas esitasid oma seisukohad
Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus ja Sotsiaalministeerium, Muinsuskaitseametilt
saadud info muinsusväärtuste kohta Rägavere vallas kaasati üldplaneeringu
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protsessi. Vastavad kirjad on toodud KSH programmi lisades. KSH programm on
toodud käesoleva aruande lisana.
• Lääne-Virumaa keskkonnateenistuselt küsiti seisukohta programmi sisu
osas (KeHJS § 36, lg 3) mai alguses 2006. Keskkonnateenistus avaldas
oma 24.05.2006 kirjas seisukoha, et hinnata tuleks omavalitsusepiiri
ning maakonnapiiri ülese mõju esinemise võimalust, esitas parandusi
ning täiendusi menetlusosaliste osas. Märkuste alusel täiendati ning
parandati vead KSH programmis.
• KSH
programmi
koostamise
ajal
tekkis
dialoog
ka
Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise
osakonnaga.
Oma
lõplikud
ettepanekud esitas Sotsiaalministeerium kirjaga 10.08.2006. Soovitati
hinnata ruumilise planeerimisega kaasnevat turvalisust (nii transport
kui ka kuritegevus) ning üldist heaolu tõusu (virgestus- ja puhkealad).
Samuti
soovitati
programmis
ära
tuua
hindamismetoodikad.
Ettepanekute alusel on täiendatud KSH programmi.
• Avalikustamise käigus esitas Muinsuskaitseamet ettepanekud, mis
kaasati üldplaneeringu koostamisse: kaardile kanti maaalaliste
kaitsealuste objektide piirid ning kultuurimälestiste registrinumbrid.
Muinsuskaitseameti kirjad on saadetud 06.07.2006 ja 31.07.2006.
KSH programmi avalik väljapanek toimus 30. juunist kuni 13. juulini. Lisaks
eelmainitud asutustele ei esitatud avaliku väljapaneku käigus KSH programmi
kohta ettepanekuid või küsimusi. Avalik arutelu, mis ühtlasi oli üldplaneeringu
lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu, leidis aset Rägavere Vallavalitsuses 14.
juulil 2006. Osalejaid oli kokku 11, avaliku arutelu protokoll on toodud käesoleva
aruande lisana KSH programmi koosseisus.
Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatas KSH programmi heakskiitmisest oma
18.09.2006 kirjaga.

3.4. Valla ruumiliste arenguvajaduste ja –perspektiivide
väljaselgitamine. Alternatiivsete ettepanekute
kaalutlemine keskkonna ja kõrgemalseisvate
arengudokumentide lõikes
Valla üldiste arengusuundade väljaselgitamise aluseks on võetud
• olemasoleva olukorra analüüs,
• kõrgemalseisvatest arengudokumentidest tulenevad arengusuunad ja –
eesmärgid,
• planeerimisprotsessi käigus toimunud kahe üldplaneeringu töörühmade
seminari tulemused, kus osalejad täitsid individuaalse küsimustiku ning
seejärel koostasid töögruppides vastavalt oma teemarühmale valdkondliku
arengualternatiivide ajurünnaku.
Esimest seminari alustati üldplaneeringu koostamise protsessi tutvustamisega
osalejatele, keda osalejate nimekirjale tuginedes oli kokku 18. Seminari raames
viidi läbi ankeetküsitlus töörühmade liikmete hulgas eesmärgiga saada
individuaalseid hinnanguid valla arenguvajaduste ning arenguvõimaluste kohta.
Seminaril vastas küsimustikule 17 osalejat. Osalt oli ankeedi ülesandeks ka
valmistada respondente ette järgnevaks rühmatööks – ajurünnakuks, mille käigus
arutati sarnased teemad läbi valdkonnakesksetes rühmades ning kanti
ettepanekud kaardile.
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I seminari küsimustiku ja ajurünnaku tulemuste analüüs näitas, et kohalikul
tasemel on osalejate arvamus valla arengusuundade suhtes küllaltki
ühtelangev: väärtustatakse sarnaseid teemasid/aspekte, nähakse sarnaseid
probleeme, arenguvõimalusi ja kitsaskohti ning samas vastavad väljapakutud
arengusuunad ka erinevate tasemete kõrgemalseisvate arengudokumentide
arengusuundadele (nt. soov säilitada puhast loodust ja head elukeskkonda,
arendada turismi/puhkemajandust ja -teenuseid jne). Vallas on väljakujunenud
arusaam, millises suunas on valda võimalik arendada, mistõttu erinevate
valdkondade lõikes reaalselt eksisteerivad üldised arengualternatiivid
(enamasti)
puuduvad.
Kuigi
arengusuundades
valitseb
konsensus,
eksisteerivad reaalselt arenguvariandid ehk erinevad arvamused ja
põhimõtted, kuidas valitud suunal ühte või teist valdkonda/piirkonda arendada.
Küsimustiku ning ajurünnaku tulemused kanti digitaalselt valla kaardile kahe
seminari vahelisel ajal. Teisel seminaril, mis leidis aset oktoobri alguses 2006,
täiendati ettepanekuid töögruppides ning tutvuti teiste töörühmade tehtud
ettepanekutega.
Tehtud ettepanekuid maakasutuse osas on tutvustatud ning keskkonnaaspektide
ning kõrgemalseisvate arengudokumentide lõikes kaalutletud peatükis 3.5.

3.4.1.

Valla strateegilised arengustsenaariumid

Valla arengustsenaariumite valimise üldiseks kontekstiks on ühiskonnas toimuvad
rahvastiku-, majandus- ja sotsiaalsed trendid, ülemaailmsetest kuni regionaalse
taseme
suundumusteni.
Ülemaailmsed
suundumused
(globaliseerumine,
infotehnoloogia areng ja säästva arengu nõuded) väljenduvad mitmete
sotsiaalmajanduslike trendidena: teenuste ja infotehnoloogiapõhise arengu
taustal maapiirkondades traditsiooniliste majandusharude (põllumajandus,
kalandus jms) ning tootmise vähenemine, elu- ja töökohtade ümberpaiknemine,
mobiilsuse kasv, keskkonnakaitse tugevnemine ja puhta loodus/elukeskkonna
väärtustamine jne. Rägavere valla kui Põhja-Eesti maavalla arengut mõjutavatest
trendidest võib olulisemaks pidada rahvastiku vähenemist ja noorte lahkumist;
autostumise tõusu ja ühistranspordi olulisuse vähenemist; puhta elukeskkonna
populaarsuse kasvu (suvemajade väljaehitamine, maale elama asumine);
keskkonnakaitseliste nõuete karmistumist; põllumajandusliku tootmise ja
metsandussektori olulisuse vähenemist; alternatiivse põllumajanduse arenemist
ja turismiteenuste tarbimise kasvu.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel töötati välja ülalnimetatud
seminaride, olemasoleva olukorra analüüsi, valla olemasolevate strateegilist
arengut suunavate dokumentide ja paralleelselt keskkonnamõju strateegilise
hindamise argumentatsioonile tuginedes valla strateegilised arengustsenaariumid
teemavaldkondade arengusuundumuste kaupa.
Aluseks võeti avalikule kokkuleppele ja suunavale arengule baseeruv nn
I-alternatiivstsenaarium, mis lähtub põhimõtetest, et valla strateegiliste
ruumiliste arengusuundade ja maakasutuse planeerimine toimub läbi avaliku
planeerimisprotsessi, arvestab erinevate osapoolte huvidega (eriti avaliku huviga)
ning
integreerib
erinevate
eluvaldkondade
ning
kõrgemalseisvate
arengudokumentide
arengusuunad
ja
–eesmärgid.
Ruumilise
arengu
planeerimine, mis võtab aluseks planeerimise hea tava ja osaluspõhimõtte tagab,
et planeeringus on arvestatud erinevate osapoolte ja huvidega ning on jõutud
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üldiselt aktsepteeritud arengusuundade ja –põhimõteteni. Valla erinevate
valdkondade arenguvajadusi ja -võimalusi käsitletakse integreeritult ning
terviklikult, mis tagab ka kõrgemalseisvate huvide arvestamise Euroopa Liidu,
Eesti riigi ja maakondlikul tasemel, sh keskkonnakaitseliste, majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste huvidega arvestamise. Avaliku protsessina toimuv
planeerimine võimaldab seeläbi kaitsta avalikke huvisid.
Valla strateegilisi ruumiliste suundumuste väljatöötamisel kujunenud seisukohti
võrreldi
keskkonnamõjude
strateegilise
hindamise
käigus
0alternatiivstsenaariumiga, ehk võrdlusstsenaariumiga mille puhul jätkub senine
areng. O-alternatiiv on tõenäoline arengutee juhul kui planeeringut ning
planeeringuga kavandatud tegevusi ellu ei viida ning jätkuvad praegused
protsessid. Selle stsenaariumi järgi on areng suunamata ning seda ei käsitleta
läbimõeldud tervikuna, vaid eraldiseisvate/integreerimata tegevuste, taktikaliste
plaanide ja lühiajaliste kavadena. Valla arendamine lähtub pigem era- kui
avalikust huvist: kuna eelisarendatavad piirkonnad ja majandus/tegevusharud
pole kokku lepitud, lähtutakse arendaja huvist. Üldplaneeringu puudumisel on
kohaliku omavalitsuse pädevuses arendustegevuste reguleerimine kehtivate
õigusaktidega sätestatud piirangute ja detailplaneeringute kaudu, mis pakub valla
territooriumile fragmentaarset, kuid mitte tervikliku lahendust. Avaliku huvi
kaitsmine avalikult kasutatavate alade määramatuse tõttu on piiratud.

Joonis 2. Üldplaneeringu
alternatiivide

Töö nr. 701/06

lahenduse

kujunemine

läbi

erineva

Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

taseme

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

3.4.2.

23

Mõjutatava keskkonna kirjeldus kui strateegilist
planeerimisdokumenti ellu ei viida (tõenäoline areng 0alternatiivi korral)

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §40 lg 4 p 3
toob välja, et KSH aruandes peab kirjeldama eeldatavalt mõjutatavat keskkonda
alternatiivsete arengustsenaariumide korral ja tõenäolist arengut juhul, kui
strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. Käesoleva planeeringu puhul ühtib
alternatiivne
arengustsenaarium
olukorraga
kui
strateegilist
planeerimisdokumenti ellu ei viida: kui avaliku planeerimisprotsessi ei toimu,
puuduvad erinevate huvidega arvestamine ning terviklikud ja integreeritud
käsitluse tulemusena saadud kokkuleppelised arengusuunad (ülalpool kirjeldatud
0-alternatiiv). Erinevate valdkondade võimalikest arengutest – alternatiivsetest
arengusuundadest johtuvaid keskkonnamõjusid ehk tõenäolisi mõjusid
keskkonnale detailsemate arengualternatiivide lõikes on vaadeldud peatükis 3.5.
Tõenäoline areng kui planeerimisdokumenti ellu ei viida
Juhul, kui planeerimisdokumenti ellu ei viida, on tõenäoliseks arenguks praeguste
trendide jätkumine ja olemasolevate probleemide võimalik süvenemine. Arengu
kirjeldus arvestab oluliste arengutrendidega, võttes aluseks hetkeolukorra (vt.
peatükk 2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus).
Viimaste
aastate
trendide
kohaselt
on
maavaldade
oluliseks
maakasutusmuutuseks
elamuehituse
laienemine
eriti
tõmbekeskuste
läheduses ning turismi- ja puhketeenuste pakkumise kasv, Rägavere valla
maakasutuse seisukohast on oluline ka põllumajanduse edasine areng.
→ Elamuehituse arendamine toimub vastavalt detailplaneeringutele või
projekteerimistingimustele, vallas ei ole määratletud elamuehituse
põhimõtteid ja tingimusi ega määratletud eelisarendatavaid piirkondi.
Arendamine toimub vastavalt arendaja huvile, mis üldiste kokkulepete ja
valla ruumilise arengu analüüsi puudumisel võib:
o kahjustada avalikku huvi (atraktiivsete puhkamiskohtade ja
kallasradade sulgemine, loodusväärtuste võimalik kahjustumine);
o mitte arvestada loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtetega (nt.
elamuehitus rohevõrgustiku koridorides, mis ei võimalda koridori
funktsioneerimist,
veekogude
ehituskeeluvööndite
ja
piiranguvööndiga mittearvestamine jne);
o põhjustada raiskavat ning ebaotstarbekat maakasutust ning
poolikuid infrastruktuurilahendusi;
o mitte arvestada piirkonna asustusstruktuuri, ehitustraditsiooniga
ning arhitektuurilise ilmega.
o võib tõsta omavalitsuse rahvaarvu, kuid suunamata arenguga ei ole
võimalik ette näha ja tagada avalike teenuste pakkumist (nt
haridus, tervishoid) või avalikult kasutatavate alade olemasolu.
→ Turismi- ja puhkemajanduse arendamine toimub vastavalt arendaja
soovidele ja alade atraktiivsusele ning võimalikult sektorarengukavale,
vallas pole määratud eelisarendatavaid tegevusi ja avalikuks kasutamiseks
määratud alasid, mille tulemusena võib:
o olemasolevate alade kasutusintensiivsus olla liiga kõrge ja
koormustaluvust ületav, millest tuleneb:
o suunamatu kasutus (nn „metsik turism”) selleks ebasobivates või
väljaehitamata kohtades
→ Majandussektoris jätkub valdavalt põllumajanduslik maakasutus,
mis ei võta arvesse valla võimalusi majandustegevuse mitmekesistamiseks
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ning ei pruugi arvestada looduslikest tingimustest tulenevate piirangutega
põllumajandusele.
o Tõenäoline areng on põllumajandusliku maakasutuse jätkumine ja
laienemine muuhulgas Pandivere nitraaditundlikul alal
o Valla
majandustegevuses
ei pöörata
piisavalt
tähelepanu
olemasoleva infrastruktuuri ning valla paiknemise poolt pakutavaid
võimalusi ning ei teadvustata neid potentsiaalsetele investoritele.
o Põldude
jätkuv
metsastumine,
väärtuslike
põllumaade
mittesihtotstarbeline
kasutamine
ning
traditsioonilise
maastikumustri muutus.

3.4.3.

Arengustsenaariumi valiku põhjused

Käesolev üldplaneering võtab aluseks suunatud arengu ehk Iarengustsenaariumi, mis lähtub avalikust kaasamisest ja erinevate huvide
integreeritud käsitlusest:
→ Avalik kaasamine planeerimisprotsessis võimaldab kohalikel elanikel kaasa
rääkida oma piirkonna arengus: millist arengut soovitakse ning millist
mitte. Avaliku planeerimisprotsessi läbi õpivad osalejad kohalike huvide
eest seisma. Osalemine tagab, et planeering võetakse kohalike elanike
poolt omaks ning selle põhimõtteid reaalselt ka järgitakse.
→ Avalik kaasamine tagab erinevate huvigruppide esindatuse ning võimaluse
lahendada konflikte ja saavutada kokkuleppeid arengusuundade ja
põhimõtete üle.
→ Avalik planeerimisprotsess võimaldab avalike (ühiste) huvide kaitse
erahuvide (üksikisiku või grupi) ees, seda nii valla kui laiema avalikkuse
(maakond, riik) tähenduses.
→ Integreeritud planeerimisprotsess lähtub terviku planeerimisest, mis võtab
arvesse kõrgemalseisvad arengusuunad ja –eesmärgid ning tagab seega
planeerimise järjepidevuse, tuues kõrgemad eesmärgid ja suunad
kohalikule tasemele.
Arengustsenaariumi valiku põhjuseks on omavalitsuse vajadus suunatud arengu
ning terviklike ruumiliste arengusuundade ja –põhimõtete järele, mis ühtivad ja
võtavad arvesse ümbritsevaid ruumistruktuure ning piirkonna arengueeldusi ja
kitsaskohti. Järgnevalt on toodud ülevaade seminaride tulemustest mis võeti
edaspidisel aruteludel arutlus- ja hindamisobjektiks planeerimis- ja KSH
protsessis
üldiste
arengusuundumuste
ning
maakasutuspõhimõtete
väljatöötamisel.

3.4.4.

Valla üldised arengusuunad

Rägavere valla üldplaneeringu koostamise järgmise etapina töötati välja erinevate
valdkondade üldised arengusuunad. Need on põhialuseks üldplaneeringu olulise
tulemi – maakasutuspõhimõtete – väljatöötamisel. Oluliseks sisendiks oli
siinkohal tööseminaride käigus esitatud teave arenguvajaduste ning –võimaluste
kohta. Järgnevad kaks peatükki:
• kajastavad
nimetatud
ettepanekuid
ning
kaalutlevad
neid
keskkonnatingimuste ja kõrgemalseisvate arengudokumentide lõikes,
• formuleerivad maakasutussuundade sõnastuse, mille alusel üldplaneeringu
edasise protsessi käigus luuakse maakasutuspõhimõtted.
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Valla strateegiliste arengusuundade kujunemise lugu

Järgneva peatükiga antakse ülevaade esimese üldplaneeringu tööseminari raames
läbi viidud ankeetküsitluse ja sellele järgnenud ajurünnaku tulemustest
ning esitatakse tehtud ettepanekute tõenäolised keskkonnamõjud. Üldine teave
seminari toimumisest ning peamistest tulemustest on toodud käesoleva aruande
peatüki 3.4 alguses. Küsitluse tulemused on oluliseks üldplaneeringu protsessi
osaks, luues valmiduse järgnenud ajurünnakule ning olles aluseks valla
sektoriaalsete arengusuundade formuleerimisele.
1. Osalejate poolt väärtustatakse Rägavere valla looduskeskkonda, mis on ka
märgatavaks mõjuriks valla kui elukeskkonna väärtustamisel. Ohtu nähakse
loodusele peamiselt potentsiaalsest kaevandamisest, samuti aga ka tulevasest
võimalikust
ettevõtlusest
–
eelistataks
väiksemahulist
loodussäästlikku
ettevõtlust.
Looduse väärtustamisel on oluline koht üldplaneeringul. Kuna ankeetide alusel
selgus, et ümbritsev loodus on kohalike jaoks ka oluline osa kvaliteetsest
elukeskkonnast, tuleb üldplaneeringu lahenduste väljatöötamisel pöörata oluliselt
tähelepanu igasugusel tegevusel loodussäästlikule arendamisele. Sellise
arendustegevusega toetataks ka üleriigilise planeeringu Eesti 2010 ellu viimist,
mis näeb muuhulgas ette
→ keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamist,
→ looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamist ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamist;
→ väärtuslike maastike säilitamist;
→ asustuse ning maakasutuse suunamist eesmärkide saavutamiseks.
Euroopa ruumilise arengu baaspõhimõtted sätestav Euroopa Ruumilise Arengu
Perspektiiv toob eesmärgina regionaalsel kujundamisel maa-linn suhetes uue
kvaliteedi loomise. Rägavere vald saab dialoogis Rakverega pakkuda väärtuslikku
looduskeskkonda nii loodussäästlikuks puhkeotstarbeks kui elukeskkonnana neile,
kes eelistavad elukohana linnalähedast looduslikku ruumi ning võiksid
moodustada vastava otsuse korral märgatava osa valda kavandatavate uute
elamualade asustajatest.
Olulise ohuna looduskeskkonnale nähakse potentsiaalset kaevandamist valla
territooriumil. Üldplaneeringuga ei ole võimalik üleriigilise tähtsusega maavara –
põlevkivi – kaevandamist reguleerida, kuna see väljub antud planeeringutaseme
pädevusest. Küll aga on võimalik läbi üldplaneeringu kui avaliku, kohaliku
elanikkonna huvisid ja soove kajastava ning antud juhul esindava dokumendi
kehtestada eelistatud maakasutuspõhimõtted ning koostöös jõuda parima
võimaliku, keskkonda minimaalselt koormava lahendini. Eesti säästva arengu
riiklik strateegia Säästev Eesti 21 esitab ökoloogilise tasakaalu säilitamise Eesti
looduses jätkusuutlikkuse keskse tingimusena. Üheks nimetatud eesmärgi
saavutamise keskseks komponendiks on loodusvarade kasutamine viisil ja mahus,
mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu. Selliseks loodusvaraks tuleb lugeda ka
põlevkivi, mille kaevandamiga ei tohi kaasneda elukeskkonna halvenemine,
muuhulgas läbi loodusliku tasakaalu häirimise.

2. Parandamist vajab ühistranspordiühendus valla sees, samuti Rakverega.
Hõlbus ühendus erinevate huvipunktide vahel on väärtusliku elamiskeskkonna
oluliseks komponendiks. Hea ühendus ja teenuste kättesaadavus võimaldab
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aidata kaasa asustuse ruumilisele tasakaalustatusele, kuna kohalikust keskusest
ruumiliselt eemal paiknemisega ei pea tingimata kaasnema ilma jäämine
keskuses pakutavatest teenustest. Asustuse ruumilise tasakaalustamise vajaduse
toob välja ka Eesti üleriigiline planeering.
Tegevuse
kavandamisel
tuleb
arvestada
lisaks
tavapärasele
ühistranspordikorraldusele ka alternatiivsete võimalustega nagu koolibuss,
ühekordsed reisijateveod olulisemate ürituste puhul, aga ka näiteks
kergliiklusteed. Käesoleval hetkel on osade ürituste korral inimeste transport juba
korraldatud
ühekordsete
vedudega.
Sellised
lahendused
võimaldavad
paindlikumat ning tõenäoliselt rahaliselt säästvamat transpordikorraldust.

3. Kaaluda tuleb järgmiste avalikult kasutatavate kergliiklusteede rajamise
võimalust ning tasuvust:
Paralleelselt suuremate teedega
a. Kabala-Ulvi-Põlula-Vinni; toodi välja ka, et Põlula ja Ulvi vaheline
kergliiklustee peaks olema kõvakattega ning valgustatud
b. Uuemõisa piisonifarm – Mõedaku – Võlumäe - (Võlumäe (Sinisalu)
dendropark) – Ulvi – Põlula kalakasvatus – Uuemõisa piisonifarm
c. Ulvi – Miila – Viru-Kabala – Uljaste
d. Nurkse – Põlula – Lavi – Sae – Rakvere suunale
e. Ulvi sees, näiteks Ulvi tiigi põhjakallas
Kergliiklusteede rajamine omab peamiselt positiivseid keskkonnamõjusid.
Olulisematena võib välja tuua:
→ Sihtpunktide omavahelise ühendatuse parandamine
→ Liiklusturvalisuse tõus
→ Kaudne positiivne mõju inimeste tervisele läbi aktiivse füüsilise tegevuse
→ Koormuse vähenemine looduskeskkonnale läbi autokesksele liiklemisele
alternatiivi pakkumise
Probleemseteks kergliiklusteede rajamise aspektideks võivad osutuda:
→ Maaküsimused kergliiklustee paigutamisel – kokkulepped maaomanikega
→ Küsimused kergliiklustee paigutamisel seoses väärtusliku miljööga (kas
eraldiseisev
kergliiklustee
võib
lõhkuda
väljakujunenud
maakasutusmustrit)
→ Kergliiklustee ehitusmaksumus ning hoolduskulud
→ Kergliiklustee paigutuse otstarbekuse hindamise keerulisus
Ankeetides nimetati vajadus hinnata kergliiklustee rajamise tasuvust. Eestis
puudub väljakujunenud tava, samuti ka normeeriv määratlus kergliiklustee
rajamise põhjendatuse hindamiseks. Ka puudub ühtne seisukoht küsimuses, kas
kergliiklustee rajamise vajalikkust tuleks hinnata olemasolevate marsruuti
läbivate jalgratturite hulgaga või potentsiaalsete kasutajate määraga. Seega tuleb
kergliiklusteede rajamise vajalikkust ja põhjendatust hinnata eelkõige avaliku
protsessi käigus, üldplaneeringu töörühmade ning juhtrühma kohtumiste raames.
Ankeetides nimetatutest tuleb tõenäoliselt prioriteetseks pidada valla keskuse
ning Põlula koolihoone ühendamist valgustatud kõvakattega kergliiklusteega.
Arvesse tuleb võtta hindamisel asustuse paiknemist, ettevõtlust, ühendust
Rakverega ning teadvustada kergliiklusteede maksumust. Analüüsil tuleb
teineteisest eraldada ka tee rajamine peamiselt kohalike elanike liikumisvajaduste
rahuldamiseks ning eeldatavalt turismiotstarbeks rajatav tee.
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Üldplaneeringu ja KSH teostamise käigus selgus ka kaks iseseisvat
kergliiklusteedega seotud projekti:
a.
Aarla puhkeküla ümbruse heakorrastamine ning puhkeküla eeldatav
ühendamine lähialade huviobjektidega kergliiklusteede abil. Tegevus puudutab
peamiselt Rägavere valla põhjaosa (näiteks Mõedaku spordikeskus). Täpsem
teave kaasnevate tegevuste kohta on selgumas.
b.
SA Lääne-Viru Terviserajad. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on LääneVirumaamaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamine kindlustamaks looduses
aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus olulisele osale
Lääne-Virumaa elanikkonnast. Praegusel hetkel kavandatu on esitatud skeemil 1.
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Skeem 1. SA Lääne-Viru Terviserajad kavandatav tegevus. Allikas: Rägavere
vallavalitsus

Kergliiklusteede
kavandamisel
tuleb
arvestada
võimalustega
tegevuse
ühildamiseks, et ei tekiks dubleerivaid lahendusi. Nagu selgus üldplaneeringu
protsessi käigus, on SA Lääne-Viru Terviserajad raames kavandatud tegevus

Töö nr. 701/06

Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

29

peamiselt seotud olemasolevate metsaradade kohandamisega puhke- ja
tervisespordiotstarbelisteks radadeks. Olles sellisena küll väärtuslik, ei saa
kavandatut näha samatähenduslikuna kaht punkti ühendava kergliiklusteega.

4. Arvestada tuleb järgmiste võimalikku miljööväärtust omavate paikadega ning
võimalike vaatamisväärsustega:
a. Ulvi mõis ja mõisa ümbrus
b. Viru-Kabala raudteejaam ning selle ümbrus
c. Põlula kool, ümbritsev park ja jahiloss
d. Miila hiiemägi
e. Uljaste linnamägi, Uljaste küla
f. Sae küla
g. Nn Kuremuna piirkond Kõrma külas Rakvere-Rannapungerja maantee
läheduses
h. Kaardil märgitud ala Rihula külas
i. Kuivajõe piirkond mõlemal pool Rakvere-Rannapungerja maanteed
j. Valgesoo piirkond Rakvere-Rannapungerja maantee ja Nurkse-Põlula
maantee ristumiskohast lõunas
k. Nn Alumiste piirkond Põlula mõisakompeksist kagus Kunda jõe ääres
l. Kabala-Vabatküla
m. Nn Kukelinn Sämi-Sonda-Kiviõli maantee ja Tallinn-Peterburi raudteetrassi
vahel
Miljööväärtuse tuvastamiseks on vajalik teostada vaatlused välja pakutud aladel.
Vajadusel tuleb võimaliku miljööväärtuse hindamisse kaasata eksperthinnang.
Juhul, kui on alust miljööväärtusliku piirkonna moodustamiseks, tuleb selle
kasutustingimused määrata üldplaneeringu seletuskirjas. Vajadusel tuleb kaaluda
ka väärtuslike objektide kohaliku kaitse alla võtmist.
Maakonna
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” on määratletud väärtuslikud maastikud, mis osaliselt
kattuvad tehtud ettepanekutega. Sellisteks on:
ulatuslik Lavi-Männikvälja-Põlula-Mõedaka-Linnamäe-Võlumäe teise klassi
(maakonna tasandil oluline) väärtuslik maastik. Põhiliselt põllumajandusja külamaastik, samuti loodusmaastik. Antud ala piiresse jäävad
ettepanekutest Ulvi mõis ning Sae küla, lisaks kanti kaardile ka Viru hiis,
Valgesoo, Kuivajõe, Alumiste tellisetehas.
maakonna tasandil oluline Uljaste väärtuslik maastik. Alale jääb
ettepanekutest Uljaste küla ja linnamägi.
Käesoleva hetkel muinsuskaitsealused objektid on nimekirjast
Kabala raudteehoone (arhitektuurimälestis nr AK27081),
Miila Hiiemägi (arheoloogiamälestis, reg nr 10373),
Uljaste linnus (arheoloogiamälestis, reg nr 10378)
Üldplaneeringus tuleks teha ettepanek Ulvi mõisa ning Põlula mõisakompleksi,
samuti Alumiste tellisetehase kaitse alla võtmiseks või kaaluda nende
üldplaneeringuga väärtuslikuks määramist ning kasutustingimuste määramist.

5. Perspektiivsete ettevõtlusvaldkondadena nähakse põllumajandust ning
turismi.
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Põllumajandust, samuti metsamajandust näeb prioriteetse tegevusharuna ka
Lääne-Viru maakonnaplaneering. Põllumajanduses näeb maakonnaplaneering
järgmisi eesmärke:
→ Maaelanike elatustaseme tõstmine ja elukvaliteedi parandamine.
→ Tagada kindlustatus omatoodetud toiduainetega.
→ Looduslike reservide maa, metsa ja loomade tootmispotentsiaali
säilitamine.
→ Maa asustamine elanikkonnaga ja maale kultuurse väljanägemise
andmine.
→ Selliste tootmismeetodite kasutamine põllumajandustootjate poolt, mis ei
kahjusta inimeste või loomade tervist ega degradeeri keskkonda,
kaasaarvatud bioloogilist mitmekesisust.
Maakonnaplaneering näeb ette ka maakonna tasandil suunatud tegevusi
eesmärkide saavutamiseks. Tegevused on toodud Rägavere valla üldplaneeringu
lähteandmestiku kaustas arengudokumentide kirjelduses.
Maakonnaplaneeringus on rõhutatud valdava osa Rägavere valla põllualade kõrget
viljelusväärtust. Rõhutatud on, et alasid tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses
või säilitada avamaastikuna. Sellistena on esitatud näiteks Ulvi, Viru-Kabala,
Põlula, Mõedaku ja Miila küla piirkonnad. Alad boniteediväärtusega üle 40 punkti
on toodud üldplaneeringu kaardil. Aladele sihtotstarbe leidmisel tuleb arvestada
eelistusega põllumajanduslikule kasutusele. Ühtlasi tuleb kaaluda ala sobivust
põllumajanduseks seoses põhjaveekaitstusega ning olemasolevate asulate
loomuliku laienemisvajadusega.
Põllumajanduses peab tingimata arvestama Pandivere nitraaditundliku alaga ning
muude kaitsmata põhjaveega alade paiknemisega.
Turismialase tegevuse tõenäoline arendamine saab johtuvalt paiknemisest LääneVirumaal, mitmete oluliste turismipiirkondade läheduses, toimuma võrdlemisi
tihedas konkurentsisituatsioonis. Oluline on ka ennetada potentsiaalset konflikti
turismi ning kohaliku looduse väärtuslikuna säilimise vahel.

6. Tähelepanu tuleb pöörata infrastruktuuri arendamisele. Kaaluda tuleb
internetiühenduse kättesaadavuse parandamise võimalusi läbi üldplaneeringu.
Tänavavalgustuse, samuti kergliiklustee arendamisel tuleb eelisarvestada Ulvi ja
Põlula vahelist kooliteed.
Üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on maakasutuse määramine ning interneti
kättesaadavus on maakasutusega seotud kaudselt. Ankeetides mainiti kohtadena,
kus on vajalik internetiteenuse kättesaadavuse parandamine Viru-Kabalat ning
Ulvit, samuti Kantküla. Kaks esimest neist on valla tihedamini asustatud punktid,
kus teenuse osutamine peaks olema majanduslikult efektiivsem.

7. Leida võimalusi kaevandamise suunamiseks/piiritlemiseks, et vähendada
võimalikult mõju kohalikule loodusele
Maavarade kaevandamisega seotut reguleerib Eesti Vabariigis Maapõueseadus.
Kaevandamisloa taotlemist ja kaevandamisloa andmist kajastab seaduse teine
jagu. Kohalikul omavalitsusel on võimalus kaevandamise loa andmisse sekkuda
menetluse käigus – vastavalt seaduse §-le 28 lg 3 esitab kaevandamise loa andja
(üleriigilise tähtsusega maardla korral keskkonnaministeerium) loa taotluse ja
selle kohta tehtava otsuse eelnõu Eesti Maavarade Komisjonile ning kohaliku
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omavalitsuse organile. Otsus loa andmise kohta langetatakse arvestades Eesti
Maavarade Komisjoni arvamust (§28 lg 4). Vastavalt seadusele keeldutakse loa
andmisest muuhulgas (§34 lg 1) järgmistel juhtudel:
pt 2 - loa taotleja kavatseb kasutada avamaakaevandamist ja kaitstava
loodusobjekti kaitse-eeskiri keelab maavara kaevandamise või kaevandamine
kahjustab loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine on menetluses
pt 3 - loa taotleja kavatseb kasutada allmaakaevandamist ja kaevandamine
kahjustab kaitstavat loodusobjekti või loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine on
menetluses
pt 16 - kohalik omavalitsus ei ole kaevandamisloa andmisega nõustunud.
Viimasel juhul tohib kaevandamisluba anda Vabariigi Valitsuse nõusolekul (§34 lg
2).

8. Arvestada üldplaneeringu koostamisel Mõedaku kui valla ja maakonna
tasandil olulise objektiga.
Mõedaku arengukavas aastateks 2006-2012 kirjeldatakse Mõedaku spordibaasi
järgmiselt:
Mõedaku spordibaas tegutseb aastaringselt Lääne-Virumaa spordikeskusena, mis
on eelkõige tuntud suusabaasina, kuid pakub igakülgseid aktiivseid rekreatsioonija sportimisvõimalusi ka lumevabal perioodil. Baasis on käimas kaasaegsete
tingimuste loomine igal tasandil spordiga tegelejatele ning aktiivse vaba aja
nautijatele. Edaspidi nähakse arengus ette muutmist tervisekeskuseks.

3.4.6.

Valla arengusuunad valdkonniti

Hendrikson&Ko planeerijate ja keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühm
töötas läbi ja hindas seminaride tulemusel selgunud valla strateegiliste
arengusuundade mõju piirkonna majanduslikule ja looduslikule keskkonnale.

Looduskeskkonna arengusuund
Looduskeskkonna
üldiseks
arengusuunaks
on
praeguse
maakasutusmustri valdav säilitamine, alade hoidmine põllu- ja
metsamajanduslikus kasutuses. Looduskeskkonna, maatulunduslike
maastike
ning
ajalooliselt
väljakujunenud
kultuurmaastike
ja
asustusstruktuuri
sidumine/säilitamine
moel,
mis
tagaks
kõrgekvaliteedilise elukeskkonna uute elamualade ja eluasemekohtade
rajamisel
valda.
Looduslike
rohevõrgu
struktuuride
sidumine
puhkeotstarbeliste maade ja avalikult kasutatavate matkaradadega.
Puhkeotstarbelised maad ning looduslikud puhveralad
→ puhkeotstarbeliste maade täpsema funktsiooni määratlemine, tagamaks
puhkealade sihtotstarbelist kasutust ja hooldust
→ puhkealade kavandamisel rohevõrgustikuga ning miljööväärtuslike alade
paiknemisega ning nende kasutustingimustega arvestamine
→ puhkealade omavaheline sidumine kergliiklusteede ja matkaradadega
→ looduslike puhveralade loomine läbi haljasala- ja parkmetsamaa
reserveerimise
negatiivse
keskkonnamõju
leviku
takistamiseks
tootmisalade ning elamupiirkondade vahel
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Antud arengusuund vastab kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide
läbivatele eesmärkidele, mis rõhutavad looduslike ja kultuuriliste väärtuste
kaitset, seda erinevate loodus- ja keskkonnakomponentide kaitse ja toimimise
tagamise läbi (nt. rohevõrgustik, väärtuslikud maastikud, kaitsealused objektid,
kaitsealused liigid ja väärtuslikud kooslused; veekaitse, välisõhukaitse).

Sotsiaalse keskkonna arengusuund
Sotsiaalse
keskkonna
arengusuunaks
on
pakkuda
kvaliteetset,
kättesaadavat ja mitmekülgset haridust, kultuuritegevuste ja spordiga
tegelemise ja vaba aja veetmise võimalusi turvalises elukeskkonnas.
Sotsiaalmaa
→ Üldkasutatavate era- ja avalikku teenust pakkuvate ühiskondlike hoonete
maade
reserveerimine
proportsionaalselt
vastavalt
elamumaade
kavandamisega
→ Avalikult kasutatava maa täiendav reserveerimine praeguseks välja
kujunenud maakasutuse alusel ning hetkevajaduste rahuldamiseks
ennekõike valla keskuste Ulvi ja Kabala keskuste vajadusi ja perspektiive
arvestades
→ täiendavate munitsipaalmaade määratlemine sotsiaalse infrastruktuuri
arenguks järgides asustuse arengusuundi
Sotsiaalse keskkonna arendamise alused järgivad ka maakonnaplaneeringus
toodud üldist eesmärki: luua maakonna erinevates piirkondades võrdväärsed
elamistingimused, mis väljendub vallas kvaliteetse sotsiaalse elukeskkonna
loomisena, kus võimaldatakse kättesaadavaid, mitmekülgseid ja kvaliteetseid
avalikke teenuseid (haridus, sotsiaalteenused) ja infrastruktuuri (hooned, puhkeja spordiplatsid/teed).

Majandusvaldkonna arengusuund
Majandusvaldkonna põhilisteks majandusharudeks on tegelemine
põllumajandusega ja turismi- ja puhkemajandusega ning võimalikult
mitmekülgse kohaliku teenindussektori loomine.
Põllumajandusliku
tootmise suunaks on keskkonnareostust vähendav ja vältiv tootmine, sh
alternatiivpõllumajandus. Turismi- ja puhkemajandust arendatakse
lähtuvalt erinevate alade koormustaluvusest. Teenindussektori edasise
arengu sõlmpunktideks on olemasolevad suuremad asulad.

Äri- ja tootmismaad
→ Põllumajandusliku maakasutuse säilitamine ja soodustamine eelkõige valla
kõrge viljelusväärtusega põllumaadel
→ Ärimaa reserveerimine teenuste pakkumise otstarbekaks korraldamiseks
valla tiheasustusaladel hea ligipääsetavusega kohtades
→ Olemasoleva tootmismaa ja -hoonete maksimaalne, ent ümbritsevat
keskkonda säästev ekspluateerimine
→ Tootmismaade, eriti näiteks metsa- ja saematerjalitööstuse kavandamisel
olemasoleva infrastruktuuri võimalustega arvestamine (sh raudtee ja
Tallinn-Narva maantee lähedus)
→ Reguleeritud puhkemajandusliku iseloomuga äri- ja teenindussfääri arengu
soodustamine looduskaunites ja miljööväärtuslikes kohtades
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Kõrgemalseisvad arengudokumendid – ESDP, Üleriigiline planeering Eesti 2010 ja
Lääne-Viru maakonnaplaneering – rõhutavad kõik piirkondade arengupotentsiaali
ärakasutamist. Rägavere valla arengueelised tulenevad valla paiknemisest olulise
transpordimagistraali Tallinn-Peterburi maantee lähedusest ning regionaalse
keskuse
Rakvere
lähedusest,
olles
suutnud
säilitada
traditsioonilised
tootmisharud, kauni ja puhta looduse ning rikkumata kultuurmaastikud.
Nimetatud väärtusi ära kasutades, õppides Tallinna ümbruse valglinnastumise
halbadest kogemustest ning suunates ettevõtluse ja sellega tõenäoliselt kaasneva
elamuehituse arengut vallas kooskõlas teiste valdkondadega on piirkonnal suured
eeldused saada väärtuslikuks elu- ning töökeskkonnaks. Tööstussektori
osatähtsus vallas on väike ning käesolevalt nähakse suurte tööstusettevõtete
puudumist pigem tugevusena.

Asustuse ja elamuehituse arengusuund
Asustuse ja elamuehituse arengusuunaks on elamuehituse suunatud
edasiarendamine ning võimaldamine selleks sobivates kohtades ning
mahus, eesmärgiga kasutada ära Rakvere kui regionaalse keskuse
lähedust ning pakkuda väärtuslikku elukeskkonda mis säilitab
hajaasustuses
olemasoleva
asustusstruktuuri
ning
võimaldab
kompaktselt
hoonestatud
alade
suunatud
laienemist.
Asustuse
laiendamise oluliseks kriteeriumiks on rohevõrgustiku toimimise
tagamine ja väärtuslike maastike säilitamine vastavalt maakonna
teemaplaneeringu
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” toodud tingimustele.
Elamumaad
→ Täiendavate
elamumaade
määratlemine
sobivates
piirkondades,
võimaldamaks valla elanikkonna suurenemist
→ Täiendavate elamumaade asukohtade määratlemisel väljakujunenud
asustuse ning sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arenguvõimalustega
arvestamine
→ Perspektiivsete ja olemasolevate elamualade sidumine loodus- ja
muinsusväärtuslike aladega, tagamaks elamualade atraktiivsust
ehitusja
maakasutustingimuste
väljatöötamine
→ Detailsemate
looduskaunites ning miljööväärtuslikes piirkondades, tagamaks ajaloolise
asustusstruktuuri ning väärtusliku looduskeskkonna säilimise
→ Ajaloolisele
asustusstruktuurile
(külatüübid)
tuginedes
võimalike
hoonestusalade asukohtade määratlemine hajaasustuses
→ Nii väikeelamumaa kui korruselamumaa reserveerimine valla keskuses
Ulvis, vajadusel ka Kabala külas, tagamaks mitmekülgsemat maakasutust
valla keskusasulates.
Üleriigiline planeering Eesti 2010 toob välja, et Eesti asustussüsteemis tuleb
vältida ulatusliku uue haja-asustuse tekkimist, eesmärgiga säilitada olemasolev
väärtustatud asustus- ja maastikustruktuur. Uue haja-asustuse tekkimisel järgida
olemasolevat asustus- ja maastikustruktuuri. Rägavere valla praegused valdavad
külatüübid – ahelküla, sumbküla ja hajaküla, on kujunenud kompaktsematest
küladest hajumise tulemusena. Virumaa piiridesse jääval Pandivere kõrgustikul
koos selle äärealadega olid 19. saj. I poolel valdava külavormina esindatud
ridakülad, kohati koos tihedate sumbküladega. 19. sajandi teisel poolel toimunud
talude kruntimine tõi kaasa seniste kompaktse hoonestusega külade hajumise,
muutes külatüüpe ja asustustüüpi. Eriti hajusid külad Viru- ja Järvamaal, kus
need olid enamasti suuremad ja tihedamad. 1920.-30.a. laienes ja kasvas Eesti
ala asutus valdavalt hajutatult. Rägavere vallas leidub valla idaosas sumbkülasid,
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valla põhjaosas Viru-Kabala ja Nõmmise küla piirkonnas on suurema põllumassiivi
äärde (kohati metsaserva) moodustunud ahelkülad. Valla lääneosas leidub
hajakülasid, nt. Kantküla ja Nurkse. Kohati on nn „puhaste” külatüüpide
väljatoomine keeruline, kuna hajumise käigus on külad omandanud sega- või
Soodustamaks
vallas
elamuehitust
laiendatakse
üleminekuvormi
jooni.
olemasolevaid elamualasid suuremates kompaktse hoonestusega asulates: Ulvis
ja Kabalas, võttes väljaehitamisel aluseks terviklahenduste väljatöötamise, et
tagada kvaliteetne elukeskkond.
Rägavere
valla
arengueelised
tulenevad
valla
paiknemisest
olulise
transpordimagistraali Tallinn-Peterburi maantee lähedusest ning regionaalse
keskuse Rakvere lähedusest, olles suutnud säilitada kauni ja puhta looduse, ning
rikkumata kultuurmaastikud. Nimetatud väärtusi ära kasutades, õppides Tallinna
ümbruse valglinnastumise halbadest kogemustest ning suunates elamuehituse
arengut vallas kooskõlas teiste valdkondadega on vallal suured eeldused saada
väärtuslikuks elu- ning töökeskkonnaks.

Tehnilise infrastruktuuri arengusuund
Tehnilise infrastruktuuri valdkonna arengusuunaks on pakkuda elanikele
võimalikult kõrge kvaliteediga elukeskkonda teede, tehnovõrkude ja rajatiste arendamise läbi.
Üleriigilise planeeringu Eesti 2010 ühe olulise valdkonnana on toodud välja
transport, mille suundumuseks on tagada territooriumi hea ruumiline seostatus ja
ühendatus läbi teede ja keskkonnasõbralikuma ühistranspordi arendamise. Head
ühendusteed ja -võimalused tagavad elanikkonnale kõrgemate teenuste
kättesaadavus, mis aitab kaasa eesmärgile luua maakonna erinevates
piirkondades võrdväärsed tingimused. Head teed ja transpordiühendused
võimaldavad valla erinevate piirkondade paremat seostatust ning ligipääsu
kohalike keskuste avalikele ja erateenustele. Kõrgemate teenuste kättesaadavuse
kõrval aitab võrdväärseid elamustingimusi luua ka kohapealsete tehniliste
infrastruktuuride kättesaadavus ja kvaliteet: ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
soojamajandus, elekter, andmeside jms.

3.5. Maakasutuspõhimõtete kujunemine
Valla
üldiste
arengusuundumuste
väljaselgitamise
järel
keskenduti
konkreetsemalt
valla
maakasutuse
planeerimisele
ning
valla
maakasutuspõhimõtete väljatöötamisele. Järgnevates seminarides ilmnes, et
ühes või teises valdkonnas kerkisid esile erinevad arenguvõimalused, mis
väljendusid erinevates põhimõtetes, kuidas antud valdkonda peaks edasi
arendama. Käesoleva peatüki ülesehitus lähtubki tekkinud erinevatest
arengualternatiividest kuidas/mis kaalutlustel otsustati ühe või teise variandi
kasuks ning kuidas töötati pidevalt kaasnevat keskkonnamõju hinnates välja valla
maakasutuspõhimõtted.
Maakasutuspõhimõtete all mõeldakse erinevate funktsioonidega maade üldisi
arengusuundi ja kasutusstrateegiaid. Maakasutuspõhimõtted on üldplaneeringu
väga oluliseks tulemuseks, sest nad kajastavad erinevate huvigruppide vahelist
kokkulepet, kuidas valla territooriumit edasi arendada. Maakasutuspõhimõtetele
tuginedes
koostatakse
perspektiivne
maakasutusplaan.
Ometi
tuleb
maakasutuspõhimõtteid
pidada
välja
töötatud
üldplaneeringu
kaardist
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olulisemaks, kuna maakasutuse reaalsel kujunemisel tuleb jälgida just seda, et
tegevus ei läheks vastuollu avalikult kokku lepitud printsiipidega maakasutuse
osas.
Rägavere valla maakasutuspõhimõtted kujunesid üldplaneeringu tööseminaride
tulemuste alusel, arvestades kõrgemalseisvate arengudokumentidega nagu
Lääne-Viru maakonnaplaneering, Eesti üleriigiline planeering, maakonna
teemaplaneering Asustust ja maakastutust suunavad keskkonnatingimused,
tuginedes Rägavere valla arengukavas toodud strateegilistele eesmärkidele ning
valla olemasoleva olukorra analüüsi tulemustele. Maakasutuspõhimõtteid
täiendati ning täpsustati üldplaneeringu koostamise juhtrühma töökoosolekutel.
Planeeringu seminarides liiguti arengusuundumuste ja maakasutuspõhimõtete
väljaselgitamisel järk-järgult üldiselt üksikumale.
I seminaril töötasid erinevad töögrupid valla kaardiga ning joonistasid sellele
vastavalt
etteantud
juhendile
oma
valdkonna
arengusuundadest
ja
arenguvajadustest tulenevad maakasutuse esmased ettepanekud, mille
kokkuvõtte ja analüüsi põhjal selgusid esmased arengupõhimõtted, samuti
konfliktsed teemad ja piirkonnad.
Võttes aluseks I seminari tulemused täpsustasid, täiendasid ja ühtlustasid
osalejad II seminaris oma eelnevalt tehtud ettepanekuid, hinnates nende
asjakohasust ning hinnates ja põhjendades võimalikel konfliktialadel või
küsitavuste juures milline maakasutus ja millises ulatuses sinna sobib. Tehti
vajadusel lisatäpsustused ning täiendused. Konkreetsemalt hinnati olukorda ning
planeeriti võimalikku maakasutust valla kahes tihedamini asustatud paigas: valla
keskuses Ulvis ning Kabala külas: määrati võimalikud ettevõtlus- ja elamumaa
asukohad, teenuste paiknemine. Selgus ka täienevaid üldplaneeringust
eraldiseisvalt toimuvaid arenguid näiteks kergliiklusteede osas.
Üldiste seminaride järel koondus sisuliste otsuste tegemine juhtrühmatöösse, kus
analüüsiti, täiendati ja parandati väljatöötatud maakasutuspõhimõtteid ja
maakasutuskaarti.
Planeeringu seminaridega kujunesid valla arengu seisukohalt ja keskkonnamõju
hindamise seisukohalt oluliseks järgmised teemad:
→ Elamumaade arendamine
→ Äri- ja tootmismaade arendamine
→ Teede ja tehnilise infrastruktuuri arendamine
→ Ühiskondliku-avaliku kasutusega maade arendamine
→ Loodusväärtuslike maastike säilimise tagamine

3.5.1.

sElamumaade maakasutuspõhimõtete kujunemine,
kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju,
alternatiivide hindamine ja valikute kaalutlemine

Ettepanekud
täiendavate
elamualade
määramiseks
tehti
järgmistes
piirkondades:
→ Ulvi küla ümbrus
→ Kabala küla ümbrus
→ Põlula ja Uuemõisa vahel mõlemal pool Nurkse-Põlula maanteed
→ Nurkse külas Kuivajõe piirkonnas
→ Valla loodenurgas Viru-Kabala külast lääne suunas Aarlas
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→ Põlulas
→ Sae külas
Tulenevalt Rakvere lähedusest tuleks elamualade reserveerimisel enam
tähelepanu pöörata piirkondadele, millel on hea ühendus Rakverega, ühtlasi aga
Ulviga kui valla keskusega. Selliseks piirkonnaks on näiteks Mõedaka, mis on
tulenevalt põhjavee nõrgast kaitstusest põlluharimiseks muudest piirkondadest
ebasobivam, samal ajal on aga seotud Ulviga ning Rakverega Rägavere-Mõedaka
ning Sõmeru-Kabala kõrvalmaanteedega. Küll tuleb Mõedaka piirkonnas
arvestada, et ala on lõunapool nimetatud maanteid määratud väärtuslikuks
maastikuks, samuti jääb alale nii Rakvere fosforiidimaardla kui põlevkivi
uuringuväljad.
Pindalaliselt suurim elamualaettepanek paikneb Kabala küla ümbruses. Küla on
jagatud kaheks Tallinn-Narva raudteega ning ka välja pakutud elamualad
paiknevad nii põhja- kui lõunapoolses külapooles. Ala lõunapool raudteed paiknev
osa jääb Rakvere fosforiidimaardla territooriumile, mis katab suuremat osa
Rägavere valda. Samuti asub lõunapool raudteed Sonda uurimisväli põlevkivi
kaevandamiseks, mis katab suurt osa valla idaküljest ning põhjapool raudteed
Pada uurimisväli, mille kagunurgas asub Kabala.
Elamualade planeerimisele Kabalas seab piirangud küla läbiv Tallinn-Narva
raudtee. Üldplaneeringu koostamise ja KSH käigus teostati Hendrikson&Ko poolt
müra modelleerimine raudteemüra kohta nimetatud raudteel, arvutamisel
kasutati müralevi modelleerimise tarkvara SoundPLAN 6.3 ja arvutusmeetodit
Nordic Prediction Method for Train Noise. Tuginedes müraanalüüsi tulemustele
sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrusele nr 42 „Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid” §-le 5 ning Eesti Raudtee kavale perspektiivse teise peatee
ehitamiseks lõuna pool olemasolevat raudteed, pikitelgede vahega 4,1 meetrit,
tuleks käesoleva üldplaneeringuga määrata 150 meetrine piiranguvöönd, mis
tagab öise ekvivalentse müra piirtasemete rahuldavad tingimused. Antud
piiranguvööndis on uue elamuehituse arendamine keelatud.
Kabala reserveeritava elamuala läänepoolse osa alune praegune põllumaa on
määratud väärtusliku põllumaana (boniteet enam kui 41 punkti) Lääne-Viru
maakonna
teemaplaneeringus
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”. Küll aga tuleks antud juhul hinnata olulisemaks valla
tihedamini asustatud asulate laienemise võimalust, arvestades muuhulgas, et
väärtuslik põllumaa moodustab olulise osa valla territooriumist.
Kabala puhul tuleb kindlasti arvestada erinevate kavandatud maakasutuste
vastastikuste mõjudega. Kabalasse on ette nähtud muuhulgas kütusetankla,
pakkudes sellele kaks alternatiivset asukohta – mõlemad Kabala küla läbiva
Sämi-Sonda-Kiviõli
kõrvalmaantee
vahetus
läheduses.
Naftasaaduste
hoidmisehitiste asukoha valiku nõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
16.05.2001 määrusega nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded”.
Samas tuleb märkida, et nimetatud määrust ei kohaldata üldkasutatavatele
autokütusetanklatele. Siiski on otstarbekas kavandatava tankla asukoha sobivuse
hindamisel nimetatud määruses toodud kriteeriumitega arvestada. Nimetatud
määruse kohaselt tuleb naftasaaduste hoidmisehituse asukoha valikul eelistada
alasid:
→ Kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt või hästi kaitstud;
→ Kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
→ Mida ei ohusta üleujutused;
→ Mida kasutatakse tootmismaana.
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Kaht Kabala külas toodud alternatiivi eristab teineteisest eelkõige praegune
maakasutus, paiknemise osas tuule suuna suhtes ja põhjaveekaitstuse poolest ei
erine alternatiivid olulisel määral teineteisest. Asukohaalternatiivi, mis paikneb
lähemal külakeskusele iseloomustab paiknemine praegusel tootmismaal
(kooskõlas eelnimetatud määrusega), ühtlasi aga märgatavalt lähemal
elamumaaettepanekule teisel pool Sämi-Sonda-Kiviõli maanteed. Teine
asukohaalternatiiv jääb külast veidi eemale ida suunal, ala on praegusel
põllumaal. Esimese alternatiivi kasuks räägib praegune maakasutus, võimalik
mõju elamualadele on aga selle korral mõnevõrra suurem. Samas ei saa
tavaolukorras mõju kütusetanklast pidada tugevaks, suurem on oht võimaliku
õnnetusjuhtumi korral. Teise alternatiivi kasuks räägib paiknemine eemal
muudest maakasutustest. Samas tähendaks see põllumaa tehnoloogilisse
kasutusse võtmist, ühtlasi küla tajutavat laienemist looduslikule alale. Otsuse
langetamisel tuleb teadvustada võimalikke mõjusid.
Teine võimalik probleemkoht asub Kabala põhjaosas, kus kõrvuti paiknevad
ettepanekud uue elamuala rajamiseks ning olemasoleva tootmisala laiendus.
Kuigi tootmisala mõju levimine võimalike elamuteni sõltub oluliselt reaalselt aset
leidvast tegevusest, tuleks leevendava meetmena näha kahte maakasutust
eraldavana ette haljasala- ja parkmetsamaa ning rajada vajadusel haljastus müra
ja muu negatiivse keskkonnamõju levimiseks elamualadele.
Kabala küla maakasutuse juures tuleb tähelepanu pöörata ka Sämi-Sonda-Kiviõli
maantee rekonstrueerimisele, mille kohta on projekti Sämi-Uljaste lõigul
koostanud OÜ Toner Projekt. Projekt on valminud ning materjalid on Viru
Teedevalitsuse poolt KSH teostajale edastamisel. Info kantakse üldplaneeringu
töökaardile, ning tõenäoliselt tuleb maakasutusettepanekuid muuta (näiteks
kavandatud äriotstarbeline maa poe jaoks praegusel ristmikul).
Valla keskuses, Ulvi külas tehti samuti märgataval hulgal ettepanekuid
elamualade määramiseks. Elamualaettepanekud saab Ulvis jagada neljaks
piirkonnaks: 1- küla loodeosa 2- küla põhjaosa põhjapool Sõmeru-Kabala
kõrvalmaanteed 3- küla põhjaosa lõunapool Sõmeru-Kabala maanteed, Ulvi
mõisast põhja suunas 4- ulatuslik elamumaamassiiv küla kaguosas.
Kokkuvõtlikult on elamualade arendamine Ulvi naabruses, samuti Kabalas kui
teises valla suuremas külas, põhjendatud, kuna võimaldab efektiivsemat teenuste
pakkumist ning uue võimaliku asustuse loogilist sidumist olemasolevaga.
Ala nr 1 koosneb kahest osast – kitsast kagu-loode-suunalisest maalõigust ning
maatükist Sämi-Sonda-Kiviõli maantee ja Kunda jõe vahel. Mõlemad jäävad
Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala planeeritava laienduse piiridesse. Kuigi
hetkel ei asu kavandatavad alad kaitsealal, tuleks neid vaadata osana sellest, et
tagada kohalike poolt väärtustatud loodusliku keskkonna säilimine. Põlula küla,
sealhulgas
Võlumäe-Linnamäe
piirkond
on
Lääne-Viru
maakonna
teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
määratletud kõrge puhkeväärtusega alana. Selle kasutamistingimusi tuleb
täpsustada üldplaneeringuga, et oleks tagatud nii rohelise võrgustiku kui
väärtuslike maastike säilimine.
Kuna maastikukaitsealal kaitse-eeskiri puudub, reguleerib ala kasutust
Looduskaitseseadus, vastavalt §-le 14 kehtivad alal järgmised üldised piirangud:
Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis
ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

väljastada metsamajandamiskava;
kinnitada metsateatist;
kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
anda projekteerimistingimusi;
anda ehitusluba.

Lisaks piirab elamuehitust tee ja jõe vahelises piirkonnas Kunda jõe
ehituskeeluvöönd
ning
piiranguvöönd.
Mõlemad
vööndid
määratleb
Looduskaitseseadus
(vastavalt
§38
ja
§37).
Ehituskeeluvööndis
on
ehitustegevusest lubatud vaid (§38 lg 4) hajaasustuses olemasoleva ehitise
õuemaale ehitatav uus hoone, mis ei jää veekaitsevööndisse (vastavalt
Veeseaduse
§-le
29
10
meetrit).
Piiranguvööndis
on
keelatud
(Looduskaitseseadus §37):
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja
laiendamine, välja arvatud sadamas;
4) ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine;
5) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde
tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks
vajaliku
veesõiduki
veekogusse
viimiseks
ning
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.
Tulenevalt
eelnimetatud piirangutest tuleks üldplaneeringu edaspidistel
seminaridel kaaluda elamualade mittereserveerimist Ulvis määratud alal nr 1.
Samuti ei tuleks kavandada elamualaga tihedalt seotud ärimaad, eriti juhul, kui
sinna plaanitakse tanklat.

Ala 2 paikneb alast nr 1 idas. Kagus piirneb ala Sõmeru-Kabala maanteega,
loodes ja lääneküljel maakonna tasandil määratletud rohelise võrgustikuga.
Märkimisväärne osa alast on kaetud Külmaveski allikate ja allikajärvega ning selle
piiranguvööndiga, mis on kaitsealune looduse üksikobjekt. Alaga seotut reguleerib
Keskkonnaministri 2. aprilli 2003.a määrus nr 27 „Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse-eeskiri”. Otsest keeldu elamuehitusele määrusest ei tulene.
Ala valitseja on Lääne-Viru keskkonnateenistus. Vastavalt määrusele on
piiranguvööndis keelatud ning lubatud:
§ 5. Keelatud tegevus
Üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
3) uute maaparandussüsteemide rajamine;
4) jäätmete ladustamine;
5) jugade, allikate ja karstivormide ümbruses väetiste ja mürkkemikaalide
kasutamine.
§ 6. Lubatud tegevus
Üksikobjekti valitseja igakordsel nõusolekul on üksikobjekti
piiranguvööndis lubatud:
1) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
2) teede ja liinirajatiste rajamine;

Töö nr. 701/06

ümbritsevas

Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

39

3) uuendusraie tegemine;
4) puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute
rajamine;
5) üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine.
Ala nr 2 on peaaegu kogu pindala osas maakonna tasandil määratletud
väärtusliku maastikuna. Maakonna teemaplaneeringus on ette nähtud väärtuslike
maastike omapära säilitamine, mis tähendab traditsioonilise maastikukasutuse ja
–elementide säilitamist. Elamuehitust soovitatakse vältida suure maastikulise
väärtusega aladel, kuhu traditsiooniliselt ei ole elamuid rajatud. Uute hoonete
ehitamisel või olemasolevate ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada
traditsioonilisi materjale ja elemente. Alale jääv Lavi-Männikvälja-PõlulaMõedaka-Linnamäe-Võlumäe
väärtuslik
maastik
on
põllumajandusja
külamaastik, loodusmaastik erinevate pinnavormidega (Männikvälja mõhnastik,
Kunda jõgi, allikad, Võlumäe piirkond) ja kultuuriväärtuslike objektidega (Ulvi ja
Põlula mõisad, ohvriallikad ja –puud, Viru hiis jm).
Elamuala reserveerimine avaldaks pigem negatiivset mõju koha ajaloolisele
maastikuväärtusele.
Ala nr 3 paikneb Ulvi mõisast põhjasuunas kuni Sõmeru-Kabala maanteeni. Ala
idaserva jäävad olemasolevad elamud, kuid valdav osa alast on hetkel kaetud
metsamassiiviga. Sarnaselt Ulvis kavandatud elamualaga nr 2 katab märgatavat
osa käesolevast alast maakonna teemaplaneeringus määratletud väärtuslik
maastik. Antud juhul oleks tõenäoliselt otstarbekas väärtusliku maastiku piire
muuta, kuna alal ei näi paiknevat väärtuslikke küla- või põllumajanduskooslusi –
täpse olukorra fikseerimiseks on vajalik teostada kohapealne vaatlus.
Idaserva, olemasolevate hoonete alale jääb väikeses mahus ka Sonda uurimisväli
põlevkivi kaevandamiseks.
Ala nr 4 on hetkel valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa. Ligi poolt alast –
läänepoolset serva – katab maakonna teemaplaneeringu tasandil kirjeldatud
rohevõrgustik. Veidi suuremat ala katab eelkirjeldatud väärtuslik maastik, mis
kattub enamuses rohevõrgustikuga. Nii rohevõrgustiku kui väärtusliku maastiku
piiri tuleks antud kohal üldplaneeringuga täpsustada. Vastavalt Riigimetsa
Majandamise Keskuse (RMK) ettepanekutele üldplaneeringu koostamiseks ei saa
üldplaneeringuga tekitada kitsendusi riigimetsa kasutamisele.
Ulvis on ka määratletud perspektiivset ärimaad. Lisaks elamuala nr 1 käsitlemise
raames vaadeldud võimalikule tankla asukohale on toodud kolm ärimaa
ettepanekut Ulvi mõisa ümbruses. Ulvi mõisa praegune kasutus on seotud Ulvi
klubi tegevusega, kaaluda tuleks alale sotsiaalmaa sihtotstarbe määramist.
Nurkse külas Kuivajõe piirkonnas on elamuarendust piiravateks mõjuriteks
Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala ning antud kohas maastikukaitseala
piiridega ühtiv rohevõrgustik, inventeeritud niiduala lõunapool maanteed, muistne
asulakoht ning olemasolev ja kavandatud tootmisala. Tootmisala tuleks negatiivse
mõju levimise vältimiseks eraldada elamualast puhvertsooniga, mis vähendaks
müra ja õhureostuse võimalikku levikut elamuteni. Et ala loodenurgas on tehtud
ettepanek
maastikukaitseala
piiride
muutmiseks,
tuleks
kaaluda
ka
rohevõrgustiku täpsustamist. Sellisel juhul ei tohiks elamuala ning rohevõrgustiku
vahel tekkiv võimalik konflikt olla olulise tähtsusega. Kogu ala väheneb
ettepandust mõnevõrra tulenevalt läbiva maantee sanitaarkaitsevööndist. Alal
paiknev põllumaa on kõrge viljelusväärtusega.
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Ala külgneb läänes Kuivajõe karstialaga, kus kevadeti voolab oja maa peal, samal
ajal kui suvel on org kuiv. Karstiala lähedal ei ole otseseid piiranguid elamute
rajamiseks.
Samuti on elamualasid ette pandud valla loodenurgas Viru-Kabala külast lääne
suunas
Aarlas.
Ettepanek
kattub
osaliselt
kavandatava
puhkeja
virgestusmaaga, kattuvale alale jäävad ka mõned olemasolevad õuealad.
Ligikaudu pool kavandatud elamualast kattub Pada uurimisväljaga põlevkivi
kaevandamiseks.
Põlulas kavandatud elamuala paikneb praegusel sotsiaalmaal Põlula mõisa,
ühtlasi kooli vahetus läheduses. Naabruses paikneb kaitsealune Põlula park, ala
tervikuna on nähtud üldplaneeringu koostamise raames aset leidnud seminaride
käigus miljööväärtust omavana ning potentsiaalse turismiarenduspiirkonnana.
Turismi arendamise soodustamiseks tasub kaaluda elamumaa reserveerimise
asemel puhkemajanduse arendamist, mida oleks võimalik ühendada väärtusliku
looduskeskkonnaga ning ajalooliste ehitistega, samuti kooli ruumide olemasoluga.
Sae külas piirneb elamualaettepanek Voore ojaga, mis on muuhulgas lõhilaste
kudemis- ja elupaik. Voore ojal on tulenevalt Looduskaitseseadusest veekogu
piiranguvöönd ning ehituskeeluvöönd. Et olemasolevad hooned alal puuduvad, ei
ole ehituskeeluvööndis ehitustegevus lubatud. Piiranguvööndis tuleb tähelepanu
pöörata reoveekorraldusele.
Sae küla on mainitud potentsiaalse miljööväärtusliku alana üldplaneeringu
koostamise käigus teostatud ankeetküsitluse raames. Kui võimalik elamu
rajatakse olemasolevat keskkonda ja arhitektuuri arvestades, ei tohiks
miljööväärtus märgatavalt langeda.
Sae küla territooriumile jääb ulatuslik rohevõrgustiku tuumala, mis katab valla
lõunaosa Mõdriku-Roela maastikukaitsealast Sirtsi rabani.
Üldplaneeringuga reserveeritakse täiendavad väike-elamumaad:
→ Ulvi külas külakeskusest ja mõisa territooriumist põhja suunas kuni
Sõmeru-Kabala maanteeni (T-17119);
→ Ulvi külas ja Põlula külas Ulvi mõisa teest lõuna suunas mõlemal pool
Kunda jõge lõuna suunas kuni Põlula kooli territooriumini;
→ Viru-Kabala külas:
o Tallinn-Peterburi raudteeliini ja Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T17120) vahelisel alal mõlemal pool Sõmeru-Kabala maanteed;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maanteest põhjapool;
o Viru-Kabala perspektiivse puhke- ja virgestusmaa (golfiväljakud)
juures reserveeritav elamumaa;
→ Mõedaka külas Sõmeru-Kabala maantee (T-17119) ja RägavereMõedaka maantee (T-17114) ristumiskohast lõunas.
Ja korruselamumaad Ulvi külas olemasolevate korterelamute ümbruses.

Elamumaade maakasutuspõhimõtted
→ Täiendavate elamumaade arendamine Rägavere vallas toimub ennekõike
olemasolevates kompaktse struktuuriga külades ja nendega külgnevatel
aladel
 Asustuse
laiendamine
Ulvis
kui vallakeskuses
arvestades
looduslikke tingimusi ning tagades loomuliku arengumustri
külakeskusest väljapoole
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Asustuse laiendamine Ulvist Põlulani piki Kunda jõge, tagades
keskkonnatingimuste järgimise Kunda jõe hoiualal ning selle
naabruses
 Mitmekülgsema ja efektiivsema maakasutusmustri saavutamiseks
Ulvis kui külakeskuses ka korterelamualade arendamine
 Kabala küla põhja- ja lõunapoolse osa ühendamine perspektiivse
elamualaga. Laiaulatuslikku asustuse levikut lõunapoole TallinnPeterburi maanteed ei toimu.
→ Asustuse arendamine läbi uute elamumaa juhtfunktsiooniga maade
reserveerimise
 Uute elamumaa juhtfunktsiooniga maade arendamise põhimõtteks
on jätkusuutlike, mitmekesiste ja terviklike ning kompaktsete
elamualade
arendamine,
mis
vahelduvad
väärtuslike
loodusmaastike ja metsamassiivide/koridoridega. Elamualade
arendamisel välditakse uute hajaasustatud alade teket, mis toob
endaga kaasa planeeringute vaid osalise realiseerumise, kuna ei
suudeta tagada elanikke rahuldavaid lahendusi (avalik- ja
esmatarbeteeninduse
kättesaadavus,
tehnovõrgud,
tänavavalgustus, päästeteenistuste juurdepääsud, ühistransport,
jne).
 Kompaktse hoonestusega alade arendamine valla lääneservas,
Rakvere läheduses (Mõedaka, Kantküla)
→ Miljööväärtuslike piirkondade ja looduskaunite kohtade väärtuse
säilitamine ka täiendava elamuehituse korral
 Looduskaunites ning miljööväärtuslikes piirkondades reguleerivad
ehitus- ja maakasutust detailsemad tingimused. Sellisteks
piirkondadeks on maakonna teemaplaneeringuga määratletud
väärtuslikud maastikud ja kohalike elanike poolt miljööväärtuslike
piirkondadena välja selgitatud alad;
 Detailsemate ehitus- ja maakasutustingimuste väljatöötamine ja
nende
nõudmine
looduskaunites
ning
miljööväärtuslikes
piirkondades (detailplaneeringu kohustus)
 Ajaloolisele asustusstruktuurile tuginedes võimalike hoonestusalade
asukohtade määratlemine hajaasustuses


Elamumaade kavandamisega kaasnevad mõjud
Elamumaid kavandatakse üldplaneeringuga peamiselt olemasolevaid kompaktse
asustusega alasid (Ulvi ja Kabala küla ümbrus) tihendades ja laiendades.
Reserveeritavate elamumaade määramisel on arvestatud, et säiliksid head põlluja metsamaad ning loodusväärtuslikud alad.
Elamumaade reserveerimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on negatiivne.
Uute elamute ehitamine toob kaasa ajutise negatiivse keskkonnamõju - müra,
vibratsioon, saasteainete emissioon, ehitusjäätmete teke, pinnase kahjustamine
ja võimalik reostus. Ehitiste ekspluatatsiooniga kaasnev mõju on pikaajalisem maastikupildi muutused, pinnase kahjustamine, taimkatte vähenemine,
veerežiimi muutused, liikluskoormuse suurenemine, olmejäätmete teke.
Üldplaneeringuga planeeritavate uute elamumaade arendamise põhimõtted ja
alad toetavad väärtusliku looduskeskkonna säilitamist:
→ Planeeringuga
kavandatavate
elamumaade
arendamine
vastavalt
planeeringus toodud põhimõtetele ja kohtadele tagab jätkusuutlike,
mitmekesiste ja terviklike ning kompaktsete elamualade arendamise, mis
vahelduvad
väärtuslike
loodusmaastike
ja
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metsamassiivide/rohekoridoridega. Kompaktsete elamualade planeerimine
juba olemasolevate asustusalade laiendusena ja lähedusse tagab
väärtusliku
mitmekülgse
elukeskkonna
realiseerumise,
mille
ehitamiseaegne
ning
ekspluatatsiooniga
kaasnev
negatiivne
keskkonnamõju on tervikuna märkimisväärselt väiksem kui seda
hajaasustusse sporaadiliselt rajatavad elamualad.
→ Elamualade arendamisel eelistada mittemetsamaid metsamaadele, et
seeläbi tagada metsa kui vallale olulise väärtuse säilimine.
→ Elamualade arendamisel välditakse uute hajaasustatud alade teket, mis
võib endaga kaasa tuua planeeringute vaid osalise realiseerumise, kuna ei
suudeta
tagada
elanikke
rahuldavaid
lahendusi
(avalikja
esmatarbeteeninduse kättesaadavus, tehnovõrgud, tänavavalgustus,
päästeteenistuste juurdepääsud, ühistransport, jne).
Uute elamumaade reserveerimise mõju sotsiaalsele keskkonnale on positiivne,
võimaldades kohalikel elanikel, eelkõige noortel, endale vallas uut elukohta valida
ning uutel inimestel valda elama asuda. See tagab valla elanikkonna vähenemise
pidurdumise ning perspektiivis elanikkonna suurenemise, mis loob eeldused
tootmise laiendamiseks ja teenuste kättesaadavuse parandamiseks, kuna
suureneb töötajate ja teenuste tarbijate arv.
Ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamiseks on planeeringuga määratletud
tingimused elamumaade arendamiseks ja elamute projekteerimiseks väärtuslikel
kultuurmaastikel
ja
külamiljööga
aladel.
Hajaasustuses
elamumaade
reserveerimisel jälgitakse ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuri.
Üldplaneeringu järgi tuleb traditsioonilise külamiljöö ning miljööväärtuslikel aladel
säilitada ajalooline asustusstruktuur, ajaloolised ehitusjooned, hoonestuse
mastaap, maastikuline paigutus, külatüübid ning hoonete omavaheline
paigutusmuster. Uute hoonete rajamine ja vanade rekonstrueerimine ei tohi
rikkuda maastiku üldilmet. Seega on planeeringulahenduse mõju ajalooliskultuurilisele keskkonnale positiivne, kuid seda juhul, kui üldplaneeringuga
sätestatust suudetakse reaalses arendustegevuses kinni pidada.

3.5.2.

Transpordimaa ja tehnilise infrastruktuuri planeerimine,
maakasutuspõhimõtete kujunemine, kavandatava
tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju, alternatiivide
hindamine ja valikute kaalutlemine

Transpordimaa maakasutuspõhimõtted
→ Ohutu ja sujuva liikluse tagamiseks vajalike maade reserveerimine
 Raudtee arenguvajadustega arvestamine
 Põhimõtteliste
parkimislahenduste
väljatöötamine
puhkepiirkondade arendamisel ja keskasulas
 Avalikult kasutatavate teede ja kergliiklusteede kavandamine
järgmiste põhimõtete alusel:
 Avalike ligipääsude tagamine ujumiskohtadele, puhkealadele
ja kallasradadele läbi kergliiklusteede kavandamise
 Maareformi käigus eravaldusse läinud, kuid avaliku kasutuse
jaoks oluliste teede avalikuks kasutamiseks taasmääramine
→ Tehnovõrkude ja -rajatiste perspektiivse asukoha ning nendega
kaasnevate maakasutuspiirangute võimalikult täpne määratlemine.
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Tehnovõrkude ja rajatiste perspektiivne paiknemine määratleda
vastavalt üldplaneeringuga reserveeritavatele uutele elamu-, äri- ja
tootmismaade paiknemisele ning üldveevärgi- ja kanalisatsiooni
arengukavaga sätestatule.

Liiklusmaad reserveeritakse:
→ Ulvis:
o Küla põhjaosas reserveeritava elamuala ühendamiseks olemasoleva
tootmisalaga;
o Reserveeritavate korterelumaade juures;
o Küla lõunaosas Kunda jõe paremale kaldale reserveeritavate
elamualade juurdepääsuks;
o Ulvi ja Põlula vahelisel alal koos sillaga.
→ Viru-Kabalas:
o Küla põhjaosas reserveeritavatele elamualadele ligipääs SämiSonda-Kiviõli maanteelt (T-17120);
o Sõmeru-Kabala maanteest ida poole jäävate elamualade vahele
planeeritaval puhke-ja virgestusalani viiv tee.
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maana reserveeritakse:
Parklad:
→ Ulvis:
o Ulvi mõisa tee ääres (T-17198);
o Olemasolevate ja reserveeritavate korterelamumaade juures kahes
kohas;
→ Põlulas:
o Põlula pargis kooli juures;
→ Viru-Kabalas:
o Lõunaosas rahvamaja juures;
o Sõmeru-Kabala maantee ääres asuva üldkasutatava hoone maa
juures (T-17119);
o Sõmeru-Kabala maanteest ida poole jäävate elamualade vahele
planeeritaval puhke-ja virgestusalal
o Põhjaosas reserveeritavate tootmismaade juures;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T-17120) ääres reserveeritava ärimaa
juures;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T-17120) ääres olemasoleval
tootmismaal.
Bussiootepaviljonid:
Ulvi mõisa juures

Transpordi- ja kommunaalmaade reserveerimisega kaasnevad mõjud
Täiendavate transpordimaade reserveerimisel on lähtutud põhimõttest, et oleks
tagatud avalikele kohtadele juurdepääsud ning kogu valda läbiv toimiv
transpordivõrk. Määratletud on ka avalikult kasutatavad kergliiklusteed, mis on
kantud maakasutuskaardile.
Täiendavate liiklusmaade reserveerimine parandab oluliselt ühendusvõimalusi nii
valla siseselt kui ka teiste omavalitsustega ning see aitab tõsta ja samas paremini
ära kasutada olemasolevat majanduslikku potentsiaali.
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Elamumaade ja puhkealade arendamisel on soovitav arvestada väljakujunenud
teedevõrguga ja teid mitte laiendada. See aitab säilitada piirkonnale omast
väljakujunenud maastikulist tervikilmet. Olemasolevate teede kasutamine aitab
säilitada looduskeskkonna head seisundit, kuna potentsiaalselt teede rajamiseks
sobilikud alad säilivad looduslikena. Olemasolevate teede kasutamine on ka
majanduslikult ökonoomsem, kui uute teede rajamine.
Teede renoveerimine ja uute ristmike rajamine nõuab lisaks majanduslikele
kulutustele ka loodusressursse. Peamised negatiivsed mõjud, mis teede ehitusega
looduskeskkonnale kaasnevad on pinnase kahjustused ja saasteainete emissiooni
suurenemine ehitustööde käigus. Liiklusskeem muutub efektiivsemaks võrreldes
olemasoleva olukorraga ning transpordivoogude suurenemisest tingitud
õhusaaste probleeme eeldatavasti ei kaasne.
Üldplaneeringuga planeeritakse mitmeid kergliiklusteid. Kergliiklusteede rajamise
eesmärk
on
suurendada
inimeste
liiklemist
jalgsi,
jalgratta
vm
kergliiklusvahendiga ning seeläbi vähendada mootorsõidukite kasutamist.
Kergliiklusteede rajamine mõjub positiivselt looduskeskkonnale ning kaudselt ka
inimeste tervisele ja heaolule. Samas aitab muuta vald kvaliteetse elukeskkonna,
atraktiivsete puhkevõimaluste ja puhta looduskeskkonnaga piirkonnaks.

3.5.3.

Äri- ja tootmismaade planeerimine,
maakasutuspõhimõtete kujunemine, kavandatava
tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju, alternatiivide
hindamine ja valikute kaalutlemine

Tootmismaad nähti võimalikuna järgmistes piirkondades:
→ Kabala külas olemasoleva tootmisala laiendusena
→ Põlula külast lääne suunas
Kabalas paikneb reserveeritav tootmismaa olemasolevast tootmismaast loode
suunas. Reserveeritavast tootmismaast lõunas paikneb olemasolev elamumaa,
mis
lõunaosas
külgneb
Sämi-Sonda-Kiviõli
maanteega
(T-17120).
Reserveeritavast tootmismaast läänes on üldplaneeringuga reserveeritud
elamumaad. Tähelepanu tuleb pöörata elamualadele ning mitte lubada alale
tootmist, mille oluline keskkonnamõju võib ulatuda elamualani (müra, välisõhu
saaste vm). Negatiivsete mõjude edasikandumise vähendamiseks on
reserveeritava tootmismaa ja elamumaa vahele kavandatud kaitsehaljastus.
Põlulast läänes paiknevad tootmismaaettepanekud kahel pool Nurkse-Põlula
maanteed (T-17115). Läheduses paikneb olemasolev tootmismaatükk, samuti
mõned elamumaad. Valdavalt on naabruses tegemist maatulundusmaaga.
Maanteest
lõunas
paiknev
tootmismaaettepanek
kattub
olemasoleva
tootmisotstarbelise hoonega.
Tootmismaavajadused Põlula külas paiknevad Pandivere nitraaditundlikul alal või
selle vahetus läheduses. Nitraaditundliku ala territooriumi ja tegevused
piiranguteks seab Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 17 Pandivere
ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri. Tegevuselised piirangud
seatakse põllumajandusele ning loomapidamise mahtude kohta. Otseseid
piiranguid tootmismaa reserveerimiseks ei ole, kuid tootmisalade välja
arendamisel tuleb arvestada kaitsmata põhjaveega ala ning nitraaditundliku ala
paiknemisega ning tehniliselt välistada mõju põhjaveele.
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Ärimaa ettepanekud paiknevad
→ Kabala küla põhjaosas
→ Ulvi külas mõisa territooriumil
→ Mõisast kirdes ning mõisast lõunas
→ Ulvi loodeosas
→ Kabala külas raudtee ääres põhjapool raudteed
Kabala külla kavandatud kütusetankla alternatiive on käsitletud käesoleva
aruande peatükis 3.5.1, seoses Kabalas kavandatavate elamumaadega.
Kaupluse rajamiseks maa reserveerimiseks on ettepanek tehtud Sämi-SondaKiviõli maanteega piirneval alal Kabala küla põhjapoolses osas. Ala jääb
vastavalt siseministri määrusele Tee projekteerimise normid ja nõuded maantee
60-meetrisse sanitaarkaitsevööndisse, milles õhusaaste ületab perioodiliselt
lubatud piirkontsentratsiooni ning kus elamine ja puhkamine on inimese tervisele
ohtlik. Sanitaarkaitsevööndis võivad paikneda teenindusasutused.
Kabala külas paikneb ärimaaettepanek ka lõunaosas, raudtee põhjaserval.
Maatükk paikneb raudtee vahetus läheduses, mistõttu on kõrgenenud müra,
samuti vibratsioon. Ala ei ole sobilik elamiseks, kuid äritegevuseks, mis on
perspektiivselt seotud raudteeinfrastruktuuriga seotud teenuste osutamisega, on
võimalik. Alal paikneb olemasolev hoone, sellest johtuvalt ei ole võimalik
raudteeohutuse parandamine läbi planeeringu.
Ulvi külas paikneb neli ärimaaettepanekut. Ärimaa reserveerimine Ulvis kui
külakeskuses aitab kaasa piirkonna atraktiivsemaks muutmisele läbi teenuste
pakkumise. Tuginedes valla olemasoleva olukorra analüüsile tuleb juhtrühma
tööseminarides kaaluda Ulvi mõisa aluse maa äriotstarbelisena reserveerimise
asemel sotsiaalmaa otstarvet. Mõisast lõunas paikneva võimaliku ärimaa näol on
tegemist olemasoleva laiendusega. Mõisast kirdes tehtud ettepanek ei avalda
negatiivset
keskkonnamõju.
Sõmerpalu-Kabala
maantee ääres
paiknev
ärimaaettepanek on tihedalt seotud elamumaa ettepanekutega Ulvis, mida on
kirjeldatud peatükis 3.5.1 (Ala 1). Juhul, kui otsustatakse vastava elamuala
mittereserveerimise kasuks tuginedes eeltoodud keskkonnakaalutlustele, kaob
funktsionaalne side ka ärimaaga. Ärimaa reserveerimisega kaasneks SõmerpaluKabala maanteed ületavate inimeste arvu kasv, mis suurendaks liikluse ohtlikkust
ning seaks ohtu inimese tervise.

Äri- ja tootmismaade maakasutuspõhimõtted
→ Maatulundusmaa – metsamaa ning põllumaa – sihtotstarbelise kasutuse
soodustamine, ulatusliku hajaasustuse tekkimise vältimise läbi ja tootmisning ärimaade koondamine juba olemasolevatesse tootmispiirkondadesse.
 Alternatiivsete ettevõtlusharude soodustamine maamajanduses läbi
väärtuslike
põlluja
metsamaade
maakasutusfunktsiooni
säilitamise, eriti kõrge viljelusväärtusega põllumaadel
→ Tootmismaade arendamisel on prioriteetseks suunaks olemasolevate
tootmismaade kasutuse intensiivistamine ja endiste kasutusest välja
jäänud maade taaskasutuselevõtt
 Leevendamaks negatiivsete keskkonnamõjude levimist elualadele,
reserveeritakse looduslikud puhvertsoonid tootmismaade ja
külgnevate elualade vahele
→ Ärimaa arendamine valla tihedamini asustatud paikades, võimaldamaks
teenuste pakkumist elukohtade lähedal ja kohaliku majandustegevuse
elavustumist
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→ Tootmismaade
arendamine
valla
osades,
kus
tulenevalt
valla
olemasolevast tehnilisest infrastruktuurist on soodsad tingimused
ettevõtluse arenguks
 Raudtee ja Tallinn-Narva maantee kui logistiliste võimaluste
lähedusega arvestamine tootmismaade arendamisel
→ Reguleeritud puhkemajandusliku iseloomuga äri- ja teenindussfääri arengu
soodustamine looduskaunitel aladel ning nende toimimise tagamine
aastaringselt
 Loodusliku potentsiaali ärakasutamine koostöös Kõrvemaa suusaja matkakeskusega, kergliiklusteede (matka- ja rattateede)
reserveerimine,
 Aktiivse puhkuse teenuste osutajate tegevuse soodustamine läbi
ärimaa kõrvalfunktsiooni reserveerimise,
 Puhkealade
määramine
avalikku
kasutusse
läbi
munitsipaliseerimise ja avalikkusele ligipääsu tagamise.

Äri- ja tootmismaade kavandamisega kaasnevad mõjud
Äri-, tootmis- ja teenindusmaade reserveerimisel on arvestatud valla üldiste
arengusuundadega, mille kohaselt Rägavere vald on Rakvere linna lähitagamaana
perspektiivne väärtuslik elukeskkond. Äri- ja tootmismaade juhtfunktsioonidega
maade kavandamisel on arvestatud asjaoluga, et säiliks puhas looduskeskkond,
sh rohevõrgustiku tuum- ja puhveralad. Üldplaneeringuga reserveeritakse
tootmismaa juhtfunktsiooniga maad Põlulas ja Kabalas ning nende lähiümbruses.
Tootmismaade reserveerimine toimub valdavalt olemasolevate tootmisalade
tihendamise ja laiendamise läbi.
Tootmise kontsentratsiooni suurenemine suurendab erinevate saasteainete
emissioone piirkonnas. Tootmise laiendamine võib mõjuda negatiivselt nii
välisõhu, pinna- ja põhjavee kvaliteedile kui ka pinnasele. Planeeringuga
planeeritava olemasolevate tootmismaade intensiivsem kasutuselevõtt vastavalt
kehtivatele normidele ja tingimustele ning tootmismaade mõningane laienemine
ainult olemasolevate tootmismaade läheduses, kus eksisteerivad head tingimused
infrastruktuuri ja kommunikatsioonide näol, minimiseerib negatiivsed mõjud kogu
valla kontekstis:
→ Planeeritavad tootmismaade laienemised arvestavad hea juurdepääsu
võimalusega alale riigimaanteedelt ning raudteelt
→ Tootmismaadega seotud transpordivood on suunatud perspektiivselt mitte
läbima asustatud alasid
→ Planeeringuga ettenähtud kõrghaljastatud puhveralad asustusalade suunas
minimiseerivad tootmismaadelt lähtuvat negatiivset mõju.
Kuigi üldplaneeringuga ei ole määratud lubatud tootmise iseloom, ei ole
keskkonnaohtlikku tootmist planeeritud, seega võib eeldada, et ei esine ka
varasemast oluliselt suuremat negatiivset keskkonnamõju.
→ Keskkonnaohtliku tootmise kavandamisel tuleb eelnevalt läbi viia täiendav
keskkonnamõju hindamine.
→ Tootmisalade
laiendamisega
kaasnevate
negatiivsete
mõjude
leevendamiseks,
on
üldplaneeringuga
ette
nähtud
haljastuse
puhvertsoonide rajamine.
Tootmis- ja ärimaade reserveerimine loob eeldused majandustegevuseks ning
tootmise ja teenindussfääri arenemiseks ja laienemiseks. Uute töökohtade
tekkimine võimaldab inimesi vallas nö kinni hoida ja uusi inimesi valda meelitada.
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Tootmis- ja elamumaade reserveerimine on omavahel tihedalt seotud, kuna uute
töökohtade teke eeldab uusi inimesi, kellel on vaja elamispinda. Tootmis- ja
ärimaade laiendamine loob ka eeldused väljastpoolt valda tulevateks uuteks
investeeringuteks ning valla ja selle elanike majandusliku heaolu kasvuks.
Üldplaneeringu olemasolu tõstab maa väärtust kinnisvaraturul ja hõlbustab
erinevate arendajate tegevust.
Üldplaneeringuga täiendavaid mäetööstusmaa juhtfunktsiooniga alasid ei
reserveerita, seega uusi kaevandatavaid alasid, karjääre ei rajata. Looduslikule
keskkonnale avaldab see positiivset mõju, samas majanduslikule keskkonnale
mõjuks uute tööstusalade rajamine soodsalt.
Üldplaneeringuga detailplaneeringu koostamise kohustusega alade määratlemine
muudab arendamistegevuse läbipaistvamaks ning annab kohalikele elanikele
võimaluse piirkonna arengu olulistes küsimustes kaasa rääkida. Samuti annab
detailplaneeringu koostamine võimaluse, juhul kui kavandatakse keskkonda
kahjustada võivat tegevust, viia läbi täiendav keskkonnamõju hindamine ning
tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid täpsemalt hinnata.

3.5.4.

Ühiskondliku- ja avaliku kasutusega maade planeerimine,
maakasutuspõhimõtete kujunemine, kavandatava
tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju, alternatiivide
hindamine ja valikute kaalutlemine

Ühiskondlike hoonete maad
Ühiskondlike hoonete maad kavandatakse:
→ Viru-Kabala keskosas
→ Ulvis mõisa vahetus läheduses
Kabala küla keskosas paikneb kaks ettepanekut ühiskondlike hoonete maa
reserveerimiseks, kahel pool Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119). Mõlemad
ettepanekud paiknevad riigimaantee sanitaarkaitsevööndis, millest tulenevad
piirangud maakasutuse planeerimisele tuginedes määrusele Tee projekteerimise
normid ja nõuded. Tee sanitaarkaitsevööndis on perioodiliselt ületatud õhusaaste
piirkontsentratsioon, inimese elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik.
Ulvi külas paikneb üks ettepanek Ühiskondlike hoonete maa reserveerimiseks
Ulvi mõisa naabruses. Tegemist on sotsiaalotstarbelise hoonega, mille juurde
sotsiaalmaa reserveerimine on põhjendatud. Samuti tuleks sotisaalmaana
reserveerida Ulvi mõisa ümbritsev ala, milles tegutseb valla huvitegevust koondav
Ulvi klubi. Kuna alade külastatavus on tõenäoliselt suur (klubi, vallavalitsus jm),
tuleb alale ette näha ka parkla, et vältida pinnase kahjustamist haljasaladele
parkimisest. Et ümbritsev ala on looduslik puhke- ja virgestusmaa, tuleks
võimalusel vältida kogu parkla territooriumi asfalteerimisest, vaid säilitada
territooriumi poollooduslik ilme.

Puhke ja virgestusmaad
Puhke- ja virgestusmaaks loetakse heakorrastatud haljas- ja metsaalasid, kuhu
on ehitatud minimaalselt teenindavaid ehitisi. Alasid kasutatakse välisõhus
kogunemiseks, lõõgastumiseks ning vabaõhuürituste korraldamiseks. Valdavalt
on tegemist vabas õhus läbi viidava tegevusega.
Perspektiivsed puhke- ja virgestusmaad asuvad
Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

Töö nr. 701/06

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

48

→ Mõedaku spordibaas ning valdav osa ümbritsevast Võlumäe-Linnamäe
MKAst
→ Aarla piirkonnas
→ Viru-Kabala küla põhjaosas
→ Viru-Kabala külas Kabala raudteejaamast läänes
→ Viru-Kabala küla lõunaosas
→ Ulvi külast loode ja lääne suunal
→ Ulvit ja Põlulat ühendavana
Mõedaku spordibaasi ning seda ümbritseva kaitseala territoorium on
üldplaneeringuga reserveeritud puhke- ja virgestusmaaks. Üldplaneeringu
koostamise ajal on Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala
kaitse-eeskiri
menetlemisel ning pole täpselt teada alale tekkivad kaitsevööndid ja piirangud.
Vastavalt Looduskaitseseadusele tuleb arendustegevus kaitsealal kooskõlastada
kaitseala valitseja ehk kohaliku keskkonnateenistusega. Koos kaitse-eeskirja
menetlemisega toimub ka looduskaitseliste väärtuste kindlaks tegemine antud
alal, mistõttu on soovitav antud piirkonda puhkealana arendada alles peale
kaitse-eeskirja
valmimist.
Seeläbi
tagatakse
loodusväärtuste
kaitse.
Arendustegevusega kaasnevate mõjude väljaselgitamiseks ja leevendavate
meetmete väljatöötamiseks, on kohalikul keskkonnateenistusel õigus nõuda
täiendava keskkonnamõju hindamise läbiviimist.
Aarla piirkonnas, valla loodenurgas, on tehtud pindalaliselt üks suurim puhke- ja
virgestusmaa ettepanek. Tegemist on arendatava turismipiirkonnaga, mille
rajamise raames plaanitakse arendada ka kergliiklusteid, võimaldamaks aktiivset
puhkust. Ala paikneb kahel pool Sämi-Sonda-Kiviõli kõrvalmaanteed (T-17120).
Ala arendamisel tuleb olulist tähelepanu pöörata ohutu ja sujuva liikluse
tagamisele maanteel ning tee ületajate jaoks – kuna puhkeala paikneb kahel pool
maanteed, suureneb teeületajate hulk.
Viru-Kabala põhjaosas paiknev puhke- ja virgestusmaaettepanek ühendab
perspektiivset elamuala Sämi-Kuristiku kaitsealaga. Ala võib funktsioneerida
puhkealana Kabala küla põhjaosa praeguste ja tulevaste elanike jaoks. Puhkealale
juurdepääs võiks kulgeda tootmismaaettepaneku ja olemasoleva tootmismaa
piiril, kuhu on kavandatud ka parkla.
Kabala raudteejaamast läänes paikneb ettepanek puhke- ja virgestusmaa
reserveerimiseks Kabala külaplatsil koos planeeritava telkimisalaga, lõkkeplatsiga,
puhkekohaga ja mänguväljakuga. Ala on funktsionaalselt hästi seotud
olemasoleva asustusega ja paikneb arhitektuuriliselt väärtusliku kaitsealuse
Kabala raudteejaama peahoone läheduses. Ühtlasi paikneb aga ala väga lähedal
raudteele, mis seab piirangud maakasutusele. Vastavalt käesoleva protsessi
käigus teostatud müra modelleerimisele tuleks raudtee piirata 150-meetrise
piiranguvööndiga, kus elamuehitus ei ole lubatud.
Kabala küla lõunaosas, ühenduses perspektiivse elamumaaga, asub ettepanek
puhke- ja virgestusmaa reserveerimiseks, mis on tihedalt seotud perspektiivse
elamumaaga Kabala küla laiendusena üle raudtee lõuna suunas. Potentsiaalne
puhkeala paikneb maantee ääres, mis tagab hõlpsa ühenduse ja parkla rajamise
võimaluse, samal ajal aga tuleb arvestada tee kaitsevöönditega. Puhkeala tasub
reserveerida juhul, kui üldplaneeringu protsessi käigus otsustatakse lubada
elamuala levimist Kabalast lõuna suunas üle raudtee.
Ulvi küla keskusest loode ja lääne suunal ning Ulvit ja Põlulat ühendavalt
paiknevad ettepanekud puhke- ja virgestusmaa reserveerimiseks. Tegemist on
külakeskusega funktsionaalselt seotud ruumiga, mis väärtustab Ulvit kui
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vallakeskust. Antud ala tuleks näha kahe osana paiknevana kahel pool Ulvi mõisa
teed (T-17198). Kirdepool maanteed paiknev väiksem ala on tihedalt ühendatud
Ulvi mõisa ja mõisa läheduses paikneva järvega. Teest lõunasse ja edelasse jääv
ning Põlula suunal jätkuv maaala kattub suure osas Kunda jõe hoiualaga ning
Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringus määratletud rohevõrgustikuga. Juhul,
kui otsustatakse, et otstarbekas on ka viimane üldplaneeringus määratleda
puhke- ja virgestusmaana, tuleb perspektiivis aktiivsemas kasutuses oleva
puhkealana näha mõisaga tihedamalt seotud piirkonda, mille kasutamisega
kaasnevad potentsiaalsed mõjud looduskeskkonnale on väiksemad ning mis on
ühtlasi tihedamalt seotud külakeskusega.

Haljasalad ja parkmetsamaad
Ettepanekud haljasala- ja parkmetsamaa reserveerimiseks asuvad
→ Ulvi külas
→ Kabala külas
Haljasala- ja parkmetsamaa on soovitavalt kõrghaljastusega või metsamaad,
mille eesmärk on eelkõige kaitsta külgnevaid alasid negatiivse keskkonnamõju
eest.
Ulvi külas on tehtud ettepanek haljasala- ja parkmetsamaa reserveerimiseks
küla idaosas paikneva tööstusala piiravana ning mõisa ümbritsevana. Küla
kirdeosas paiknev haljasala- ja parkmetsamaa toimiks puhvrina külgnevast teest
loodes asuva olemasoleva ja potentsiaalse elamuala jaoks, vähendaks võimalust
tööstusalalt tuleva müra- ning õhureostuse levikuks. Mõisa ümbritsev tehtud
ettepanek ühtib funktsiooni poolest paremini puhke- ja virgestusmaaga ning
tuleks reserveerida selliselt.
Kabala külas paikneb haljasala- ja parkmetsamaa ettepanek küla põhjaosas
kahe maantee ristumiskoha juures. Sämi-Sonda-Kiviõli (T-17120) maanteest
põhjas paiknev ala toimib puhvrina elamualale.

Ühiskondliku-avaliku kasutusega maade maakasutuspõhimõtted
→ Ühiskondlike hoonete maa maht vastab piirkonna vajadustele ning
võimaldab luua head elamistingimused kõigis valla osades
 Praeguseks
väljakujunenud
asustusstruktuurile
vastava
ühiskondlike hoonete maa säilitamine olemasolevate vajaduste
rahuldamise võimaldamiseks;
 Täiendavate ühiskondlike hoonete maa reserveerimine uutel
kompaktse asustusega aladel kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks;
 Täiendavate
munitsipaalmaavajaduste
määratlemine
sotsiaalteenuste pakkumise võimaldamiseks;
 Arendada välja külakeskused valla sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna parandamiseks, määrata ja arendada ühiskondliku
kasutusega maid ja rajatisi (kiigeplatsid, laululavad, lõkkekohad,
pallimänguplatsid jne), reserveerides maid avalikuks kasutamiseks
puhke- ja virgestusmaana ning ühiskondlike hoonete maana;
 Tagada vallas tervisespordiga tegelemise võimalused, reserveerides
spordirajatiste ja kergliiklusteede jaoks maid (jalgratta-, matka- ja
suusaradadeks);
 Puhkemajandusliku eesmärgiga avaliku maade arendamisel tuleb
tagada avalikult kasutatavatele veekogudele ligipääsud, tagada
muinsuskaitsealuste
väärtuslike
objektide
juurde
avalikud
juurdepääsud vastavalt üldplaneeringu võimalustele ning tagada
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miljööväärtuslikel
aladel
(haljasalad,
pargid,
puhkealad,
hoonestusalad) avalik juurdepääs ning nende kasutamine vastavalt
alade taluvuskoormusele.
→ Olulist tähelepanu pööratakse hetkel kasutusel olevate puhkealade ning
avalikus kasutuses olevate alade maksimaalsele ära kasutamisele ning
hõlpsa ning keskkonnasäästliku kasutamise võimaldamisele
 Mõedaku spordibaasi piirkonda tuleb näha valla keskse võimalusena
puhkamiseks ja vaba aja sisustamiseks. Mõedaku piirkonda
arendatakse mitmekülgse ja atraktiivsena
 Olemasolevad külaplatsid, laululavad ning muud kooskäimiskohad
kaasatakse valla puhkealade võrgustikku ning tagatakse nende
arendamine
→ Valla erinevates osades reserveeritakse erineva kasutusotstarbega ja
eriilmelist puhke- ja virgestusmaad
→ Tagada kergliikluse ja autotranspordi juurdepääs kavandatavatele puhkeja virgestusmaadele;
→ Puhkealad seotakse valla loodusväärtustega ning rohealadega;
→ Vastavalt puhke- ja virgestusmaa kasutusotstarbele varustada need
vajalike elementidega: telkimisplats, lõkkeplats, küttepuud, välikäimla,
prügiurnid ja antud koha kasutamise nn kodukorrareeglid ning
viidasüsteem.

Ühiskondliku-avaliku kasutusega maade reserveerimisega kaasnevad
mõjud
Avaliku kasutusega maade planeerimise põhimõtted toetavad ja arvestavad
olemasoleva väärtusliku looduskeskkonna toimimise tagamist tagades ühtlasi
mitmekülgse ning suunatud avaliku ruumi kasutamise järgmiste põhimõtete näol:
→ Reserveeritavad puhke- ja virgestusalad, supluskohad ning haljasalad
annavad inimestele võimaluse värskes õhus vabaaja veetmiseks ning
sportimiseks parandades seeläbi kohalike elanike elukvaliteeti. Avalikud
supluskohad reserveeritakse üldplaneeringus Ulvi külas Kunda jõe äärde,
Mõedakule, Kantkülasse ja Uljastesse Uljaste järve äärde.
Puhke- ja virgestusalade loomine soodustab elanike ühisettevõtmisi ja koostööd
ning propageerib sportlikke eluviise. Avalike kooskäimiskohtade (külaplatsid,
spordiplatsid) olemasolu kasvatab kohalike elanike aktiivsust, aitab säilitada
kohalikku kultuuri ja identiteeti ning integreerida uusi elanikke kogukonda. Head
sportimisvõimalused (matka-, suusa-, rattarajad) ja vabaaja veetmise kohad
soodustavad muuhulgas ka turismiteenuse ühtlasemat tarbimist aasta lõikes ning
tõstavad valla mainet potentsiaalsete sisserändajate seas.

3.5.5.

Loodusväärtuslike maade planeerimine,
maakasutuspõhimõtete kujunemine, kavandatava
tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju, alternatiivide
hindamine ja valikute kaalutlemine

Rägavere valla üldplaneeringuga määratud väärtuslike maastike ja rohevõrgu
ning puhke- ja virgestusmaade ruumilise arengu põhimõtted on järgmised:
→ Väärtuslikud maastikud on määratletud maakonna teemaplaneeringuga ja
täiendavalt vastavalt vajadusele kohaliku omavalitsuse otsusega.
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Teemaplaneeringuga määratletult on valla piires asuvateks väärtuslikeks
maastikeks Kohala, Sämi-Kuristiku, Lavi-Männikvälja-Põlula-MõedakaLinnamäe,
Mõdriku-Roela,
Uljaste.
Nende
väärtuslike
maastike
säilitamiseks ja kaitsmiseks järgitakse õigusaktidega ja määrustega seatud
maakasutus- ja ehituspiiranguid.
Kaitsealused üksikobjektid tähistatakse ja neile tagatakse juurdepääsud,
avatakse vaated.
Ehitiste ja tehnorajatiste kavandamisel tagada rohevõrgustiku säilimine ja
toimimine, eriti roheliste koridoride toimimine. Kultuurmaastikes säilitada
looduslike kooslustega saarekesed, väärtuslikel niitudel säilitada
traditsiooniline niitmine/karjatamine, metsade majandamisel arvestada
seaduslike piirangutega.
Looduskaitseliselt väärtuslikke looduslikke ja looduslähedasi alasid
kasutada puhkemajanduse ja turismi eesmärgil vastavalt nende
koormustaluvusele, lähtudes rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike
säilimiseks seatud tingimustest. Arendada piirkonna eripärale vastavalt
ekstensiivseid ja säästlikke turismivorme.
Looduskaunitel
aladel
arendada
reguleeritud
puhkemajandusliku
iseloomuga äri- ja teenindussfääri ning tagada nende toimimine
aastaringselt.
Puhkeotstarbelised maad varustada avaliku juurdepääsuga (ujumiskohad).
Tagada kogu valla territooriumil avalikult kasutatavate teede ja
kergliiklusteede olemasolu, reserveerides maid kergliikluse jaoks.

Väärtuslike
maastike,
rohevõrgu
reserveerimisega kaasnevad mõjud

ning

miljööväärtuslike

alade

Üldplaneeringuga on määratud säilitamisele kuuluvad loodusväärtuslikud
maastikud ja kooslused. Valla arendamise üheks põhimõtteks on säilitada
olemasolev väärtuslik looduskeskkond, millest tulenevalt on vaja säilitada
bioloogiline mitmekesisus, kaitsta poollooduslikke kooslusi, märgalasid ja
vääriselupaiku.
→ Käesoleva üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse muutused ei mõjuta
negatiivselt vallas asuvaid looduskaitsealasid, kaitstavad loodusobjekte,
väärtuslikke maastikke ning rohelise võrgustiku koridore ja tuumalasid.

Rägavere vallas on 17 muinsuskaitse all olevat kinnismälestist (kääpad,
arheoloogia-, ajaloo- ja kultuurimälestised). Kinnismälestiste kasutamise
kitsendused kehtestab Muinsuskaitseseadus. Mälestise kaitsevööndiks on 50
meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, milles on
muinsuskaitseameti loata keelatud maaharimine, ehitiste püstitamine, teede,
kraavide ja trasside rajamine, mulla- ja ehitustööd ning puude ja põõsaste
istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
→ Üldplaneeringuga kavandatud tegevused muinsuskaitse all olevaid objekte
negatiivselt ei mõjuta.

Käesoleva üldplaneeringuga on täpsustatud Lääne-Virumaa teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”
määratud
rohevõrgustiku piire tuginedes loomade liikumisteedele ning piirkonna
loodusväärtuste paiknemisele.
Ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamiseks on planeeringuga määratletud
tingimused elamumaade arendamiseks ja elamute projekteerimiseks väärtuslikel
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kultuurmaastikel ja külamiljööga aladel. Üldplaneeringu järgi tuleb traditsioonilise
külamiljöö ning miljööväärtuslikel aladel säilitada ajalooline asustusstruktuur,
ajaloolised ehitusjooned, hoonestuse mastaap, maastikuline paigutus, külatüübid
ning hoonete omavaheline paigutusmuster. Uute hoonete rajamine ja vanade
rekonstrueerimine
ei
tohi
rikkuda
maastiku
üldilmet.
Seega
on
planeeringulahenduse mõju ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale positiivne, kuid
seda
juhul,
kui
üldplaneeringuga
sätestatust
suudetakse
reaalses
arendustegevuses kinni pidada.

3.5.6.

Maakasutuse täpsustamine

1. detsembril 2006 leidis aset üldplaneeringu koostamise juhtrühma (koosseis
toodud peatükis 1.3 – planeeringu osapooled) seminar Rägavere vallavalitsuse
ruumides. Seminari eesmärgiks oli maakasutusettepanekute kaalutlemine
keskkonnatingimuste ning kohaliku arengu vajaduste lõikes.
Seminaril otsustati järgmiste arengute kasuks:
1. Ulvi külast põhja ja loode suunas piiratakse asustuse levikut üle SõmeruKabala maanteed. Aluseks on käesoleva aruande punktis 3.5.1 Elamumaade kavandamine ja selle mõju esitatud keskkonnakaalutlused
ning soov arendada Ulvi küla ühtse tervikuna. Selleks määratletakse
üldplaneeringus reserveeritava elamualana punktis 3.5.1 tinglikult
tähistatud ala nr 3, mis jääb Sõmeru-Kabala maantee ning Ulvi mõisa
piirkonna vahele. Ala on seotud Ulvi küla olemasoleva asustusega ning
moodustab loomuliku laienduse Ulvi keskusest põhja suunas. Et tegemist
on märkimisväärse suurusega territooriumiga, tuuakse üldplaneeringus ära
nõue ala arendamisel kogu nimetatud territooriumi kohta tervikvisiooni
koostamiseks, mis võimaldab ala arendamisel säilitada terviklikkust. Ala
reserveeritakse
väikeelamumaana.
Ulvi
mõisast
kirdesse
jääv,
olemasolevate
korruselamutega
seotud
ala
reserveeritakse
korruselamumaana. Üldplaneeringus ei reserveerita elamumaana alasid
põhjapool Sõmeru-Kabala maanteed Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala
ning Külmaveski allikate ja allikajärve juures. Kui Sõmeru-Kabala
maanteest kagusse jääv ala on välja arendatud, on võimalik kaaluda
asustuse leviku vajadust üle maantee.
2. Ulvi külast lõuna suunas, Põlula küla poole laienevat elamumaade
ettepanekut täpsustatakse ning piiratakse märgatavalt ida poolt.
Potentsiaalsed elamud koonduvad väärtusliku looduskeskkonna, Kunda jõe
lähedusse, tagades, et ei saaks rikutud piirkonna looduslik tasakaal.
Maakonnaplaneeringus
määratletud
rohekoridori
asukohta
täpsustatakse üldplaneeringus nii, et see kulgeb piki Kunda jõge ja selle
hoiuala. Väikeelamumaa reserveeritakse mõlemal pool Kunda jõge. Ulvi
keskuse
vahetus
läheduses
reserveeritakse
korruselamumaad.
Väikeelamumaa reserveeritakse ka Põlula külas Kunda jõega külgnevalt.
3. Ulvi mõisa territoorium reserveeritakse tulenevalt oma kasutusotstarbest
sotsiaalmaana.
4. Sõmeru-Kabala maantee ääres ei reserveerita ärimaad tankla või
söögikoha jaoks. Tõenäoliselt ei oleks tanklale piisavalt kasutust ning
võimalik majandustegevus soovitakse koondada külakeskusse.
5. Kabala külas paiknevaid elamualaettepanekuid vähendatakse. Asustuse
levikut
lõuna
poole
raudteed
üldplaneeringus
ei
reserveerita,
eelisarendatakse ala, mis jääb Kabala lõuna- ja põhjaosa vahele.
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6. Kabala
tanklaasukoha
alternatiividest
realiseerub
läänepoolsem.
Idapoolset alternatiivi üldplaneeringus ei reserveerita.
7. Sotsiaalmaaettepanekud Kabala külas on aktiivses kasutuses ka
praegusel hetkel, seega jäävad planeeringulahendusse sisse.
8. Kabala külast lääne suunas reserveeritakse tootmis- ja ärimaa SämiSonda-Kiviõli maantee ja Tallinn-Peterburi maantee vahel perspektiivse
logistikakeskuse arendamise võimalusega. Tegemist on alaga, mis piirneb
lõunas Tallinn-Peterburi raudteega ning mida ühendab mõne kilomeetri
kaugusel
asuva
Tallinn-Narva
maanteega
Sämi-Sonda-Kiviõli
kõrvalmaantee – olles seega väga heade logistiliste ühendustega
piirkonnaks.
Tootmismaa
eraldatakse
Kabala
külast
rohelise
puhvertsooniga.
9. Elamumaad ei reserveerita Sae külas ning Kuivajõe külas. Seatakse
tingimused hajaasustuse säilimiseks.
10. Täiendavalt reserveeritakse väikeelamumaad Mõedakast Rakvere poole
jääval alal: mõlemal pool Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119). Tegemist
on olulisema tõmbekeskuse Rakvere lähedusse jääva kauni loodusega
piirkonnaga, kus elamuarendus omab perspektiivi.
11. Puhke- ja virgestusmaana reserveeritakse maakondliku tähtsusega
Mõedaku spordibaasi piirkond. Puhke- ja virgestusmaana määratletud
ala piir kattub valdavalt Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala piiriga.
12. Elamumaad ei reserveerita Nurkse-Põlula (T-17115) maantee ääres.
13. Aarla piirkond kui terviklikult arendatav ala jääb üldplaneeringulahendusse
sisse.

3.6 Mõjude omavahelised seosed
Üldplaneeringuga kavandavatel tegevuste mõjud on sageli omavahel seotud ning
tegevuste mõjud on kumulatiivsed. Kumulatiivseid mõjusid on otstarbekas
käsitleda järgmiste teemade kaupa:
→ Mõju looduskeskkonnale: Kuna maavaldades toimub arendamine eelkõige
looduskeskkonna ja seni madala kasutusintensiivsusega põllu- ja
metsamaa arvel, on paljude kavandatavate tegevuste mõju ilma
leevendusmeetmeteta kumulatiivselt negatiivne. Planeeringu käigus välja
töötatud leevendusmeetmete rakendamisel looduskeskkonnale olulist
negatiivset mõju ei avaldu. Teatud kavandatavate tegevuste ja
väljatöötatud tingimuste mõju on kumulatiivselt
positiivne: nt
elamuehituse-tootmise arendamine rohevõrgustiku aladest väljaspool.
sotsiaalsele
elukeskkonnale
ja
heaolule:
planeeringuga
→ Mõju
kavandatavatel erinevate valdkondade tegevustel on kumulatiivselt
positiivne mõju kvaliteetse elukeskkonna tekkimisele ja heaolu kasvule.
Erinevate valdkondade arendamise juures on pidevalt arvestatud teiste
valdkondade arengu- ja ruumivajadustega, mistõttu väljatöötatud
lahendused on üksteist vastastikku toetavad ning koosmõjus tõstavad
valla elukvaliteeti;
→ Mõju tervisele: kavandatavatel tegevustel on kumulatiivselt positiivne
mõju inimese tervisele läbi erinevate valdkondade arendamise:
kergliiklusteede ja puhkealade arendamine soodustab sportimist ja
vabaaja veetmist looduses, kergliiklusteede arendamine soodustab
keskkonnasäästlikumate
liikumisviiside
kasutamist;
tootmisalade
arendamise puhul eelistatakse sellise tootmise arendamist, mille mõju
(müra, vibratsioon, teised häiringud) ei ulatu hoonest väljapoole;
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→ Mõju kultuurilis-ajaloolisele keskkonnale: planeeringulahendus seab
tingimused kultuurmaastike ja miljööväärtuslike alade ning objektide
säilimiseks, mistõttu on mõju kumulatiivselt positiivne, arvestades
kõrgemalseisvates arengudokumentides sätestatud tingimustega ning
töötades
välja
omapoolsed
tingimused
(eelkõige
elamuehituse
tingimused);
→ Mõju majanduslikule keskkonnale: erinevate majandusliku otstarbega
maade arendamine (tootmiseks, teeninduseks, põllumajanduseks) ning
seda toetava infrastruktuuri ning teede arendamisel on majanduslikule
keskkonnale kumulatiivselt positiivne mõju. Majanduskeskkonnale on
positiivne mõju ka elamumaade arendamisel, mis soodustab valda elamaja tööleasumist.

3.7 Leevendavad meetmed ja seire
Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada igasugust
potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale. Sobivamate leevendusmeetmete
valimine toimub kogu arendusprotsessi vältel erinevate osapoolte (otsustaja,
ekspert, arendaja, kohalikud elanikud) koostöös. Sobivaim leevendusmeede
peaks olema majanduslikult teostatav ning parim võimalikest meetmetest. Sobiva
leevendusmeetme valimine ei ole piisav, et tagada soovitud tulemust.
Kindlustamaks meetmete korrektset rakendamist on lisaks targale planeerimisele
vajalik nii järelvalve kui ka koostöö.
Kuigi antud planeeringul ei ole põhimõttelist olulist potentsiaalset mõju, siis
sellegipoolest on vaja vältida või vähendada neid väheseid mõjusid, mis võivad
tekitada kahjustusi või välditavaid riske.
Käesoleva planeeringu elluviimisel tuleks arvestada järgmiste leevendavate
meetmetega:
→ tööstuse, turismi, elamuehituse ja infrastruktuuride arendamisel tuleb
arvestada puhta looduskeskkonna säilimisega, sh rohevõrgustiku tuum- ja
puhveralad;
→ metsade majandamisel tuleb järgida metsaseaduse nõudeid. Valla
metsaressursse tuleb kasutada mitmekülgselt ja säästlikult, et tagada nii
majanduslik tulu kui ka metsade bioloogiline mitmekesisus;
→ põllumajandusmaid hoida kasutuses ning korrastatud maastikupildi
säilimiseks niita põllupeenraid ja kasutusest väljas olevaid alasid;
→ kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektideni viivad teed peavad
olema vähemalt päikese tõusust päikese loojanguni avalikult kasutatavad;
→ vaba aja veetmist võimaldavates kohtades on oluline kanaliseerida
inimeste liikumine, et seeläbi vähendada looduskeskkonna prahistamist ja
ekspluateerimist;
→ avalike supelrandade, supluskohtade ning lõkke- ja telkimisplatside juurde
viivad teed peaksid olema avalikus kasutuses ja parkimisvõimalusega ning
tagatud peab olema vastavate teede ja alade korrashoid ning
prügimajanduse küsimuste lahendamine;
→ uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele vastavus ja võimalike negatiivsete keskkonnamõjude
leevendamine (reoveepuhastus, küte, liikluslahendus, elektriliinid);
→ uute elamute rajamisel ja vanade elamute renoveerimisel arvestada valla
ajaloolise asustusstruktuuri ning arhitektuuriliste eripäradega;

Töö nr. 701/06

Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

55

→ tootmismaade arendamisel tagada sanitaarkaitsevööndite ja puhveralade
olemasolu ning tootmisalasid mitte reserveerida elamualade lähedale ja
looduskaunitesse kohtadesse;
→ elamu- ja tootmisalade arendamisel tagada normatiivne mürakaitse,
rajades selleks maksimaalselt looduslikke mürabarjääre;
→ põhjaveevaru säilitamiseks kasutada nii ettevõtluses kui muudes
kasutusvaldkondades vett säästvaid tehnoloogiaid;
→ tagada olemasolevate ja kavandatavate ettevõtete puhul veekaitsenõuete
täitmine (meetmed veereostuse tekke vältimiseks, tekkinud reostuse
leviku tõkestamiseks ja likvideerimiseks);
→ valla territooriumile jäävate veekogude seisundi säilitamiseks on oluline
tagada, et veekogudesse ei suunataks reoaineid. Tööstusettevõtete ja
suuremate tänavate sadevete puhul on soovitav rakendada meetmeid
sadevete puhastamiseks enne nende suublasse juhtimist (nt liivaõlipüüdurid, puhastusmärgalad).

Rägavere valla üldplaneeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju
hindamiseks on vajalik perioodiliselt läbi viia keskkonnakomponentide (vee-, õhuja pinnase-) kvaliteedi seire. Lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusest
on
KSH
aruandega
kinnitatud
seiremeetmed strateegilise planeerimisdokumendi elluviijale, so kohalikule
omavalitsusele järgimiseks kohustuslikud. Seiremeetmete rakendamiseks vajalike
kulutuste vähendamiseks on otstarbekas rakendatavad seireprogrammid siduda
juba toimiva riikliku seireprogrammiga. Kogutud seireandmed tuleb perioodiliselt
koondada ning võrrelda neid varem kogutud andmetega. Kui seireandmete
analüüsil ilmneb mõne keskkonnakomponendi kvaliteedi oluline halvenemine
võrreldes eelnevate perioodidega, tuleb teostada täiendav kontroll ning
rakendada meetmeid negatiivse mõju vältimiseks või leevendamiseks.
Valla üldiste ruumilise arengu suundade kaasajastamiseks on oluline
üldplaneeringu iga-aastane ülevaatus. Juhul kui arengusuunad on oluliselt
muutunud, on vajalik algatada üldplaneeringu muutmine.
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4. Avalikkuse kaasamine ja ilmnenud raskused
Avalikkuse kaasamine üldplaneeringu väljatöötamiseks hõlmas kaasamist
planeeringu juhtrühmas, teemarühmade seminarides ja avalikel aruteludel. Ka
KSH protsessi oluliseks osaks on erinevate huvigruppide ja institutsioonide
kaasamine. KSH protsessi osapooled on toodud alljärgnevas tabelis.
Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

Teavitatakse
kirjaga
vastavalt*
Rägavere vallavalitsus ja Kohaliku arengu edendaja On
otsustajana
vallavolikogu
ja tasakaalustatud avalike protsessiga kursis, kirjaga
huvide kaitsja
ei teavitata.
Eesti Vabariik
Arengu
edendaja
ja Keskkonnaministeerium,
(Keskkonnaministeerium,
tasakaalustatud
avalike Sotsiaalministeerium,
Sotsiaalministeerium,
huvide kaitsja.
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium)
Lääne-Viru Maavalitsus
Maakonna tasandil avalike Lääne-Viru Maavalitsus
huvide kaitsja
Piirkonna elanikud ja laiem On
huvitatud Kirjaga
ei
teavitata
avalikkus
maksimaalselt
kõrge (teavitatakse ajalehes ja
kvaliteediga
Ametlikes Teadaannetes).
elukeskkonnast.
Keskkonnaministeerium
KSH järelvalvaja huvi ja Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
funktsioon on tagada KSH Keskkonnateenitus
protsessi seadusejärgsus
Keskkonnateenistus
Eesti Keskkonnaühenduste Keskkonnakaitse
Eesti
Koda
edendamine
Keskkonnaühenduste
Koda

Olulisi raskusi KSH protsessi läbiviimisel ei esinenud.
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5. Kokkuvõte
Käesoleva üldplaneeringu protsessi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande eesmärgiks on kajastada samaaegselt nii planeerimise protsessi
kulgemist kui esitada planeerimisprotsessiga tihedalt seotud keskkonnamõju
hindamise tulemused.
Rägavere valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
19.jaanuaril 2006 määrusega nr 19. Planeeringu esimese etapina toimus
lähteandmestiku kogumine ja tugiplaani koostamine. Planeerimisprotsessi
tööseminaridel selgitati välja valla üldised arengusuunad ning töötati välja
valdkondade
maakasutuspõhimõtted
ja
–tingimused.
Paralleelselt
planeerimisprotsessiga toimus pidevalt keskkonnamõju strateegiline hindamine,
mille tulemusena kujunesid lõplikud maakasutuspõhimõtted ja –tingimused.
Planeeringu töörühmadesse kaasati laiapõhjalise huvide esindatuse tagamiseks
erinevate valdkondade esindajaid erinevatest eluvaldkondadest ja tasanditelt
(vald, maakond, regioon). Laiema avalikkuse kaasamiseks korraldati planeeringu
vahe-etappides avalikke arutelusid, mille eel oli huvitatud isikutel võimalik
tutvuda ka seniste etappide tulemustega.
Planeerimisprotsessis kujunesid Rägavere valla arengu seisukohast olulisemateks
teemadeks elamumaade arendamine ning puhke- ja virgestusmaade ning
kergliiklusteede arendamine. Vastavalt üldiselt üksikumale tasemele liikudes valiti
protsessi käigus antud valdkondades enam positiivset mõju omavad
arenguvariandid ning töötati jooksvalt välja valitud arenguvariandi puhul
võimalikku ilmnevat negatiivset keskkonnamõju vältivad ja vähendavad ning
positiivset mõju suurendavad maakasutustingimused. Maakasutustingimusi
käsitletaksegi antud KSH aruandes leevendusmeetmetena. Sellise järk-järgulise
hindamise
tulemusena
on
jõutud
planeeringulahenduseni,
millel
maakasutuspõhimõtete ja –tingimuste järgimisel puuduvad olulised negatiivsed
mõjud.
Keskkonnamõju
hindamise
protsessi
juures
peeti
pidevalt
silmas
kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide eesmärke, samuti loodusja keskkonnakaitse eesmärkidega ja seadusandlusega arvestamist.
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Planeerimis- ja KSH protsessi juriidiline menetlus

Tegevused
ÜP ja KSH algatamine
ÜP ja KSH
algatamisest
teavitamine meedias
ÜP ja KSH
algatamisest
teavitamine Ametlikes
Teadaannetes
Maavanema
teavitamine ÜP ja KSH
algatamisest
KKT ja
ministeeriumide KSH
algatamisest
teavitamine

Vastutaja, tähtajad
ja tegevuse alus
Rägavere vallavolikogu
Rägavere vallavalitsus

Kuupäevad ja asutused
Rägavere vallavolikogu otsus:
19.01.2006 nr 19
Virumaa Teataja
Rägavere Teataja (jaanuar 2006)

Rägavere vallavalitsus, 14
päeva jooksul, KeHJS § 35, lg
6

AT 26.01.2006

Vallavalitsus, 14 päeva
jooksul, PlanS § 12, lg 5

Vallavalitsuse kiri maavanemale:
26.01.2006 nr 7-1.2/56

Konsultant, 14 päeva jooksul.
KeHJS § 35, lg 6

Kiri KKT-le: 25.01.2006 nr 18/06
Kiri Sotsiaalministeeriumile:
25.01.2006 nr 15/06
Kiri Kultuuriministeeriumile:
25.01.2006 nr 16/06
Kiri Keskkonnaministeeriumile:
25.01.2006 nr 17/06
Kiri Lääne-Virumaa
keskkonnateenistusele:
04.05.2006 nr 100/06. KKT
vastuskiri: 24.05.2006 nr 36-121/407
Kiri Rägavere vallavalitsusele:
28.04.2006 nr 95/06. Kirjalikku
vastust ei tulnud
Ametlikud Teadaanded
30.06.2006
Ajaleht Virumaa Teataja
30.06.2006
Kirjad 29.05.2006:
Lääne-Viru Maavalitsus – nr
165/06
Rägavere Vallavalitsus – nr
166/06
Sotsiaalministeerium – nr
164//06
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
– nr 163/06
Kultuuriministeerium – 162/06
Lääne-Virumaa KKT – 161/06
Keskkonnaministeerium –
167/06
30.06.2006 kuni 13.07.2006
Hendrikson&Ko kontorid ja
koduleht, vallavalitsus ja
koduleht
14.07.2006 Rägavere
Vallavalitsus

KSH programmi sisu
kohta seisukoha
küsimine osapooltelt:
KOV ja KKT

Konsultant. KeHJS § 36, lg 3

Üldplaneeringu
lähteseisukohtade
avalikust arutelust ja
KSH programmi
avalikust
väljapanekust ja
avalikust arutelust
teatamine

Vallavalitsus, konsultant.
KeHJS § 37, lg 1

KSH programmi avalik
väljapanek

Konsultant, Vallavalitsus, 14
päeva, KeHJS § 37, lg 3

KSH programmi ja ÜP
lähteseisukohtade
avalik arutelu
Parandused, kirjalikele
küsimustele
vastamine

Vallavalitsus, konsultant.
KeHJS § 37, lg 3
Vallavalitsus, konsultant,
KeHJS § 37, lg 5
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- Avalikustamise käigus esitatud
ettepanek Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise osakonnalt: kirjad
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Tegevused

Vastutaja, tähtajad
ja tegevuse alus

Kuupäevad ja asutused
29.06.2006 ja 10.08.2006.
Telefonivestlused Hendrikson&Ko
ja Rahvaterviseosakonna vahel
13.07.2006 ja 14.07.2006.
Hendrikson&Ko vastuskiri
18.07.20006 nr 178/06.
- Avalikustamise käigus esitatud
ettepanek Muinsuskaitseametilt:
kirjad 06.07.2006 ja 31.07.2006,
Hendrikson&Ko kiri 18.07.2006
nr 177/06
07.09.2006 nr 227/06

KSH programmi
esitamine KKT-le
heakskiitmiseks
KSH programmi
heakskiitmine

Konsultant

Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistus

18.09.2006.nr 36-12-1/407

ÜP eskiisi ja KSH
aruande eelnõud
tutvustav avalik
arutelu
ÜP esitamine
maavanemale
lisakooskõlastuste
määramiseks
ÜP esitamine
kooskõlastamiseks
keskkonnateenistusele
Teatamine KSH
aruande avalikust
väljapanekust ja
arutelust

Vallavalitsus, konsultant. PS
§16, lõige 2;

13.12.2007 Ulvi rahvamaja

Maavanem, Planeerimisseadus
§17 lõige 3

27.12.2007 kiri nr 7-1.2/516
MV vastus: 25.01.2008 nr 97/8078

KKT, 30 päeva jooksul
dokumentide saamisest;
Planeerimisseadus §17 lõige 5
konsultant

KSH aruande avalik
arutelu

Konsultant

27.12.2007 kiri nr 7-1.2/515
KKT vastus: 09.01.2008 nr 3611-1/2118-2
14.03.2008 kiri 548/08 KKTle,
vastuskiri 11.04.2008 nr 36-111/2118
14.03.2008 kiri nr 549/08 MV,
Muinsuskaitseamet,
Tervisekaitsetalitus ja EKO.
Vastuskirju ei tulnud.
AT 14.03.2008
„Virumaa Teataja” 18.03.2008
15.04.2008 Ulvi Rahvamajas

KSH aruande
saatmine
heakskiitmiseks
Lääne-Virumaa KKT’le
KSH aruande
heakskiitmine

Konsultant KMHS §42, lõige 1

03.10.2008 nr 759/08

KKT, 30 päeva jooksul
dokumentide saamisest;
KMHS§42, lõige 1;
Vallavalitsus, PS §17, lõige 2
ja 3

29.10.2008 nr 36-11-1/21186

ÜP esitamine
kooskõlastusteks
ÜP
planeerimisettepaneku
kooskõlastused

Otsus ÜP
vastuvõtmise kohta
Teatamine ÜP
avalikust
väljapanekust ja
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Naabervallad, maavanema
määratud kooskõlastajad 30
päeva jooksul dokumentide
väljasaatmisest; PS §17, lõige
5
Volikogu, KOKS §22, lõige 1
Vallavalitsus; vähemalt üks
nädal enne väljapaneku
algust, PS §18, lõige 6

Jaanuar- september 2008,
täpsemalt vt kooskõlastuste
koondtabel
Jaanuar- september 2008,
täpsemalt vt kooskõlastuste
koondtabel

19.02.2009 nr 103
03.03.2009 Virumaa Teataja
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Kuupäevad ja asutused

avalikust arutelust
ÜP avalik väljapanek

Vallavalitsus, 4 nädalat, PS
§19, 21 päeva KMHS §41 ;
KOKS § 37, lõige 5.

Vastused
ettepanekutele ja
märkustele ÜP kohta
ÜP avalik arutelu

Vallavalitsus, konsultant. 2
nädala jooksul väljapaneku
lõppemisest, PS §20, lõige 2.
Vallavalitsus, konsultant. 1
kuu jooksul peale avaliku
väljapaneku lõppemist, PS
§21, lõige 1.
Vallavalitsus

ÜP esitamine
maavanemale
järelevalveks
ÜP kehtestamine
ÜP kehtestamisest
teatamine
ÜP kehtestamise
otsuse ärakirja ja ÜP
saatmine
maavanemale ning
asjakohase info
edastamine
maakatastri pidajale

10.03.2009 – 07.04.2009,
Vallamajas, Viru-Kabala
raamatukogus, Ulvi
raamatukogus, Vallavalitsuse ja
Hendrikson&Ko kodulehtedel

16.aprill kell 16.00

Volikogu, KOKS §22, lõige 1
Vallavalitsus, 1 kuu jooksul
kehtestamise otsusest. PS
§25, lõige 4
Vallavalitsus, 1 kuu jooksul
kehtestamise otsusest. PS
§25, lõige 4

Rägavere Vallavalitsus
2006/2007

Töö nr. 701/06

Rägavere valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne

64
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ÜP ja KSH algatamisest teavitamine meedias – Virumaa Teataja,
Rägavere Teataja (jaanuar 2006)
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ÜP ja KSH algatamisest teavitamine Ametlikes Teadaannetes
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Maavanema teavitamine ÜP ja KSH algatamisest
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KKT ja Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja
Keskkonnaministeeriumi KSH algatamisest teavitamine

Rägavere Vallavalitsus
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Sotsiaalministeeriumi vastus KSH algatamise kohta
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KSH programmi sisu kohta seisukoha küsimine osapooltelt: Rägavere
Vallavalitsus ja KKT
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Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse seisukoht KSH programmi osas
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Üldplaneeringu lähteseisukohtade avalikust arutelust ja KSH programmi
avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teatamine
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KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avaliku arutelu 14. juuli 2006
protokoll ja osalejate nimekiri
Rägavere valla üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik
arutelu
PROTOKOLL
Rägavere Vallavalitsuses
14. juuli 2006 kell 17.00-17.50

Avaliku arutelu juhataja: Peep Leppik, Hendrikson&Ko üldplaneeringu projektijuht
Protokolli koostanud: Tiit Oidjärv, Hendrikson&Ko
Osalejate nimekiri on toodud eraldi lehel

Vallavanem Jüri Landberg: Tervitus ja avasõnad
Peep
Leppik:
Sissejuhatus. Ülevaade
üldplaneeringu eesmärkidest
ja
üldplaneeringu
kaardilisest
iseloomust.
Üldplaneeringu
lähteseisukohtade
tutvustamine tulenevalt valla olemasoleva olukorra analüüsist. Üldplaneeringu
protsessi ülesehitus ja avalikkuse kaasamine protsessi.
KSH koostamise vajadus (lähtuvalt seadusest), peamised eesmärgid, protsessi
iseloomustus. Rägavere valla ÜP KSH programmi tutvustus. Nentimine, et
ettepanekuid KSH programmi avaliku väljapaneku käigus ei tehtud.
Edaspidise ÜP protsessi kirjeldus. Üleskutse elanike aktiivseks osalemiseks ÜP ja
KSH protsessis.
Jüri Landberg: Valla soovid üldplaneeringu koostamisel on võimaliku
kaevandamise teema kajastamine ning valla arengus edasiviivate joonte leidmine.
Kõikide ettepanekud on teretulnud, kaart on vallas olemas. Näiteks Rakvere
lähedust on praegu väga vähe ära kasutatud, Rakvere lähedased maaomanikud
võiksid sellele mõelda, et oma maad arendada. Kasvaks valla elanikearv, samuti
valla rahakott.
Volikogu esimees Arvo Jaakson: Kas maavarasid saab planeeringus kirjutada
passiivseks varuks?
Peep Leppik: Sellist võimalust ei ole, vallal on riikliku tähtsusega maavara
käsutamiseks üldplaneeringuga vähe võimalusi. Maavara ei saa muuta
üldplaneerinuga aktiivseks või passiivseks. Mingil määral saab kaasa rääkida, ÜP
on dokument, mis väljendab võimalikult palju avalikku huvi, et mis me tahame
antud kohas tahame teha: avalikkus tahab niimoodi.
Arvo Jaakson: Riikliku tähtsusega strateegilised varud, on ta siis fosforiit - kui
teda kavatsetakse siin kohas, siis kas ei saa ikka kuidagi mõjutada, näiteks KSHga?
Peep Leppik: Ka igasugusele kaevandustegevusele tuleb teha sama seaduse
järgne keskkonnamõju hindamine. Seega sel juhul saab kindlasti ka avalikult
sekkuda protsessi.
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Vallaelanik Inna Tali: Kas selle projektiga on lahendatud see probleem, kui
tihedalt tohib ehitada näiteks veealakaitsevööndis? Kas see on praegu siin plaanil
olemas?
Peep Leppik: Ka see on üks olulisemaid teemasid, millega hakatakse tegelema.
Praeguses protsessi faasis ei ole.
Lääne-Viru Maavalitsusest Katri Ruut: Annan teada, et Lääne-Viru maakonna
teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused saab
järgmise nädala jooksul kehtestatud. Praegu olevatest materjalidest maakonna
veebilehel muutub seletuskiri.
Inna Tali tõstatas küsimuse Voore oja Sae detailplaneeringu menetluse seisu
kohta.
Jüri Landberg nentis, et detailplaneering on algatatud, kuid edasi ei ole arenenud.
Pole ka eskiislahendust. Detailplaneeringuga arvestatakse üldplaneeringu
koostamisel.
Kerkis ka ettepanek panna edaspidi elamute seintele kuulutus avaliku arutelu
toimumise kohta.
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Sotsiaalministeeriumi seisukohad KSH programmi osas, Hendrikson&Ko
vastuskiri
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Muinsuskaitseameti seisukohad KSH programmi osas, Hendrikson&Ko
vastuskiri
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KSH programmi heakskiitmine Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse poolt
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Heakskiidetud programm

Rägavere valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamise
programm

OÜ Hendrikson & Ko
Raekoja plats 8, Tartu
Tel: 742 7777, Faks: 738 4162
Pärnu mnt 30-9, Tallinn
Tel: 6 444 503, Faks: 6 444 504

Tartu 2006
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus
Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
teostatakse
Rägavere
valla
haldusterritooriumile
koostatavale
strateegilisele arengudokumendile. Keskkonnamõju ruumilist ulatust
hinnatakse eeskätt planeeringuga hõlmataval alal (Rägavere vallas), kuid
võimalike üle planeeringuala ulatuvate oluliste mõjude osas vaadeldakse
ka väljapoole valla territooriumi. Täpne mõju ruumiline ulatus selgub töö
teostamise käigus.
Valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu
strateegiline hindamine (KSH) algatati Rägavere
19.01.2006 otsusega nr 19.

keskkonnamõju
valla volikogu

2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse üldplaneeringuga
kaasnevaid mõjusid keskkonnale, et maksimaalselt tagada laiemate
keskkonnaaspektide arvestamine valla üldplaneeringus.
Kuna Rägavere valla territoorium, millele üldplaneeringut koostatakse, on
valdavalt põllu- ja metsamaa ehk maatulundusmaa, siis on eeldatavalt
olulisemaid
planeerimisprotsessi
käigus
hinnatavaid
küsimusi
maatulundusmaale erineva
funktsiooniga (valdavalt elamuehituse
funktsiooniga) maade reserveerimine, mille käigus hinnatakse nende
otstarbekust ja mõju keskkonnale. Hindamise käigus analüüsitakse
reserveeritavaid maid muuhulgas rohevõrgustiku, väärtuslike maastike jt
olulisemate kriteeriumite lõikes.
Teiseks tõenäoliseks olulisemaks üldplaneeringus esile kerkivaks teemaks
on
maade
avalikuks
kasutamiseks
planeerimine/reserveerimine.
Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise käigus
hinnatakse
selle
otstarbekust, kaasnevaid mõjusid looduskeskkonnale ning muid ala
kasutamisega kaasnevaid mõjusid (juurdepääs, mõju inimeste heaolule).
Hindamise käigus täpsustatakse
keskkonnakomponentide lõikes:

mõju

iseloom

ja

ulatus

järgmiste

1. Mõju looduskeskkonnale
- mõju piirkonna taimestikule ja loomastikule
- mõju piirkonna veerežiimile ning seeläbi inimkeskkonnale
(majandustegevus Põlula kalakasvatuse näitel, joogivee
kvaliteet ning sellest tulenev mõju inimese tervisele)
- mõju kaitstavatele loodusobjektidele (sh Natura 2000 alad)
2. Mõju tehiskeskkonnale
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- mõju infrastruktuurile (hästitoimiva ühistranspordiskeemi
vajalikkus, raudteeülesõidu taastamise vajalikkus Uljaste
külas, tuletõrje veevõtukohad, joogivee kvaliteet) ja seeläbi
inimkeskkonnale
- mõju maakasutusele (võimalik traditsiooniliste
maakasutusmustrite hävimine, võimalik mõju Rakvere kui
areneva keskuse lähedusest ning sellega arvestamine
planeeringulahenduses)
- tehiskeskkonna objektide mõju inim- ja looduskeskkonnale
müra või õhusaaste näol
3. Inimkeskkond
- mõju ettevõtlusele ja tööhõivele
- mõju valla erinevate osade ühendatusele (transport,
teenuste paiknemine)
- mõju inimeste tervisele ja varale
- mõju heaolule läbi puhke- ja virgestusalade võimaliku
kavandamise
- mõju inimeste turvalisusele läbi liiklusohutuse kasvu ning
kuritegevuse leviku piiramisega arvestamise üldplaneeringu
koostamisel
Riigipiiriülest keskkonnamõju Rägavere valla üldplaneeringu koostamise ja
ellu viimisega tõenäoliselt ei kaasne, maakonna ja Rägavere valla piiri
ülese
keskkonnamõju
esinemise
võimalikkust
arvestatakse
keskkonnamõju hindamise teostamisel ja üldplaneeringu koostamisel. Töö
käigus täpsustatakse ka võimalikku piiriülese mõju esinemise
võimalikkust.
Keskkonnamõju hindamise käigus pakutakse välja meetmed võimalike
negatiivse mõju vältimiseks, vähendamiseks ja kompenseerimiseks.
Hindamisel kasutatakse keskkonnamõju hindamise üldist metoodikat
valides/täpsustades
töö
käigus
sobivaimad
hindamismeetodeid.
Hindamisel kasutatav metoodika täpsustatakse mõjude hindamise
teostamise käigus vastavalt kerkivatele vajadustele, muuhulgas
kasutatakse tõenäoliselt positiivse-negatiivse kaardi meetodit ning
vajadusel eksperthinnanguid.

3. Isikud ja asutused, keda strateegilise
planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi
selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel
kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla
põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu on
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(KSH

programmi
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koostamise

Mõju ja/või huvi

Rägavere vallavalitsus ja Kohaliku arengu
vallavolikogu
edendaja ja
tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja
Eesti Vabariik
Arengu
edendaja
ja
(Keskkonnaministeerium, tasakaalustatud avalike
Sotsiaalministeerium,
huvide kaitsja.
Kultuuriministeerium)
Lääne-Viru Maavalitsus
Maakonna
tasandil
avalike huvide kaitsja
Piirkonna
elanikud
ja On
huvitatud
laiem avalikkus
maksimaalselt
kõrge
kvaliteediga
elukeskkonnast.
Keskkonnaministeerium KSH järelvalvaja huvi ja
Lääne-Virumaa
funktsioon on tagada
Keskkonnateenistus
KSH
protsessi
seadusejärgsus
Eesti
Keskkonnakaitse
Keskkonnaühenduste
edendamine
Koda

ajal)

esitatud

Teavitatakse kirjaga
vastavalt*
On
otsustajana
protsessiga
kursis,
kirjaga ei teavitata.
Keskkonnaministeerium
, Sotsiaalministeerium,
Kultuuriministeerium
Lääne-Viru Maavalitsus
Kirjaga
ei
teavitata
(teavitatakse ajalehes
ja
Ametlikes
Teadaannetes).
Lääne-Virumaa
Keskkonnateenitus

Eesti
Keskkonnaühenduste
Koda

* Vastavalt KMHKJS §37 lg1
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud
isikute ja asutuste nimekiri täieneda.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste
avalikustamise ajakava
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise
prognoositav ajakava, mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ajakavast, on esitatud alljärgnevas tabelis.
Strateegilise
Üldplaneeringu
koostamise etapp
keskkonnamõju
hindamise etapp
KSH algatamine
ÜP algatamine
KSH
programmi
koostamine.

Aeg

Seisukohtade
küsimine
KSH
programmi sisu osas

Aprill/mai 2006
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Strateegilise
keskkonnamõju
hindamise etapp
pädevatelt asutustelt.
KSH programmi avalik
arutelu ja selle eelnev
avalik
väljapanek
(vähemalt 14 päeva)
KSH
programmi
heakskiitmine LääneVirumaa
keskkonnateenistuse
poolt
KSH
aruande
koostamine
KSH aruande avalik
arutelu
ja
sellele
eelnev
avalik
väljapanek

Üldplaneeringu
koostamise etapp

ÜP eskiisi avalik arutelu Juuni 2006
ja
sellest
eelnev
teavitamine
Juuli 2006

ÜP koostamine

September 2006
Oktoober 2006

ÜP kooskõlastamine
KSH
aruande
heakskiitmine LääneVirumaa
keskkonnateenistuse
poolt

Aeg

Oktoobrist 2006
November/detsember
2007

ÜP avalik arutelu ja selle
eelnev avalik väljapanek
ÜP kehtestamine
2006 lõpp/2007 algus

5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja andmed
Strateegilise planeerimisdokumendi koostajaks on:
Hendrikson&Ko OÜ üldplaneeringute osakond
Raekoja plats 8, Tartu
Töörühm
Üldplaneeringute osakonna juhataja
Pille Metspalu
Projektijuht
Peep Leppik
Planeerija assistent
Tiit Oidjärv
KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on:
Hendrikson&Ko OÜ keskkonnakorralduse osakond
Raekoja plats 8, Tartu
Projektijuht, keskkonnakorralduse osakonna koordinaator, KSH
juhtekspert
Kuido Kartau
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KSH projektijuht Kuido Kartau omab sellekohast õigust (vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg
3) sest:
o On
omandanud
kõrghariduse
geograafias
(sh
ruumiline
planeerimine ja keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis ning läbinud
diplomijärgse 1 aastase Kalmari Ülikooli poolt korraldatud kursuse
Environmental Managment and Policy
o Omab strateegilise keskkonnamõju hindamise kogemust alates
1999 aastast.
o Tartu Ülikooli ja Kalmari Ülikooli õppekavad sisaldasid strateegilise
planeerimise alaseid koolituskursusi oluliselt üle 40 tunni mahu.
Eksamid sooritatud positiivsete tulemustega.
o Ekspert
tunneb
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte.

6. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse §36 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
koostamisel programmi sisu osas seisukohta küsida olenevalt strateegilise
planeerimisdokumendi
iseloomust
vähemalt
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, keskkonnateenistuselt
või kohaliku omavalitsuse organilt.
Käesoleva
projekti
raames
küsiti
seisukohad
Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistuselt ning kohaliku omavalitsuse organilt. LääneVirumaa KKT ettepanekute kohaselt on parandatud ja täiendatud KSH
programmi, vastavasisuline kiri on toodud programmi lisana.
KSH programmi avalikustamisest teavitati Rägavere Vallavalitsust, LääneViru Maavalitsust, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskkonnaühenduste Koda,
Kultuuriministeeriumi,
Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistust,
Keskkonnaministeeriumi.
Kiri
programmi
sisu
osas
(saadetud
29.06.2006)
saabus
Sotsiaalministeeriumilt. Telefonivestlustes Ööle Jansoniga 13.07.2006 ja
14.07.2006 lepiti kokku, et kuna
o Sotsiaalministeeriumist ei ole avaliku väljapaneku ajal saabunud
ettepanekuid programmi täiendamiseks,
o mõjude hindamise töörühma hinnangul vastab programm seaduse
nõuetele,
o samuti seetõttu, et tulenevalt üldplaneeringu ehk hinnatava
strateegilise arengudokumendi algfaasis olemisest ei ole võimalik
antud hetkel prognoosida üldplaneeringuga kaasnevaid täpseid
mõjusid ning programmis on vastavalt hetkevõimalustele
maksimaalselt kirjeldatud võimalikke probleemkohti, millele mõjude
hindamisel keskendutakse,
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mõjude hindamise aruande koostamisel lähtutakse Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40-st,
esitatakse avalikustamise protsessi läbinud KSH programm tutvumiseks
Sotsiaalministeeriumile. Kiri on väljastatud 18.07.2006.
Vastusena
saadi
Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise
osakonnalt
10.08.2006 ettepanek hinnata käesoleva KSH käigus ka ruumilise
planeerimisega kaasnevat turvalisust (nii transport kui ka kuritegevus)
ning üldist heaolu tõusu (virgestus- ja puhkealad). Samuti soovitati
programmis ära tuua hindamismetoodikad. Ettepanekute alusel on
täiendatud KSH programmi.
o

Muinsuskaitseametilt
saabus
kiri,
milles
soovitakse,
et
Muinsuskaitseametile
väljastataks
üldplaneeringu
tugiplaan
ning
keskkonnamõju hindamise programm paberkandjal. Materjalid on
esitatud. Samuti on kirjas palutud edastada Muinsuskaitseametile KSH
programmi avaliku arutelu tulemused. KSH programm koos avaliku
arutelu protokolliga on edastatud 18.07.2006. Muinsuskaitseameti
esitatud andmeid võetakse arvesse üldplaneeringu koostamisel ning selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamisel.
Muinsuskaitseameti
vastuskiri
31.07.2006
KSH
programmi
ja
üldplaneeringu tugiplaani avalikustamise kohta sisaldas täiendusi
üldplaneeringu kohta. KSH programmi vastuse alusel ei täiendata,
märkused võetakse arvesse Rägavere valla üldplaneeringu koostamisel.
Kuido Kartau,
16.08.2006
keskkonnaekspert
..........................

Peep Leppik
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise projektijuht
740 9802
Tiit Oidjärv
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise assistent
644 4503
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LISAD
1. Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate
nimekiri
2. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust
teavitamise teated Ametlikes Teadaannetes ning Virumaa Teatajas
3. Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse seisukoht KSH programmi sisu
osas
4. Sotsiaalministeeriumi kirjad programmi sisu osas
5. Muinsuskaitseameti kiri palvega paberkandjal dokumentide
esitamiseks
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LISA 1. Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri
Rägavere valla üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik
arutelu
PROTOKOLL
Rägavere Vallavalitsuses
14. juuli 2006 kell 17.00-17.50

Avaliku arutelu juhataja: Peep Leppik, Hendrikson&Ko üldplaneeringu projektijuht
Protokolli koostanud: Tiit Oidjärv, Hendrikson&Ko
Osalejate nimekiri on toodud eraldi lehel

Vallavanem Jüri Landberg: Tervitus ja avasõnad
Sissejuhatus. Ülevaade
üldplaneeringu eesmärkidest
ja
Peep
Leppik:
üldplaneeringu
kaardilisest
iseloomust.
Üldplaneeringu
lähteseisukohtade
tutvustamine tulenevalt valla olemasoleva olukorra analüüsist. Üldplaneeringu
protsessi ülesehitus ja avalikkuse kaasamine protsessi.
KSH koostamise vajadus (lähtuvalt seadusest), peamised eesmärgid, protsessi
iseloomustus. Rägavere valla ÜP KSH programmi tutvustus. Nentimine, et
ettepanekuid KSH programmi avaliku väljapaneku käigus ei tehtud.
Edaspidise ÜP protsessi kirjeldus. Üleskutse elanike aktiivseks osalemiseks ÜP ja
KSH protsessis.
Jüri Landberg: Valla soovid üldplaneeringu koostamisel on võimaliku
kaevandamise teema kajastamine ning valla arengus edasiviivate joonte leidmine.
Kõikide ettepanekud on teretulnud, kaart on vallas olemas. Näiteks Rakvere
lähedust on praegu väga vähe ära kasutatud, Rakvere lähedased maaomanikud
võiksid sellele mõelda, et oma maad arendada. Kasvaks valla elanikearv, samuti
valla rahakott.
Volikogu esimees Arvo Jaakson: Kas maavarasid saab planeeringus kirjutada
passiivseks varuks?
Peep Leppik: Sellist võimalust ei ole, vallal on riikliku tähtsusega maavara
käsutamiseks üldplaneeringuga vähe võimalusi. Maavara ei saa muuta
üldplaneerinuga aktiivseks või passiivseks. Mingil määral saab kaasa rääkida, ÜP
on dokument, mis väljendab võimalikult palju avalikku huvi, et mis me tahame
antud kohas tahame teha: avalikkus tahab niimoodi.
Arvo Jaakson: Riikliku tähtsusega strateegilised varud, on ta siis fosforiit - kui
teda kavatsetakse siin kohas, siis kas ei saa ikka kuidagi mõjutada, näiteks KSHga?
Peep Leppik: Ka igasugusele kaevandustegevusele tuleb teha sama seaduse
järgne keskkonnamõju hindamine. Seega sel juhul saab kindlasti ka avalikult
sekkuda protsessi.
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Vallaelanik Inna Tali: Kas selle projektiga on lahendatud see probleem, kui
tihedalt tohib ehitada näiteks veealakaitsevööndis? Kas see on praegu siin plaanil
olemas?
Peep Leppik: Ka see on üks olulisemaid teemasid, millega hakatakse tegelema.
Praeguses protsessi faasis ei ole.
Lääne-Viru Maavalitsusest Katri Ruut: Annan teada, et Lääne-Viru maakonna
teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused saab
järgmise nädala jooksul kehtestatud. Praegu olevatest materjalidest maakonna
veebilehel muutub seletuskiri.
Inna Tali tõstatas küsimuse Voore oja Sae detailplaneeringu menetluse seisu
kohta.
Jüri Landberg nentis, et detailplaneering on algatatud, kuid edasi ei ole arenenud.
Pole ka eskiislahendust. Detailplaneeringuga arvestatakse üldplaneeringu
koostamisel.
Kerkis ka ettepanek panna edaspidi elamute seintele kuulutus avaliku arutelu
toimumise kohta.
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LISA 2. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust
teavitamise teated Ametlikes Teadaannetes ning Virumaa Teatajas

30.06.2006
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LISA 3. Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse seisukoht KSH programmi
sisu osas
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LISA 4. Sotsiaalministeeriumi kirjad programmi sisu osas
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LISA 5. Muinsuskaitseameti kirjad KSH programmi ja ÜP tugiplaani osas
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ÜP eskiisi ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik arutelu
Leheteade: ajalehes „Virumaa Teataja”, 7.detsember 2007-12-19
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Rägavere valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik arutelu
Protokoll
13.12.2007 Ulvi rahvamajas
Algus: 16:10
Lõpp: 16:55
Osalejad esitatud eraldi lehel
Protokoll
1. Ann Ideon tutvustab üldplaneeringu eskiislahenduse ning KSH eelnõu
peamisi punkte.
2. Küsimused ja ettepanekud

Küsimus: Maaomanik valla põhjaosas. Mida tähendab turismiarenduspiirkond?
Vastus: see on vallas määratletud ala, kus on perspektiivikas tegeleda
turismimajandusega. Planeeringuga sellega seoses piiranguid ei kehtestata.
Küsimus (Erich Karro) Keskvälja talu – kolmnurga sees elamumaaks. Liivaviidu ja
Liivakünka talude maad (ka vastav kinnistu). Kogu Liivakünka talu võiks olla
elamumaad, maaomanikul ja elanikul 11 last, tahaks kõigile teha elamuid.
Vastus: planeeringus on elamumaade reserveerimisel lähtutud sellest, et kaardile
on kantud ainult kompaktse hoonestuse põhimõttel rajatavad elamumaad.
Hajaasustuse põhimõttel rajatavaid elamumaid kaardile ei kanta. Kuna silmas
peetakse Uljaste puhul pigem hajaasustuslikku ehitust, siis ei ole vaja antud
elamumaid kanda ka kaardile.
Küsimus: Lisaks Uljaste järve juurde näidata ikka perspektiivne puhkeala-ärimaa,
kunagi järve ääres, küll Sonda valla territooriumil olnud paadilaenutused jne.
Vastus: reserveerida saab ainult Rägavere valla territooriumil olevaid maid.
Küsimus: kuidas käsitab üldplaneering kaevandamise teemat?
Vastus: üldplaneeringuga on välja toodud valla seisukoht kaevandamise suhtes ja
toodud ära alad, kus vald ei pea võimalikuks kaevandamist. Kuna Rägaveres on
tegemist üleriigilise tähtsusega maardlatega, siis kaevandamisluba võib
maapõueseaduse alusel anda välja siiski, kui Vabariigi Valitsus on sellega nõus.
Hetkel on kaevandamislubade taotluste menetlus peatatud kuni põlevkivi
kasutamise riikliku arengukava heakskiitmiseni.

Protokollis
Pille Metspalu
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KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu

Rägavere Vallavalitsus
Ulvi küla
Rägavere vald
46701 Lääne-Virumaa

14.03.2008 nr 550/08

Rägavere valla üldplaneeringu
hindamise aruanne

keskkonnamõju

strateegilise

Edastame Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalikuks väljapanekuks. Aruande avalik väljapanek toimub 19.märtsist
kuni 9.aprillini 2008.a.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 15.aprillil kell 16 Ulvi rahvamajas
Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
avalik arutelu.

Lisa: Rägavere valla üldplaneeringu KSH aruanne

Lugupidamisega,

Triin Vall
OÜ Hendrikson&Ko
7 409 804
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Lääne-Viru Maavalitsus
Muinsuskaitseamet
Tervisekaitsetalitus Lääne-Virumaa osakond
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
14.03.2008 nr 549/08

Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu
Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avalik väljapanek toimub 19.märts kuni 09.aprill 2008.a.
Üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Rägavere vallavolikogu
ja korraldajaks Rägavere vallavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH
läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.
KSH aruandega saab tutvuda tööajal Rägavere vallavalitsuses ning OÜ
Hendrikson&Ko kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Aruandega saab tutvuda ka
Rägavere vallavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil:
http://www.ragaverevv.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud
dokumendid – Lääne-Virumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub teisipäeval 15.04.2008 algusega kell
16.00 Ulvi rahvamajas Rägavere valla üldplaneeringu KSH aruande avalik
arutelu.
KSH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni
10.04.2008 kirjalikult Rägavere vallavalitsusele (Ulvi küla, Rägavere vald 46701;
e-mail virgo@ragaverevv.ee) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu
51004, e-mail pille@hendrikson.ee).
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Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus
Kunderi 18
44307 Rakvere

14.03.2008 nr 548/08

Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu
Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avalik väljapanek toimub 19.märts kuni 09.aprill 2008.a.
Üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Rägavere vallavolikogu
ja korraldajaks Rägavere vallavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH
läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.
KSH aruandega saab tutvuda tööajal Rägavere vallavalitsuses ning OÜ
Hendrikson&Ko kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Aruandega saab tutvuda ka
Rägavere vallavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil:
http://www.ragaverevv.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud
dokumendid – Lääne-Virumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub teisipäeval 15.04.2008 algusega kell
16.00 Ulvi rahvamajas Rägavere valla üldplaneeringu KSH aruande avalik
arutelu.
KSH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni
10.04.2008 kirjalikult Rägavere vallavalitsusele (Ulvi küla, Rägavere vald 46701;
e-mail virgo@ragaverevv.ee) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu
51004, e-mail pille@hendrikson.ee).

Lisa: Rägavere valla üldplaneeringu KSH aruanne
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Leheteade: ajalehes „Virumaa Teataja”, 18.märtsil 2008
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Kasutajatugi

14.03.2008

Keskkonnamõju hindamise teated

Prindi

Rägavere Vallavalitsus teatab, et 19.03.2008-09.04.2008 toimub Rägavere valla
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.
Üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Rägavere vallavolikogu ja
korraldajaks Rägavere vallavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH läbiviijaks on OÜ
Hendrikson & Ko.
KSH aruandega saab tutvuda tööajal Rägavere vallavalitsuses ning OÜ Hendrikson & Ko
kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Aruandega saab tutvuda ka Rägavere vallavalitsuse ja OÜ
Hendrikson & Ko veebilehtedel, aadressil http://www.ragaverevv.ee ja
http://www.hendrikson.ee alajaotus “Avalikud dokumendid” – “Lääne-Virumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub teisipäeval 15.04.2008 algusega kell 16.00 Ulvi
rahvamajas Rägavere valla üldplaneeringu KSH aruande avalik arutelu.
KSH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 10.04.2008
kirjalikult Rägavere vallavalitsusele (Ulvi küla, Rägavere vald 46701; e-mail:
virgo@ragaverevv.ee) või OÜ-le Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-mail:
pille@hendrikson.ee).
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Rägavere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruannet tutvustav avalik arutelu
15.04.2008.a kell 16 Ulvi Rahvamajas
Protokoll

Päevakord:
- KSH aruande tutvustus – Tiit Oidjärv (H&Ko)
- Küsimused, ettepanekud, arutelu

Osalejate nimekiri eraldi lehel.

Küsimused:
Lauri Saapar (KKT): kas on täpsemalt kirjas elamutevahelised kaugused?
Triin Vall (H&Ko): seletuskirjas tingimus, et minimaalne 50m.
L.S: 50m tegelikult liiga vähe. Vahekaugused asulate kaupa kindlaks määrata
ja kirja panna. Oluline, et külade struktuur säiliks. Seletuskirjas võiks tingimus
olla ka et ei ehitataks metsamaale. Ei saa päris keelata, aga et eelistada
mittemetsamaad.
K: soovin enda maa pealt ujumiskohta ära, ise tegin oma lastele, ei soovi et
oleks avalik ja kõigile kättesaadav.
Virgo Koppel (VV): mujal Natura piirangud, väga nihutada ei saa. Võtame
arvesse ja vaatame. Ega mujal väga kohti ja valikuid ei ole. Nihutada lõuna
poole riigi maa peale.
Tiit Oidjärv (H&Ko): vajab vallavalitsuse seisukohta.
L.S: saab rajada ainult läbi planeeringu, nii et peaks planeeringus olemas
olema.
Tõnis Muru (KKT): tugiplaani peal kaitsealused territooriumid, kuid puudu
püsielupaigad. Need lisada ÜP kaardile. Põhiliselt metsis ja lendorav.
T.O: paneme kaardile peale. Üldplaneeringu kaardil püsielupaigad tegelikult
juba peal.
L.S: maastikukaitseala kaitse-eeskiri alles koostamisel, puhke- ja
virgestusalad panna üldisemalt, ehk hiljem kaitse-eeskiri ei lubagi puhkeala
arendada. Peaks olema detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.
T.V: ehk juurde tingimus, et ei saaks arendada enne, kui kaitse-eeskiri
kehtestatud?
L.S: peaks kindlasti DP tegema, siis saab ka uue ja konkreetse mõjude
hindamise. Parem terve ala korraga.
T.V: arendustegevuseks tuleb nõusolek KKTlt küsida niikuinii.
T.O: ÜPsse sisse, et lähtuda koostatavast kaitse-eeskirjast.

Protokollis
Triin Vall
OÜ Hendrikson&Ko
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