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1 Valla üldiseloomustus ja funktsionaalsed seosed
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. Vald
asub Pandivere kõrgustiku idanõlval. 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.
Praeguse valla haldusalasse jäävad 14 küla: Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila,
Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Uljaste, Ulvi, Viru-Kabala ja Sae.
Elanikearvu poolest suurim on Ulvi küla (ligikaudu kolmandik Rägavere valla
elanikkonnast), mis asub 17 km kaugusel Rakverest ja funktsioneerib
vallakeskusena.

Joonis 1. Rägavere valla paiknemine. Allikas: Regio CD atlas versioon 3.6
Elanike arv seisuga 10.10.2005 oli 1058, mis moodustab Lääne-Viru maakonna
rahvastikust 1,5 %, kuuludes võrreldavalt Avanduse vallaga kahe Lääne-Virumaa
väiksema valla hulka (Avanduse valla elanike arv seisuga 30.08.2005 Lääne-Viru
maavalitsuse rahvastikuregistri andmetel on 1056. Allikas: www.l-virumv.ee).
Asustus on koondunud valdavalt valla kesk-, loode- ja põhjaossa, suurim on
elanikearvult valla keskus Ulvi küla.
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Tähtsamad
maanteed
Rägavere
vallas
on
Sämi-Sonda-Varja,
RakvereRannapungerja ja Sõmeru-Kabala. Valda läbib Tallinn-Narva raudtee, kuid hetkel ei
peatu reisirongid Viru-Kabala ega Vaeküla raudteejaamades.
Vallal on regulaarne bussiühendus Rakvere, Kiviõli, Tallinna ja Oruga.
Vallal sõprusvaldadega sidemeid ei ole, osaletakse Lääne-Virumaa ühisomavalitsuse
töös. Koostöö on Sonda ja Maidla vallaga põlevkivi kaevandamisega seotud
küsimustes, osaletud on Sõmeru, Viru-Nigula valla ja Kunda linnaga Phare projektiga
seoses strateegia väljatöötamisel.
Külavanemad on valitud Aasuvälja, Miila, Kantküla, Kõrma, Uljaste, Sae ja ViruKabala külas. Miila ja Kõrma külad on koostanud kahasse arengukava aastal 2004.
Aastal 2003 on arengukava koostanud Uljaste küla, kus toimub ka aktiivne
külategevus.
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2 Ülevaade vallast valdkonniti
2.1 Ajalugu ja tänapäev
Esimesed kirjalikud teated Rägaverest ulatuvad Liivi sõja aegsesse perioodi, kui
1540. aastal eraldus Rägavere (Raygafer) Mõdriku pärusmõisast. Võib arvata, et
Rägavere mõis andis nime ka hilisemale Rägavere vallale, olgugi et mõis asus
praeguse valla keskusega võrreldes hoopis ääremaal.
Aastat 1856, mil laiendati talupoegade õigusi ning muutus võimalikuks talude
päriseks ostmine ja juba sajandi algusest oli järjest vähenenud mõisa tähtsus
igapäeva elu korraldamisel, võib lugeda ka Rägavere valla tekke alguseks. Vald
lahendas varanõude asju, jälgis koormiste täitmist mõisale ning omavahelisi
riiuprobleeme.
1923.
Miila,
Põlula
asula,

aastal kuulusid Rägavere valda: Anguse, Kaasiksoo, Kuivajõe, Kõrma, Lavi,
Mõdriku asula ja küla, Mõedaka, Mäitse, Männikvälja, Nikri asula, Nurkse,
asula, Rahkla asula, Rägavere asula, Sae, Ulvi asula, Uuemõisa, Vaeküla
Valgesoo, Vanakubja, Vetiku ja Vetiku-Aru asula (kokku 28 üksust).

Rägavere valla õitseajaks tuleb lugeda aastaid 1870 – 1940. 1870. aastal valmis
Tallinna - Peterburi raudtee ning Kabala ja Vaeküla jaamad avasid Rägavere valla
rahva põllumajandussaadustele Tallinna ja Peterburi turu. 1870. aastal sai valmis ka
Põlula viinavabrik. Kartulist toodetud piiritus müüdi Venemaale. Põlula - Alumisel
töötas poti- ja tellisekivi vabrik, Põlula jõel oli kolm vesiveskit, ketrusvabrik ja
lauatehas.
Vallas oli üheksa kooli – Miila, Randlepa, Vetiku, Rägavere, Mõdriku, Kantküla,
Võlumäe, Kuivajõe ja Vaeküla koolid. 1922. aasta 1. veebruaril avati Põlulas uus
kool, mis töötab tänase päevani. Vaeküla ja Mõdriku koolid kuuluvad Vinni valda,
teised on likvideeritud.
Rägavere valla haldusala suurenes 1938. aasta uute vallaseadustega. Rägavere
külge liideti Pada valla Urtja, Haansalu, Aarla ja Kabala külad. Suur muudatus leidis
Rägavere valla haldusjaotuses 13. septembril 1945. aastal, mil jagati Rägavere vald
kolmeks külanõukoguks:
- Kabala kn – Miila, Kaiduküla, Miila – Maitse (Mäitse), Kõrma, Nõmmise, Aarla,
Urtja, Põdri, Kabala ja Kaasiku külad.
- Põlula kn – Põlula, Ulvi, Uuemõisa, Lavi, Kaasiksoo, Kuivajõe, Sae, Hanguse
(Anguse) ja Rahkla külad.
- Rägavere kn – Nurkse, Vetiku, Mõdriku, Mägede, Mõedaka, Konna, Vaeküla,
Rägavere, Kantküla, Valgesoo ja Liiva külad.
1950. aastal toimus Eesti ajaloo suurim haldusjaotuse muutus – maakondade
asemele moodustati rajoonid. Rägavere ja Põlula külanõukogud jäid Rakvere rajooni,
Kabala külanõukogu liideti Kiviõli rajooniga.
1954. aastal toimus järjekordne haldusreform. Rakvere rajoonis vähendati
külanõukogude arvu. Endise 21 külanõukogu asemele jäi alles 9. Osa Rägavere
külanõukogu maid liideti Kaarli külanõukoguga. Suur reformimine aga jätkus. 24.
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jaanuaril 1959. aastal kaotati suur osa rajoonidest. 37 rajoonist likvideeriti 13.
Muutusid ka külanõukogude piirid. Kabala külanõukogu liideti Rägavere
külanõukoguga. Võrreldes 1923. aastaga oli Rägavere külanõukogu haldusala
märgatavalt vähenenud Vaeküla, Vetiku ja Rägavere liitmisega Sõmeru
külanõukoguga.
Muutusid ka külade nimed. 1977. aastal kuulusid Rägavere külanõukogu (keskus Ulvi
asula) haldusalasse: Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja,
Nurkse, Nõmmise, Põlula, Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala külad. Peale Eesti uut
iseseisvust 1991. aastal taastati uuesti vallad, endise Rägavere külanõukogu
territooriumil moodustati Rägavere vald 9. aprillil 1992. aastal.
Rägavere vallal on olemas oma sümboolika (kujutatud ka alloleval joonisel nr 1).
Valla vapil on kujutatud kuuselõikega põigiti poolitatud kilpi, mille sinisel ülapoolel on
hõbedane neljaharuline täht. Kilbi alumine pool on hõbedane. Lipp on sarnaselt
kuuselõikega põigiti poolitatud ning lipu ülemise, sinise laiu vardapoolses ülanurgas
valge neljaharuline täht; alumine lipulaid on valge. Vapikilpi poolitav kuuselõige
osutab sellele, et Rägavere vald asub metsarikkal alal ning mets on andnud elatist
kohalikele elanikele juba vanast ajast. Hõbedane neljaharuline täht (tähtrist) vapi
sinisel ülapoolel sisendab elujaatavat usku, et töökaid ning hariduspõllul
edasipürgivaid valla inimesi ootab ees parem tulevik. Ka vapitüve hõbedane värvus
sümboliseerib hingerahu ja -puhtust, mida saavutavad need, kes hindavad vaimseid
väärtusi ja esivanemate vaimuvara.

Joonis 2. Rägavere valla vapp ja lipp.

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

Töö number 701/05

8

Rägavere valla üldplaneering. Lähteandmestiku koond

2.2 Sotsiaal-majanduslik keskkond
2.2.1

Elanikkond

Rägavere valla elanikearv seisuga 10.10.2005 oli valla andmebaasi kohaselt 1058
elanikku, neist mehi 546 (51,6%) ja naisi 512 (48,4%). Rahvastiku tihedus on
ligikaudu 6,1 in/km².
Vallas




on 14 küla, millest:
üle 140 elanikuga on 2 asulat (Viru-Kabala, Ulvi)
50-100 elanikuga külasid on viis (Kantküla, Mõedaka, Nurkse, Põlula, Uljaste)
seitse ehk pooled valla küladest on vähem kui 50 elanikuga (Aasuvälja,
Kõrma, Lavi, Miila, Männikvälja, Nõmmise, Sae)

Külade elanike arv on toodud tabelis 1.
Suurima elanikearvuga küla, ühtlasi vallakeskus on Ulvi, mis asub ka geograafiliselt
valla keskosas. Asustus on mõnevõrra tihedam valla põhja- ja loodeosas, mille üheks
seletuseks võib tuua seda, et valla põhjaosa läbib ajalooliselt oluline Tallinn-Peterburi
raudtee, vallast loodes paikneb aga Lääne-Viru maakonna suurim linn Rakvere.
Tabel 1. Alaline rahvastik Rägavere valla külades valla andmebaasi andmetel seisuga
10.10.2005
Küla
Mehi
Naisi
Kokku
178
193
371
Ulvi
91
86
177
Viru-Kabala
38
32
70
Põlula
35
33
68
Mõedaka
38
29
67
Nurkse
28
31
59
Kantküla
28
24
52
Uljaste
25
19
44
Lavi
18
17
35
Miila
21
12
33
Nõmmise
14
14
28
Männikvälja
18
7
25
Aasuvälja
9
11
20
Kõrma
4
3
7
Sae
1
1
2
valla täpsusega
Kokku
546
512
1058

Kogu elanikkonnast on (01.01.2005 seisuga valla andmebaasi andmetel):
 tööeast nooremad – 16% (169)
 tööealised – 64,3% (679)
 tööeast vanemad – 19,7% (208)
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Joonis 3. Rägavere valla rahvastikupüramiid seisuga 10.10.2005. Arvandmed
vallast.
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Joonis 4. Rägavere valla rahvastikupüramiid rahvaloenduse andmetel seisuga
31.03.2000. Arvandmed Eesti Statistikaametist.
Rägavere valla rahvastikupüramiid täpsustab valla soolis-vanuselist struktuuri.
Rahvastikupüramiidist on näha, et vanusegrupp 40-44 moodustab valla elanikest
olulise osa. Samuti on noorte tööealiste (20-29 aastaste) osakaal vallas arvestatav.
Noorte inimeste (15-19 aastaste) juurdekasv on arvukas, mis lähitulevikus võib anda
olulise tööealise rahvastiku juurdekasvu. Madal on vallas 0-4-aastaste laste osakaal,
mis on vähenenud ka võrreldes Statistikaameti aasta 2000 andmetega. Pensionäride
osakaal vallas on väiksem kui noorte inimeste osakaal, hetkel arvukas tööealiste
vanusegrupp muudab aga pensioniealiste grupi järk-järgult suuremaks, mis juhul,
kui sündimus jääb endiselt tagasihoidlikule tasemele ja iive negatiivseks ning ei
toimu hüppeliselt kasvavat sisserännet, võib osutuda pikemas perspektiivis (20 a)
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oluliseks probleemiks. Prognoosida võib noorte ja laste vanusgruppide osatähtsuse
olulist vähenemist.
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Joonis 5. Rägavere valla rahvaarv ja sooline koosseis viieaastase intervalliga alates
aastast 1975 (seisuga 1. jaanuar). Andmed vallast.
Rahvaarvu muutust pikemas ajas kirjeldab joonis 5. Rahvaarvu vähenemine on
aktiivsem olnud 1980date aastate keskpaigani, millest peale on elanike arv püsinud
väiksemate kõikumistega stabiilsena. Elanike arvu on kiire languse eest hoidnud
enam-vähem püsivana valdavalt positiivne rändesaldo, mis on suutnud korvata
sündivuse langust. Sisserännanute hulka ajavahemikul 2003-2005 kujutab tabel 2.
Enim on nimetatud ajavahemikul inimesi elama asunud valla keskusse, Ulvi külla.
Tabelis toodud Mõedaka
küla
rahvaarvu kasv
on
oluliselt
mõjutatud
administratiivpiiride muutusest ega ole võetav otsese sisserännuna. Suhtes küla
koguelanikearvuga on sisserännanute osakaal märgatav eelkõige valla loodeosas
paiknevates külades – Kantkülas, Nurksel ja Aasuväljal, kuhu on asutud enamasti
Rakverest. Valla lähim linn on ka olulisemaks piirkonnaks, kust antud ajavahemikul
Rägavere valda elama asuti (vt joonis 6).
Oletada võib, et lähitulevikus jätkub asustuse koondumine valla loodeossa ning Ulvi
ja Viru-Kabala küladesse.
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Tabel 2. Rägavere valda ajavahemikus 2003-2005 elama asunute arv külati. Andmed
vallast.
Sisse
Elanike arv
rännanud
seisuga
Küla
elanikud
10.10.2005
2003-2005
43
371
Ulvi
25
68
Mõedaka*
22
177
Viru-Kabala
17
67
Nurkse
12
59
Kantküla
12
20
Kõrma
9
25
Aasuvälja
6
44
Lavi
6
28
Männikvälja
5
35
Miila
1
70
Põlula
*Mõedaka küla rahvaarvu kasv on oluliselt mõjutatud administratiivpiiride
muutusest aastal 2003.

Rakvere
Vinni vald
Sõmeru vald
Tallinn
Kohtla- Järve
Lehtse vald
Tapa
Tamsalu vald
Kiviõli
Tartu
Viru-Nigula vald
Mäetaguse vald IKadrina
Maidla vald I-Viru
Viljandi
Jõhvi
Vana-Vigala Raplamaa
Torma vald
Sonda alevik
Kunda linn
Haljala
0
5
10
15
20
25
30
Joonis 6. Piirkonnad, kust asuti elama Rägavere valda ajavahemikus 2003-2005
(inimeste arv). Andmed vallast.

Alltoodud joonis näitab rahvatiku loomulikku iivet ning sisse- ja väljarännet viimase
kümne aasta jooksul. Võimalik on hooajalise rände suurenemine – lähedalasuvast
Rakverest saabuvad atraktiivses looduskeskkonnas paikneva suvekodu otsijad,
pikemas perspektiivis on võimalik ka nende aastaringseteks elanikeks muutumine.

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

Töö number 701/05

12

Rägavere valla üldplaneering. Lähteandmestiku koond

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
1995

1996

Sündide arv

1997
Surmade arv

1998

1999

2000

Sisserännanute arv

2001

2002

2003

Väljarännanute arv

2004

2005

Elanike arvu muutus (in)

Joonis 7. Loomulik iive ja ränne; elanike arvu muutus Rägavere vallas aastatel 19952005. Andmed vallavalitsusest.
Mitteeestlastest elanikud moodustavad valla elanikkonnast umbes 9%, mis on
püsinud vähemalt alates aastast 2001 stabiilsena. Enamus mitteeestlastest kuulub
vene rahvusse (6-7% valla elanikest), teistest mõnevõrra enam on ka soomlasi, ent
nende, nagu ka ülejäänud mitteeestlaste osakaal on valla rahvastikust ligikaudu 1%
või vähem.
Tabel 3. Rägavere vallaelanike rahvuslik koosseis. Andmed vallast.

Eestlased
muu rahvus, sh

4.10.2001
91,1% (981)
8,9% (96)

Venelased
Soomlased
Ukrainlased
Lätlased
Leedulased
Tabassaraanlased
Valgevenelased
Aserbaisžaanlased

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

6,9% (74)
1,2% (13)
>1% (4)
>1% (2)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
-

8.06.2004
91,6% (981)
8,4% (90)

6.10.2005
91,1% (965)
8,9% (94)

6,4% (69)
1,4% (15)
>1% (2)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)

7,0% (74)
1,0% (11)
>1% (4)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
>1% (1)
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2.2.2

Majandus, hõive ja avalik haldus

Ettevõtlus Rägavere vallas on peamiselt seotud põllumajandusega ning puidu
töötlemisega. Ligikaudu pooled ettevõtetest paiknevad Ulvi külas, kus elab umbes
kolmandik valla kogurahvastikust. Teistest mõnevõrra aktiivsem majandustegevus
on ka Põlulas, kus paikneb kalakasvatuskeskus ning katsefarm, samuti aga valla
ainus kool.
Tabel 4. Ettevõtted Rägavere vallas. Andmed vallavalitsusest
Ettevõte
RE Põlula
Kalakasvatuskeskus
AS RT Vage
OÜ Ulvi Auto
OÜ Valem

Töötajaid
10

Asukoht
Põlula

Tegevusala
kalakasvandus, -turism

18

puidutööstus ja saeveskid

5

Ulvi
Ulvi
Põlula

OÜ Maasikamäe
Piimakari
OÜ Maasikamäe
Lihakari
OÜ Alumiste SV
OÜ Miila Viss
OÜ M.K.Reis-X

9

Ulvi

transporditeenused ja puittoodete
müük
põllumajandusloomad ja –linnud

4

Ulvi

põllumajandusloomad ja –linnud

18
10
4

Lavi
Põlula
ViruKabala
ViruKabala
Mõedaka

Puidutöötlemine
Põllumajandus
Transporditeenused

Põlula
Ulvi
Ulvi

põllumajandus

OÜ Raatma talu
FIE Samblamäe talu
(hostel)
OÜ Põlula Katsefarm
Perearstikeskus
Põlula Sidejaoskond
OÜ Sedeo
OÜ Norkess
OÜ Trendekon
OÜ Awe&Aser
OÜ A.Aleste

3
6

6
4
8
4
6

Ulvi

Ulvi

puidutöötlemine,
transporditeenused
turism, majutus

puidutöötlemine
puidutöötlemine
puidutöötlemine
põllumajandus
kaubandus

Vallavalitsuses ning valla allasutustes töötab kokku üle 60 inimese. Allasutustest on
suuremate töökohtade arvuga põhikool, järgnevad vallavalitsus, lasteaed ja
hooldekodu.
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Tabel 5. Vallavalitsuse ning valla allasutuste töötajate arv. Andmed vallavalitsusest
Asutus
Vallavalitsus
Põlula Põhikool
Ulvi lasteaed
Viru-Kabala
raamatukogu
Ulvi raamatukogu
Ulvi hooldekodu
Ulvi klubi
Mõedaku
spordibaas

Töötajate
arv
9?
31
9
1

Teeninduspiirkond

1

Ulvi, Põlula, Mõedaka, Lavi, Sae, kantküla,
Nurkse, Männikvälja, Aasuvälja
Omavalitsuse piirkond
Omavalitsuse piirkond
Maavalitsuse piirkond

9
6
2-5

Omavalitsuse piirkond
Omavalitsuse piirkond
Viru-Kabala, Nõmmise, Miila, Uljaste ja Kõrma

Tööealisi elanikke on valla andmebaasi kohaselt 01.01.2005 aasta seisuga 679.
Eesti Statistikaameti 31.03.2000 andmete põhjal moodustatud tabel kirjeldab
töötuse
geograafilist
paiknemist
Rägavere
vallas.
Kuigi
tabelis
toodud
protsentnäitajatesse tuleks suhtuda tänu väikestele absoluutarvudele kriitiliselt,
näitab see ometi peamisi suundumusi. Samuti on andmed praeguseks mõnevõrra
vananenud. Töötus valla külades jääb enamjaolt 10 ja 20 protsendi vahele
majanduslikult aktiivsest rahvastikust, Lavi küla kõrget töötusemäära (42,9%) võib
seletada seal paiknenud sotsiaalmajaga, kõrge näitajaga paistab silma ka ViruKabala.
Statistikaametist on võimalik saada andmeid Tööturuametis registreeritud töötute
arvu kohta. Andmed on esitatud tabelis 7. Kuigi registreeritud töötute arv on tabelis
toodud ajavahemikus vähenenud, ei saa seda pidada otseselt hõivatuse tõusu
kajastajaks.
Valla arengukava hinnangul ei suuda ettevõtluse areng praegusel kujul tagada
tööealise elanikkonna hõivatust.
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Tabel 6. Töötus Rägavere vallas külati seisuga 31.03.2000. Andmed: Eesti
Statistikaamet.

Elanike
arv

Majanduslikult
aktiivne

Lavi

Töötu

Majanduslikult
mitteaktiivne

Majanduslikult
aktiivsete osakaal
küla
kogurahvastikust,
%

Töötute osakaal
kogu küla
majanduslikult
aktiivsest
rahvastikust (%)

36

14

6

22

38,9

190

70

27

120

36,8

38,6

Põlula

88

32

8

56

36,4

25,0

Uljaste

78

32

7

46

41,0

21,9

Nurkse

59

20

4

39

33,9

20,0

Kantküla

59

15

3

44

25,4

20,0

Männikvälja

27

7

1

20

25,9

14,3

296

134

16

161

45,3

11,9

Viru-Kabala

Ulvi

42,9

Aasuvälja

23

9

1

14

39,1

11,1

Mõedaka

61

20

2

41

32,8

10,0

Kõrma

23

8

0

15

34,8

0,0

Miila

51

17

0

34

33,3

0,0

Nõmmise
Rägavere
vald kokku

37

8

0

29

21,6

0,0

1029

386

75

642

37,5

19,4

Tabel 7. Tööturuametis registreeritud töötud Rägavere vallas. Andmed: Eesti
Statistikaamet.
Aeg
2004 aasta keskmine
2005 juuni
2006 juuni

2.2.3

Registreeritud töötute arv
28
19
12

Haridus ja tervishoid, sotsiaalhoolekanne

Alusharidus
Rägavere valla ainuke lasteaed asub Ulvi külas. Ulvi lasteaed on valla
munitsipaallasteaed ja mõeldud Rägavere valla territooriumil elavatele lastele. 20032004 aastal oli lasteaias 2 rühma, kus kokku oli 34 last. Teenindatavate laste arv on
võrreldes eelmise kümnendi lõpuga tõusnud ligi kahekordseks. Selle tulemusena on
lasteaed ruumipuuduses, kuna 90datel vähenenud laste arvu tõttu anti osa lasteaia
hoonest kasutamiseks hoolekodule ning hetkel lasteaia valduses olevad ruumid ei
võimalda kahe rühma kogupäevalist teenindamist. Ulvi lasteaia peamisteks
arendamisvajadusteks tuleb valla seisukohalt, ühtlasi lasteaia arengukavast 20042007 lähtuvalt pidada ruumiprobleemi lahendamist, samuti hoone osaliselt
alustatud remondi lõpule viimist, kindlasti vajab tähelepanu transpordiprobleemide
lahendamine, mis soodustaks teenuse kasutamist eemal elavate laste vanemate
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jaoks. 2005. aasta kevadel läbi viidud lapsevanemate rahulolu küsitluse tulemused
olid positiivsed.

Üldharidus
20. saj alguses oli vallas üheksa kooli – Miila, Randlepa, Vetiku, Rägavere, Mõdriku,
Kantküla, Võlumäe, Kuivajõe ja Vaeküla koolid. 1922. aasta 1. veebruaril avati
Põlulas uus kool, mis töötab tänase päevani. Vaeküla ja Mõdriku koolid kuuluvad
täna Vinni valda, ülejäänud nimetatud on likvideeritud.
Hetkel valla ainus kool, Põlula kool avati 1922. aastal Rägavere valla Põlula mõisa
kaheklassilise algkoolina. 1950. aastal kolis kool Põlula mõisa härrastemajja. Aastal
1996 võeti ette põhjalik mõisahoone renoveerimine, hetkel on veel lahendamata
võimla ehitus. 1988. aastal sai Põlula koolist 9-klassiline kool ning 1993. aastal
nimetati kool ümber Põlula Põhikooliks. Pedagooge oli 2005 aasta seisuga 17 ja
abipersonali 6. Õpilaste arv klassides on vahemikus 6-15. Nagu kujutab järgnev
joonis, on õpilaste arv hetkel pigem vähenemas, samas on kõikumisi olnud ka
varasematel aastatel. Ohtu võib endast kujutada 0-4 aastaste laste vähene osakaal
valla elanikkonnas, mis mõjutab nii lasteaia kui kooli tegevust. Ka õpilaste jaotus
klassiti (tabel 8) näitab, et märgatav vähenemine on toimunud eelkõige algklasside
õpilaste arvus (2003/2004 – 41; 2004/2005 – 35; 2005/2006 – 33 õpilast klassides
1-4), mis tähendab suure tõenäosusega tulevikus väiksemaid klassikomplekte ka
klassides V-IX ning võib kooli võimalusi piirama hakata. Olukorda muudab
kriitilisemaks ka Põlula Põhikooli tulevate õpilaste arvu prognoos aastateks 20062009, mis langeb prognoositavalt 11-lt 5-le õpilasele aastaks 2009.

Joonis 8. Põlula põhikooli õpilaste arvu muutus aastate jooksul. Andmed vallast.
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Tabel 8. Kooliõpilaste arv Põlula põhikoolis klassiti. Andmed vallast.

I kl
II kl
III kl
IV kl
V kl
VI kl
VII kl
IIX kl
IX kl
Kokku

2003/2004
7
9
12
13
11
15
16
19
13
115

2004/2005
11
7
8
9
13
12
15
17
16
108

2005/2006
6
11
9
7
10
14
13
15
15
100

Peale Põlula Põhikooli lõpetamist asutakse õppima valdavalt kutsekoolidesse või
Rakvere linna gümnaasiumitesse. Edasiõppijate osakaal on koolilõpetajate hulgas
kõrge. (Vt ka tabel 9)
Tabel 9. Koolilõpetajate edasiõppimine

Lõpetajaid
Gümnaasiumisse
Kutsekoolidesse

2003/2004
17
9
8

2004/2005
13
7
6

2005/2006
12
3
9

Õppeaasta 2005/2006 alguses töötas koolis kokku 9 ringijuhti.

Sotsiaalhoolekanne
Rägavere vallas tegutsev Ulvi Hooldekodu on Rägavere Vallavalitsuse eelarves olev
üldtüüpi ööpäevane hooldeasutus, mis on asustatud 1999. aastal ja on orienteeritud
vanuritele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu
teenindab Rägavere valda, lepinguga ka teisi omavalitsusi. Hooldekodu eesmärgiks
on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning
põetamine. Hooldekodus on 22 kohta, töötajaid on kokku 9, neist hooldajaid 4.
Arenguvajadusena nähakse munitsipaalmaa taotlemist ühes hoones asuvale
hooldekodule ja lasteaiale.
Vallas on sotsiaaltöötaja, hooldusteenust pakutakse valdavalt hooldekodus,
koduhooldust pakutakse kahele inimesele. Peamisteks valla sotsiaalprobleemideks
tuleks omavalitsuse hinnangul pidada töötust ja alkoholismi, eelkõige pikaajalise
töötu staatust ning tööharjumuse ununemist. Probleemi leevendamiseks tuleks ühe
meetmena osutada nõustamisteenust. Sotsiaaleluruum vallal hetkel puudub, kuid
vajadus selle järgi on omavalitsuse hinnangul olemas. Sotsiaaltoetust on makstud
vastavalt vajadusele (aastal 2003 umbes 7000 kr, 2004 üle 15 000 krooni).
Valla elanikud tarbivad lisaks valla enda poolt pakutud vahenditele Puuetega
Inimeste Koja teenuseid. Üks valla elanik kuulub Lääne-Virumaa Vähihaigete
Ühendusse ning tema liikmetasu korvab vald.
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Tervishoid
Vallas on perearstikeskus, kus töötab üks pereõde ja üks perearst, kes korraldab
ka
koolitervishoiualast
läbivaatust.
Perearstikeskus
pakub
esmatasandi
tervishoiuteenuseid, elektrilisi füsioteraapia protseduure ja massaaži, samuti
teostatakse üldlaboratoorseid analüüse. Rägavere valda teenindab Rakvere kiirabi,
valla idaosas ka Jõhvi kiirabi. Vallas asub hambaravikabinet, korra kuus toimub
tervisekeskuses günekoloogi vastuvõtt, muudele eriarstidele suunab perearst
Rakverre, Tallinna haiglatesse või Tartu ülikooli kliinikumi. Apteek vallas puudub.
Esmatasandi arstiabi kättesaadavust võib vallas pidada heaks, pikad on järjekorrad
kohapeal asuvate eriarstide juurde. Vanurite ja liikumispuudega inimeste ligipääs
tervishoiuteenusele on tänu puudulikule transpordile raskendatud. Lahendamist
vajab ka apteegipunkti rajamine valda, mõelda tuleks koduõenduse käivitamisele.
Hariduse ja tervishoiuvaldkonna peamised arenguvajadused
 Parandamist vajab valla transpordiühendus lasteaiaga Ulvi külas ning
samas asuva perearstikeskusega, mis võimaldaks paremini kasutada laste
päevahoiu teenust kogu valla elanikel ning lihtsustaks vanurite ja
liikumispuudega inimeste ligipääsu tervishoiuteenustele.
 Valla hinnangul on vajalik munitsipaalmaa taotlemine Ulvi lasteaia ja
hooldekodu hoone juurde. Ühtlasi vajab lahendust lasteaia ruumikitsikuse
probleem.
 Põlula Põhikooli juurde on plaanitud võimla rajamist. Seda tuleb vaadelda
kogu valla sporditegevuse vajaduste taustal, mida on kirjeldatud järgmises
peatükis.
 Tähelepanu tuleb pöörata apteegi võimaliku rajamise kohavalikule.

2.2.4

Rahvakultuur ja sport, rekreatsioon; MTÜd

Rahvakultuur
Rägavere valla kultuurielu korraldamiseks ja nii lastele kui täiskasvanud
vallaelanikele vaba aja sisustamise võimaluste pakkumiseks on loodud valla
alluvuses olev Ulvi klubi. Klubis käib koos üheksa isetegevusringi ning siin tegutseb
neli seltsi (vt tabel 10), tegeletakse aga ka suuremate valla kultuuriürituste
korraldamisega. Töötajaid on 3, lisaks 4 lepingulist ringijuhti. Klubi tegutseb Ulvi küla
mõisahoones, kus asub ka vallakeskus, noorte sporditubadena on kastusele võetud
kaks varem tühjana seisnud tuba. Ulvi klubi teeninduspiirkonnaks on kõik valla 14
küla. Aktiivsemat osalemist klubi tegevuses piirab raskendatud ligipääs kogu valla
territooriumilt. Kasutuses olevad ruumid vajavad remonti.
Vallas tegutseb veel 13 liikmega naisselts „Kena”, mille tööst võtavad osa Kabala ja
Miila küla elanikud. Selts tegutseb Kabala raamatukogus. Lisaks tegutseb Põlula
põhikoolis Põlula Haridus- ja Kultuuriselts.
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Tabel 10. Ulvi klubis tegutsevad ringid, seltsid ja klubid. Andmed vallast
Ulvi klubis tegutsevad isetegevusringid
Naiskoor “Kanarbik“
Naiskoor “Ulvi“
Rahvatantsurühm “Metslilled“
Tantsuring lastele
Naisansambel
Memmede tantsurühm
Näitering täiskasvanutele
Meesansambel
Näitering lastele

Osavõtjaid
16
16
14
8
8
8
7
7
6

Ulvi klubis tegutsevad huviklubid ja seltsid
Klubi “Ajakangas“
Pereklubi
Maanaisteselts “Ulvi“
Spordituba noortele

Osavõtjaid
50
45
29
25

Perioodiliselt vallas korraldatavad olulisemad rahvaüritused on:
 Rägavere Laulupäev – maakondadevaheline (Virumaa), toimub iga viie aasta
tagant. Toimumiskohaks on Põlula Keldrimägi.
 Jaanituli Keldrimäel – ülevallaline, toimub igal jaanilaupäeval, Põlula
Keldrimäel.
 Rägavere valla vastlapäev – ülevallaline, toimub igal vastlapäeval Mõedaku
spordibaasis.
 Räso mängud Uljastel – Rägavere ja Sonda valla vahelised, toimuvad igal
aastal augustis.
Räso mängude ja valla vastlapäeva ajal on korraldatud vallasisene transport.
Lisaks leiavad vallas regulaarselt aset järgmised üritused:
 Küladevaheline mälumäng – ülevallaline, toimub Põlula koolis.
 Lauatennise, koroona, lauamängude võistlused lastele ja noortele –
ülevallaline, toimub 3 korda aastas Ulvi klubis.
 Valla laste sünnitunnistuste pidulik kätteandmine – ülevallaline, leiab aset iga
aasta 1. juunil.
Uljastes tegutseb alates 2001. aastast MTÜ Uljaste Küla. Ühing peab enda
tegutsemise eesmärkideks külas elavate elanikke puudutavate küsimuste arutamist
ja lahenduste leidmist, meelelahutusürituste korraldamist, majandustegevuse
arendamist küla põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Igaaastaselt leiavad aset
„Küla Suurkogud”, kus vaadatakse läbi eelmisel aastal tehtu ning tehakse plaane
järgmiseks. Küla 2003. aastal vastu võetud arengukava (kättesaadav aadressil
http://uljaste.pri.ee/) järgi on peamiseks kavandatavaks tegevussuunaks tööd
Uljaste Linnamäel – ehitada kavatsetakse laulaulava koos tantsupõrandaga,
korralik parkla sõidukitele, telkimiskohad sinna juurde kuuluvaga, matkamaja,
võrkpalliplats ja mäe tippu vaateplatvorm.
Valla arengukava kohaselt on üheks tegevussuunaks Ulvi Klubi põhjal Rägavere
Seltsimaja välja arendamine, kuhu koondada Rägavere vallas tegutsevad ühendused.
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Sellega kaasneb tõenäoliselt Ulvis paikneva huvikeskuse külastussagedus ning
arvestada tuleb transpordi (sh kergliiklus) ning avaliku ruumi efektiivse kasutuse
küsimusi.
Uljaste külas asub Uljaste külatuba, kasutatakse küla ühistegevuse paigana, samuti
külaelanike perekondlike sündmuste jaoks. Tegemist on küla ühistööna vanast
rehealusest rajatud hoonega.

Sport
Peamised sportimisvõimalused on vallas Mõedaku spordibaasis (suusa- ja
jooksurajad, tennise- ja korvpalliväljak, lasketiir, suusastaadion kohtunikemajaga
ning suusatõstukiga mägi), mis on valla allasutus (töötajaid 2, hooajaliselt kuni 5).
Samuti on kasutamiseks avatud Põlula kooli pallimänguväljakud ja talvisel ajal
suusarajad, Ulvi mõisahoone siseruumid (koroona, lauatennis) ning Kabala palliplats.
Suurima
probleemina
nähakse
sisesportimisvõimaluste
puudumist
valla
territooriumil, mistõttu valla elanikud on pidanud kasutama naabervaldade
spordibaase. Olemas on plaanitava Põlula kooli juurde kavandatava sisespordihoone
projekt, rahalisi vahendeid rajamiseks otsitakse. Ehitada soovitakse ka staadionit
Põlula kooli juurde, mis oleks kasutatav ka vallaelanikele. Samal ajal vajavad
restaureerimist olemasolevad spordirajatised nagu Mõedaku, mille potentsiaal
aktiivse tegevuse võimaldajana võib vastasel juhul kaduma minna.
Spordiklubisid vallas ei tegutse. Valla koolis töötab professionaalne treener, kellel on
üks treeningrühm, kuhu on oodatud kõik huvilised.
Vallas toimuvad spordiüritused:
 Viru Maraton – ESTOLOPPETi sarja kuuluv rahvusvaheline maraton, toimub
Mõedaku spordibaasis. Korraldajaks Rakveres asuv huviklubi Nelson koos
Rägavere vallaga.
 Karuoru jooks – maakondlik, igaaastane, toimub Mõedaku spordibaasi
territooriumil
 Mõedaku Rattaralli – üleriiklik, igaaastane, toimub Mõedaku spordibaasi
territooriumil
 Mõedaku nimepäevajooksud – maakondlik, igaaastane, toimub Mõedaku
spordibaasi territooriumil
 Viru Ralli – üleriigiline, toimub Rakvere ümbruses
 Suvine ja talvine põlluralli – valdadevaheline

Raamatukogud
Rägavere vallas on 2 raamatukogu - Viru-Kabala külas ning Ulvi külas. Mõlemas
raamatukogus on olemas avalik internetipunkt. Viru-Kabala raamatukogu
teeninduspiirkond on Viru-Kabala, Nõmmise, Miila, Uljaste ja Kõrma küla. Ulvi
raamatukogu teeninduspiirkonda jäävad Ulvi, Põlula, Mõedaka, Lavi, Sae, kantküla,
Nurkse, Männikvälja ja Aasuvälja külad. Mõlemas raamatukogus on töötajaid 1.
Mõlemad raamatukogud on avatud 5 päeva nädalas. Vajalik on Viru-Kabala
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raamatukoguhoone maa
arhiiviruumi rajamine.

munitsipaalomandisse

vormistamine

ning

lao-

ja

Kultuurilise tegevuse ja spordi arenguvajadused
 Vajalik on enne uue staadioni rajamist Põlula põhikooli juurde kaaluda selle
vajalikkust – kas mõeldav ei oleks koolilaste, samuti ülejäänud vallaelanike
transport Mõedakule, mille arendamine oleks perspektiivikam ning millisel
juhul ei tekiks valda kaht konkureerivat spordirajatist.
 Samuti tuleb kaaluda nii sisespordihoone kui Põlula Põhikooli võimla
rajamist – kas võimalik oleks nende kahe funktsioonide ja paiknemise
ühendamine?
 Viru-Kabala raamatukogu maa munitsipaliseerimine
 Rägavere Seltsimaja väljaarendamine tuleb arvesse võtta tulevase
maakasutuse planeerimisel
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2.3 Ehitatud keskkond ja üldine maakasutus
2.3.1

Maakasutus

Rägavere valla pindala on 17 374,3 ha, seisuga 30.09.2005 on katastriüksusi kokku
1061. Maakatastris on registreeritud 16 163,9 ha, mis moodustab vallas 93,0% valla
territooriumist.
Maakatastrisse registreeritud maast on valla andmebaasi (30.09.2005) kohaselt
haritavat maad 3262,3 ha (20,2%)
looduslikku rohumaad 847,3 ha (5%)
metsamaad 11 194,7 ha (69,3%)
õuemaad 89,3 ha (0,6%).
Võrdlemisi kõrge on valla territooriumil riigimaade osakaal – 46,3%. Eraomandis on
53,5% maast, munitsipaalomandis kõigest 0,2%.
Rägavere vallas on maareform lõpusirgel, on jäänud mõningad erastamised ja
tagastamised,
lõpule
viia
maade
munitsipaliseerimine
ja
korteriomandi
vormistamised (2 maja Ulvis ja 1 maja Miilas). Riigil on vormistada riigi maareservi
arvatuid maid.
Valla hinnangul on vaja munitsipaalomandisse riigilt taotleda maad Rägavere valla
järgmiste objektide juurde:
 Ulvi mõisahoone
 Perearstikeskus
 Pumbamaja
 Lasteaed-hooldekodu
 Viru-Kabala raamatukogu
 Lavi sotsiaalmaja
 Puutöökoda
 Metallitöökoda
 Tagavaraosade ladu
 Biopuhasti
Vald on peamiselt hajaasustatud, mõnevõrra kompaktsemas valla keskuses Ulvis on
lisaks eramutele ka korterelamuid.

2.3.2

Teed, transport

Kuigi Rägavere valda ei läbi ükski riiklik põhimaantee, on valla territooriumile jääv
riiklik teedevõrk tihe ja hea kvaliteediga. Teed tagavad hea ühenduse Rakverega,
naabervaldadega ning ühendus on Tallinn-Narva maanteega.
Valla territooriumil asuvate riigiteede kogupikkus on 52,5 km, vallateede kogupikkus
on 68 km, metskonnateid on 72,6 km ja erateid 26,5 km. Suuremad valla
territooriumil asuvad teed vajaksid mustkatet, milleks vallal endal raha ei jätku.
Arenguvajadusena nähakse ka raudteeülesõidu taastamist Uljaste külas, hetkel jagab
raudtee küla kaheks pooleks.
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Valda läbib raudtee, peatusega Viru-Kabalas. Seoses reisijateveo lõppemisega on
raudtee kaotanud tähtsuse reisijate teenindamisel, majanduslikus mõttes on raudtee
olemasolu tulevikus võimaluseks Viru-Kabala küla arengus laadimisjaamana.
Bussiühendus on vallal Rakverega, Kiviõliga, Oruga ja Tallinnaga. Bussiliiklust ei saa
aga pidada reisijate vajadusi täielikult rahuldavaks, bussiajad ei ole sobivad
vallakeskusest Rakveres tööl käimiseks, samuti kattuvad osaliselt erinevate liinide
marsruudid.
Üldplaneeringu koostamisel on 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).

Transpordi ja teedevõrgustiku arenguvajadused
 Hästi toimiva ühistranspordivõrgu välja töötamine valla eri osade vahel
võimaldab kõigil valla elanikel efektiivselt kasutada ja paremini planeerida
valla poolt pakutavaid teenuseid, võib aidata leevendada töökohtade ja
vaba tööjõu paiknemise erinevusest tulenevat hõiveprobleemi ja luua
vallast ühtse toimiva üksuse. Oluline on lisaks valla sisesele transpordile ka
naabervaldadega ja suuremate keskustega ühenduse parandamine.
Vallasisesel transpordil tasub lisaks ühistranspordile mõelda ka
kergliiklusteede
arendamisele,
samuti
eraldi
transporditeenuse
pakkumisele tervishoiuteenuse või laste päevahoiu raames.
 Uljaste külas on vajalik raudteeülesõidu taastamine.

2.3.3

Tehniline infrastruktuur

Soojavarustus
Kaugkütte piirkondi vallas ei ole. Rägavere valla arengukavas on välja toodud
vajadus Rägavere valla klubi ning tervisekeskuse küttesüsteemi renoveerimiseks.

Tänavavalgustus
Valla
arengukava
on
toonud
tänavavalgustuse
osas
välja
järgmised
arenguvajadused:
1. Ulvis hoida korras olemasolev tänavavalgustus
2. Kabalas ehitada välja valgustus raamatukogu juures
3. Ehitada välja Põlula kooli ja Ulvi küla vahelise kergliiklustee valgustus.
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Veevarustus ja kanalisatsioon
Ühisveevarustusega on Rägavere vallas seotud Viru-Kabala küla korterelamud,
Põlula põhikool ja enamus Ulvi külast, ligikaudu 300 elanikku 370st. Vee tarbimine
on vallas oluliselt vähenenud, aastal 1998 tarvitati vett ühisveevärgist 22 000 m3,
aastal 2005 aga 11 700 m3. Rägavere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava toob põhjusena välja sooja vee müügi lõpetamise.
Valla veetrasside kogupikkus on 3,7 km. Info vallas asuvate puurkaevude kohta on
toodud järgnevas tabelis.
Tabel 11. Rägavere vallas asuvad puurkaevud
Puurkaevu asukoht
ja nimetus
Ulvi küla
Ulvi keskuse
puurkaev
Põlula küla
Põlula põhikooli
puurkaev
Viru-Kabala küla
Kabala elamute
puurkaev

Ekspl.
andmise
aasta
1954

Kaevu
sügavus m

Horisont

Tootlikkus
l/s

75

O-Cm

1,4

1998

19

O

0,56

1968

61

O

0,50

Valla vanim on Ulvis paiknev aastal 1954 rajatud puurkaev, veevarustuse süsteem
põhineb ordoviitsium-kambrium veekihil. Joogivesi pumbatakse Ulvi küla
veevõrkudesse ilma mingisuguse eelpuhastuseta. Ulvi veevarustustorustike
kogupikkus on 2,5 km, malmist torude vanus ulatub kohati 40 aastani ning viimase
15 aasta jooksul ei ole veemagistraale ehitatud. Peamiseks probleemiks on vee
normidele mitte vastav rauasisaldus. Probleemile on üldplaneeringu lähtetingimusi
esitades tähelepanu pööranud ka Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa
osakond, kelle viite kohaselt ületab Ulvi küla joogivee rauasisaldus lubatud
sotsiaalministri määrusega kehtestatud normi ligi kümnekordselt.
Põlula puurkaev teenindab Põlula põhikooli. Kasutusel on veepehmendi.
Kanalisatsioonitrasse on Ulvi külas kokku umbes 3 km, neist survetrasse 700 m.
Trassid on rajatud 1960-datel aastatel; ilmne on torustiku amortisatsioon ning
sadevete
sissetung
kanalisatsioonikaevudesse.
Reovesi
juhitakse
Ulvi
puhastusseadmetesse, mille seisund on hea. Järelpuhastus toimub biotiikides ning
reovee suublaks on Kunda laht. Viru-Kabala küla elamute heitveed juhiti vahemikus
1974-85 läbi nüüdseks amortiseerunud biopuhasti Pada jõkke. Praegusel hetkel
veetakse heitveed Ulvi biopuhastisse. Põlula koolil on kohtpuhastid. Valla
reoveepuhastid koos võimsustega on toodud tabelis nr 12.
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Tabel 12. Rägavere valla reoveepuhastid
Puhastusseadmed
Ulvi
küla
bioloogiline
puhasti, biotiigid.
Põlula kooli kohtpuhasti

Võimsus
100 m³/d

Heitvee suubla
Heitvesi suubub Kunda lahte.

2,5 m³/d

Rägavere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava hindab olemasolevate
puurkaevude võimsusi praegustele ja prognoositavatele vajadustele vastavaks,
nõuetele ei vasta vee kvaliteet, mille tõstmiseks tuleks kasutusele võtta
puhastusseadmed või rajada uus puurkaev. Arengukava näeb investeeringu
prioriteetidena
 veetrasside rekonstrueerimist ja laiendamist Ulvi külas ning rajamist
Antsude küla osas, samuti
 puurkaev-pumbajaama rekonstrueerimist ning purgimisjaama rajamist.
 Põlulas näeb arengukava ette veetrassi rajamist vana koolimajani,
 Viru-Kabalas elamute kohtpuhasti rajamist.
Lahendamist vajab vallas ka tuletõrje veevõtukohtade küsimus.

Internet
Lääne-Virumaa koos Jõgeva, Järva ja Viljandi maakondadega osaleb Riigi
Infosüsteemide Arenduskeskuse internetiseerimise sihtprogrammis KülaTee 3, mille
eesmärgiks on interneti püsiühenduse kättesaadavuse tagamine maapiirkondades
võrdsel tasemel tiheasustusaladega. Rägavere vallas paigutatakse mast projektiga
seoses Ulvi külla (2005. aasta jooksul), teiste mastide piirkonda jääb muuhulgas
Männikvälja. (Vt ka Lisa 2, skeem KülaTee 3 projekti raames internetiseerimisele
minevate levialade kohta Lääne-Virumaal.) Praegu on projekt takerdunud
riigihangete vaidlustamisse, maavalitsuse informaatiku pressiteate kohaselt
jätkatakse hanget läbirääkimistel teenusepakkujatega, tagamaks uusima võimaliku
tehnoloogia (nt WiMax, mis võimaldaks ka telefoniside teenuse jaotust) kasutamise
internetivõrgu rajamisel. Nagu näha lisas toodud skeemilt, jääb Rägavere vallas
rajatavast levipiirkonnast muuhulgas välja Uljaste küla, kust ei ole Lääne-Viru
maavalitsuse
avaldatud
info
(maavalitsuse
veebileht,
http://zoomserv.mls.ee/lvirumv/?id=2636)
kohaselt
laekunud
ka
ühtegi
sooviavaldust võrguga liitumiseks.

2.3.4

Eriotstarbeline teenindus

Rägavere ja Sõmeru valla peale on 2 konstaablit, kes tegelevad korrakaitsega.
Võrreldes 2002 aastaga on kuritegevuse avastamise protsent mõnevõrra tõusnud
44% 52-le protsendile (2005. aasta septembrikuu andmetel).
Rägavere vallal on tuletõrjeauto, kuid tuletõrjeauto hoidmiseks oleks vaja vallal
ruumi ja luua MTÜ.
Rägavere valda teenindab Rakvere kiirabi, idapoolset osa ka Jõhvi kiirabi.
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2.3.5

Jäätmemajandus

Lääne-Virumaa jäätmekava ning maakonnaplaneering toovad välja muuhulgas
järgmised suunad jäätmehoolduse korraldamisel maakonna tasandil, mille järgimine
eeldab osalt ka koostööd valla omavalitsuste vahel:
 optimaalse jäätmekogumisjaamade võrgustiku rajamine ja kõige lähema
 keskkonnakaitseliselt sobiva jäätmekäitluskoha kasutamine;
 ohtlike jäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine, ohtlike
jäätmete kogumispunktide suurendamine maakonnas;
 võimalikult suure arvu jäätmetekitajate haaramine jäätmete kogumise ja
käitlemise süsteemi;
 kontroll meditsiinijäätmete tekke ja käitlemise üle;
 vanade prügilate keskkonnaohutu sulgemine;
 maakondliku prügilaid asendava jäätmekäitluskeskuse rajamine;
 klaastaara kogumiskonteinerite arvu suurendamine;
 jäätmete alase propaganda tõhustamine, trükiste väljaandmine.
Kohalik omavalitsus peab looma elanikele võimaluse üle anda kohtsorteeritud
jäätmeid. Jäätmekogumisjaamas peavad paiknema konteinerid liigiti kogutavate
taaskasutatavate jäätmete üleandmiseks (erinevad pakendijäätmed, paber jm),
samuti peab olema lahendatud ohtlike jäätmete, suuregabariidiliste jäätmete,
vähesel määral ka ehitusjäätmete vastuvõtt, võimalusel ka otseselt tootja vastutuse
printsiibile seadusega alluvate jäätmete vastuvõtt. Rägavere valla puhul tuleb
tähelepanu pöörata hajaasustusest tulenevale jäätmekogumispunkti(de) paigutusele,
et tagada hea ligipääs kogu valla territooriumilt. Vastavalt maakonna jäätmekavale
on Rägavere vallas optimaalne rajada üks pakendijäätmete kogumispunkt. Rägavere
valla jäätmekava andmetel hetkel ohtlike jäätmete kogumine vallas korraldatud ei
ole.
Vastavalt Rägavere jäätmekava infole viiakse hetkel enamik tekkinud jäätmetest
lähedusest tulenevalt Rakvere prügilasse, mis keskkonnanõuetele mittevastavuse
tõttu suletakse aastaks 2007. Maakonna, sealhulgas Rägavere valla jäätmete
ladustamine toimuks vastavalt üleriigilisele jäätmekavale enamjaolt Ida-Virumaal
paiknevas Uikala prügilas.
Lääne-Viru maakonna jäätmekava kohaselt on ühe valla olmejäätmete käitlemise
mahtu elaniku kohta raske hinnata, kuna jäätmed veetakse laiali prügilatesse üle
maakonna ning vedajad ei pea arvestust valla tasandil. Kavas toodud andmete
põhjal on Rägavere vald aastas elaniku kohta toodetud kogu prügi osas maakonna
omavalitsuste hulgas väiksemaid, 51,15 t/a/el (väikseima vastava näitajaga on
maakonnas Saksi vald – 48,44, valdadest toodab elaniku kohta enam prügi Kadrina
– 414,40 t/a, linnadest Rakvere – 1360,80 t/a). Valla jäätmekavas toodud info
põhjal kuulub Rägavere vald koos Vinni vallaga maakonna jäätmete veopiirkonda nr
4. Enne korraldatud jäätmeveo ellu viimist tuleb omavalitsusel koostada
jäätmevaldajate register.
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2.4 Looduskeskkond ja muinsusväärtused
2.4.1

Geoloogia ja maastiku eripära

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.
Kirde-Eesti ehk Viru lavamaad, mis asub Põhja-Eesti rannikumadalikust ning
Põhja-Eesti klindist sisemaa suunas, iseloomustab õhuke pinnakate, mis pakseneb
klindiäärsetest loopealsetest lõuna suunas. Lavamaa moreentasandikke lõhestavad
loodesuunalised
jõeorud, mis järgivad tektoonilisi lõhesid. Kohati leidub
moreenkõrgendikke, oose ja voori ning teisi väiksemaid pinnavorme. Õhukese
pinnakattega pae- ja moreentasandikud on karstunud peamiselt tektooniliste
lõhevööndite kohal, lõhedesse valgunud vesi väljub allikatena jõeorgudes ning klindil.
Lavamaast lõunasse jääb Pandivere kõrgustik, mis on geneesilt jäälahkmeala
kulutuskõrgendik. Kõrgendiku nõlvad kõrgenevad laugelt ning seda iseloomustab
lausik pinnamood: lainjad moreentasandikud, mida kohati lõikavad põhja-lõuna
suunalised oosid, mõhnad ja mõhnastikud, kohati orud ning lõunaosas voored.
Geneesist tingituna on Pandivere pinnakate õhuke, üldiselt vähem kui 5 meetrit.
Kõrgustiku äärealadel leidub ka jääjärvetasandikke. Kõrgustik paikneb ordoviitsiumi
ning siluri avamusalal, mille maapinnalähedased lubjakivid on kergesti karstuvad,
mistõttu kõrgustiku keskosas puuduvad jõed. Lumesula- ja sademeveed väljuvad
allikatena kõrgustiku jalamil, andes alguse paljudele jõgedele ning põhjustades
liigniiskuse tõttu Pandivere äärealade soostumist. Alutaguse madalik, mis asub
Kirde-Eesti lavamaa ja Peipsi järve vahel, moodustub kerkinud jääjärve põhi:
valdavaks on seega jääjärve-, järve- ja sootasandikud, ning piirkond on soisus ja
metsasus on suur. Madalikku läbib ooside ja teiste mandrijää servamoodustiste
vöönd.
Spetsiifilisemalt paikneb Rägavere vald Ordoviitsiumi avamusalal, mille valdavalt
moodustavad savikad lubjakivid ning merglid, mis nii Pandivere kõrgustiku kui KirdeEesti lavamaal on õhukese pinnakattega piirkondades karstuvad. Ordoviitsiumi
ladestusse kuuluvad olulisemad maavarad nagu kukersiit ja fosforiit. Rägavere vald
kuulub territoriaalselt tootmisväärse põlevkivi leiupiirkonda, siin leidub ka
fosforiiti. Pinnakatte maavaradest leidub kruusa ning osaliselt valla territooriumil
asuv Sirtsi raba on turbarikas.
Pinnakatte paksus vallas varieerub vastavalt piirkonnale ning pinnavormidele. Kuigi
valdavalt on Pandivere kõrgustiku ja Kirde-Eesti lavamaal pinnakate suhteliselt
õhuke, jääb Eesti Maastikud 2005 andmetel Rägavere vald piirkonda, kus pinnakate
on
10-20 m paks, mis viitab viimase jäätumise järel tekkinud kuhjelistele
pinnavormidele (oosid, mõhnad jms). Vald ongi vahelduva reljeefiga: lääneosa
paiknevad oosid ja mõhnad ning Mõdriku-Roela maastikukaitsealasse jäävad
sootasandikud. Sellest ida suunas vahelduvad moreentasandikud ja küngastikud, siin
asub mandrijää taandumise staadiumi märkiv Võlumäe otsamoreen ning valla
põhjapiiril asub Kabala raba. Valla keskosas läbivad Kunda jõgi ja Voore oja
Männikvälja mõhnastikku (nn Männikvälja mägesid), millest ida poole jäävad
valdavalt metsased sootasandikud. Valla territooriumil on seega küllaltki palju
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metsaseid ja soiseid alasid, põllumaade vöö läbib Mõedaka, Nurkse, Ulvi ja ViruKabala külasid. 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 tasemetel olevate alade
soostumisele.
Valla aluspõhjast tulenevalt esineb Rägavere piirkonnas karstumist ning valla
territooriumile jäävad järgmised karstialad (AS Maves 2002.a. teostatud uuringu
Karst ja allikad Pandiveres põhjal):
- Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli, mis asub Kantküla, Mõedaku ja Nurkse
küla põldudel. Kokku esineb 45 kurisut või karstinõgu, mis on moodustunud
aluspõhja rikete- ja lõhevööndi piirkonnas. Karstinõgude sügavus ulatub 1,5
m, pikkus 200 ja laius 50..150 m-ni. Kevadeti esineb ajutisi järvikuid.
Põldudel on kuni 1,5 m sügavusi ja 3 m läbimõõduga langatuslehtreid.
- Kuivajõe karstiala. Asub Kuivajõe külas. 200 m pikkuses ja 100 m laiuses
orus on 4 suuremat kurisut. Kevadeti voolab oja maa peal, suvel on org kuiv
ja oja voolab maa all. Kurisute neelamisvõime on 50 l/s.

2.4.2

Põhjavesi ja veekogud

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.
Osaliselt jääb Rägavere valla territooriumile Pandivere nitraaditundlik ala. Ala on
määratud Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003 määrusega nr 17, Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri. Määruses antud ala
ülevaatekaart on toodud lisas 3. Määruse lisas 2 on ära toodud järgmised vallas
paiknevad allikad (alade kirjeldused pärinevad AS Maves teostatud uuringust Karst ja
allikad Pandiveres. Tallinn 2002):
- Sigalehte allikas (Ulvi küla). Allikas asub metsas, Kunda jõe vasakul kaldal,
oru alguses. Palju pisikesi allikaid, millest saab alguse veerikas oja.
- Lavi allikas. Allikas asub oru alguses, metsatee ääres, kus avaneb arvukalt
väikesi langeallikaid, mis moodustavad veerikka oja. Vooluhulk 180 - 440 l/s.
Vett kasutab Põlula Kalamajand.
Eelnimetatud valla allikate ning karstialadega on seotud järgmised piirangud:
- Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või
karstilehtri servast keelatud:
1) väetamine;
2) taimekaitsevahendite kasutamine;
3) sõnniku hoidmine sõnnikuaunas.
- Karstilehtreid on keelatud:
1) risustada;
2) täita.
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Valla territooriumil asuvad seisu- ja vooluveekogud on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 13. Rägavere valla veekogud (EELIS andmetel)
Seisuveekogud
Põlula
Kõverjärv
(Lutika järv)

Asukoht

Pindala (ha)

Lavi küla

Põlula
kalakasvatustiigid

Lavi küla

0,2
0,2; 0,7; 0,4;
0,2; 0,2; 0,6;
0,3

Põlula alumine järv

Lavi küla

0,3

Nõvajärv (Neeva järv)
Kantküla
Mustjärv
(Pühajärv)

Männikvälja küla

0,8

Kantküla küla

5,0

Udujärv

Kantküla

1,7

Uus-Udujärv

Kantküla

1,1

Uljaste järv
Saarjärv)

(Uljaste
Uljaste küla

Nimetu

Ulvi küla

Vooluveekogud

Vesikond/
suubumiskoht

Kunda jõgi
Pada jõgi

Voore oja

Vaeküla oja

Satsu oja

Soome
lahe
vesikond/Kunda
laht
Soome
lahe
vesikond
Soome
lahe
vesikond/ Kunda
jõgi
Soome
lahe
vesikond/ Kunda
jõgi
Soome
lahe
vesikond/
Erra
jõgi

61,9
1,1
Valgala
pindala
(km2)

530
196

Märkus
Avalikult kasutatav
veekogu

Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu

Piirneb
avalikult
veekogu

vallaga,
kasutatav

Märkus

Lõhelaste
elupaigana kaitstav
veekogu, avalikult
kasutatav veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu

88,7

49

Piirneb
vallaga,
avalikult kasutatav
veekogu
Piirneb vallaga

17

Paiknemise tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil saavad siinsetest allikates alguse
paljud jõed. Rägavere valla seisukohalt võib olulisemateks veekogudeks lugeda
jõgesid.
Kunda jõgi (64 km, 530 km2) saab alguse Roela lähedalt ning läbib keskjooksul
põhja-lõuna suunaliselt Rägavere valda, loogeldes mõnevõrra Männivälja
mõhnastikus ning suundudes seejärel läbi Ulvi Soome lahe suunas. Selles keskjooksu
osas suubub jõkke palju allikaid. Rägavere vallas voolab jõgi läbi suhteliselt vähe
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asustatud metsasema-soisema piirkonna. Asustus on tihedam Ulvi külas, kus jõe
ääres leidub ka kultuurniite ja looduslikke puisniite. Jõe org on valdavalt järskude
kallastega ning vool keskjooksul suhteliselt kiire (0,2-1,0 m/s). Kunda jõe veele on
iseloomulik suur lämmastiku- ja väike fosforisisaldus. Ulvi lõik on suhteliselt
taimestikuvaene, kuid liigirikka põhjaloomastikuga. Ulvist ülesvoolu on Mädaja lõik
taimestikurikas ning põhjaloomastik väga liigirikas (56 taksonit). Kunda jõgi on
kaitstav lõhilaste elupaigana, olles liigirikkaim alamjooksul (14 taksonit). Keskjooksul
Ulvi kohal on kalastik suhteliselt liigivaene, leidub jõeforelli, vikerforelli ja
lepamaimu; kalastik on liigirikkam Ulvist ülesvoolu, kus enim oli jõeforelli ja harjust,
vähem vikerforelli, haugi, lepamaimu, trullingut ja lutsu. Jões suurimateks
reostajateks olid 1970. aastatel suurfarmid Roelas, 1995.a. andmete põhjal oli jõgi
mesotroofne (keskmise toitelisusega), ujumiskõlblik (v.a. Sämi lõigus) ning
keskjooksul Roostovast kuni suudmeni kerge NO3-N-reostusega.
Voore oja (19 km, 88,7 km2) on Kunda jõe lisajõgi, mis suubub keskjooksul Põlulas
vasakult Kunda jõkke. Oja algab Voore külast Paasvere-Mõdriku vallseljandiku
idanõlva alt, lookleb valdavalt metsasel-soisel maastikul, läbi Voore soo ning
Männikvälja mõhnastikust põhja pool suubub Kunda jõkke, läbides teel Nõvajärve ja
Põlula Kõverjärve. Enne suubumist kogub oja lisavett Põlula kalakasvatusi toitvast
Lavi allikast. 1930. aastatel oli ojal 4 vesiveskit- Sael, Lavil ja kaks veskit Jõeäärel.
Jõgi on külmaveeline ja valla piires kärestike tõttu kiirevooluline, ning jões leidub
jõeforelli. Jõgi on kalanduslikult väärtuslik jõeforelli sigimis- ja kasvupaigana. Kuna
oja voolab enamasti asustamata aladel, on oja põhiliseks reostajaks Põlula
kalakasvatus. 1995.a. oli jõgi koliindeksi põhjal supluskõlbmatu ning ojas
registreeriti tugev NO3-N- ja nõrk üld-N-reostus
Pada jõgi (33 km, 196 km2) saab alguse valla idaosas Põlula külas ning voolab
põhja Viru-Kabala suunas ning edasi Soome lahte. Valla territooriumil voolab jõgi
suhteliselt väheasustatud piirkonnas, valdavaks on metsased ja soised alad.
Ülemjooksul olulisi reostusallikaid ei leidu. Eesti jõed (2001) andmetel leidub
Padajões jõeforelli.

2.4.3

Mullastik ja taimestik

Piirkonna mullad on valdavalt leostunud ja leetjad liivsavimullad, samuti
näivleetunud saviliivmullad ja liivsavimullad hallikaskollasel moreenil. Piirkonna
suhteliselt suure soisuse tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil levivad ka madalsoo-,
siirdesoo- ja rabamullad.
Pandivere piirkonna leostunud ja leetjad mullad kuuluvad Eesti parimate hulka,
neil on soodne õhu-, vee- ja toiterežiim ning nende huumushorisont küündib kuni
25...30 cm-ni. Enamasti on need mullad hea struktuuriga ning taimekasvuks sobiva
profiiliga, häirivana võib esineda sügavamate profiilide suurt korelisust. Positiivsetel
pinnavormidel võivad need mullad olla ka põuaõrnad. Metsadest leidub
sinilillekuusikud ja kuusesegametsasid.
Kahkjad leetunud ehk näivleetunud mullad on rahuldavad põllumullad, kuigi
küllaltki madala huumusesisaldusega. Nendel kasvavad laanemetsad (valdavalt
kuusk, võib asenduda männi, kase ja haavaga, segametsaga) kuuluvad jänesekapsa
kasvukohatüüpi, kus on kõrge tootlikkusega puistud. Looduslikke palurohumaid
leidub vähe.
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Männikvälja mõhnastikus on kujunenud palu- ja nõmmemännikud, mis annavad
tunnistust ka leedemuldadest. Nendes metsades on ülekaalus mänd, leidub kuuske
või kaske, põõsarinne puudub ning alustaimestikus esineb pohl, mustikas ja
kanarbik.
Madalsoo-, siirdesoo- ja rabamullad levivad valla liigniisketes piirkondades: Lavi
ja Ulvi külast idapool, Sirtsi rabas, põhjapool Kabala rabas ja vallaga piirnevas
Uljaste soos, läänes Mõdriku-Roela maastikukaitsealal. Madalsood on küllaltki
liigirikkad, õhema turbahorisondiga ning põhjaveest toitumise tõttu ka
toitaineterikkamad. Valdavalt on siin erinevate kasvukohatüüpidega metsad ja
soostunud rohumaad. Siirdesoo- ja rabamullad on liigivaesemad, turbakiht on
tüsedam ja vähem lagunenud ning toitumine toimub sademeteveest. Valdavaks on
vähenõudlike liikidega männikud.
Liikidest leidub vallas kaitsealuste taimede, lindude ja loomade kasvukohti ja
elupaiku, täpsemalt käsitletakse neid peatükis 2.4.5. Kaitstavad ja tähelepanu
vajavad objektid ja alad.

2.4.4

Roheline võrgustik

Rägavere
valla
teemaplaneeringul
(2005).

rohelise
”Asustust

võrgustiku
ülevaade
põhineb
Lääne-Virumaa
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Vallas paiknev roheline võrgustik koosneb järgmistest struktuurielementidest:
• võrgustiku tugialad (tuumalad) T – alad, mis on ökoloogiliselt rikkalikumad
kui ümbritsevad alad ning neile toetub võrgustiku toimimine. Sageli asuvad
tuumaladel paljudele liikidele olulised elupaigad;
• ökoloogilised koridorid K – ideaalis on koridorid katkematud lineaarsed
looduslikud alad, mis ühendavad tuumalasid. Seetõttu saavad liigid piirkonnas
migreeruda ja seeläbi säilitada elujõulise populatsiooni.
Tuumalade ja koridoride puhul eristatakse erinevaid tasandeid riiklikest kohalikeni
nagu näidatud allpool tabelis.
Tabel 14. Rohevõrgustiku elementide tasandid ja kriteeriumid
Rohelise
võrgustiku
tasand

Vaadeldava
tugiala
läbimõõt

Ribastruktuuride
läbimõõt

Tugiala
(koridori)
indeks

Riiklik

25...50 km

10...20 km

T1 (K1)

Piirkondlik

5...25 km

2...10 km

T2 (K2)

Kohalik

1-5 km

300...2000 m

T3 (K3)

Eesti
tasand

2010

Rahvusvaheline
tasand
Rahvuslik
tasand
Mikrotasand

Riikliku tähtsusega tuumalasid valla territooriumi ei leidu. Piirkondliku tähtsusega
tuumalad (T2) asuvad:
→ Aasuväljast põhja pool, osaliselt Sõmeru vallas;
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→ Ulatuslik tuumala asub valla lõunaosas Mõdriku-Roela maastikukaitsealalt
Sirtsi rabani.
Piirkondliku tähtsusega rohekoridor (K2):
→ Ühendab Sirtsi ja Uljaste tuumala piki maakonnapiiri.
Kohaliku tähtsusega rohekoridorid (K3) kulgevad:
→ Mõdriku-Sirtsi tuumala loodeosast Põlulani ning Aasuvälja tuumalani;
→ Piki Kunda jõge valla lõunaosa tuumalast Aasuvälja tuumalani;
→ Aasuvälja tuumalast Kabala rabani.

2.4.5
Kaitstavad ja tähelepanu vajavad objektid ja
alad
Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel on vallas järgmiste kaitsealuste
liikide elupaigad ja kasvukohad:
I kategooria:
→ Limatünnik (Sarcosoma globosum), 1 kasvukoht
→ Lendorav (Pteromys volans), 6 elupaika
→ Väike-konnakotkas (Aquila pomarina), 3 elupaika
II kategooria:
→ Roheline kaksikhammas (Dicranum viride), 1 kasvukoht
→ Metsis (Tetrao urogallus), 7 mängualad ja püsielupaigad
→ Nahkhiir (Chiroptera), 1 elupaik
→ Veelendlane (Myotis daubentonii), 1 elupaik
→ Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), 1 elupaik
III kategooria:
→ Harjus (Thymallus thymallus), Kunda jõgi
Vastavalt Keskkonnaministri 9.oktoobri 2002.a. määrusele nr 58 „Lõheliste ja
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende
veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste
riikliku keskkonnaseire jaamad1” on lõheliste elupaigana kaitstav:
→ Kunda jõgi
Täiendavalt on vastavalt Keskkonnaministri 15.juuni 2004.a määrusega nr 73 RTL
2004, 87, 1362), jõustunud 03.07.2004 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistu” kehtestatud nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu,
millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude
rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset,
ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine:
→ Kunda jõgi kogu ulatuses;
→ Pada jõgi Viru-Kabala–Sonda maanteest suubumiseni Soome lahte;
→ Voore oja Pühajärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke.
Natura 2000 võrgustiku aladest asub Rägavere vallas:
→ Kunda jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse
ning II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku hingi
(Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus)
elupaikade kaitse;
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→ Mõdriku-Roela ajutise majandusliku piiranguga ala. Kattub suuremas
osas Mõdriku-Roela maastikukaitsealaga, mille kaitsekord on uuendamata;
→ kaitsealade territooriumil asuvad järgmised NATURA alad:
→ Võlumäe loodusala;
→ Sirtsi loodusala ja linnuala;
→ Uljaste järved (piirneb vallaga);
→ Sämi (piirneb vallaga).
Vallas leidub Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel palju vääriselupaiku ja
potentsiaalseid vääriselupaiku, eelkõige valla lõunaosas. Inventeeritud
märgaladeks Rägavere territooriumil on Kabala soo ja Voorse Kassamäe soo.
Inventeeritud niidu asuvad peamiselt valla keskosas.
Osaliselt või täielikult asuvad valla territooriumil
kaitsealused üksikobjektid või kaitsealad.

järgnevas

tabelis

toodud

Tabel 15. Rägavere valla kaitsealused alad
Kaitseala/
üksikobjekti
nimi
Sirtsi
looduskaitseala

VõlumäeLinnamäe
maastikukaitseala

Uljaste oos koos
järvega
Põlula
park
parkmetsaga
Mõdriku-Roela
maastikukaitseala

Külmaveski allikad
ja allikajärv

Märkus

Looduskaitseala,
Suurte
soomassiivide,
haruldaste
ja
hävimisohus
loomaliikide kaitse,
uurimine
Uuendamata
kaitsekorraga
ala,
Geoloogiliselt
ehituselt
omapäraste
pinnavormide
ja
puhkemaastiku
kaitse
ning
tutvustamine
Uuendamata
kaitsekorraga ala
Uuendamata
eeskirjaga park
Uuendamata
kaitsekorraga
ala,
Teadusliku
väärtusega
pinnavormide,
maastikuelementide,
nendega
seotud
elupaikade
ja
koosluste kaitse
Ulvi külas
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Pindlala/
piiranguvööndi
suurus
4557,9 ha

Tüüp

434,3
(plaanis
laiendada 929 hani)

Puhkemaastik

254 ha

Puhkemaastik

6,9 ha

Piiranguvöönd

1674,2 ha

Piiranguvöönd

Loodusmaastik

Kaitsealune
looduse
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Kaitseala/
üksikobjekti
nimi

Märkus

Kõrma külas
Mädaoja mänd
Põlula Pühamänd

Lavi külas

Pindlala/
piiranguvööndi
suurus

Tüüp

üksikobjekt
Kaitsealune
looduse
üksikobjekt
Kaitsealune
looduse
üksikobjekt

Sirtsi looduskaitseala
Sirtsi looduskaitseala jääb valdavalt naabervalla Sonda territooriumile, väike osa
kaitsealast ulatub ka Rägavere valla kaguossa. Ala on loodud Sirtsi soo kaitseks
aastal 1981, 2001. aasta 11. detsembril uue kaitsekorra kinnitamisel liideti endised
kaitsealad (Sirtsi sookaitseala, pruunkarude reservaat ja must-toonekure kaitseala)
ning mitmed kaitstavate liikide elupaigad üheks Sirtsi looduskaitsealaks,
kogupindalaga 4525 ha. Sooga on seotud ka mitmed rahvuseepose ning
rahvamuistendid. Eesti eluslooduse infosüsteemi (EELIS) andmetel jäävad Rägavere
valla territooriumile järgmised Sirtsi LKA vööndid:
1. Rihula sihtkaitsevöönd
2. Sae sihtkaitsevöönd
3. Seltsi piiranguvöönd
Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja
poollooduslike koosluste säilitamiseks. Piiranguvöönd on kaitseala majandusotstarbel
kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide
seaduse» ning käesoleva määrusega kehtestatud tingimusi. Vööndite paiknemine on
näidatud lisas 4 toodud joonisel. Ala piirid on kantud üldplaneeringu tugiplaanile.
Sirtsi looduskaitseala kasutamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2001. a
määrus nr 393, Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri. Kaitseala põhieesmärk on Sirtsi
soo ja sellega piirnevate metsakoosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.
Kaitseala
valitseja
on
Rägavere
valla
territooriumil
Lääne-Virumaa
keskkonnateenistus. Väljavõtted nimetatud kaitse-eeskirjast olulisemate piirangute
kohta alal viibimisele ning selle kasutamisele on toodud lisana 5.

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala
Maastikukaitseala asub täielikult Rägavere valla territooriumil. EELISe andmetel
kaitseala loodud 1986. aastal pinnavormide ning puhkemaastiku kaitseks. Tegu
Põhja-Eesti ühe reljeefsema otsamoreeniga, mille suhteline ja absoluutne kõrgus
vastavalt 25m ja 113 m. Nõlvakalle on 25-30°. Otsamoreeni reljeefsemad nõlvad
kaetud metsaga, ülejäänud alad on põllustatud. Maastikukaitsealal kasvab
kaitsealune roheline kaksikhammas. Kaitseala pindala on hetkel 434 ha, plaanis
pindala suurendada 929 hektarini.

on
on
on
on
ka
on

Tegemist on uuendamata kaitsekorraga alaga, valitsejaks on Lääne-Virumaa
keskkonnateenistus. Ala piirid on kantud üldplaneeringu tugiplaanile. Piirangud
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tegevusele kaitsealadel seab Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004),
täpsemalt seaduse 3. peatükk: Kaitse korraldamine. Seaduse § 14 toob välja üldised
kitsendused kaitsealade kasutamise suhtes, mis on esitatud lisas 6.

Uljaste oos koos järvega
Uljaste oos koos Uljaste järvega asub valdavalt Ida-Virumaal Sonda vallas, väike osa
ulatub sellest ka Rägavere valda. Ala võeti kaitse alla 1959. aastal. Kaitseala loodi
kolme eriilmelise maastikuelemendi - järve, raba ja oosi (koos tema külge liituva
väikese mõhnastikuga) kaitseks. Kaitse all on 5 km pikkusest oosist 3,5 km huvitavam ja markantsem osa. Suurem osa oosist on kaetud parkmetsaga. Uljaste
järve ümbritseb läänes lai raba. Uljaste järv ise on loode-kagusuunaline, 64 ha
suurune ning asub oosi ja raba vahel 66 m kõrgusel merepinnast. Järv on suhteliselt
tasase põhjaga ja allikarohke.

Põlula park parkmetsaga
Põlula park asub Põlula külas, Põlula Põhikooli läheduses. Park on kaitse all alates
aastast 1971, uuendatud kaitse-eeskiri puudub. Pargi pindala on 6,9 ha. Lisaks
Looduskaitseseadusele reguleerib parkide kasutamist Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus
nr 64), mis täpsustab seadust. Peamised määrusest tulenevad piirangud on toodud
lisas 7.

Mõdriku-Roela maastikukaitseala
Maastikukaitseala paikneb Vinni ja Rägavere vallas, ala kogusuuruseks on 1674 ha.
Kaitse all on ala aastast 1986. Ala kaitse-eeskiri on koostamisel.

Maakonna teemaplaneering toob tähelepanu vajavate aladena välja kõrge
viljelusväärtusega põllumaad, mille boniteet üle 41 hindepunkti. Valdav osa
Rägavere valla põldudest vastab sellele kriteeriumile, kohati on muldade viljakus
isegi üle 50 hindepunkti (nt. Ulvi, Viru-Kabala, Põlula, Mõedaku ja Miila küla
piirkonnas). Antud alasid tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses või säilitada
avamaastikuna.
Teemaplaneering toob ka välja kõrge puhkeväärtusega alad, mis looduslike
tingimuste poolest sobivad puhke- ja virgestusaladeks. Rägavere vallas on selliseks
alaks määratud Mõedaku ja Põlula küla piirkond (sh Võlumäe-Linnamäe
maastikukaitsealal), mille kasutamistingimusi tuleb täpsustada üldplaneeringuga,
tagades nii rohelise võrgustiku kui väärtuslike maastike säilimise.
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2.4.6

Keskkonnaprobleemid

Valla territooriumil paikneb üks jääkreostuse objekt: Ulvi PMÜ loomade matmispaik.
Matmispaik on suletud, korrastatud aastal 1999.
Tähelepanuväärseks potentsiaalseks ohuks Rägavere valla territooriumil on
põllumajandusest ning loomapidamisest tulenev mõju veekaitselt, eriti Pandivere
veekaitsealal ning Pandivere nitraaditundlikul alal. Alade paiknemist tuleb arvesse
võtta maakasutuse kavandamisel ning mõju olulisust hinnata üldplaneeringu
koosseisus teostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.

2.4.7
Muinsuskaitse, ajaloolis-kultuuriliselt
väärtuslikud objektid ja alad
Enamus Rägavere muinsuskaitseobjektidest on arheoloogiamälestised. Järgnev tabel
näitab Rägavere vallas olevaid muinsuskaitseobjekte, mälestise liiki ja asukohta.
Objektid on kantud üldplaneeringu tugiplaanile, millel võimalusel on objektid toodud
pindalaliselt, mitte vaid tingmärgina.
Tabel 16. Rägavere valla muinsuskaitseobjektid
Registri
nr
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
AK27081

Nimetus

Mälestise liik

Asukoht

Asulakoht
Asulakoht
Ohvriallikas
Ohvrikivi
Asulakoht
Ohverdamiskoht "Miila
Hiiemägi"
Kivikalme
Linnus
Asulakoht
Kivikalme "Kakumägi",
"Õnnemägi"
Linnus
Asulakoht
Asulakoht
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme "Kalmuvare"
Kabala raudteejaama
peahoone

Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis

Kantküla küla
Kõrma küla
Lavi küla
Lavi küla
Miila küla
Miila küla

Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis

Nurkse küla
Nurkse küla
Põlula küla
Põlula küla

Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arheoloogiamälestis
Arhitektuurimälestis

Uljaste küla
Viru-Kabala
Viru-Kabala
Viru-Kabala
Viru-Kabala
Viru-Kabala
Viru-Kabala
Viru-Kabala

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

küla
küla
küla
küla
küla
küla
küla

Töö number 701/05

37

Rägavere valla üldplaneering. Lähteandmestiku koond

Maakonna
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” on välja toodud Rägavere vallas asuvad või vallaga piirnevad
väärtuslikud maastikud, kaunid teelõigud ja vaatekohad, mille säilimiseks on
teemaplaneeringuga kehtestatud kasutamistingimused ja soovitused.
Rägavere vallas asuvad/piirnevad:
I klassi väärtuslikud maastikud (riikliku tähtsusega):
→ Sämi-Kuristiku väärtuslik maastik, mis asub osaliselt vallas, on valdavalt
loodusmaastik, mis moodustub Sämi-Kuristiku soostikust Kunda ja Pada jõe
vahelisel veelahkmealal.
→ Kohala väärtuslik maastik, piirneb vallaga. Kaitstakse Kohala ja Uhtna
mõisaansambleid ja hästisäilinud asustusstruktuuri, Kunda jõe ürgorgu ning
piirkonda jäävaid karstialasid.
II klassi väärtuslikud maastikud (maakondliku tähtsusega):
→ Lavi-Männikvälja-Põlula-Mõedaka-Linnamäe-Võlumäe väärtuslik maastik on
põhiliselt
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).
→ Mõdriku-Roela väärtuslikul maastikul, mis asub osaliselt vallas, on hästi
säilinud asustusstruktuur, Roela ja Mõdriku mõisad ning Roela-Mõdriku
oosistik.
→ Uljaste väärtuslikku maastikku iseloomustab säilinud asustusstruktuur ja
mitmekesine maastik, Uljaste oos ja linnamägi, kivikalme.
III klassi väärtuslikke maastikke vallas määratletud ei ole.
Kaunid teelõigud asuvad vallas:
→ Sõmeru- Vaeküla- Ulvi teel;
→ Põlula-Lavi-Männikvälja-Nurkse teel;
→ Kantküla- Kehala- Mõdriku teel.
Kauni vaatega kohti vallas teemaplaneeringuga määratletud ei ole.
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2.5 Olemasolevad arengudokumendid
2.5.1

Rägavere valla külade arengukavad

Uljaste küla arengukava
Uljaste paikneb valla kirdeserval. Küla on elanikearvu poolest vallas keskmiste
hulgas.
Küla visioon aastaks 2008 näeb ette eelkõige looduse poolt pakutavate võimaluste
ärakasutamist külarahva poolt ja selle tulemusel saadud positiivsete emotsioonide
pakkumine kõikidele Uljastet külastavatele inimestele.
Juba 2003. aastal valminud arengukavas märgiti ära ohtusid Uljaste külale, mis on
eelkõige seotud siin maapõues oleva loodusvaraga – põlevkiviga. 2005. aasta
kevadel on kaks erinevat erafirmat tundnud selle maavara vastu väga elavat huvi ja
kõik planeeritavad kaevandused jäävad Uljaste küla ümbrusesse. Juba täna on
asunud küla elanikud väga aktiivselt vastu nendele plaanidele, mis muudaksid väga
raskeks siinse normaalse elu ja nulliksid praktiliselt kõik seni saavutatu nii külaelu
arengu mõttes, kui ka loodussõbraliku keskkonna olemasolus.

Miila küla arengukava
Küla asub valla idaosas. Valla andmetel 35 elanikuga küla kuulub pigem valla
väiksemate hulka. Arengukava andmetel loeb end küla elanikuks 56 inimest.
Arenguvajadustena saab arengukavast välja tuua järgmisi asjaolusid:
- Rahuldav
internetiühendus
on
Miilas
vaid
kahel
majapidamisel.
Internetiühendusega liitumisest on huvitatud mitu majapidamist, peamine
probleem siinjuures on see, et mõnedel nendest majapidamistest pole
telefoniliini, mis toetaks soodsamate püsiühenduste loomist.
- Külast ei sõida läbi bussid. Elanike mobiilsust parandaks ka Kabalas reisirongi
peatuse taastamine, mis võimaldaks inimestel paremini liikuda Rakvere, Tapa
ja Tallinna suunal.
- Arengukava näeb ette tegelemist enam puhkemajandusega, millele on
eelduseks linnalähedus ning looduslik mitmekesisus.
- Miila külal on vaja rajada seltsimaja, kus viia läbi koosolekuid ja üritusi.
Hetkel selline koht puudub. Külas asub vana Miila koolimaja, mille taastamise
vastu ühise kooskäimiskohana oleks külarahval huvi, mis on aga eraomandis.
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2.5.2

Lääne-Viru maakonnaplaneering

Lääne-Viru
maakonnaplaneering
on
koostatud
aastani
2010.
Tulenevalt
Planeerimisseadusest, §-st 7, on maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks
maakonna tasandil ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine,
riiklike ja kohalike ruumiliste arenguvajaduste tasakaalustamine ning erinevate
keskkonnakomponentidega arvestamine arengu kavandamisel.
Maakonnaplaneeringus on Rägavere vald tinglikult liigitatud maakonna ääremaaks,
lähtuvalt rahvastiku tihedusest, ettevõtlusest ning kaugusest maakonna keskusest.
Maakonna kui terviku arengu eeldustest johtuvalt on määratud maakonna erinevates
piirkondades
prioriteetsed
tegevusalad.
Rägavere
vallas
on
sellisteks
põllumajandus ning metsamajandus.
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.
Eesmärkide saavutamiseks välja toodud tegevused ja abinõud:
1. Maalise infrastruktuuri arendamine, kõrgkvaliteetse elustandardi loomisele
kaasaaitamine
maapiirkondades
ning
säästva
põllumajandustootmise
arendamiseks vajalike majandustingimuste arendamine.
2. Soodustada testettevõtete võrgu arendamist omavalitsuste kaasabil ja
taotleda selleks riiklikke finantsvahendeid.
3. Omavalitsuste arengukavade koostamine ja nendest lähtuvalt teatud
põllumajandusliku tootmise jätkamine antud piirkonnas.
4. Maa- ja omandireformi kiire lõpuleviimine.
5. Keskkonda säästvate tehnoloogiate rakendamine, mahepõllumajanduse
soodustamine, riskide vähendamine taimekaitsevahendite kasutamisel.
6. Parandada teravilja seemnekasvatuse süsteemi ja arendada põhiliselt Eestis
aretatud ning meie kliimas kohanenud teraviljasorte.
7. Toidunisu ja herne tootmise laiendamine ning nende kasvatustehnoloogiate
tundmaõppimine.
8. Lepingute sõlmimine vähelevinud kultuuride (köömned, maitsetaimed) ja
marjade kasvatamiseks ning turustamiseks.
9. Laiendada lepingute sõlmimist Soome firmaga Myldola OY rapsi ja rüpsi
kasvatamiseks ja realiseerimiseks.
10. Farmiseadmete kaasajastamine ja söödatootmis- ning söötmistehnoloogia
parandamine.
11. Kõrgeväärtusliku tõukarja säilitamine ja jõudluskontrolli ning tõuaretuse
tõhustamine.
12. Tootmiskulude vähendamine ja toodangu kvaliteedi tõstmine.
13. Soodustada toidukaupade tootmist oma (Eesti) toorainest.
14. Pinna- ja põhjaveevarude kaitse põllumajandusega hõlmatud aladel
(potentsiaalse) joogivee vajaduse rahuldamiseks.
15. Bioloogilise mitmekesisuse ja maapiirkonna maastike alalhoidmine.
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Rägavere on elanike arvu poolest maakonna väiksemaid omavalitsusi.
Maakonnaplaneeringus on toodud välja ka vallale Vinni valla poolt tehtud
ühinemisettepanek. Nenditakse, et huvi võimalike haldusreformide vastu on
maakonnas üldiselt suurenenud. Toodud ülevaade asustuse võimaliku suunamise
kohta maakonna tasandil ei näe Rägavere vallas ette tiheasustusalasid.

2.5.3

Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007 - 2015

Maakonna tasandi arengustrateegia on koostatud lähtuvalt vajadusest suunata
kompleksselt
kogu piirkonna
arengut. Enamik Lääne-Viru sotsiaalsetest,
majanduslikest ja demograafilistest probleemidest eeldab nende lahendamiseks
pikemaajalist strateegilist ja erinevate osapoolte kooskõlastatud tegevust.
Arengustrateegia koostamise eesmärgiks on kokkulepitud põhimõtete alusel
kavandada maakonna arengut suunavad eesmärgid, tegevussuunad ja raamid
edasisteks tegevusteks.
Lääne-Virumaa arengustrateegia:
- Teadvustab
maakonna
arengueeldused,
probleemid,
arengusuunad,
edueesmärgid;
- Võimaldab otstarbekamalt koondada ja suunata ressursse;
- Loob sisendi erinevate maakondlike, valdkondlike ja institutsionaalsete
arengudokumentide väljatöötamiseks;
- Annab tuge ja pakub väljakutseid maakonna „arendusorganisatsioonile“
- Võimaldab eri huvigruppide koondamist maakonna arenguliste ühishuvide
määratlemiseks, ühiste kokkulepete sõlmimiseks ja otsuste tegemiseks.
Et tegemist on maakonna arengustrateegiaga, siis on töö suunitlus ka üldistav –
maakonnakeskne. Strateegiadokumendis on esile tõstetud maakondlikku tähtsust
omavad teemad ja käsitletud maakonnale omast problemaatikat. Koostatud
strateegiadokument on maakonna omavalitsustele, ettevõtjatele, riigiasutustele ja
kolmandale sektorile soovituslik, arvestamaks, milliste eluvaldkondade ja
paikkondade arengut strateegia dokumendi alusel suunatakse.
Strateegias tuuakse maakonna arengu kõige üldisema eesmärgina elukeskkonna
kvaliteet, elanikkonna heaolu kasv, hariduse ja kultuuri areng. Peamise
eeldusena nähakse sellele soodsate tingimuste loomist majanduskeskkonna
arenguks, mis peab olema looduskeskkonda säästev ning sotsiaalselt ja
piirkondlikult tasakaalustatud.
Visiooni poole liikumiseks on strateegias püstitatud järgmised strateegilised
eesmärgid:
• Ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
• Haritud, õppimisvõimekas, tegus ja jõukas elanikkond
• Looduslik mitmekesisus, väiksem keskkonnakoormus
• Haldussuutlikkuse, arendustegevuse ja koostöö võimekuse kasv
Antud eesmärke tuleb arvesse võtta ka Rägavere valla üldplaneeringu koostamisel.
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2.5.4
Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” kehtestati juulis aastal 2006. 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 on aluseks:
o detail- ja üldplaneeringute koostamisel;
o valgalade majanduskavade koostamisel;
o kaitsekorralduskavade koostamisel;
o metsamajandamiskavade koostamisel;
o maakorralduskavade koostamisel;
o looduskaitse korraldamisel väljapool kaitsealasid;
o üleriigiliste infrastruktuuride planeerimisel.
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.
Roheline võrgustik
Roheline võrgustik on loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks kavandatud looduslike
ja poollooduslike alade seostatult toimiv süsteem. Roheline võrgustik moodustub
erineva tasandite tuumaladest ja koridoridest, kus asustuse laienemine ja
maakasutuse intensiivistumine on vastunäidustatud. Rohelise võrgustiku aladel on
prioriteediks väärtuslike metsa- ja sooalade säilitamine, erinevate liikide ja
elupaikade hoid ning võrgustiku alade jätkusuutlik kasutamine.
Rohelise võrgustiku tugialade üldised kasutamistingimused, mis on määratud
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”:
→ Rohevõrgustiku osa, mis asub viljakatel põllualadel, jätta

põllumajanduslikku kasutusse ja käsitleda seda kõrge boniteediga
põllumaana
→ Hoiduda metsamaa sihtotstarbe muutmisest
→ Sildade ehitamisel liikide migratsiooniks sobivate läbipääsude (jätta veeala
kõrvale migratsiooniks piisav maismaariba) kavandamine
→ Säilitada veekogude ja nende kaldaalade looduslikkus
→ Säilitada allikate veerežiim.
→ Mitte rajada rohelise võrgustiku aladele uusi maaparandussüsteeme.
→ Säilitada looduslikud pinnavormid.
→ Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist. Asustuse
kavandamisel tuleb hoiduda rohelise võrgustiku koridoride läbilõikamisest.
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→ Säilitada haruldasi taimekoosluseid ja väärtuslikke elupaiku.
→ Teede ehitusel negatiivsete ja positiivsete pinnavormide (ürgorgude ja
jõeorgude-järsakute servad, voored, oosid, mõhnad jms) säilitamine.
Tuumaladel:
→ Tuumalade terviklikkuse säilitamine.
→ Tehnilise infrastruktuuri objektide kavandamisel peab tagama tuumalade
toimimise.
→ Tuumaladele on ebasoovitav rajada olulise keskkonnamõjuga objekti
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus, kõrge
keskkonnariskiga rajatised).
→ Looduslike ja/või pool-looduslike alade osatähtsus ei tohi langeda alla 90%.
→ Uute asustusalade rajamist tugialadele tuleb põhjalikult kaaluda.
→ Tuumaladel tuleb üldreeglina hoiduda olemasolevate asustusalade ja nende
koormuse keskkonnale (laiendamine) suurendamisest.
→ Olemasoleva maakasutuse intensiivsus säilitada võimalikult madalana ja
keskkonda säästvana.
→ Tuumaladel hoiduda „Looduskaitseseaduses” sätestatud ranna ja kalda
piirangu- ning ehituskeeluvööndi vähendamisest. Vähendamisel tuleb lähtuda
looduslikest piiridest ja ajaloolisest asustusest. Uute kompaktsete
hoonestusalade rajamine ei ole ranna ja kalda ehituskeelu vööndis lubatud
Rohelises koridoris:
→ Rohelises koridoris säilitatakse olemasolevaid looduslikke alasid.
→ Looduslike alade paiknemine ja osakaal täpsustatakse üldplaneeringutes.
→ Hoida veekogude kuju, kuna kuju (voolusängi) muutmine (lihtsustamine)
enamasti vähendab veekogude ökoloogilist tähtsust rohelise võrgustiku
osana.
→ Vältida
paisude
rajamist
rohelise
koridori
staatuses
olevatele
vooluveekogudele, kui see halvendab rohelise koridori toimimist.
→ Veekogude kallaste hooldamine ja kasutamine peab olema selline, et see
muudaks võimalikult vähe veekogude looduslikku seisundit.
→ Ojade, jõgede ja järvede kaldad säilitada võimalikult looduslikuna, et oleks
tagatud bioloogiliselt mitmekesise ökotoni olemasolu ning säiliks seisu- ja
vooluveekogude tähtsus ökoloogiliste koridoridena.
→ Väärtuslikel ranna- ja puisniitudel on vajalik säilitada/taastada traditsiooniline
majandustegevus – karjatamine ja niitmine.
→ Suurtele koridoridele on reeglina vastunäidustatud teatud infrastruktuuride
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus, kõrge
keskkonnariskiga rajatised) rajamine. Juhul, kui nende rajamine on
möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida rajatiste asukohta ja rakendada
vajalikke keskkonnameetmeid võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks.

Rohelise võrgustiku ja tehnilise infrastruktuuri konfliktikohad
Konfliktikohtades on oluline rakendada meetmeid rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks, mida tuleb kavandadalähtudes konkreetse situatsiooni vajadustest.
Maanteed
Konfliktkohtades on ennekõike vajalik parandada nähtavust teekaitsevööndis. Uute
projektide tegemisel arvestada konfliktikohtadega ja kavandada vajalikud
kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks.
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Raudtee
Lääne-Virumaal toimub liiklus raudteel Tallinn- Narva ja Tallinn- Valga suunal.
Raudteeühendust Rakvere Kunda suunal kasutatakse ennekõike sadama
teenindamiseks.
Omavalitsustel, kelle territooriumi raudtee läbib, on otstarbekas üldplaneeringutes
eraldi käsitleda raudtee ja rohelise võrgustiku ning väärtuslike maastike
ristumiskohti, tagamaks väiksemate loomade rännuteed teetammis olevate truupide
kaudu ja suurulukite pääsu üle raudtee. Kui planeeritakse uus kiirraudtee, tuleb
projektis eraldi käsitleda loomade liikumisteid lähtuvalt rohelisest võrgustikust.
Turbaalad
Rabade kasutuselevõtmisel turba kaevandamiseks on tarvis lähtuda planeeritud
rohelisest võrgustikust ja turba varude hinnanguist. Üldjuhul on soovitatav jätta
need alad kaevandamisest välja.
Prügila
Prügilate kavandamine/rajamine rohelise võrgustiku aladel on üldjuhul ebasoovitav.
Karjäärid
Karjääride rajamine (ka olemasolevate laiendamine) maavarade kaevandamiseks
planeeritud rohelise võrgustiku koridoride alale on üldjuhul ebasoovitav.
Rägavere vallas paiknevad rohevõrgustiku elemendid on toodud punktis 2.4.4.
Väärtuslikud maastikud
Teemaplaneering toob välja järgmisi põhimõtteid, mida tuleb järgida väärtuslike
maastike säilimiseks:
→ Väärtuslike alade piiride ning kaitse- ja kasutustingimuste täpsustamine
Üldplaneeringutega tuleb:
o täpsustada väärtuslike maastike piire ning kasutustingimusi;
o määratleda väärtuslikud põllumaad, pargid, haljasalad, maastikud, maastiku
üksikelemendid
ja
looduskooslused
ning
seada
neile
kaitseja
kasutustingimused;
→ Ehituskeeluvööndi ulatuse ja selle vähendamisel või suurendamisel väärtuslikul
maastikul peab arvestama väärtuslike maastike säilimise eesmärke. Lähtuda
tuleb kohapealsetest looduslikest iseärasustest, üleujutusohust, maastikulistest ja
looduslikest väärtustest ning ajalooliselt väljakujunenud ehitusjoonest.
→ Säilitada väärtuslike maastike omapära
o Säilitada maastikumuster: traditsioonilisi maastikuelemente, struktuure ja
maakasutust.
o Poollooduslikud kooslused tuleb säilitada (eriti unikaalsed karsti luhad).
o Väärtuslike märgalade kuivendamisest tuleb hoiduda.
o Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada
traditsioonilisi materjale ja elemente.
o Tööstus-ja majandushooned planeeritakse ja ehitatakse piirkonda, kus nad
avaldavad võimalikult vähe negatiivset mõju väärtusliku maastiku üldilmele.
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o

o
o
o
o

o

o

Maastikupilti
risustavad
amortiseerinud
ehitised
ja
rajatised
kas
lammutatakse või säilitatakse tingimusel, et nad ei kujuta ohtu looduses
viibijale.
Maastikupilti
kahjustavate
endisaegsete
põllumajandus-ja
tootmishoonete kasutuselevõtuks leida alternatiivseid võimalusi.
Väärtuslikke militaarrajatisi, nende varemeid ning vanu paekarjääre säilitada
osaliselt vaatamisväärsustena.
Uute ehitusalade ja joonrajatiste kavandamisel ja rajamisel tuleb need
paigutada maastikku nii, et maastiku väärtus ei kahaneks.
Vältida
elamuehitust
suure
maastikulise
väärtusega
aladel,
kuhu
traditsiooniliselt pole elamuid rajatud.
Äärmise vajaduseta ei püstitata väärtuslikele maastike vaatekoridoridesse
maastikupilti oluliselt muutvaid objekte (Nt tuulegeneraatorid ja mobiilside
mastid, kõrgepingeliinid jms). objektide paigaldamine tuleb kooskõlastada
Lääne-Viru Maavalitsusega.
Pärandkultuuri objektide (kiviaiad, maalinnad, varjupaigad, matusepaigad,
lubjaaugud, põlised teekohad, taluasemed, kivimurrud) selgitamine veel
enne, kui kavandatakse raadamist või maastiku väärtusi oluliselt ohustada
võivat tegevust.
Ette valmistada, korraldada ja hooldada puhkamiseks sobivaid alasid nii, et
nende väärtus külastajate suure arvu või intensiivse kasutuse tõttu ei
kannataks.

→ Säilitada ilusad vaatekohad
o Reserveerida ilusate vaatekohtadega paiga maad ajutise puhkuse veetmise
kohtadeks.
o Avada ja säilitada vaated.
→ Säilitada ilusad maanteelõigud
o maa reserveerida ja rajada peatuspaiku (kruuskate, et pinnast mitte
lõhkuda),
o Korrastada ja hooldada teeäärset maastikku nii, et ala väärtus säiliks, avada
vaateid.
o Ajalooliselt väljakujunenud teetrasse tee renoveerimise käigus ei õgvendata.
→ Määrata üldplaneeringuga metsakategooria kaitsemetsaks alljärgnevatel
väärtuslikel maastikualadel:
o Planeeringus fikseeritud kaunite teelõikude ääres vähemalt 50 meetri laiuselt
mõlemal pool teed alates teekaitsevööndi piirist.
→ Kõrge boniteediga põllumaa
o Kõrge boniteediga põllumaad tuleb hoida kasutuses põllumajandusliku maana
või avamaastikuna.
o Kõrge boniteediga põllumaid saab metsastada ainult üldplaneeringu alusel.
o Säilitada ja hoida korras maaparandussüsteemid.
→ Kõrge puhkeväärtusega piirkonnad
o Üldplaneeringutes tuleb piiritleda valla olulised puhke- ja virgestusalad ning
seada neile kasutustingimused, mis tagavad nende puhke-otstarbelise toimimise
ja hea seisundi
o Majandustegevuse kavandamisel puhkealadel lähtuda nii rohelise võrgustiku
kui ka väärtuslike maastike säilimiseks seatud tingimustest.

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

Töö number 701/05

45

Rägavere valla üldplaneering. Lähteandmestiku koond

o Kui ala on intensiivses kasutuses ning seetõttu on ohustatud ala väärtuste
säilimine, tuleb planeeringuga seada vajaliku infrastruktuuri väljaehitamise nõue.
o Linna lähiümbruse kõrge puhkeväärtusega metsa-alad jätta avalikuks
kasutamiseks.
→ Miljööväärtusega alad tuleb määrata üld- või detailplaneeringuga ja täpsustada
ehitustingimusi nende alade piires.
Teemaplaneeringus määratletud Rägavere vallas paiknevad väärtuslikud maastikud
on toodud peatükis 2.4.7.

2.5.5

Üleriigiline planeering Eesti 2010

Eesti Vabariigi arengusuunad sätestab ja seob maakasutusega Üleriigiline
Planeering Eesti 2010. Planeeringu üldiste sihtidena on määratletud järgmised
aspektid:
→ Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
→ Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja
edasiarendamine;
→ Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
→ Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
→ Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.
Nimetatud sihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut viie peamise komponendi
– asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik - kaupa.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist
rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi
ligipääsetavate tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis
tervikuna on seatud eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad
leiaksid oma spetsialiseerumisala, millega võiks rahvusvaheliselt konkureerida.
Lisaks üksikute keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks
vastastikuse täiendamise alusel ehk võrgustumisele. Lähtudes asustuse kujundamise
põhimõtetest tuleb Rägavere valda näha elujõulise maapiirkonnana, mis
funktsioneerib Rakvere lähialana, olles maakonnakeskusega ühendatud hästitoimiva
ühistranspordiga ning pakkudes atraktiivseid elamis- ja töötamisvõimalusi. Riiklik
planeering näeb perspektiivis, transpordi arenedes ning mobiilsuse suurenedes ette
Rakvere veelgi suurenevat seotust Tallinnaga, mis kaalutletud arendamissuundade
elluviimise korral lisab väärtust ka Rägavere vallale.
Riigi asustussüsteemi mõjutab ka üleriigilise innovatsioonisüsteemi väljaarendamine.
Süsteem hõlmab järgmisi sõlmpunkte:
→ haridus ja koolitus;
→ teadus ja tootearendus;
→ ettevõtluse tugisüsteem;
→ välispartnerite kaasamine ja eksporditoetussüsteem.
Innovatsioonisüsteemi
kuuluvate
asutuste
võrk
moodustab
intellektuaalse
infrastruktuuri. Rägavere valla kontekstis on eelkõige oluline kvaliteetse hariduse
tagamine.
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Joonis 9. Eesti 2010 asustus
Üleriigilise
planeeringu
transpordistrateegia
lähtub
Eesti
"aeg-ruumilise
kokkusurumise"
(reisiliikluse
kiirendamine
peamistel
ühendussuundadel)
kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil kogu
territooriumi kättesaadavuse parandamine, märgitakse säästliku arengu ühe
komponendina üleriigilise ja kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust.

Joonis 10. Eesti 2010 transport
Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja
toodud ökonoomsus, kooskõla säästva arengu põhimõtetega ja ühekülgse
energeetilise välissõltuvuse vältimine. Praegusest enam hajutatud energiavarustuse
ruumistruktuuri peab tekitama energeetika järk-järguline ümberorienteerimine
loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele, soojuse ja
elektri koostootmisele ning Eesti ühinemine Läänemere piirkonna elektrivarustuse- ja
gaasiringidega. Teiste hulgas on Rägavere läheduses paiknev Rakvere üks linnu,
mille puhul nähakse soovitavana energia ja soojuse koostootmisjaamade rajamist.
Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab
maastiku kaitse orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning
tõsta, väärtustada ja sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning
looduslähedases seisundis alade laias mõttes keskkonda kujundavat
võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke:
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→ keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
→ väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
→ looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
→ väärtuslike maastike säilitamine;
→ asustuse ning maakasutuse suunamine.

Joonis 11. Eesti 2010 roheline võrgustik
Üleriigilise planeeringuga on määratletud peamised tuumalad ja koridorid. Tuumalaks
on arvatud kompaktsed, vähemalt 15 km2 pindalaga loodusalad. Rägavere valla
territooriumile ei jää riikliku tähtsusega tugialasid, küll aga piirkondlikke tugialasid
ning oluline rohekoridor.

2.5.6

Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv

Euroopa ruumilise arengu baaspõhimõtted sätestab Euroopa Ruumilise Arengu
Perspektiiv (European Spatial Development Perspective - ESDP). ESDP
kohaselt on ruumilise arengu üldeesmärgiks Euroopa Liidu territooriumi
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Täiendatud versioonis (1998.a. detsember) on
määratletud konkreetsemad eesmärgid, kusjuures olulist tähelepanu on pälvinud
linnade ning maaliste alade vahelised suhted, mis Rägavere valla puhul tähendab
arvestamist Rakvere kui selge tõmbekeskuse ning mõjuriga, unustamata Rägavere
valla pakutavaid võimalusi linna arenguks. Esmaseks eesmärgiks maa-linn suhetes
loetakse uue kvaliteedi loomist. Märgitakse, et Euroopa Liidu kõikide regioonide
majanduslik potentsiaal realiseerub ainult juhul, kui senisest enam pööratakse
tähelepanu polütsentrilise asustusstruktuuri arendamisele. Saavutamaks uut
kvaliteeti
maa–linna
vahelistes
suhetes
ning
muutes
linnasüsteemi
polütsentrilisemaks, on muuhulgas välja toodud järgmine abinõu:
→ Linnade ja maapiirkondade vaheline partnerlus;
→ Mahajäävate
maapiirkondade
maakasutusstrateegiate
väljatöötamine
koostöös lähedalasuvate linnadega;
→ Maapiirkondades asuvate väikeste ja keskmise suurusega linnade teeninduse
miinimumtaseme säilitamine;
→ Olemasoleva arengupotentsiaali toetamine nendes piirkondades.
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(ESDP 1998)
ESDP käsitleb ka võimalikke muudatusi seoses EL laienemisega. Eraldi tuuakse välja
asjaolu, et nüüdseks uute liikmesriikide maapiirkonnad on majandusliku
transformatsiooniperioodi eriti valusalt läbi elanud ning valitseb suur ebavõrdsus, mis
kombineerituna töökohtade vähenemise ja halvas seisukorras infrastruktuuriga võib
viia massilise väljarändeni ning põhjustada seega ruumilise struktuuri purunemise.
Seetõttu on välja toodud vajadus lülitada nüüdseks uued liikmesriigid ja nende
ruumiline ja regionaalpoliitika keskse punktina Euroopa Liidu ruumilise arengu
dokumentidesse.
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Lisa 1. Rägavere valla teed
Jrk.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

tee nr.
7020101
7020102
7020103
7020104
7020105
7020106
7020107
7020108
7020109
7020111
7020112
7020113
7020114
7020115
7020116
7020117
7020118
7020119
7020120
7020121
7020122
7020123
7020124
7020126
7020127
7020128
7020153
7020701
7020072
7020301
7020308
7020309
7020319
7020321
7020322
7020334
7020335
7020338
7020342
7020343
7020344
7020351
7020352
7020354
7020355
7020356
7020361

tee nimetus
Ulvi-Miila-Kabala
Ulvi-Antsude tee
Kõrma tee
Kõrma harutee
Valgeposti-Ulvi
Miila-Sonda
Kabala-Vabatküla
Kabala-raudteejaam
Kabala-Nõmmise-Aarla
Kabala mõisa tee
Valgeposti-Nõmmise
Mõedaku-Suusabaasi
Mõedaku-Palmiste
Mõedaka-Nurkse
Kantküla-Mõedaka
Kantküla-Putku
Kantküla-Valgesoo
Kuivajõe-Lavi
Sae-Nõva
Lavi-Kalamajand
Lavi-Artelli
Põlula-Kooli
Sonda-Porvastu
Vallamaja tee
Lasteaia tee
Lasteaia-Hooldekodu
Rahkla-Konna
Raudteeäärne tee
Sämi-Tagaküla-Aarla
Sigala-Tsvetkovi
Vanarebase-Kurestiku
Kõrtsi-Ellisoo
Vinkli-Keldri
Saueaugu-Eessaare
Põdri tee
Aarla-Samma
Aarla-Allika
Hövälja-Tölbimäe
Uljaste kooli
Päästeameti tee
Aljaste-Jõe
Aadlipesa tee
Sepamäe tee
Kooli-Viinavabriku
Elevaatori-Metskonna
Eeriku-Metskonna
Nupumäe-Kalda
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tee pikkus meetrites
5525
1054
1450
1375
2234
2350
1063
303
2979
565
1518
643
245
3816
735
778
970
1100
2065
331
694
412
2110
187
149
117
1601
774
1441
2290
1562
1123
702
1632
3024
476
1111
720
289
707
361
349
243
556
644
255
808
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Jrk.nr.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Kokku

tee nr.
7020363
7020367
7020374
7020375
7020376
7020378
7020384
7020386
7020387
7020389
7020390
7020392
7020393
7020336

tee nimetus
Järve-Hiiemäe
Võlumäe-Lillemäe
Kantküla-Valgesoo
Valgesoo-Tõnu
Kaasiksoo tee
Oru-Lilleoru
Jaagu-Konna
Eero-Koidula
Lepa-Alandi
Kantküla kaupluse tee
Reinu-Kubja
Kassioru-Lilleoru
Kassimäe tee
Nõmmise-Ulvi

Rägavere Vallavalitsus
2005/2006

tee pikkus meetrites
791
971
1621
790
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1030
938
677
423
423
720
726
706
1785
67984
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Lisa 2. KülaTee 3 projekti raames internetiseerimisele minevad levialad LääneVirumaal.
Allikas: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus http://www.ria.ee/atp/?id=1174
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Lisa 3. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ülevaatekaart. Vabariigi
Valitsuse 21. jaanuari 2003 määruse nr 17 lisa 1.
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Lisa 4. Sirtsi LKA Rägavere vallas paiknevad vööndid.
Allikas: Maa-ameti kaardirakendus
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Lisa 5. Väljavõtted Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirjast (Vabariigi Valitsuse
11. detsembri 2001. a määrus nr 393)

§ 4. Lubatud tegevus
(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitsealal, välja arvatud
sihtkaitsevööndis § 12 lõikes 2 sätestatud juhtudel. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele»
(RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».
(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud
ja tähistatud paikades.
(3) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.
Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes
kaitseala valitseja nõusolekul.
(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.
§ 5. Keelatud tegevus
(1) Kaitsealal on keelatud:
1) jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool
selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning kaitse-eeskirjaga
lubatud metsatöödel;
2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
6) jäätmete ladustamine.
(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine.

Piirangud tegevusele sihtkaitsevööndis:
§ 11. Lubatud tegevus
Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) Rihula, Pohlaaru, Vankrikasti, Ruunassaare, Lümatu ja Sae sihtkaitsevööndites puu- ja põõsarinde
harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja
tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) olemasolevate tee- ja sihtkaitsevööndite piirdekraavide hooldustööd;
4) Sirtsi soo sihtkaitsevööndis talitee taastamine.
§ 12. Keelatud tegevus
(1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4, § 5 lõikes 3
kaitseala valitseja nõusolekul, §-des 6 ja 11 sätestatud lubatud tegevus.
§ 13. Metsa kaitse-eesmärk sihtkaitsevööndis
(2) Rihula, Pohlaaru, Vankrikasti, Ruunassaare, Lümatu ja Sae sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk
elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
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Piirangud tegevusele piiranguvööndis:
§ 15. Keelatud tegevus
Piiranguvööndis on lisaks §-s 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) veekogude kallaste kahjustamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995,
75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95,
843; 2000, 54, 348; 102, 670; 2001, 24, 133; 52, 303) §-des 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitseja
nõusolekul ja temaga kooskõlastatud kohtades;
3) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal
on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu
kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta.
§ 16. Lubatud tegevus
Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
1) veekogude veetaseme muutmine;
2) uute ajutiste ehitiste püstitamine;
3) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.
§ 17. Metsa kaitse-eesmärk piiranguvööndis
Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
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Lisa 6. Looduskaitseseadusest (vastu võetud 21.04.2004) tulenevad piirangud
tegevusele kaitsealadel
§14. Üldised kitsendused
(1) 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;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kinnitada metsateatist;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba.
(...)
§15. Liikumine kaitstaval loodusobjektil
(1) Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal olevad või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad
teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab
kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile.
(2) Õuemaal, kus asub kaitstav looduse üksikobjekt, võivad teised isikud viibida kinnisasja valdaja nõusolekul.
(3) Kaitstava loodusobjekti piires oleva või seda sisaldava kinnisasja valdajal ei ole õigust keelata viibida
kinnisasjal:
1) kaitstava loodusobjekti valitseja esindajal seoses loodusobjekti valitsemisega;
2) teadustöötajal, kes esitab valdaja nõudel keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase ning keskkonnaministri
kehtestatud tingimustel antud õiendi .
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Lisa 7. Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast (Vabariigi
Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64) tulenevad piirangud
§ 3. Liikumine pargis
(1) Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatule.
(2) Park on avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku
kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal.
(3) Jalgrattaga sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine on lubatud selleks
määratud teedel ja sõiduki parkimine on lubatud parklates. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud pargi valitseja
nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine pargi valitseja nõusolekuta on
lubatud hooldus-, järelevalve- ja päästetöödel, samuti liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ja
maatulundusmaal metsamajandustöödel või põllumajandustöödel.
(4) Pargi veekogudel on lubatud sõita mootorita ujuvvahendiga. Veemootorsõidukiga sõitmine on lubatud pargi
valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja päästetöödel.
§ 4. Telkimine ja lõkke tegemine
Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja
tähistatud kohtades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud valdaja loal.
§ 5. Rahvaürituste korraldamine
Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt
tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi
valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul.
§ 6. Jahipidamine ja kalapüük
Pargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine vastavalt «Kalapüügiseadusele» ja «Jahiseadusele».
§ 7. Tegevus pargis
(1) Pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd nagu niitmine ning puu- ja
põõsarinde kujundamine.
(2) Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud:
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
(3) Pargis on keelatud maavara kaevandamine.
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