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Sissejuhatus
Rägavere valla üldplaneeringu koostamine ja planeeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati Rägavere vallavolikogu poolt 19.jaanuaril 2006.
aastal otsusega nr 19 „Rägavere valla üldplaneeringu ja planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Planeeringu koostamise
konsulteerimiseks sõlmis Rägavere Vallavalitsus lepingu OÜ Hendrikson & Ko’ga,
kellega koostöös valmis üldplaneering. Üldplaneeringu eesmärgiks oli saavutada
kõiki osapooli ja huvigruppe võimalikult hästi rahuldav avalik kokkulepe maa- ja
veealade kasutamise kohta, mille saavutamiseks viidi üldplaneeringu protsessi
jooksul läbi avalikke arutelusid ning tööseminare, et välja selgitada laiapõhjaline
konsensus valla perspektiivsest maakasutusest.
Üldplaneeringu koostamine algas olemasoleva olukorra kohta andmete
kogumisest ning algandmetele tuginedes olemasoleva olukorra analüüsist. Sellele
järgnevalt keskenduti perspektiivse maakasutuse kavandamisele, tuginedes valla
arenguvajadustele, eelistatavatele arengusuundadele ning olemasolevatele
ressurssidele ja prioriteetidele.
Üldplaneeringuga tutvumise ning kasutamise hõlbustamiseks on planeering
jaotatud kolmeks köiteks:
 Esimene köide kannab pealkirja „Rägavere valla lähteandmestik” ning
kujutab endast valla hetkeolukorda (2006. aasta kevade seisuga)
käsitlevaid andmeid ja hinnanguid sisaldavat koondmaterjali, mis annab
aluse valla üldplaneeringu ja teiste strateegiliste arengudokumentide
väljatöötamiseks.
Lähteandmestiku
analüüsis
on
välja
toodud
teemavaldkondade arengu sõlmpunktid ning territoriaalsed vajadused,
millega tuleb arvestada planeerimisettepaneku väljatöötamisel.


Teine köide kannab pealkirja „Rägavere valla üldplaneeringu protsessi ja
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne“. Köide
annab ülevaate planeeringu koostamise protsessist ning protsessi käigus
tehtud valikute taustast. Köide on ühtlasi planeeringu keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
aruanne,
näidates
ära
planeeringu
ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise integreeritud protsessi ülesehituse
ning kavandatavate tegevuste keskkonnamõjud. Antud köide sisaldab ka
endas planeeringu kronoloogilist menetlusprotsessi (planeeringupassi ja
protsessi dokumentatsiooni).



Kolmas, käesolev köide „Rägavere valla üldplaneering. Seletuskiri“ on
planeeringulahenduse tekstiline osa, mis täiendab planeeringulahenduse
kaarti ning sisaldab maakasutus- ning ehitustingimusi. Üldplaneeringu
seletuskiri koos planeeringukaartidega on planeeringudokument, mis
kehtestatakse õigusaktina.

Üldplaneeringu seletuskirja ja planeeringu ettepaneku tervikdokumendi osadena
kuulub töösse planeeringukaarti:
→ Rägavere valla maakasutuskaart M 1:20 000
→ Väljavõte Ulvi külast M 1:5000
→ Väljavõte Viru-Kabala külast M 1:5000
Töö koostamisel konsultandina osalenud planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirma
Hendrikson & Ko tänab kõiki töö valmimisele kaasaaidanuid, eriti vallavalitsuse
spetsialiste.
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1 Rägavere valla maakasutuspõhimõtted
Rägavere valla maakasutuspõhimõtted on välja töötatud kõrgemalseisvate
arengu- ja planeerimisdokumentide, olemasoleva olukorra analüüsi ja avaliku
planeerimisprotsessi käigus läbiviidud seminaride ja arutelude tulemuste põhjal.
Maakasutuspõhimõtete all mõeldakse erinevate funktsioonidega maade üldisi
arengusuundi ja kasutusstrateegiaid. Maakasutuspõhimõtted on üldplaneeringu
üheks olulisemaks tulemuseks: see on avalik kokkulepe selles osas, kuidas
Rägavere vald peaks edasi arenema. Maakasutuse üldistele arengu- ja
kasutuspõhimõtetele toetudes on võimalik juba koostada üldplaneeringu
perspektiivne maakasutuskaart. Siiski on maakasutuspõhimõtted paljuski
olulisemad kui kaart, kuna üldiseid arengusuundi ja kasutuspõhimõtteid on
võimalik järgmiseks aastakümneks märksa täpsemalt prognoosida kui konkreetse
maa-ala arendamist või sihtotstarbe muudatust. Seega on tulevikus oluline
eelkõige mitte minna vastuollu maakasutuspõhimõtetega. Ühist kokkulepet
peegeldavad maakasutuspõhimõtted on olulised ka seetõttu, et võimaldavad hästi
jälgida üldplaneeringu aegumist: kui arendustegevus ei taha enam hästi ühtida
maakasutuspõhimõtetega, siis on arengusuunad ilmselt oluliselt muutunud ja
tuleks koostada uus üldplaneering.
Rägavere valla maakasutuspõhimõtted on toodud viie peamise valdkonna kaupa.

ELAMUMAADE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
→ Täiendavate elamumaade reserveerimine olemasolevates kompaktse
struktuuriga külades ja nendega külgnevatel aladel:
 Asustuse laiendamine Ulvis kui vallakeskuses, arvestades
looduslikke tingimusi ning tagades loomuliku arengumustri
külakeskusest väljapoole;
 Asustuse laiendamine Ulvist Põlulani piki Kunda jõge, tagades
keskkonnatingimuste järgimise Kunda jõe hoiualal ning selle
naabruses;
 Mitmekülgsema
ja
efektiivsema
maakasutusmustri
saavutamiseks Ulvis kui külakeskuses ka korterelamualade
arendamine;
 Kabala küla põhja- ja lõunapoolse osa ühendamine
perspektiiivse elamute alaga. Laiaulatuslikku asustuse levikut
lõunapoole Tallinn-Peterburi maanteed ei toimu.
→ Asustuse arendamine läbi uute elamumaa juhtfunktsiooniga maade
reserveerimise:
 Kompaktse hoonestusega alade arendamine valla lääneservas,
Rakvere läheduses (Mõedaka);
→ Miljööväärtuslike piirkondade ja looduskaunite kohtade väärtuse
säilitamine ka täiendava kompaktse elamuehituse korral:
 Detailsemate ehitus- ja maakasutustingimuste väljatöötamine
ja nende nõudmine looduskaunites ning miljööväärtuslikes
piirkondades (detailplaneeringu kohustus, miljööväärtusega
alad);
 Ajaloolisele
asustusstruktuurile
tuginedes
võimalike
hoonestusalade asukohtade määratlemine hajaasustuses.
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MAAKASUTUS-

→ Olulist tähelepanu pööratakse hetkel kasutusel olevate puhkealade
ning avalikus kasutuses olevate alade maksimaalsele ära kasutamisele
ning hõlpsa ning keskkonnasäästliku kasutamise võimaldamisele:
 Mõedaku spordibaasi piirkonda tuleb näha valla keskse
võimalusena puhkamiseks ja vaba aja sisustamiseks. Mõedaku
piirkonda arendatakse mitmekülgse ja atraktiivsena;
 Olemasolevad
külaplatsid,
laululavad
ning
muud
kooskäimiskohad kaasatakse valla puhkealade võrgustikku ning
tagatakse nende arendamine;
→ Valla erinevates osades reserveeritakse erineva kasutusotstarbega ja
eriilmelist puhke- ja virgestusmaad;
→ Puhkepiirkonnad ühendatakse üksteisega kergliiklusteedega;
→ Puhkealad seotakse valla loodusväärtustega ning rohealadega.

SOTSIAALSE
PÕHIMÕTTED

INFRASTRUKTUURI

MAAKASUTUS-

→ Sotsiaalmaa maht vastab piirkonna vajadustele ning võimaldab luua
head elamistingimused kõigis valla osades:
 Praeguseks
väljakujunenud
asustusstruktuurile
vastava
sotsiaalmaa
reserveerimine
olemasolevate
vajaduste
rahuldamise võimaldamiseks;
 Täiendavate sotsiaalmaade reserveerimine uutel kompaktse
asustusega aladel kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks;
 Täiendavate
munitsipaalmaavajaduste
määratlemine
sotsiaalteenuste pakkumise võimaldamiseks.
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ÄRI- JA TOOTMISMAADE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
→ Maatulundusmaa – metsamaa ning põllumaa – sihtotstarbelise
kasutuse soodustamine:
 Alternatiivsete ettevõtlusharude soodustamine maamajanduses
läbi väärtuslike põllu- ja metsamaade maakasutusfunktsiooni
säilitamise, eriti kõrge viljelusväärtusega põllumaadel;
→ Tootmismaade arendamisel on prioriteetseks suunaks olemasolevate
tootmismaade kasutuse intensiivistamine ja endiste kasutusest välja
jäänud maade taaskasutuselevõtt ning seejärel uute alade
kasutuselevõtmine:
 Leevendamaks
negatiivsete
keskkonnamõjude
levimist
elualadele reserveeritakse tootmismaade ja külgnevate elualade
vahele looduslikud puhvertsoonid;
→ Tootmismaade arendamine valla osades, kus tulenevalt valla
olemasolevast tehnilisest infrastruktuurist on soodsad tingimused
ettevõtluse arenguks:
 Raudtee ja Tallinn-Narva maantee kui logistiliste võimaluste
lähedusega arvestamine tootmismaade arendamisel;
→ Ärimaa
arendamine
valla
tihedamini
asustatud
paikades,
võimaldamaks teenuste pakkumist elukohtade lähedal ja kohaliku
majandustegevuse elavustumist;
→ Reguleeritud puhkemajandusliku iseloomuga äri- ja teenindussfääri
arengu soodustamine looduskaunitel aladel ning nende toimimise
tagamine aastaringselt:
 Loodusliku potentsiaali ärakasutamine ja kergliiklusteede
(matka- ja rattateede) reserveerimine;
 Aktiivse puhkuse teenuste osutajate tegevuse soodustamine
läbi ärimaa kõrvalfunktsiooni reserveerimise;
 Puhkealade
määramine
avalikku
kasutusse
läbi
munitsipaliseerimise ja avalikkusele ligipääsu tagamise.

TEEDE
JA
TEHNILISE
MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED

INFRASTRUKTUURI

→ Ohutu ja sujuva liikluse tagamiseks vajalike maade reserveerimine:
 Raudtee
arenguvajadustega
arvestamine
ja
raudteeületuskohtade määratlemine;
 Parkimislahenduste
väljatöötamine
puhkepiirkondades
ja
keskasulas;
 Avalikult kasutatavate teede reserveerimine;
 Kergliiklusteede reserveerimine.
→ Tehnovõrkude ja -rajatiste perspektiivse asukoha ning nendega
kaasnevate maakasutuspiirangute võimalikult täpne määratlemine:
 Tehnovõrkude ja rajatiste perspektiivne paiknemine määratleda
vastavalt üldplaneeringuga reserveeritavatele uutele elamu-,
äri- ja tootmismaade paiknemisele ning sektorarengukavadega
sätestatule.
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2 Rägavere valla maakasutustingimused
2.1

Detailplaneeringu kohustusega alad

Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks
valla või linna territooriumi väiksema osa kohta. Kehtestatud detailplaneering on
aluseks uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste
piiride muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.
Kehtiv Lääne-Viru maakonnaplaneering ei määratle Rägavere vallas välja
detailplaneeringu kohustusega tiheasustusega alasid. Seetõttu määratakse
Rägavere vallas paiknevad kompaktse asustusega alad ning detailplaneeringu
kohustusega alad käesoleva üldplaneeringuga ning tulenevalt kehtivast
seadusandlusest.
Kompaktse asustuse all mõistetakse käesolevas planeeringus 5 eluhoonet
(koos nende juurde kuuluvate kõrvalhoonetega), mis on üksteisele lähemal kui
100 m.
Detailplaneeringu
kohustusega
alad
ning
juhud,
millal
tuleb
omavalitsusel kaaluda detailplaneeringu algatamist on toodud allpool:
I Detailplaneeringu kohustusega aladeks on määratud järgmised
kompaktse asustusega alad, mis on ühtlasi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonnad (reoveekogumisalad):
→ Vallakeskus Ulvi küla koos reserveeritavate elamualadega
tootmismaaga külakeskusest kuni Põlula külani;
→ Viru-Kabala küla koos reserveeritavate elamumaa ja tootmismaaga;
→ Mõedaka külas reserveeritav elamuala.

ning

Detailplaneeringu kohustusega kompaktse hoonestuse alad, mis on
ühtlasi
reoveekogumisalad,
on
kantud
lilla
katkendjoonega
maakasutusplaanile.
II Detailplaneeringukohustuse juhud väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja
külamiljööga aladel ning rohevõrgustiku aladel:
Maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” on määratud järgmised väärtuslikud maastikud:
→ Kohala I klassi väärtuslik maastik (ulatub valda väga väikeses ulatuses);
→ Sämi-Kuristiku I klassi väärtuslik maastik;
→ Lavi-Männikvälja-Põlula-Mõedaka-Linnamäe II klassi väärtuslik maastik;
→ Mõdriku-Roela II klassi väärtuslik maastik;
→ Uljaste II klassi väärtuslik maastik.
Käesoleva planeeringuga määratud miljöövääruslikud alad:
→ Ulvi mõis ja mõisa ümbrus;
→ Põlula mõisahoone koos ümbritsevate rajatistega ning kultuurmaastikuga;
→ Alumiste tellisetööstus Kunda jõe ääres;
→ Valgesoo;
→ Kuivajõe piirkond;
→ Sae küla;
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→
→
→
→
→
→
→
→
→

Viru Hiie ala;
Uljaste linnamägi ja Uljaste küla;
Rihula;
Kuremuna;
Miila piirkond;
Kõrma piirkond;
Kukelinna piirkond;
Viru-Kabala raudteejaama ümbrus;
Kabala-Vabatküla.

Detailplaneeringukohustuse juhud väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja
külamiljööga aladel ja rohevõrgustiku aladel:
→ Kõikidel arendatavatel ärimaa juhtfunktsiooniga maa-aladel (v.a. allpool
toodud juhud);
 Kõikidel arendatavatel tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-aladel;
 Kõikidel käesoleva planeeringuga reserveeritud kompaktse hoonestuse
põhimõttel arendatavatel elamumaadel;
 Tehnomastide püstitamisel.
Kohalik omavalitsus võib väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel
kaalutlusotsuse alusel loobuda detailplaneeringu kohustusest järgmistel juhtudel,
nõudes ainult keskkonnamõju strateegilist hindamist:
→ Kaubanduse, teeninduse ja turismimajanduse eesmärgil arendatavatel
ärimaadel;
→ Üldkasutatavate hoonete arendamisel;
→ Puhke- ja virgestusmaade arendamisel.
Väärtuslikud maastikud on kantud maakasutuskaardile vastavalt
väärtusklassile kas lilla või pruuni joonega. Miljööväärtuslikud alad on
kaardil
toodud
oranži
katkendjoonega.
Rohevõrgustik
on
maakasutuskaardile kantud rohelise joonega.
III

Detailplaneeringu kohustusega kalda piiranguvöönd

Rägavere valla järvedele ja jõgedele kehtib Looduskaitseseadusest tulenev kalda
piiranguvöönd. Kalda piiranguvöönd Looduskaitseseaduse tähenduses on
tervikuna detailplaneeringu kohustusega ala, kuna kaldal asuvad väärtuslikud
looduskooslused, kus eksisteerib suur avalik huvi ja mille kasutamine peab
toimuma võimalikult säästlikult, et oleks tagatud maastike väärtuste säilitamine
ja laiapõhjaline huvide kaitse. Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse
eesmärk on vee ja pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine.
Ranna piiranguvööndis on keelatud lageraie.
Piiranguvöönd on kantud tumesinise kriipsjoonega maakasutuskaardile
IV Peale üldplaneeringus näidatud detailplaneeringukohustusega alade
tuleb detailplaneeringu algatamist tuleb kaaluda järgmistel juhtudel:
→ Ühepereelamute, aiamajade või suvilate grupp, mis koosneb enam kui
viiest nimetatud hoonest, mille omavaheline kaugus on alla 100 m;
→ Tehnomastide püstitamisel;
→ Kõikide ärimaa, tootmismaa või puhke- ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga
maade
arendamisel
kui
arendustegevusega
võib
kaasneda
keskkonnaseisundi
halvenemine,
liiklusvoogude
suurenemine
või
parkimisprobleemide tekkimine.
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Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud maa-alal
ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata:
1) tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle
kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist;
2) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja
ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning
projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;
3) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja
ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja
projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;
4) mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel
mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu
koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi;
5) muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende
kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste
kasutamistingimuste
muutumist
ning
toimub
naaberkruntide
omanike
kokkuleppel.

2.2

Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike
ja koosluste kasutustingimused

Rägavere vald on valdavalt loodusliku või poolloodusliku keskkonnaga piirkond.
Valla territooriumile jäävad nii mitmete kaitsealuste liikide elupaigad kui erineva
iseloomuga kaitsealad: Sirtsi looduskaitseala, Võlumäe-Linnamäe ja MõdrikuRoela maastikukaitsealad, Uljaste oos koos järvega (peamiselt Sonda valla
territooriumil), Põlula park parkmetsaga (detailsem ülevaade vallas paiknevatest
loodusväärtuslikest piirkondadest on esitatud üldplaneeringu lähteandmestiku
koondis). Vallaelanike jaoks on piirkonna hästisäilinud looduskeskkond oluline
elukeskkonna väärtustaja.
Säästva arengu seaduse § 9 Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine lg 2 ütleb,
et bioloogilise mitmekesisuse säilitamise üks põhialuseid on eritüübiliste
ökosüsteemide ja maastike säilitamine ning süsteemi loomine looduslikest ja
poollooduslikest
kooslustest
asustuse
ja
majandustegevuse
mõju
tasakaalustamiseks ning kompenseerimiseks. Rägavere valla keskkonna
arendamise üks strateegilisi põhimõtteid on säilitada olemasolev väärtuslik
keskkond, tagada looduse bioloogiline mitmekesisus, kaitsta poollooduslikke
kooslusi, märgalasid ja vääriselupaiku.
Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste ehk väärtuslike
rohealade hulka loetakse käesoleva planeeringu kohaselt järgmised alad:
I Kaitsealad, kaitsealused pargid, kaitsealused looduse üksikobjektid,
hoiualad ja kaitsealuste liikide elu- ja kasvukohad:
Planeeringualal asub neli kaitseala:
→ Sirtsi looduskaitseala, mille kaitse-eesmärgiks on vastavalt VV
11.detsembri 2001. a määrusele nr 393 Sirtsi looduskaitseala kaitseeeskiri Sirtsi soo ja sellega piirnevate metsakoosluste ning kaitsealuste
liikide elupaikade kaitse;
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→ Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eemärkideks on vastavalt VV
12. aprilli 2007. a määrusele nr 104 Mõdriku-Roela maastikukaitseala
kaitse-eeskiri on:
1) Mõdriku-Roela oosistu, mõhnastiku, karsti, allikate ja allikajärvede
kaitse;
2) elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine;
3) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas
nimetatud linnuliikide – laanepüü (Bonasia bonasia) ja musträhni
(Dryocopus martius), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning
II kategooria kaitsealuse liigi elupaikade kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160)3, loodude (6280*), rabade
(7110*), allikate ja allikasoode (7160), vanade laialehiste metsade
(9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel
kasvavate okasmetsade (9060), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*)
ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud liigi – pruunkaru
(Ursus arctos) ning II kategooria kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.
→ Võlumäe-Linnamäe
maastikukaitseala,
uuendamata
kaitsekorraga
kaitseala, mis on loodud pinnavormide ning puhkemaastiku kaitseks;
→ Uljaste oos koos järvega, uuendamata kaitsekorraga ala.
Planeeringualal asub üks kaitsealune park:
→ Põlula park parkmetsaga, mis on uuendamata eeskirjaga park.
Planeeringualal asub kolm kaitsealust looduse üksikobjekti:
→ Külmaveski allikad ja allikajärv, Ulvi küla;
→ Mädaoja mänd, Kõrma küla;
→ Põlula pühamänd, Lavi küla.
Planeeringualal asub üks hoiuala:
→ 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.
Valla ülejäänud Natura 2000 võrgustiku alad paiknevad kaitsealadel.
Planeeringualal asuvad kaitsealuste ja väärtuslike looma- ja taimeliikide
elu- ja kasvukohad:
planeeringualale jäävad mitmete kaitsealuste (kaitstud Looduskaitseseaduse § 10
lg 3 ja lg 4 alusel) ja väärtuslike (pole Looduskaitseseaduse järgse kaitse all, kuid
kuuluvad Punasesse Raamatusse või on kaitse all vastavalt Euroopa Liidu
direktiividele) looma- ja taimeliikide elu- ja kasvukohad. Liikide kaitse tagamiseks
ei ole kaardile kantud täpsemat infot liikide ja kaitsekategooriate kohta, kõik
kaitsekategooriad on tähistatud ühtse leppemärgiga.
Keskkonnaministri 14.juuli 2006.a määrusega nr 52 Lendorava püsielupaikade
kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri on Rägavere vallas kaitse alla võetud kaks
lendorava püsielupaika.
Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005.a määrusega nr 1 Metsise püsielupaikade
kaitse alla võtmine on Rägavere vallas kaitse alla võetud viis metsise
püsielupaika.
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Säilitamise ja kasutamise tingimused:
Rägavere valla kaitsealuste objektide ja liikide kasutamist reguleerivad
kaitsealade
kaitse-eeskirjad,
kaitsekorralduskavad
ja/või
muud
seadused (Looduskaitseseadus) ja määrused, millega määratakse
koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmise erinõuded ja
kasutustingimused.
Kõik ehitamisõigust taotlevad kinnistud, mis kattuvad osaliselt või
täielikult kaitsealuste objektidega või nende kaitsevöönditega, peab
kooskõlastama
kaitsealuse
objekti
valitsejaga.
Detailplaneeringu
kohustus on antud aladel järgmisel juhtudel:
→ Uue kompaktse hoonestusala rajamisel hajaasustusega alale;
→ Kui soovitakse tegeleda peatükis 2.1.
punktis IV
toodud
arendustegevustega;
→ Iga uue ehitusõigust taotleva kinnistu puhul haja-asustatud alal on
kohalikul
omavalitusel
õigus
nõuda
detailplaneeringut,
detailplaneeringu kohustusest võib loobuda kaitsealuse objekti
valitseja nõusolekul.
Lisaks kaitsealustele objektidele ja aladele loetakse säilitamisele kuuluvate
loodusväärtuslike maastike ja koosluste ehk väärtuslike rohealade hulka
käesoleva planeeringu järgselt järgmised alad:
II Vääriselupaigad ja potentsiaalsed vääriselupaigad. Rägavere vallas
paikneb palju vääriselupaiku, eriti valla lõunaosas.
→ Säilitamise ja kasutamise tingimused:
Vääriselupaikade kaitse korraldamise ja kasutamise tingimused ja korra
määrab Metsaseaduse § 23 Vääriselupaik ja selle majandamine.
Vääriselupaik on Metsaseaduse tähenduses kuni seitsme hektari suuruse
pindalaga kaitset vajav ala tulundusmetsas või kaitsemetsas, kus kitsalt
kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise
tõenäosus on suur. Vääriselupaiga klassifikaatori ja valiku juhendi kehtestab
keskkonnaminister määrusega (4.jaanuari 2007.a määrusega nr 2
Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku juhend), mis toob vääriselupaikadena
välja metsa tüübirühmaga seotud vääriselupaigad (nt. loo-, nõmme-, palu-,
laanemetsad jne) ja maastikuelementidega seotud vääriselupaigad (nt.
looduslike veekogude kaldanõlvad, veekoguäärsed madalikud ja lammid,
teised veest mõjutatud alad, väikesed märgalasaared, järsakud, põlendikud,
puisrohumaad, sarapikud, üksikud suured puud, pargid). Vääriselupaiga
kaitseks sõlmib erametsakeskuse juhataja metsaomanikuga lepingu, mille
alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks. Riigile
mittekuuluva metsa jaoks koostatakse metsamajandamiskava, mis
muuhulgas peab sisaldama elustiku mitmekesisuse üksikelementide,
potentsiaalsete vääriselupaikade ja pärandkultuuri objektide kirjeldused
ning nende säilitamise abinõude kirjeldused. Riik toetab riigi asutatud
sihtasutuse
Erametsakeskus
(edaspidi
erametsakeskus)
osalise
finantseerimise kaudu erametsaomanike metsa majanduslike, ökoloogiliste,
sotsiaalsete
ja
kultuuriliste
väärtuste
suurendamiseks
tehtavaid
investeeringuid ning metsakasvatustöid, sealhulgas pärandkultuuri ja
vääriselupaikade säilitamist ning metsaparanduseks tehtavaid töid, samuti
metsamajandamiskavade koostamist.
Riigimetsas korraldab vääriselupaiga
keskkonnaministri käskkirja kohaselt.
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Vääriselupaigad on kantud maakasutuskaardile punase ruudustikuga,
potentsiaalsed vääriselupaigad roosa ruudustikuga.
III

Märgalad
o Säilitamis- ja kasutustingimused:
Eesti poollooduslike märgalade (ranna- ja lammirohumaade) inventeerimise
käigus anti ülevaade nende looduskaitselise väärtuse hindamisest, kaitsest
ja majandamisest ning esitati konkreetsed soovitused inventeeritud
märgalade edaspidiste majandamistingimuste ja kaitse kohta. Vt. Paal, J.,
Ilomets, M., Fremstad, E., Moen, A., Borset, E., Kuusemets, V., Truus, L.,
Leibak, E., 1999. Eesti märgalade inventeerimine 1997. a. Projekti „Eesti
märgalade kaitse ja majandamise strateegia“ aruanne. Eesti Loodusfoto,
166 + xxviii lk.

Inventeeritud
ruudustikuga.
IV

on

maakasutuskaardile

kantud

sinise

Pärandkooslused
o Säilitamis- ja kasutustingimused:
2001. aastast kehtib üle Eesti ühtne niitude hooldamise süsteem
kaitsealustel maadel. Loodushoiutoetuste ja loodushoiutööde lepinguid
sõlmib maaomanikega, rentnikega jt Riiklik Looduskaitsekeskus. Lepingus
näidatakse niidu tüüp, suurus, asukoht, omand jm. juriidilised üksikasjad
ning hoolduse viis. Hooldus on kas niitmine koos heinakoristamisega,
karjatamine või ka võsaraie. Toetust saab taotleda rohumaade taastamise
eest, sõltuvalt algsest võsastumise astmest. Vt Looduskaitseseadus.
Rohumaade hoolduse toetust on võimalik taotleda ka PRIA-st (sh väljaspool
kaitsealuseid maid).

Inventeeritud
ruudustikuga.
V

märgalad

niidud

on

maakasutuskaardile

kantud

rohelise

Roheline võrgustik
Rägavere valla roheline võrgustik on määratud Lääne-Viru maakonna
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”. Rohelises võrgustikus toimub inimtekkeliste
mõjude pehmendamine või ennetamine, luues eeldused koosluste
arenguks looduslikkuse suunas. Roheline võrgustik toetab bioloogilist
mitmekesisust, tagab stabiilse keskkonnaseisundi ning hoiab alal inimesele
elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee teke,
õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).
Tabel 1. Võrgustiku 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

Käesoleva planeeringuga on kogu valla ulatuses täpsustatud
rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire.
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kasutamistingimused,
mis
on
„Asustust
ja
maakasutust

määratud
suunavad

Üldised tingimused
→ Rohevõrgustiku
osa,
mis
asub
viljakatel
põllualadel,
jätta
põllumajanduslikku kasutusse ja käsitleda seda kõrge boniteediga
põllumaana.
→ Hoiduda metsamaa sihtotstarbe muutmisest. Metsamaa raadamine (raie,
võimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise)
rohelise võrgustiku aladel ei ole üldjuhul lubatud.
→ Linnade (Rakvere, Tapa, Kunda, Tamsalu) ja vajadusel alevite ümbruse
rohelise võrgustiku säilitamise ja sidususe tugevdamise teemat käsitleda
eraldi üldplaneeringus või koostada linna ja ümbritsevate valdade ühine
teemaplaneering.
→ Lähtudes Keskkonnaministri määrusest nr 73, mis on kinnitatud 15. 06.
2004.a. on lõheliste ja harjuste kaitstavad kudemis- ja elupaigad LääneVirumaal järgmistel jõgedel Rägavere vallas: Kunda jõgi, Pada jõgi, Voore
oja. Need jõed, kas osaliselt või täielikult, on rohelise võrgustiku
täienduseks. Igasugune lõheliste ja harjuste elu halvendav tegevus,
samuti vee füüsilist ja keemilist kvaliteeti madaldav tegevus halvendab
jõgede toimimist ja on ebasoovitav. Negatiivset mõju peab vältima või
võimalikult vähendama.
→ 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.
→ Säilitada haruldasi taimekoosluseid ja väärtuslikke elupaiku.
→ Teede ehitusel negatiivsete ja positiivsete pinnavormide (ürgorgude ja
jõeorgude-järsakute servad, voored, oosid, mõhnad jms) säilitamine.
Tuumalad:
→ 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
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→ Olemasolevate kaevanduste kasutamine jätkub kavandatud ulatuses
nende ammendumiseni, kui kaevandus rekultiveeritakse.
→ Olemasolevate kaevanduste laienemine peab lähtuma rohelise võrgustiku
paiknemisest ning läbima keskkonnale ja rohelise võrgustiku toimimisele
tekitatava mõju hinnangu.
Roheline koridorid:
→ 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 (kahe järsult erineva
maastikuosise või koosluse siirdevöönd, mis sisaldab mõlema elemente ja
on seepärast keskkonnalt komplekssem või liigirikkam kui kumbki neist)
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.
→ Rohelisi koridore lõikavatele teedele (põhi-ja tugimaanteed, raudteed)
ülesõidusildade ehitamine metsloomadele liikumisvõimaluste loomiseks,
mis parandab ka liiklusohutust järjest kiireneva liikluse tingimustes.
Rohelise võrgustiku konfliktide leevendamine
Konfliktid tekivad eelkõige erinevate infrastruktuuride konkureerimisel ühele ja
samale territooriumile. Rohelise võrgustiku ja põhimaanteede või raudtee
omavaheliste konfliktide kohad on määratletud looduse seisukohalt. Spetsiaalseid
kasutustingimusi konfliktide vähendamiseks või pehmendamiseks saab määrata
iga konkreetse konfliktikoha jaoks tehtud uuringute ja hinnangute alusel. Uute
tehniliste rajatiste kavandamisel tuleb konfliktikohti käsitleda igal konkreetsel
juhul eraldi. Seejuures on vajalik analüüsida konflikti võimaliku mõju ulatust. Kui
konflikti ärahoidmine osutub võimatuks ja seetõttu võib kannatada oluliselt
loodus, siis kavandatavat tegevust ei saa realiseerida.
→ Maanteed. Konfliktkohtades on ennekõike vajalik parandada nähtavust
teekaitsevööndis. Uute projektide tegemisel arvestada konfliktikohtadega
ja kavandada vajalikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste
säilimiseks. Varustada antud kohad liiklusmärkidega loomade liikumise
kohta.
→ Raudtee. Liiklus raudteel toimub Tallinn- Narva suunal. Väiksemate
loomade liikumine tuleb tagada läbi raudteetammis olevate truupide ning
suurulukite puhul pääsuga üle raudtee.
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→ Turbaalad. Rabade kasutuselevõtmisel turba kaevandamiseks on tarvis
lähtuda planeeritud rohelisest võrgustikust ja turba varude hinnanguist.
Üldjuhul on soovitatav jätta need alad kaevandamisest välja.
→ Karjäärid. Karjääride rajamine (ka olemasolevate laiendamine)
maavarade kaevandamiseks planeeritud rohelise võrgustiku koridoride
alale on üldjuhul ebasoovitav.
Lähtudes nende alade väljakujunenud ilme säilitamise soovist, on seal
elutegevuse
reguleerimiseks
kehtestatud
mõningad
täiendavad
vallapoolsed
erinõuded
vt.
ptk.
4
Ülevaade
üldplaneeringust
maakasutuse
juhtfunktsioonide
kaupa
ning
detailplaneeringu
kohustusega juhud rohevõrgustiku aladel ptk 2.1. punkt II.
Roheline võrgustik on kantud maakasutuskaardile rohelise joonega.
Rohevõrgustiku osa on ka veekogude piiranguvöönd (kantud kaardile
tumesinise kriipsjoonega).

2.3

Säilitamisele kuuluvate kultuuriväärtuslike maastike
kasutustingimused

Käesoleva planeeringuga käsitletakse kultuuriväärtuslike aladena järgmisi
piirkondi: maakonna teemaplaneeringuga määratud väärtuslikke maastikke ning
planeeringu avaliku protsessi käigus vallas määratud miljööväärtuslikke alasid.
Maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
keskkonnatingimused” määratud väärtuslikud maastikud on:

suunavad

→ Kohala I klassi väärtuslik maastik (vallas väga väikeses ulatuses) on
valdavalt avatud põllumajandus- ja külamaastik koos Kohala ja Uhtna
mõisaansamblitega. Maastikku läbib Kunda jõe ürgorg, mille ääres
paiknevad allikad, samuti asuvad alal Sämi-Kuristiku ja Muru karstialad.
→ Sämi-Kuristiku I klassi väärtuslik maastik on valdavalt loodusmaastik
Viru lavamaal, kus paikneb Sämi-Kuristiku soostik Kunda ja Pada jõe
vahelisel veelahkmealal;
→ Lavi-Männikvälja-Põlula-Mõedaka-Linnamäe
II klassi
väärtuslik
maastik on nii loodusmaastik kui põllumajanduslik- ja külamaastik,
kultuurilisteks väärtusteks on säilinud asustusstruktuur ja teedevõrk,
Põlula
ja
Ulvi
mõisakompleksid
ning
arheoloogiamälestised.
Loodusväärtusteks on Kunda jõgi ja jõeäärsed allikad, Männikvälja
mõhnastik ja Võlumäe-Linnamäe MKA.
→ Mõdriku-Roela II klassi väärtuslik maastik on põhiliselt avatud lainjas
põllumajandus- ja külamaastik, kus on hästi säilinud asustusstruktuur
koos Roela ja Mõdriku mõisakompleksidega. Loodusväärtusteks on
Mõdriku-Roela oosistu maastikukaitseala.
→ Uljaste II klassi väärtuslik maastik on loodus- ja külamaastik, mida
ilmestavad Uljaste järv ja oos.
Käesoleva planeeringuga määratud miljöövääruslikud alad:
Lavi-Männikvälja-Põlula-Mõedaka-Linnamäe väärtuslikul maastikul:
→ Ulvi mõis ja mõisa ümbrus;
→ Põlula mõisahoone koos ümbritsevate rajatistega ning kultuurmaastikuga;
→ Alumiste tellisetööstus Kunda jõe ääres;
→ Valgesoo;
→ Kuivajõe piirkond;
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→ Sae küla;
→ Viru Hiie ala;
Uljaste väärtuslikul maastikul:
→ Uljaste linnamägi ja Uljaste küla;
Väljaspool väärtuslikke maastikke paiknevad miljööalad on:
→ Rihula;
→ Kuremuna;
→ Miila piirkond;
→ Kõrma piirkond;
→ Kukelinna piirkond;
→ Viru-Kabala raudteejaama ümbrus;
→ Kabala-Vabatküla.
Väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel
asustust ja maakasutust järgmised tingimused:

suunavad

üldist

Maastike üldilme
→ Väärtuslike maastike üldiseim tingimus on säilitada väärtuslike maastike
omapära;
→ Säilitada maastikumuster: traditsioonilisi maastikuelemente, struktuure ja
maakasutust;
→ Säilitada poollooduslikud kooslused (eriti unikaalsed karstiluhad), hoiduda
väärtuslike märgalade kuivendamisest;
→ Pärandkultuuri objektide (kiviaiad, maalinnad, varjupaigad, matusepaigad,
lubjaaugud, põlised teekohad, taluasemed, kivimurrud) väljaselgitamine
veel enne, kui kavandatakse raadamist või maastiku väärtusi oluliselt
ohustada võivat tegevust;
→ Säilitada ilusad vaatekohad ja maanteelõigud;
→ Hoida kõrge boniteediga põllumaad kasutuses põllumajandusliku või
avamaastikuna;
→ Kõikidel teemaplaneeringuga määratud ja käesoleva planeeringuga
täpsustatud väärtuslikel maastikel tuleb arendustegevusel silmas pidada:
o teemaplaneeringus konkreetselt iga maastiku kohta toodud
detailsemaid kasutustingimusi ja –soovitusi;
o hooldussoovitusi erinevate maastikuelementide ja tegevuste kaupa;
→ Määratletud miljööväärtuslikel aladel pöörata tähelepanu miljööväärtust
loovate elementide (hooned, rajatised, väikevormid) säilimisele.
Hoonete ja rajatiste ehitamine või ümberehitamine
Väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel on suur rõhk tehiskeskkonna
komponentidel: hoonete ja rajatiste paigutusel ja mahul, arhitektuursetel
iseärasustel, mistõttu on allpool välja toodud tõenäolisemate arendustegevuste
arendustingimused:
→ Elamuehitus. Elamuehitusel tuleb uute ehitusalade kavandamisel ja
rajamisel paigutada need maastikku nii, et maastiku väärtus ei kahaneks.
Vältida tuleb elamuehitust suure maastikulise väärtusega aladel, kuhu
traditsiooniliselt pole elamuid rajatud. Täiendavalt tuleb lähtuda peatükis
4.3.1 toodud tingimustest, mis toovad välja tingimused nii olemasolevate
hoonete ümberehitamiseks kui uute hoonete rajamiseks: hoonete
paigutuse, mahtude ja arhitektuursete tingimuste kohta, mida tuleb
järgida. Veel tuleb hajaasustuses lähtuda ptk 4.13.1 toodud tingimustest.
→ Tootmis- ja äritegevus. Tootmise rajamisel vanadesse hoonetesse ja
hoonete renoveerimisel/juurdeehitiste rajamisel tuleb lähtuda hoone või
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hoonekompleksi esialgsest väljanägemisest: hoone mahud, paigutus,
arhitektuursed jooned (akende, karniiside, katuste kuju jne) ja
ehitusmaterjalid. Vältida ajalooliste hoonete stiiliga kokkusobimatute
juurdeehituste rajamist. Säilitada väärtuslikud tööstushooned, lammutada
mitteväärtuslikud ja lagunevad tootmishooned või leida nendele
alternatiivsed kasutusviisid (nt endiste suurfarmide hooned). Uued
tööstus- ja majandushooned planeeritakse ja ehitatakse piirkonda, kus
nad avaldavad võimalikult vähe negatiivset mõju väärtusliku maastiku
üldilmele. Uute tootmis- ja ärihoonete rajamisel vältida nende maastikul
domineerimist: paiknemine avatud maastikul ja vaatekoridorides,
sobimatu hoonete maht, stiil, ehitusmaterjal ja/või värvilahendus. Valida
hoolikalt uute hoonete asukohta ja rajada hoonete sobitamiseks maastikku
kaitsehaljastus.
→ Tehnorajatised. Äärmise vajaduseta ei püstitata väärtuslikele maastike
vaatekoridoridesse ja avatud maastikule maastikupilti oluliselt muutvaid
objekte, nt tuulegeneraatorid ja mobiilside mastid, kõrgepingeliinid jms.
Objektide paigaldamine tuleb kooskõlastada Lääne-Viru Maavalitsusega,
erandkorras ehitamise kavandamisel väärtuslikele maastikele tuleb igal
konkreetsel juhul lähtuda maastikuekspertide analüüsist ning koostada
tuleb detailplaneering.
→ Puhkealade rajamine. Tagada väärtuslikel maastikel võimalikult suur
avaliku kasutamise võimalus. Valmistada ette, korraldada ja hooldada
puhkamiseks sobivaid alasid nii, et nende väärtus külastajate suure arvu
või intensiivse kasutuse tõttu ei kannataks ning varustada alad vajalike
infrastruktuuridega.
→ Muud arendustegevused. Eelpool loetlemata arendustegevuse soovi
korral tuleb lähtuda teemaplaneeringus või väärtusliku maastiku kohta
koostatud maastikuhoolduskavas sätestatud maastike väärtustest ja
sellest tulenevatest arendustingimustest.

2.4

Liiklusskeem ja teedevõrk

Rägavere teedevõrk jaguneb riigimaanteedeks, valla teedeks, metsateedeks ja
erateedeks. Valla territooriumil asuvate riigiteede kogupikkus on 52,5 km,
vallateede kogupikkus on 68 km, metskonnateid on 72,6 km ja erateid 26,5 km.
Riiklikest teedest läbib omavalitsuse territooriumi Rakvere-Rannapungerja
tugimaantee (T-88).
Valla teedel on sanitaarkaitsevööndid määratud vastavalt olemasolevale ja
prognoositavale liiklussagedusele. Vastavalt teede-ja sideministri 28.septembri
1999.a määrusele nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded” toob
sanitaarkaitse vööndi välja kui ala, kus õhusaaste ületab perioodiliselt lubatud
piirkontsentratsiooni, mistõttu inimese elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik.
Seetõttu ei soovitata käesoleva planeeringuga rajada elamuid maanteede
sanitaarkaitsevöönditesse, vastava soovi korral tuleb rajada elamuala ja maantee
vahele kaitsehaljastus.
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Tabel 2. Teede sanitaarkaitsevööndid

Mnt nr.

Mnt nimi

Km
vahemik

Prognoositav
Liiklussagedus liiklussagedus
(autot/ööp.) * (autot/ööp.)**

Sämi Sonda 17120 Kiviõli
0-14
Ülejäänud maanteed

836

Sanitaarkaitsevöönd
(m)

1254
<1000

200
60

* Loendus aastal 2003
** Prognoositav liiklussagedus saadakse olemasoleva liiklussageduse korrutamisel 1,5-ga, antud
konstant on Maanteeameti ametkondlik nõue.

Arendamispõhimõtted:
→ Igapäevase elutegevuste toimimiseks parandatakse avalike teede
sõidetavust. Valla erinevate osade seostatust valla keskuse, teiste
piirkondade ja Rakverega suurendatakse läbi teede renoveerimise;
→ Teedel, mis omavad valla puhkemajanduse seisukohast suuremat tähtsust
parandatakse sõidetavust, avatakse vaateid ja parandatakse tähistust;
→ Asfaltkatet on kohati mõistlik vältida väljakujunenud traditsioonilise
maastikuilme säilitamise eesmärgil. Ajalooliste teede rekonstrueerimisel
tuleb hoiduda nende väljakujunenud laiuse, kuju, looklevuse ja
tervikstruktuuri lõhkumisest;
→ Kavandatakse ja ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja suusarajad
keskkonnasõbralikuma ja tervislikuma liikumisviisi edendamiseks;
→ Asulates uute elamualade väljaehitamisel rajatakse täiendavad tänavad ja
läbipääsud;
→ Asulates laiendatakse tänavavalgustust, olemasolevat tänavavalgustust
renoveeritakse;
→ Teede avaliku kasutamise tagamiseks sõlmitakse avaliku kasutamise
lepingud;
→ Renoveerimise kaudu tagatakse raudteeülesõitude ohutus.
Vastavalt kehtivale Teeseadusele määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning
nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku
omavalitsuse huvidest lähtudes. See toimub tee omaniku nõusolekul ja
tingimustel ning vallavalitsuse ja omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingus
nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning
teehoiukulude kandjad. Käesoleva planeeringuga on tehtud ettepanek mitmete
teede ning kergliiklusteede avalikuks kasutuseks määramise kohta, sh
juurdepääsuteed puhkealadele ja –kohtadele (ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad).
Järvede ja jõgede ääres paiknevatele puhkekohtadele ligipääse käsitletakse ka
pääsuna kallasrajale. Kompaktse hoonestuse rajamisel veekogu kaldal tuleb pääs
kallasrajale tagada vähemalt iga 300 m tagant.
Looduskaitseseaduse §15 alusel on kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või
hoiualal olevad või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad
päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu
korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu
kaitstavale loodusobjektile.
Liiklusmaade reserveerimine vt. ptk 4.5 Liiklusmaa (LT) ja liiklust
korraldava ja teenindava ehitise maa (LE).
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Ühistransport
Ühistranspordi arendamisel lähtutakse paremate ühendusvõimaluste loomisest
külade ja vallakeskuse vahel, samuti Rakvere linnaga, mis lähtub elanike vajadusi
(nt. linnas töötamine) arvestavast ühistranspordi sageduse ja intervallide
korrigeerimisest. Valla elanikel on ühistranspordivahenditest kasutada bussi- ja
rongiühendused. Valla elanike ühendusvõimalused vallakeskusest Rakverega on
rahuldavad (ca 8 bussi päevas), bussid sõidavad nii Sonda kui Mustvee suunalt.
Samas ühendusvõimalus antud maanteest eemal asuvates külades on nii
vallakeskuse kui linnadega halvemad, mistõttu bussiliinide graafikute
korrigeerimisel
tuleb
lähtuda
kaugemate
külade
ühendusvõimaluste
parandamisest. Valla põhjaosas saab kasutada ka rongi, kuigi reisirongide graafik
on hõre ühe väljumisega hommikul Rakvere (Tallinna) suunas ning õhtul Narva
suunal.
Raudtee
Valla põhjapoolset osa läbib Tallinn-Peterburi raudtee, mille arendamine toimub
vastavalt Eesti Raudtee arenguplaanidele. Üldplaneeringus võetakse arvesse Eesti
Raudtee poolt esitatud soove ning arvestatakse perspektiivse teise peatee
ehitamisega lõuna pool olemasolevat raudteetrassi.
Tuginedes Hendrikson & Ko poolt läbi viidud müraanalüüsi tulemustele,
sotsiaalministri 4. märtsi aasta 2002 määrusele nr 42, Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid §-le 5 ja ning Eesti Raudtee kavale perspektiivse teise peatee
ehitamiseks lõuna pool olemasolevat raudteed, pikitelgede vahega 4,1 meetrit,
määratakse
käesoleva
üldplaneeringuga
raudteele
150
meetrine
piiranguvöönd, mis tagab öise ekvivalentse müra piirtasemete rahuldavad
tingimused. Antud piiranguvööndis on uue elamuehituse arendamine keelatud.
Raudteemüra arvutamisel kasutati müralevi modelleerimise tarkvara SoundPLAN
6.3 ja arvutusmeetodit Nordic Prediction Method for Train Noise.
Raudteeületuste
parandamiseks
raudteeülesõidukoht.

2.5

reserveeritakse

Uljaste

külas

täiendav

Maavarad

Rägavere vallas asuvad nii üleriigilise tähtsusega kui kohaliku tähtsusega
maardlad (vt. tabel allpool), mille piirid on kantud maakasutuskaardile.
Maavaravaru jaguneb olenevalt uurituse detailsusest tarbevaruks, reservvaruks ja
prognoosvaruks.
Tarbevaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab saada
vajalikud andmed maavaravaru kaevandamiseks ja kasutamiseks. Tarbevaru
kvalifitseeritakse geoloogilise uuringu alusel.
Reservvaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab saada
vajalikud andmed maavaravaru perspektiivi hindamiseks ja edasise geoloogilise
uuringu suunamiseks. Reservvaru kvalifitseeritakse üldgeoloogilise uurimistöö või
geoloogilise uuringu alusel. Keskkonnaminister võib tunnistada reservvaru
kaevandatavaks ja kasutatavaks maavaravaruks, kui reservvaru piirneb vahetult
tarbevaruga või paikneb tarbevaru lamamis või lasumis.
Maavaravaru tarbevaru ja reservvaru jagunevad nende kasutamisvõimalikkuse ja
majandusliku tähtsuse alusel aktiivseks ja passiivseks. Maavaravaru on aktiivne,
kui selle kaevandamisel kasutatav tehnoloogia ja tehnika tagavad maapõue
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ratsionaalse kasutamise ja keskkonnanõuete täitmise ning maavara kasutamine
on majanduslikult kasulik. Maavaravaru on passiivne, kui selle kasutamine ei ole
keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia, kuid mis võib
tulevikus osutuda kasutuskõlblikuks.
Tabel 3. Rägavere vallas asuvad maardlad (Maaamet, seisuga jaanuar
Maardlad
Maardla
EGF
Maardla
osa
Registrikaart
nr.
Maavara
nimetus
nimetus
Maardla liik
PPada
üleriigilise
4 4996
põlevkivi
Eesti
uuringuväli tähtsusega
PSonda
üleriigilise
9 4938
põlevkivi
Eesti
uuringuväli tähtsusega
PKabala
üleriigilise
põlevkivi
uuringuväli tähtsusega
13 4982
Eesti
PUljaste
üleriigilise
31 5291
põlevkivi
Eesti
uuringuväli tähtsusega
PKohala
üleriigilise
35 5308
põlevkivi
Eesti
uuringuväli tähtsusega
kohaliku
72 3462
L - liiv
Miila
tähtsusega
üleriigilise
192 4364
F - fosforiit Rakvere
tähtsusega
kohaliku
tähtsusega
322 4079
L - liiv
Sae (Sae ll)
kohaliku
326 5178
T - turvas
Kabala
tähtsusega
kohaliku
369 3933
L - liiv
Hurtja
tähtsusega
kohaliku
387 5178
T – turvas Vaeküla
tähtsusega
kohaliku
405 5178
T – turvas Voore
tähtsusega
kohaliku
409 3933
L – liiv
Anguse
tähtsusega
kohaliku
tähtsusega
410 3462
L – liiv
Lavi
kohaliku
411 3462
L – liiv
Männikvälja
tähtsusega
kohaliku
415 5178
T – turvas Sämi
tähtsusega
kohaliku
525 5162
T – turvas Uljaste
tähtsusega
kohaliku
717 1569
S - savi
Põlula
tähtsusega

2008)

Pindala
3033,9
17711,9
4195,6
2558,65
8617,72
30,85
14048,6
12,4
213,57
31,2
347,23
1713,89
24,16
245,42
23,02
649,86
733,34
4,81

Maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted sätestab
kehtiv
Maapõueseadus,
eesmärgiga
tagada
maapõue
majanduslikult
otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine.
Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korraldab
riigivara valitseja või tema volitatud isik. Munitsipaalomandisse kuuluva kinnisasja
andmist maavaravaru kaevandamiseks korraldab valla- või linnavalitsus. Riigi- või
munitsipaalomandisse kuuluv kinnisasi antakse kaevandamisloa taotlejale
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maavaravaru kaevandamiseks kasutada rendile andmise, kasutusvalduse või
hoonestusõiguse seadmise teel.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määrusele nr 132 Riigile kuuluva
kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord - kui kinnisasja
maavara kaevandamiseks andmisega kaasneb katastriüksuse või selle osa
sihtotstarbe muutmine, toimub sihtotstarbe muutmine kinnisasja kaevandamiseks
andmise menetluse käigus. Sihtotstarbe muutmise korraldab kinnisasja valitseja.
Kui maakonna või kohaliku omavalitsusüksuse piires asub riigi omandisse kuuluv
maavaravaru, peab maavanem kooskõlastama Keskkonnaministeeriumiga
maakonnaplaneeringu ja kohalik omavalitsus üld- või detailplaneeringu enne selle
kehtestamist.
Rägavere valla territooriumil asuvale Sonda uurimisväljale on esitatud 2005.a.
kaevandamisloa taotlus OÜ Merko Kaevandused ja OÜ VKG Aidu Oil poolt. Seoses
“Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015“ koostamisega on kuni
arengukava heakskiitmiseni peatatud põlevkivi kaevandamislubade taotluste
menetlemine.
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutus suunavad
keskkonnatingimused”
määrab
valla
idaosa
piirkondliku
tähtsusega
rohevõrgustiku tuumalaks (Sirtsi) ning enamus valla territooriumist väärtuslike
maastike koosseisu. Tulenevalt teemaplaneeringuga määratletust on:
→ Tuumaladele ebasoovitav rajada olulise keskkonnamõjuga objekti
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus, kõrge
keskkonnariskiga rajatised);
→ Väärtuslikel maastikel tuleb tagada nende säilimine.
Lähtudes vajadusest säilitada olemasolevad väärtuslikud maastikud ja tagada
rohevõrgustiku toimimine ei pea Rägavere vald võimalikuks põlevkivi
kaevandamist nendel aladel.

2.6

Tehniline infrastruktuur

Toimiv infrastruktuur on eelduseks elamuehituse ja ettevõtluse arengule
omavalitsuses. Infrastruktuuride edasise arendamise suund peab olema
võimalikult hea ülevaate saamine olemasolevast olukorrast ning edaspidiselt
süsteemsete võrkude rajamine selliselt, et loodaks eeldused piirkonna arenguks
ja konkurentsivõime tõstmiseks. Rägavere valla tehnilise infrastruktuuri üldisi
suundumusi on käsitletud teemavaldkondade kaupa.

2.6.1

Veevarustus ja kanalisatsioon

Käesolev planeeringulahendus lähtub valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamisel Rägavere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast.
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel, mis
koostatakse vähemalt 12 aastaks. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on
aluseks konkreetsete investeerimiskavade ja -projektide rahastamiseks erinevate
institutsioonide poolt. Arengukava olemasolu võimaldab määrata finantseerimise,
valla omavahendite, riiklike vahendite, fondide ja abiprogrammide vajadused ja
võimalused. Arengukava on alusdokumendiks Euroopa Liidu institutsioonide poolt

Rägavere Vallavalitsus
2009

Töö nr. 701/06

Rägavere valla üldplaneering. Seletuskiri.

24

Eesti riigile antava abi saamisel Eesti keskkonnaseisundi parandamiseks ja
Euroopa Liidu normidega vastavusse viimiseks.
Ühisveevärk on käesoleval hetkel välja arendatud Kabala küla korterelamutel
ning Ulvi külas ja Põlula koolis. Kanalisatsioonivõrk eksisteerib praegu Ulvi külas
ning Kabala külas, mille heitveed veetakse Ulvi puhastisse. Põlula koolil on
kohtpuhastid.
Aastal
2006
on
teostatud
veetrasside
ning
pumpla
rekonstrueerimine Ulvi külas, üldiselt on nii vee- kui kanalisatsioonivõrk halvas
tehnilises
seisukorras.
Veevarustuse
ja
reoveekäitluse
väljaehitamine
hajaasustuses on reeglina maaomaniku ülesanne. Hajaasustuses pole suuremate
ühissüsteemide rajamine suurte vahemaade ja maksumuse tõttu võimalik, kuid
sellegi poolest on säästlikum lahendus korraldada mitme kinnistu peale ühine
veevarustus ja reoveekäitlus.
Reoveekogumisalade määramine:
Vastavalt kehtivale Rägavere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale
ning Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr. 48 Reovee kogumisalade
määramise
kriteeriumid,
määratakse
käesoleva
planeeringuga
reoveekogumisaladeks Rägavere vallas järgmised asulad:
→ Ulvi küla;
→ Viru-kabala;
→ Mõedaka külas reserveeritav kompaktse hoonestusega ala.
Reoveekogumisalad (ühtlasi kompaktse hoonestusega alad) on kaardile
kantud lilla kriipsjoonega.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
Suuremad asulad
→ Ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem renoveeritakse ja ehitatakse välja
vastavalt arengukavas toodud investeerimisprioriteetidele;
→ Uued kompaktse hoonestuse põhimõttel laiendatavad elamupiirkonnad
liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga Ulvis ja ViruKabalas.
Külad, hajaasustus
→ Säästlikkuse tagamiseks korraldada veevarustus mitme kinnistu peale
ühiselt, kasutades võimalusel olemasolevaid puurkaeve, mis hoiab kokku
kaevu ehitamise kuludelt, tagab kaevude parema töörežiimi, vähendab
põhjavee reostusohtu. Samuti korraldada ühist reoveekäitlust;
→ Salvkaevude vee kvaliteeti ohustab pinnase reostumine. Seetõttu peab
kaevu asukoht olema võimalike reostusallikate (nt. kogumiskaevud,
prügikastid, käimlad) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist
võimalikult kaugel (mitte vähem kui 10 m).
Reoveekäitluse lahendamisel on põhimõttelised lahendused omapuhasti või
kogumismahuti. Reoveekogumisalale omapuhastit rajada ei tohi. Omapuhasti
rajamisel peab arvestama, et selle kuja on vähemalt 10 m ning see peab
paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes
allavoolu (Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrus nr. 171
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded).
Nn
imbsüsteemide
kasutamisel
omapuhastina tuleb silmas pidada, et nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades
on bioloogiliselt puhastamata heitvee pinnasesse juhtimine keelatud (Vabariigi
Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrus nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord). Seal tuleb imbsüsteem isoleerida põhjaveest ning puhastatud
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heitvesi juhtida veekokku. Antud aspekt on eriti oluline Rägavere valla
seisukohast, kus on küllaltki palju kaitsmata põhjaveega alasid. Nimetatud alad
on kantud maakasutusplaanile.
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrusest nr. 269 Heitvee
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord on heitvee pinnasesse immutamine
reoveekogumisalal on keelatud kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks
ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel
reovee kogumiseks olema kogumiskaevud.
Kogumismahutite
kasutamisel
peab
tagama
reoveepuhastisse, selleks peaks reoveetekitaja
puhastusseadmete haldajaga.

reovee
sõlmima

jõudmise
neist
vastava lepingu

Põhjavee säästmiseks ja kaitseks, on pikaajalises perspektiivis vajalik vallas läbi
viia järgmised tööd ja uuringud:
→ Valla puur- ja salvkaevude täpne inventeerimine, selle alusel
mittekasutatavate puurkaevude tamponeerimine;
→ Kogumiskaevude seisukorra ülevaatamine ning vastava registri loomine,
vajadusel omanikele ettekirjutuste tegemine.
Tuletõrje veevarustus
Rägavere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava olemasolevaid ja
perspektiivseid tuletõrje veevõtukohti välja ei too. Rägavere vallas asuvate
veevõtukohtade info on saadud Ida-Eesti Päästekeskuselt ning täiendavalt on
veevõtukohti reserveeritud käesoleva planeeringuga. Tuletõrje veevõtukohad on
reserveeritud järgmistesse kohtadesse:
→ Viru-Kabala põhjaosas tootmismaade juures;
→ Sämi - Sonda – Kiviõli maantee ääres Pada jõel;
→ Miila külas põllumajanduslike tootmishoonete juures;
→ Põlulas Alumiste tellisetehase juures.
Tuletõrje veevarustuse parandamiseks tuleb ette näha järgmisi meetmeid:
→ taastada ja rekonstrueerida ennekõike hajaasustuses paiknevad
veevõtukohad, paigaldada viidastus;
→ tagada
päästeteenistuse
transpordi
juurdepääs
tuletõrje
veevõtukohtadesse;
→ ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ja käesoleva üldplaneeringu
kohasel vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamisel tagada ühisveevõrgu
baasil ka tuletõrjehüdrantide rajamine;
→ uute hoonestusalade rajamisel näha nende alade kohta koostatavates
detailplaneeringutes ette veevõtukohad ja juurdepääsud ning näha
ohutuse tagamiseks planeeritavatel hoonestusaladel ette vähemalt kaks
eraldiseisvat juurdepääsuteed.
Maakonnas on koostatud riskianalüüs 2003. aastal, mille põhjal saab vallas välja
tuua järgmised võimalikud õnnetused, mille suhtes saab üldplaneeringuga
meetmeid rakendada: suure ohvrite arvuga tulekahju, laiaulatuslik metsa või raba
tulekahju, kuid samuti väiksemamõõtmelised põlengud. Tuletõrje veevarustuse ja
ligipääsetavuse parandamine valla erinevates osades aitab vähendada antud
olukordadest tekkivaid kahjusid nii looduskeskkonnale, inimeste varale kui
tervisele.
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2.6.2

Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Elektrivarustuse parandamine toimub Rägavere vallas vastavalt Eesti Energia AS
arenguplaanidele ning vastavalt nõudlusele ehitusprojektide alusel.
Tänavavalgustus rajatakse järgmistes kohtades:
→ Ulvi külast Põlula koolini;
→ Miila külas;
→ Viru-Kabalas.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
 Tänavavalgustuse
renoveerimisel
ja
juurdeehitamisel
lähtuda
funktsionaalsusest, valgustatud peavad olema eelkõige suurema inimeste
kontsentratsiooniga kohad, nagu bussipeatused, aktiivsemalt kasutatavad
liikumisteed, haljas- ja puhkealad jmt, et tagada suurem turvalisus
avalikult kasutatavatel aladel;
 Valgustid peavad olema ilmastiku- ning lõhkumiskindlad;
 Elektriliinide rajamisel on visuaalse häirimise vältimiseks soovitav
kasutada olemasolevaid trasse ja maakaabelliine;
 Detailplaneeritavatele aladele näha ette koridorid olemasolevatele ja
planeeritavatele
10
kV
ja
0,4
kV
toitekaablitele,
arvestades
kaablikaitsevööndiga ja teiste kommunikatsioonide paiknemisega. Uute
elektrivõimsustega ehitusalade planeerimisel näha ette ka alajaamade
asukohad.
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Rägavere

valla

Üldplaneeringu põhiülesanne on määrata omavalitsuse ruumilised arengusuunad,
võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Ruumilist arengut saab vastavalt erinevatele seadustele ning võimalustele ellu
viia erineval moel. Üldplaneeringuga on võimalik koheselt muuta maakasutuse
sihtotstarvet, kehtestades maale mingi uue, senisest erineva sihtotstarbe või siis
reserveerida maad vastavalt soovitud maakasutuse otstarbele kindlaks
kasutusviisiks tulevikus.
Kõige levinum üldplaneeringu rakendamise viis on planeeringuga maaala reserveerimine mingi kindla juhtfunktsiooniga. Sellist lähenemist
kasutatakse ka käesolevas üldplaneeringus.
Maa-alade reserveerimine
Maade reserveerimisel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarbe
muutmist, vaid maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks, et
antud ala oleks vajaduse korral tulevikus võimalik kasutada ettenähtud
otstarbel. Olemasolevat maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta
koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja
funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Kui maad soovib kasutada planeeringus
reserveeritud funktsioonil keegi teine kui maaomanik ise, tuleb tal sõlmida rendivõi hoonestusõiguse leping või maa praeguselt maaomanikult ära osta. Reaalne
arendus- ja ehitustegevus toimub tiheasustusaladel läbi detailplaneeringute ning
hajaasustusaladel läbi projekteerimistingimuste, va ptk 2.1 toodud juhtudel.
Arendustegevusel on kohustuslik arvestada kehtestatud üldplaneeringuga
sätestatud arengusuundi.
Planeerimisseaduse § 9 lg 7 kohaselt võib detailplaneering sisaldada põhjendatud
vajaduse korral üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.
Juhul, kui
detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut, ei tohi detailplaneeringu
tellijaks olla eraisik (§ 10 lg 6). Enne detailplaneeringu avalikku väljapanekut
peab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu heaks kiitma maavalitsus.
Kehtestatud detailplaneeringuga üldplaneeringu muudatuse üldplaneeringu
kaartidesse ja seletuskirja sisseviimise kohustust Planeerimisseadus ei sätesta.
Siiski on otstarbekas teatud kriitiliste hulga üldplaneeringut muutvate
detailplaneeringute (või ühe väga olulist muudatust sisaldava detailplaneeringu)
kogunemisel
algatada
üldplaneeringu
ülevaatamine
ning
heakskiidetud
muudatused ka reaalselt seletuskirja ja kaartidesse sisse viia. Ideaalis peaks
üldplaneeringu muutmine ja täiendamine toimuma pidevalt. Planeerimisseaduse
paragrahv 29 sätestab üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse hiljemalt kuue kuu
jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.
Munitsipaliseerimine, sihtotstarbe muutmine ja sundvõõrandamine
Üldplaneeringu elluviimise võimalusteks on ka maade munitsipaliseerimine,
sihtotstarbe muutmine, sundvalduse seadmine ja sundvõõrandamine.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanekud maade munitsipaliseerimiseks (vt. ptk
5.3). Maade munitsipaliseerimine toimub Maareformi seaduse § 25. Maa
munitsipaalomandisse andmine alusel.
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Üldplaneeringu elluviimiseks on lisaks reserveerimisele võimalik koheselt muuta
maakasutuse sihtotstarvet, kehtestades maale mingi uue, senisest erineva
sihtotstarbe
vastavalt
üldplaneeringu
kehtestamise
hetkel
kehtivale
Maakatastriseaduse § 18-le, katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Üldplaneeringu elluviimiseks võib kasutada kinnisasja sundvõõrandamist (so
kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese
hüvitamise eest) üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtiva Kinnisasja
sundvõõrandamise seaduse alusel. Kui kinnisasja sundvõõrandamine ei ole
otstarbekas, võib kinnisomandit üldistes huvides kitsendada sundvalduse
seadmisega. Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises piiratud
asjaõigusega või asjaõigusseaduse §-s 1581 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise
talumiskohustuse kehtestamises. (Kinnisasja sundvõõrandamise seadus §6).
Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Planeerimisseaduse
§30-le on kohalik omavalitsus kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama
olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu
eest, kui kehtestatud üldplaneeringuga:
→ nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine avalikul otstarbel;
→ piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine
kasutamine võimatuks.
Kui üldplaneeringuga hajaasustusalal või detailplaneeringuga tiheasustusalal
kavandatu või mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi
asukohavaliku planeeringuga kavandatu toob kaasa kinnisasja sundvõõrandamise
või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse või muudab omaniku tahte
vastaselt senist maakasutust või krundi ehitusõigust, teatab kohalik omavalitsus
tähtsaadetisena edastatud kirjaga kinnisasja omanikule planeeringu avaliku
väljapaneku ning üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt
kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust.
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4 Ülevaade üldplaneeringust maakasutuse
juhtfunktsioonide kaupa
Käesolevas peatükis käsitletakse Rägavere valla üldplaneeringu lahendust
peamiste
maakasutuse
juhtfunktsioonide
kaupa.
Juhtfunktsioon
on
üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav sihtotstarve, mis
määrab ära edaspidise maakasutuse põhisuunad.
Käesolevas peatükis käsitletakse maakasutuse juhtfunktsioone järgmiselt:
a. Planeeringus kasutatava maakasutuse juhtfunktsiooni kirjeldus;
b. Ülevaade üldplaneeringuga kavandatust;
c. Põhimõtted maade arendamiseks;
d. Tingimused detailplaneeringute koostamiseks.

4.1

Äri- ja büroohoone maa (B)

Äri- ja büroohoonete maa all mõistetakse käesolevas planeeringus kaubandus, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad, büroo ja kontorihoonete maad.
Äri- ja büroohoone juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse käesoleva
planeeringuga:
Viru-Kabala külas
→ Perspektiivse
kütusetankla
maa-ala
Sämi-Sonda-Kiviõli
(T-17120)
maantee ääres Kabala külas (Tankla katastriüksus);
→ Teenindusasutuse maa Kabala külas Sämi-Sonda-Kiviõli (T-17120) ja
Kabala rambi ristumiskohas;
→ Põhjapool Tallinn-Peterburi raudteed Sõmeru-Kabala (T-17119) maantee
ääres;
→ Golfiväljakute teenindamise maa.
Ulvi külas
→ Ulvi mõisa tee (T-17198) ääres Ulvi mõisa vahetus läheduses Ulvi poe
katastriüksuse laiendusena;
→ Ulvi mõisast kirdes korterelamute juures;
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Äri- ja büroohoonete maa arendamise ja kasutamise põhimõtted ning
tingimused:
→ Vallas säilivad kõik senised olemasolevad ärimaad;
→ Täiendavaid ärimaa juhtfunktsiooniga alasid reserveeritakse käesoleva
planeeringuga maadele, mille kohta on olemas selge arendamissoov ja
–plaan, et suurendada töökohtade mitmekesisust ja elukondlikku
teenindust;
→ Ärimaade juhtfunktsioonil arendamine toimub kompaktse hoonestusega
aladel ning ptk 2.1 näidatud juhtudel läbi detailplaneeringu ja vastavalt
kavandatavale tegevusele on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda
keskkonnamõju strateegilist hindamist;
→ Peamiselt toimub Rägavere valla ärimaade arendamine tootmismaadele
ning elamumaadele antud ärimaa kõrvalfunktsiooni kaudu:
o tootmise- ja äri segafunktsiooniga alad, kus on võimalik
arendada nii äri- kui tootmistegevust või ühte kahest;
o elamumaad, millele on antud ärimaa kõrvalfunktsioon 25%
ulatuses;
→ Ärimaa kõrvafunktsiooni rakendamisel elamumaadel ja looduslikult
väärtuslikel aladel on kõige olulisemaks kriteeriumiks keskkonnasäästlik
majandamine, mis oleks looduskeskkonna suhtes võimalikult väikese
koormava efektiga. Eelistatud on puhkemajanduslik teenindus,
toitlustamine ja majutusteenus.
→ Kohalik omavalitsus võib lubada kaalutlusotsuse alusel ärimaa
arendamist kõrvalfunktsioonina ilma detailplaneeringut koostamata
juhul, kui ärifunktsiooni rakendamisel ei ole ette näha olulist mõju
naaberkinnistute maaomanikele ja valdajatele ning kui kavandatud
tegevusega ei ole ette näha olulist mõju ümbritsevale keskkonnale.
→ Kõrge loodus- ja miljööväärtuslikkusega piirkondades on eelistatud
arengusuunaks puhkemajanduslik teenindus;
→ Ärimaade
planeerimisel
kõrge
väärtusega
loodusning
miljööpiirkondades tuleb arvestada nimetatud piirkondades ajalooliskultuuriliste
ja
arhitektuuriliste
tingimustega
ja
piirkondlike
ehitusnõuetega
koostöös
keskkonnateenistusega
kaaluda
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust;
→ Lähtuvalt detailplaneeringuga täpsustatud funktsioonist tuleb määrata
parkimisvajadus vastavalt kehtivatele parkimisnormidele;
→ Elamumaal ärilistel eesmärkidel ehitamiseks on kohalikul omavalitsusel
õigus nõuda planeeritava tegevusega kaasneda võivate mõjude
hindamist;
→ Ärimaade arendamisel kõrvalfunktsioonina tuleb järgida naaberalade
hoonestusmahtusid. Vältida tuleb järske üleminekuid korruselisuses
ning hoonestusaluse pinna osatähtsuses.

4.2

Üldkasutatava hoone maa (AA)

Üldkasutatava hoone maa all mõistetakse käesolevas planeeringus tervishoiuja hoolekandeasutuse; teadus-, haridus- ja lasteasutuste; spordi-, kultuuri- ja
kogunemisasutuste: usu- ja tavandiasutuste maad. Planeeringus ei eristata
üldkasutatavate hoonete maad kuuluvuse järgi omavalitsuse, riigi või
eraomandisse.
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Üldkasutatava hoone juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse käesoleva
planeeringuga:
→ Kabala küla lõunaosas Rahvamaja katastriüksus Sõmeru-Kabala
maantee (T-17119) ääres;
→ Kabala
küla
lõunaosas
Sõmeru-Kabala
maantee
ääres
Aali
katastriüksusega külgnevalt;
→ Ulvi mõisa ja mõisa abihoone territoorium Ulvi klubihoone ning
vallavalituse asukohana.
Üldkasutatavate hoonete maa arendamise ja kasutamise põhimõtted
ning tingimused:
→ Ühiskondlike hoonete maana säilivad olemasolevad ühiskondlike
hoonete maad;
→ Üldasutatava kasutusega maade ja hoonete juhtfunktsiooniga maade
täiendav arendamine toimub valla suuremates keskustes;
→ Üldkasutatavate
hoonetele
vallakeskuses
tuleb
vallasisese
ühistranspordi
korraldamisega
tagada
osutatavate
teenuste
kättesaadavus kõigile valla elanikele.
→ Avalikel funktsioonidel kasutatavate hoonete rajamine toimub
kompaktse hoonestusega aladel ning ptk 2.1 näidatud juhtudel läbi
detailplaneeringu;
→ Arendatavate
maa-alade
kasutus
täpsustub
algatatavate
detailplaneeringutega;
→ Parkimisvajadus määratakse vastavalt detailplaneeringuga täpsustatud
vajadusele;
→ Alade arendamisel tuleb säilitada olemasolev (kõrg)haljastus (vähemalt
50% krundist) ning pöörata suuremat tähelepanu liiklusohutusele ning
ligipääsetavusele kergliikluse ja ühistranspordiga.

4.3

Väikeelamu maa (EV)

Väikeelamu maa all mõistetakse käesolevas planeeringus ühepereelamumaad
kompaktse hoonestusega aladel ja maatulundusmaad elamu õuemaal
(hajaasustuses). Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja
tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa
ning rajatised.
Väikeelamumaa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse käesoleva
planeeringuga:
→ Ulvi külas külakeskusest ja mõisa territooriumist põhja suunas kuni
Sõmeru-Kabala maanteeni (T-17119);
→ Ulvi külas ja Põlula külas Ulvi mõisa teest lõuna suunas mõlemal pool
Kunda jõge lõuna suunas kuni Põlula kooli territooriumini;
→ Viru-Kabala külas:
o Tallinn-Peterburi raudteeliini ja Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T17120) vahelisel alal mõlemal pool Sõmeru-Kabala maanteed;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maanteest põhjapool;
o Viru-Kabala perspektiivse puhke- ja virgestusmaa (golfiväljakud)
juures reserveeritav elamumaa;
→ Mõedaka külas Sõmeru-Kabala maantee (T-17119) ja RägavereMõedaka maantee (T-17114) ristumiskohast lõunas;
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Olemasoleva ja reserveeritava väikeelamumaa
kasutamise põhimõtted ning tingimused:

arendamise

ja

→ Vastavalt väljatöötatud maakasutuspõhimõtetele toimub käesoleva
planeeringuga
reserveeritud
väikeelamumaade
arendamine
detailplaneeringu alusel olemasolevate elamualade tihendamise ja
laiendamise läbi Ulvis, Ulvi ja Põlula vahelisel alal, Viru-Kabalas ja
Mõedaka külas kompaktse hoonestuse põhimõttel;
→ Kompaktse
hoonestuse
põhimõttel
väikeelamumaadena
reserveeritud aladel on väikseim ehitusõigust omav katastriüksus või
krunt 0,25 ha, erandina võib lubada väiksemale katastriüksusele või
krundile ehitamist kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsuse alusel
lähtuvalt olemasolevast asustusstruktuurist;
→ Kõikidele
reserveeritavatele
elamumaadele
antakse
ärimaa
kõrvalfunktsioon 25 % ulatuses (vt. 4.1 Äri- ja büroohoonete
maa(B)) eesmärgiga soodustada piirkonna puhke- ja teenustesektori
arengut eelkõige hajaasustuses;
→ Koostöös vallavalitsusega lahendada asulates, kus reserveeritakse
väikeelamumaad (Ulvis ja Viru-Kabalas), kogu reserveeritava ala eskiisi
tasandil
(põhiliste
juurdepääsude
ja
avaliku-eraruumi
suhete
lahendamine, ala siseste era ja avalikus kasutuses olevate maade ja
funktsioonide
määramine,
tehniliste
infrastruktuuride/rajatiste
paiknemine)
või
koostada
reserveeritud
elamualadele
ühine
detailplaneering;
→ Elamumaadel äritegevuse arendamisel kõrvalfunktsioonina ei tohi
kavandatav tegevus kaasa tuua negatiivseid mõjusid (müra,
transpordivoogude oluline suurenemine) naaberkinnistute suhtes;
→ Elamualade
tihendamisel
(ehitamine,
rekonstrueerimine
ja
renoveerimine) juba hoonestatud asulates tuleb järgida traditsioonilisi
ehitusmahtusid,
ehitusmaterjale,
arhitektuurseid
lahendusi
(katusekalded, korruselisus, aknad, välisviimistlusmaterjalid jne) ning
ajalooliselt väljakujunenud asustustihedust, hoonegruppide paiknemise
ning õuealade paigutusmustrit ja asustusstruktuuri, et säiliksid
ajalooliselt väljakujunenud tüpoloogilised iseärasused;
→ Uute elamute ja elamualade laiendamisel lähtuda olemasoleva
hoonestuse arhitektuurilistest traditsioonidest ja mahtudest;
→ Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude leevendamine (reoveepuhastus, küte, liikluslahendus,
elektriliinid). Nimetatud asjaolud peab tagama läbi vallavalitsuse poolt
väljastatavate
detailplaneeringute
lähteülesannete
või
projekteerimistingimuste;
→ Elamualade arendamisel tuleb tagada normatiivne mürakaitse, luues
selleks maksimaalselt looduslikke mürabarjääre, nt kaitsehaljastus
suuremate maanteede ääres;
→ Eluhoonete projekteerimisel ei tohi nende omavaheline kaugus
elamumaal olla väiksem kui 50 m. Tingimus ei kehti küla tihendamisel
ja taluhoonestuse taastamisel algses kohas;
→ Elamualade arendamisel veekogude kallastel tuleb tagada pääs
kallasrajale vähemalt iga 300 m tagant.
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→ Maa-ala juhtfunktsiooniks on elamumaa, mille ehitise tüübiks peab
jääma ühepereelamu;
→ Parkimine tuleb elamumaa arendamisel lahendada kruntide piires;
→ Kompaktse hoonestuse põhimõttel arendamisel väärtuslikel maastikel ja
miljööväärtuslikes piirkondades tuleb koostada detailplaneering ning
järgida nimetatud piirkondades määratletud ettekirjutusi vastavalt
käesoleva üldplaneeringu ptk 4.3.1 ning maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust määravad keskkonnatingimused” määratule;
→ Juhul kui elamumaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või
täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste
võrgustikuga (vt. punkt 2.2) või kaitsemetsaga tuleb koostada
detailplaneering ja keskkonnateenistuse nõudmisel keskkonnamõju
strateegiline hindamine hoonestusele parima asukoha leidmiseks, et
kahjustused
looduskeskkonnale
oleksid
minimaalsed.
Detailplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb
tagada
Natura
hoiualade,
pärandkoosluste,
vääriselupaikade,
rohevõrgustiku, kaitsemetsade ja märgalade kasutustingimuste,
kohustuste ja kaitsekorralduskavadega arvestamine;
→ Elamute ehitamisel veekogude kalda piiranguvööndis tuleb koostada
detailplaneering ning järgida seadusandlikke piiranguid;
→ Kaldaga piirnevate kinnistute jagamisel tekkivate uute katastriüksuste
ja kinnistute kaldaga piirnev osa ei tohi jääda lühemaks kui 50 m;
→ Elamumaal ärilistel eesmärkidel ja avalikel funktsioonidel ehitamiseks
on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut;
→ Ärimaa arendamisel elamualade kõrvalfunktsioonina ei tohi kaasnevad
mõjud (liiklusvoogude suurenemine ning keskkonnamõjud) avaldada
elamisaladele olulist negatiivset mõju;
→ Uute hoonestusalade rajamisel näha nende alade kohta koostatavates
detailplaneeringutes ette tuletõrje veevõtukohad ja juurdepääsud;
→ Detailplaneeringu
lähtetingimustes
peab
esitama
nõude,
et
ehitusprojekti mahus tuleb lahendada piirete tüüp ja värvilahendus ning
anda hoonetele värvipassid.
Tehnovõrkude
arendajaga.

väljaarendamine

elamualadel

toimub

kokkuleppel

Perspektiivse väikeelamumaa reserveerimine on toimunud tuginedes
üldplaneeringu maakasutuspõhimõtetele.
- Perspektiivset elamumaad on reserveeritud juba olemasoleva asustuse
vahetus
läheduses,
võimaldamaks
keskkonnasäästlikult
ja
valla
asustusstruktuuri
tugevdades
suurendada
valla
elanikearvu
või
olemasolevatel elanikel elamistingimusi parandada.
- Täiendav elamumaa on nähtud ette valla olulisema vaba aja puhkekeskuse
läheduses, kasutades ära valla olemasolevaid ressursse ning Rakvere
lähedust.
- Perspektiivne elamumaa paikneb osaliselt maardlate territooriumil.
Perspektiivse elamumaa paigutumine osaliselt maardlate territooriumile ei
ole välditav, kuna maardlatega on kaetud 89,94% valla territooriumist, sh
valla suuremad asulad. Perspektiivse elamumaa (kokku korterelamumaa
ning väikeelamumaa) kogupindala on 264,35 ha, mis moodustab 1,53%
valla territooriumist.
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4.3.1

Tingimused elamumaade arendamiseks ja elamute
projekteerimiseks traditsiooniliste külamiljöö ja maastikega
aladel

Väärtuslikud maastikud, külamiljööga alad ja väärtuslikud objektid, mille puhul
tuleb silmas pidada allpool toodud arendamistingimusi, on esitatud peatükis 2.3.
Väärtuslike maastike ja miljööväärtuslike alal elamute arendamise
tingimused:
→ Asustuse
rajamisel
tuleb
järgida
ajaloolise
külastruktuuri/krundistruktuuri ja majade ning majakomplekside
traditsioonilist paigutust ja maakasutust;
→ Väärtuslikel maastikel, millele on koostatud maastikuhoolduskava, tuleb
järgida hoolduskavas sätestatud tingimusi;
→ Elamute juurdeehitised rajada nii, et säiliks olemasoleva hoone maht
tänavapoolsest küljest vaadatuna. Uus osa ehitada maja hoovipoolsesse
külge või madalama osana olemasoleva ehitise pikenduseks.
Juurdeehitiste eeskujuks võtta asustatud ala kõige iseloomulikumad
näited;
→ Vältida abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust, mis rikub ala
ilmet. Abihooned ja nende välisviimistlus peavad sobima elamutega;
→ Majade ümberehitused ja fassaadide muudatused kooskõlastada
vallavalitsusega;
→ Järgima peab algseid kujundusprintsiipe. Hooneid kujundavad
iseloomulikud detailid tuleb säilitada või taastada: akende kuju, asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, uste, varikatuste ja katusekarniisi
kujundus, seinte viimistlusmaterjal;
→ Kasutada traditsioonilisi ja naturaalseid ehitusmaterjale, vältida
looduslikke materjale imiteerivaid materjale. Puitaknad ja fassaadilaudis
teha sama materjaliga. Vältida sünteetilisi viimistlusmaterjale.
Puitmajadele mitte paigaldada plastmassaknaid. Akende asendamisel
lähtuda algsest ruudujaotusest;
→ Majade värvimisel kasutada kohalikke iseloomulikke naturaalseid
värvitoone;
→ Uute tänava- ja teekoridoride rajamisel ja kruntide moodustamisel
säilitada väljakujunenud tänava- ja teedevõrk ja krundijaotus;
→ Uusehitiste asend, maht ja arhitektuur (kujundusprintsiibid: fassaadid,
aknad, uksed, varikatused, viimistlus jne) peavad arvestama
olemasolevate väärtuslike ajalooliste ehitistega nii, et kompleksi
miljööväärtus säiliks, arvestama olemasolevate hoonete vormikõnet ja
sobima ümbrusesse;
→ Uued hooned ehitada väljakujunenud ehitusjoonele;
→ Uued ehitised peavad olema nii põhiplaanis kui mahus olemasolevatega
sarnaste gabariitide ja katusekujuga;
→ Võimalusel vältida uute hoonete rajamist avanevate heinamaade kohale,
kust avanevad kaunid kaugvaated;
→ Korrastada või taastada piirkonnale iseloomulikud piirdeaiad;
→ Säilitada haljastustraditsioon ja kõrghaljastus.
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Korterelamu maa (EK)

Korterelamu maa all mõistetakse käesolevas planeeringus ridaelamu ja kahevõi enamakorruseliste korterelamute maad. Korterelamute alumistel korrustel
võivad paikneda ka äri- ja bürooruumid ning üldkasutatavad ruumid. Alale võivad
jääda elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute
lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.
Korterelamumaa
planeeringuga:

juhtfunktsiooniga

maad

reserveeritakse

käesoleva

→ Ulvi külas:
o Olemasolevate korterelamute ümbruses.
Olemasoleva ja reserveeritud korterelamumaa juhtfunktsiooniga
maade arendamise ja kasutamise põhimõtted ning tingimused:
→ Korterelamumaid reserveeritakse olemasolevate korterelamumaade
ümbruses;
→ Kõikidele
korterelamumaadele
võimaldatakse
ärimaa
kõrvalfunktsioon 25 % ulatuses (vt. 4.1 Äri- ja büroohoonete
maa(B)), kas korterelamumaal eraldi väikeehitisena või korterelamute
esimesel korrusel väljapääsuga avalikult kasutatavale teele ning
parkimiskorralduse tagamisel eesmärgiga soodustada teenustesektori
arengut;
→ Korterelamute planeerimise soovi korral on väikseim ehitusõigust omav
katastriüksus või krunt 0,3 ha;
→ Korterelamute rajamisel mitte ületada olemasolevate korterelamute
mahtu ja korruselisust;
→ Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude leevendamine (reoveepuhastus, küte, liikluslahendus,
elektriliinid). Nimetatud asjaolud peab tagama läbi vallavalitsuse poolt
väljastatavate detailplaneeringute lähteülesannete;
→ Elamualade arendamisel tuleb tagada normatiivne mürakaitse, luues või
ära kasutades selleks maksimaalselt looduslikke mürabarjääre.
→ Maa-ala juhtfunktsiooniks on elamumaa, mille ehitise tüübiks peab
jääma korterelamu;
→ Parkimine tuleb elamumaa arendamisel lahendada kruntide piires;
→ Elamumaal ärilistel eesmärkidel ja avalikel funktsioonidel ehitamiseks
on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut;
→ Ärimaa arendamisel elamualade kõrvalfunktsioonina ei tohi kaasnevad
mõjud (liiklusvoogude suurenemine ning keskkonnamõjud) avaldada
elamisaladele olulist negatiivset mõju.

Korterelamumaa reserveerimine on toimunud tuginedes üldplaneeringu
maakasutuspõhimõtetele.
Korterelamumaa
paikneb
valla
keskasulas,
võimaldades olemasolevat asustusstruktuuri tugevdades suurendada valla
elanikearvu või olemasolevatel elanikel elamistingimusi parandada. Perspektiivne
elamumaa paikneb osaliselt maardlate territooriumil. Perspektiivse elamumaa
paigutumine osaliselt maardlate territooriumile ei ole välditav, kuna maardlatega
on kaetud 89,94% valla territooriumist, sh valla suuremad asulad. Perspektiivse
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elamumaa (kokku korterelamumaa ning väikeelamumaa) kogupindala on 264,35
ha, mis moodustab 1,53% valla territooriumist.

4.5

Liiklusmaa (LT) ja liiklust korraldava ja teenindava
ehitise maa (LE)

Liiklusmaa all mõistetakse käesolevas planeeringus maantee, puiestee, tänav
või muu liikluseks kavandatud rajatist koos seda moodustavate sõidu- ja
kõnniteede, teepeenarde ja haljas- või muude eraldusribadega.
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa all mõistetakse käesolevas
planeeringus liiklust teenindavate hoonete ja rajatiste ala: jaamahoonete,
terminaalide, dispetšerpunktide jne teenindusmaa, samuti parklad ja
parkimishooned.
Liiklusmaad reserveeritakse:
Uued teed:
→ Ulvis:
o Küla põhjaosas reserveeritava elamuala ühendamiseks olemasoleva
tootmisalaga;
o Reserveeritavate korterelumaade juures;
o Küla lõunaosas Kunda jõe paremale kaldale reserveeritavate
elamualade juurdepääsuks;
o Ulvi ja Põlula vahelisel alal koos sillaga.
→ Viru-Kabalas:
o Küla põhjaosas reserveeritavatele elamualadele ligipääs SämiSonda-Kiviõli maanteelt (T-17120);
o Sõmeru-Kabala maanteest ida poole jäävate elamualade vahele
planeeritaval puhke-ja virgestusalani viiv tee.
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maana reserveeritakse:
Parklad:
→ Ulvis:
o Ulvi mõisa tee ääres (T-17198);
o Olemasolevate ja reserveeritavate korterelamumaade juures kahes
kohas;
→ Põlulas:
o Põlula pargis kooli juures;
→ Viru-Kabalas:
o Lõunaosas rahvamaja juures;
o Sõmeru-Kabala maantee ääres asuva üldkasutatava hoone maa
juures (T-17119);
o Sõmeru-Kabala maanteest ida poole jäävate elamualade vahele
planeeritaval puhke-ja virgestusalal
o Põhjaosas reserveeritavate tootmismaade juures;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T-17120) ääres reserveeritava ärimaa
juures;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T-17120) ääres olemasoleval
tootmismaal.
Bussiootepaviljonid:
→ Ulvi mõisa juures;
→ Põlulas;
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→ Ulvi külas Sõmeru-Kabala maanteel.
Raudteeülesõidukoht reserveeritakse:
→ Uljaste külas.
Uued liiklusmaad ning liiklust korraldava ja teenindava ehitise maad on
kantud maakasutuskaardile vastavate joonte ja tingmärkidega.

Kergliiklusteed on käesoleva planeeringuga määratud järgmiselt:
Kergliiklusteed- põhiliste liikumissuundade ja atraktiivsete piirkondade vahel
valdavalt olulisemate maanteede ääres reserveeritud teed. Kergliiklusteed on
autoliiklusest eraldatud ja/või omaette paiknevad jalgratta- ja jalgteed, mis on
mõeldud kõigile kergliiklejatele ühiseks avalikuks kasutamiseks. Kergliiklustee
autoteest eraldatuse taseme valikul lähtutakse liiklusohutusest ja autoliikluse ning
kergliiklejate sagedusest vastavalt kehtivatele standarditele. Oluline on silmas
pidada kergliikluse sujuvust – maantee või peatänavaga paralleelselt kulgevale
kergliiklusele tuleb tagada eesõigus ristumisel (õuealale) juurdepääsuga.
Matka- ja jalgrattarajad – valdavalt väiksematel riigimaanteedel, valla- ja
erateedel või nende kõrval kulgevad avalikuks kasutuseks määratud teed ja rajad
looduses jalgsi, jalgratta või suuskadel liikumiseks. Radadel ei ole nõutav
kõvakatte olemasolu.
Kergliiklusteed reserveeritakse käesoleva planeeringuga järgmistel
suundadel:
→ Rakvere-Rannapungerja (T-88) maantee ääres Männikvälja külast
Kantkülani, kust piki Saueaugu-Kantküla maanteed (T-17118) Vinni valda;
→ Männikvälja külast mööda Põlula-Liiva maanteed (T-17116) Ulvini;
→ Ulvi küla ümbruses;
→ Ulvist mööda Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119) ja Rägavere-Mõedaka
maanteed (T-17114) Sõmeru valda;
→ Mõedaku spordibaasi juures;
→ Ulvist läbi Miila küla Viru-Kabalani;
→ Ulvist piki Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119) Viru-Kabalani, piki SämiSonda-Kiviõli maanteed (T-17120) Uljaste järveni;
→ Ulvi külast otse põhja suunas rajatava golfiväljakutemaani ning SämiKuristiku kaitsealani.
Matka- ja jalgrattarajad reserveeritakse käesoleva planeeringuga:
→ Piki Kunda jõge Mõedaku spordibaasini;
→ Mõedaku spordibaasi juures;
→ Mõedaku spordibaasist läbi Mõedaka küla lääne suunas (Sõmeru ja Vinni
valla suunas).
Käesoleva
üldplaneeringuga
reserveeritud
avalikult
kergliiklusteed
ning
matkaja
jalgrattarajad
maakasutuskaardile.

kasutatavad
on
kantud

Teede kõvakatte alla viimist nähakse ette:
→ Viru-Kabalast läbi Miila küla Ulvi külasse mineval kohalikul teel;
→ Nurkse külast (Rakvere-Rannapungerja ja Nurkse-Põlula maantee ristist)
Mõedaka külas reserveeritavate väikeelamumaadeni kulgeval kohalikul
teel.
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Teede mustkatte alla viimist nähakse ette:
→ Sämi-Sonda-Kiviõli maanteelt Kukelinna mineval teel.
Liiklusmaa ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa arendamise
ja kasutamise põhimõtted ning tingimused:
→ Esmajärjekorras peab tagama teede avaliku kasutamise võimaluse
avalike supluskohtade, avalike lõkke- ja telkimisplatside ja puhkealade
juurde viivatel teedel, tagama nende korrastamise ning parkimise ja
jäätmemajanduse probleemide lahendamise, et inimeste liikumist
suunata ning sellega minimiseerida tundlike kalda- jt koosluste
koormamist;
→ Valla kohalike liiklusolude parandamiseks tuleb täiendavalt selgitada
avalik huvi teede kasutamiseks. Edasi vastavalt Teeseadusele sõlmida
teeomanikega teede avaliku kasutamise lepingud. Seejärel registreerida
avalikuks kasutamiseks määratud teed riiklikus Teeregistris. Riik saab
rahastada ainult registreeritud maanteid. Kohaliku teehoiukava alusel
seatakse prioriteedid ning eesmärgid teede rekonstrueerimiseks ja
mustkatte alla viimiseks ning avalikuks kasutamiseks;
→ Reserveeritud elamumaade ja puhkealade arendamisel on soovitav
arvestada väljakujunenud teedevõrguga, teid mitte õgvendada ja
laiendada.
Soovitav
on
püüda
säilitada
piirkonnale
omane
väljakujunenud maastikuline tervikilme;
→ Koostöös vallavalitsusega lahendada asulates, kus reserveeritakse
väikeelamumaad, kogu reserveeritava ala eskiisi tasandil põhiliste läbija juurdepääsude paiknemine või koostada antud aladele ühine
detailplaneering.
→ Uute teede ja tänavate planeerimisel arvestada Teeseadusest ning
kehtivast standardist tulenevate kaitsevööndite laiusega;
→ Uute ristmike täpsemal maa-alade planeerimisel lähtuda maanteede
projekteerimisnormidest vastavalt ristmike iseloomule;
→ Teedega paralleelsed tehnovõrgud planeerida väljapoole riigimaanteede
mullet;
→ Maanteede ääres rakendada maanteelt lähtuva liiklusmüra ja muu
saaste vähendamiseks looduslikke tõkkeid.
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liiklusmaa

ja

liiklust

→ Maa-alade juhtfunktsiooniks on vastavalt kas liiklusmaa või liiklust
korraldava ja teenindava ehitise maa;
→ Naftasaaduste hoidmisehitiste ehitusel ja ekspluatatsioonil täita
vastavaid veekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001.
a.
määrus
nr.
172.
Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded;
→ Kavandada kaitsemeetmed kahjulike mõjude elamu- ja puhkealadele
kandumise vältimiseks;
→ Vastavalt Teeseadus § 36 on teel ja tee kaitsevööndis tee omaniku
nõusolekuta keelatud:
o ehitada
hooneid
või
rajatisi
ning
rajada
istandikke.
Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid
ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku
omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;
o ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed,
alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
o takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
o paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
o kaevandada maavara ja maa-ainest;
o teha metsa uuendamiseks lageraiet;
o teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud
teehoiuvälist tööd.
→ Vastavalt Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid,
esitatud müra
normmürataseme tagamiseks võtta tarvitusele meetmed:
o Maanteede kaitseistandike rajamine ja kõrghaljastuse säilitamine
müra ja saasteainete leviku piiramiseks;
o Müratõkkeseinte või müravallide rajamine;
o Sanitaarkaitsevööndis ehitustegevuse aluseks on omavalitsusel
õigus nõuda detailplaneeringut.

4.6

Jäätmekäitluse maa (OJ)

Jäätmekäitluse maa all mõistetakse käesolevas planeeringus jäätmekäitluse
(jäätmete kogumise, ladustamise ja ümbertöötlemise) ala ning sellega seotud
hoonete ja rajatiste maad.
Käesoleva planeeringuga jäätmekäitlusmaa juhtfunktsiooniga maid ei
reserveerita.
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Jäätmekäitluse maade arendamise ja kasutamise põhimõtted ning
tingimused:
→ Jäätmekäitlus
planeeringualal
toimub
vastavalt
valla
jäätmehoolduseeskirjale ja jäätmekavale, mis põhineb Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Jäätmeseaduses sätestatud korrale;
→ Vastavalt Veeseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele heitvee
puhastamiseks sätestatud nõuete kohaselt tuleb detailplaneeringuga
ette nähe meetmed jäätmekäitluse maal tekkiva nõrgvee kogumiseks ja
puhastamiseks
kohapeal
või
juhtimiseks
lähimasse
sobivasse
reoveepuhastisse juhul, kui maakondlik keskkonnateenistus ei sätesta
teisiti;
→ Detailplaneering
tuleb
kooskõlastada
Lääne-Viru
keskkonnateenistusega;
→ Vastavalt Veeseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele heitvee
puhastamiseks sätestatud nõuete kohaselt tuleb detailplaneeringuga
ette nähe meetmed jäätmekäitluse maal tekkiva nõrgvee kogumiseks ja
puhastamiseks
kohapeal
või
juhtimiseks
lähimasse
sobivasse
reoveepuhastisse juhul, kui maakondlik keskkonnateenistus ei sätesta
teisiti;
→ Detailplaneeringuga on vajalik ette näha meetmed jäätmekäitluse maal
tekkiva reoveesette kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt Veeseaduse
ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele, kui keskkonnateenistus ei
sätesta teisiti.

4.7

Tehnoehitise maa (OT)

Tehnoehitise maa all mõistetakse käesolevas planeeringus inimese elu- ja
tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri hoonete ja rajatiste juurde
kuuluvat maad. Siia kuuluvad sideteenust pakkuvad, energiat tootvad ja
jaotavad, puhast vett tootvad ja jaotavad ning reoveepuhastusega tegelevad
ettevõtted.
Tehnoehitise maa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse käesoleva
planeeringuga:
→ Viru-Kabalas reoveepuhastiks.
Tehnilise infrastruktuuri väljaarendamine toimub vastavalt arengukavadele (vt.
ptk 2.6 Tehniline infrastruktuur).
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ja

kasutamise

põhimõtted

ning

→ Reovete kogumine toimub põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsiooni või
kogumiskaevude abil. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a
määrusele nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord
peab väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama;
→ Tuletõrje veevõtukohtadesse ja hüdrantide juurde tuleb tagada
päästeteenistuse transpordi juurdepääs;
→ Väärtuslikel maastikel domineerima jäävate objektide ehitamine on
üldjuhul
keelatud
(nt.
mobiilimastid).
Erandkorras
ehitamise
kavandamisel väärtuslikele maastikele tuleb igal konkreetsel juhul
lähtuda
maastikuekspertide
analüüsist
ning
koostada
tuleb
detailplaneering.

4.8

Mäetööstusmaa (TM)

Mäetööstusmaa all mõistetakse käesolevas planeeringus kaevandatavaid alasid,
karjääride ja turbatootmise alla jäävaid alasid. Siia võivad kuuluda ka tootmisega
seotud ja seda teenindavad spetsiifilised maapealsed hooned, rajatised,
ladustamisplatsid jms.
Mäetööstusmaa juhtfunktsiooniga maad
reserveerita.

käesoleva planeeringuga ei

Mäetööstusmaa kasutamine toimub Maapõueseaduse kohaselt välja antud
maavara kaevandamise loa või maa-ainese kaevandamise loa alusel.
Kaevandamisloa väljaandjal on õigus kehtestada tingimusi, tagamaks maavara
kõikide varude ratsionaalset kasutamist ning vähendamaks mäetööde kahjulikku
mõju keskkonnale ja kinnisasja senisele sihtotstarbelisele kasutamisele.
Üleriigilise tähtsusega maardlate kasutamistingimused
Enamus Rägavere valla territooriumist paikneb põlevkivi ja fosforiidi maardlatel.
Põlevkivi kaevandamisega kaasnevatest võimalikest keskkonnalistest
ja
sotsiaalsetest negatiivsetest mõjudest tulenevalt kehtestatakse üldplaneeringuga
ka maakasutustingimused aladele, millel tulevikus võidakse alustada põlevkivi
kaevandamist.
Uute põlevkivi kaevandamisettevõtete rajamiseks on vajalik algatada Rägavere
valla üldplaneeringu muutmine. Planeerimisseaduse § 8 (3) 2 ja 3 alusel
kehtestab käesolev üldplaneering maakasutustingimused üleriigilise tähtsusega
maardlates alljärgnevalt:
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Üleriigilise tähtsusega maardlate maakasutustingimused:
→ Maardlate kasutuselevõtmine ei tohi oluliselt kahjustada valla elanike
elutingimusi;
→ Samaaegselt kaevandatava ala osa ei tohi ületada summaarselt 5 %
valla territooriumist;
→ Kaevandamine ei tohi kaasa tuua pöördumatuid muudatusi
kaevandatavatel aladel;
→ Kaevandamist tohib alustada peale kaevandamisjärgse korrastusprojekti
vallavolikoguga kooskõlastamist;
→ Karjääriviisiline kaevandamine on lubatud ainult juhul, kui
kaevandamise järgselt korrastamisprojekti alusel korrastatava ala
majanduslik potentsiaal taastatakse samas või suuremas väärtuses;
→ Kaevanduste rajamiseks vajalike rajatiste ja ehitiste asukohavalikuga
tuleb vältida kahjulike mõjude kandumine puhke- ja virgestusmaadele
ning elamualadele;
→ Kaevanduste rajamiseks vajalike rajatiste ja ehitiste kavandamisel tuleb
rakendada kahjulikke mõjusid vähendavaid meetmeid.

Tingimused kaevandamislubade väljastamiseks:
→ Enne kaevandamisloa väljastamist peab olema koostatud mõjude
hindamine, mille koosseisus peavad olema esitatud kahjulike mõjude
vähendamise abinõud;
→ Enne kaevandamisloa väljastamist peab olema koostatud
korrastamisprojekt, milles on näidatud ka korrastustööde rahastamise
allikad ja ajakava. Korrastamisprojekti peab kinnitama vallavolikogu;
→ Kaevandamisloaga tuleb määrata tekkida võivate probleemide
registreerimise ja lahendamise kord, vastutavad isikud ja tagajärgede
kõrvaldamise finantseerimise allikad ning tähtajad;
→ Kogu kaevandamisperioodi jooksul peab vastutav ettevõte, asutus,
organisatsioon omama vastutuskindlustust 500 000 000 kroonisele
summale.

Lääne-Viru maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutus suunavad
keskkonnatingimused”
määrab
valla
idaosa
piirkondliku
tähtsusega
rohevõrgustiku tuumalaks (Sirtsi) ning enamus valla territooriumist väärtuslike
maastike koosseisu. Tulenevalt teemaplaneeringuga määratletust on:
→ Tuumaladele ebasoovitav rajada olulise keskkonnamõjuga objekti
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus, kõrge
keskkonnariskiga rajatised);
→ Väärtuslikel maastikel tuleb tagada nende säilimine.
Lähtudes vajadusest säilitada olemasolevad vääruslikud maastikud ja rohevõrgustik ei pea Rägavere vald võimalikuks põlevkivi kaevandamist nendel aladel.

4.9

Tootmismaa (TT)

Tootmismaa all mõistetakse käesolevas planeeringus tootva ja ümbertöötleva
tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad, mille
puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale
keskkonnale.
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maad

reserveeritakse

käesoleva

→ Viru-Kabalas:
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee (T-17120) ning Tallinn-Peterburi
raudteetrassi vahel Viru-Kabala küla asustusest lääne suunas
o Küla põhjaosas olemasoleva tootmisala laiendusena;
→ Põlula külas:
o
Nurkse-Põlula maantee (T-17115) ääres kolm ala.
Tootmismaa arendamise ja kasutamise põhimõtted ning tingimused:
→ Tootmist arendatakse edasi olemasolevates keskustes: Viru-Kabalas,
Ulvis ja Põlulas. Tootmistegevuse arendamisel nimetatud aladel
eelistatakse tegevusi, mille mõju ei kandu hoonest väljapoole;
→ Olemasolevatele
ja
kavandatavatele
tootmismaadele,
sh
põllumajanduslike tootmishoonete maale, antakse mitmekesisema
arengu võimaldamiseks ärimaa kõrvalfunktsioon, mis võimaldab ala
arendada kas tootmis- või ärimaana või nimetatud funktsioonide
kombinatsioonina;
→ Tootmishoone ja teiste funktsioonidega maade kokkupuutevööndisse
rajada kaitsehaljastus juhul, kui mõju ulatub tootmishoonest väljapoole,
et leevendada tootmistegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju,
kaitsehaljastus
rajatakse
ka
suuremate
tootmismaade
kokkupuutevöönditesse;
→ Uusi tootmismaid ei planeerita vahetult külgnevana elamumaade,
tervishoiu- ja lasteasutustega;
→ Keskkonda ohustada võiva tootmise kavandamisel tuleb hinnata selle
mõju keskkonnale läbi viies keskkonnamõju hindamine vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele;
→ Olemasolevatel/taaskasutusse
võetavatel
tootmismaadel
tuleb
jääkreostuse (pms peremeheta metalli- ja ehitusjäätmed) olemasolul
eelnevalt see likvideerida;
→ Kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis
ei oleks potentsiaalselt ohtlik põhjaveele (nt mahepõllumajandus, puidu
ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad);
→ Põllumajanduslike
tootmishoonete
maa-aladel
tuleb
täita
veekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a.
määrus nr. 288 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele
ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude
väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded;
→ Loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud
alad peavad oma asukoha, projektlahenduse, tehnoloogia ja mikrokliima
poolest vastama veterinaarnõuetele;

Tootmismaa reserveerimine on toimunud tuginedes üldplaneeringu
maakasutuspõhimõtetele. Tootmismaa paikneb juba kasutuses olevate
tootmismaade vahetus läheduses või arendustegevuseks strateegiliselt sobivas
asukohas. Perspektiivne tootmismaa paikneb osaliselt maardlate territooriumil.
Perspektiivse elamumaa paigutumine osaliselt maardlate territooriumile ei ole
välditav, kuna maardlatega on kaetud 89,94% valla territooriumist, sh valla
suuremad asulad. Perspektiivse tootmismaa kogupindala on 103,37 ha, mis
moodustab 0,6% valla territooriumist.
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→ Tootmismaale võib rajada naftasaaduste hoidmisehitisi, kui täidetakse
veekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a.
määrusele
nr.
172
Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded;
→ Vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 51 Saasteallika valdaja
tegevuskava, lg2-le saab enne käesoleva seaduse jõustumist
moodustatud paikse saasteallika sanitaarkaitseala kaotamine olla
saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava üks osa. Juhul kui
tegevuskavas ei ole märgitud paikse saasteallika sanitaarkaitseala
kaotamist tuleb igasugusel paikse sanitaarkaitseala läheduses
planeeritaval arendustegevusel lähtuda tootmisettevõtete projektis
ettenähtud sanitaarkaitsealast. Tootmisettevõtete sanitaarkaitsealas on
keelatud arendada korter- ja väikeelamumaid, ja puhkeotstarbelisi
ehitisi ja maid, üldkasutatavate hoonete maid, keskusemaad. Juhul kui
tootmisettevõtte projekt ei ole leitav tuleb lähtuda Tootmisettevõtete
projekteerimise sanitaarnormidest SN 245-71.
→ Tootmise arendamisel väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel
lähtuda vastavalt ptk 2.3 välja toodud tingimustest ning konkreetselt
teemaplaneeringus esitatud tingimustest
→ Ala juhtfunktsiooniks on tootmismaa ärimaa kõrvalfunktsiooniga, mis
võimaldab maa-aladel arendada kas äri- või tootmistegevust või
nimetatud funktsioonide kombinatsiooni;
→ Detailplaneeringu raames tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajadust, kui lähedusse jäävad elamud või ühiskondlikud
hooned ning kui tootmisega kaasneb hoonest või krundilt väljuv oluline
keskkonnamõju;
→ Detailplaneeringuga tuleb lahendada parkimine vastavalt kehtivatele
parkimisnormidele;
→ Detailplaneeringuga tuleb tagada kaitsehaljastuse rajamine;
→ Vertikaalplaneerimine tuleb teostada viisil, mis võimaldab sadevete
kogumise ja puhastamise.
→ Tootmismaa krundil võib ehitisaluse pinna osakaal olla maksimaalselt
80%.

4.10 Puhke- ja virgestusmaa (PP)
Puhkeja
virgestusmaa
all
mõistetakse
käesolevas
planeeringus
heakorrastatud haljas- ja metsaalasid, kuhu on ehitatud minimaalselt
teenindavaid ehitisi (puhke-, spordi-, kogunemisehitisi), et võimaldada välisõhus
sportimist ja lõõgastumist, kasutamist väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste
korraldamist jms. Hoonete ja rajatiste pinna suhe krundi kogupinda on väike,
põhiliseks kasutuseks on tegevus välisõhus.
Puhke- ja virgestusmaa
käesoleva planeeringuga:

juhtfunktsiooniga

maad

reserveeritakse

→ Mõedaku spordibaas ning valdav osa ümbritsevast Võlumäe-Linnamäe
maastikukaitsealast;
→ Aarla
piirkond
Viru-Kabala
küla
territooriumil
valla
põhjaosas
golfiväljakuteks;
→ Viru-Kabala
küla
põhjaosas
lähedalasuvate
olemasolevate
ja
perspektiivsete elamute puhkealana;
→ Viru-Kabalas Tallinn-Narva raudtee ääres külaplatsiks;
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→ Viru-Kabala idaosas Sämi-Sonda-Kiviõli maantee ja Tallinn-Narva maantee
vahele reserveeritava väikeelamumaa teenindamiseks puhkeala;
→ Ulvi külas mõisa tiigist loodes Ulvi külaplatsina;
→ Ulvi külast piki Kunda jõge lõuna suunas;
→ Külaplats Uljaste linnamäe juures;
→ Külaplats Miila külas;
→ Külaplats Kantkülas;
Spordiplatsid ja mänguväljakud reserveeritakse järgmistes kohtades:
→ Ulvi külaplatsil;
→ Ulvi mõisa pargis;
→ Ulvis Kunda jõe paremal kaldal reserveeritavatel elamumaadel;
→ Põlula pargis;
→ Viru-Kabala põhjaosas Sämi-Sonda-Kiviõli maantee ääres reserveeritaval
elamumaal;
→ Viru-Kabala külaplatsil;
→ Viru- Kabalas Sõmeru-Kabala maantee ääres kahes kohas;
→ Uljaste linnamäe juures;
→ Uljaste järve ääres;
→ Miila küla külaplatsi juures;
→ Mõedaku spordibaasi juures;
→ Kantküla külaplatsi juures;
→ Kantküla Mustjärve ääres.
Avalikult kasutatavate telkimis- ja puhkekohtadena reserveeritakse:
→ Põlula pargis;
→ Külmaveski allikate juures;
→ Viru-Kabala külaplatsil;
→ Uljaste järve ääres;
→ Uljaste linnamäe juures;
→ Miila külaplatsil;
→ Alumiste tellisetehase juures;
→ Lavi allika juures;
→ Mõedaku spordibaasi juures;
→ Nurkse-Põlula tee ääres piisonifarmi juures;
→ Viru hiie juures;
→ Kantküla külaplatsi juures;
→ Kantküla Mustjärve ääres;
→ Ristikivi küngas Kõrma külas.
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Puhke- ja virgestusmaa arendamise ja kasutamise põhimõtted ning
tingimused:
→ Puhke- ja virgestusmaa arendamine toimub maaomaniku ja
vallavalitsuse vahelisel kokkuleppel;
→ Tagada kergliikluse ja autotranspordi juurdepääs kavandatavatele
puhke- ja virgestusmaadele ning osutatavate teenuste komplekssus;
→ Arendada välja terviklik viidasüsteem;
→ Varustada kõik avalikult kasutatavad puhke- ja virgestusmaad vajalike
elementidega: välikäimla, prügiurnid ja antud koha kasutamise
kodukorrareeglid; telkimis- ja lõkkekohtade puhul ka lõkkekohad ja –
puud;
→ Korraldada reguleeritud parkimine;
→ Autokaravanide parkimisnormid ja -kohad tuleb täpsemalt välja
arendada detailplaneeringute raames;
→ Looduse õpperadade ja kergliiklusteede süsteem siduda puhke- ja
virgestusmaadega.
→ Avalikuks kasutamiseks mõeldud puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste
rajamiseks on detailplaneering kohustuslik ptk 2.1 punkt II toodud
juhtudel;
→ Vallavalitsusel on õigus nõuda kavandatud tegevusega kaasneda võiva
keskkonnamõju hindamist;
→ Juhul, kui arendatav puhke- ja virgestusmaa kattub osaliselt või
täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste
võrgustikuga või kaitsemetsaga, tuleb koostada detailplaneering ja
küsida seisukohta kohalikult keskkonnateenistuselt ja riiklikult
looduskaitsekeskuselt parima lahenduse leidmiseks, et mõjud
looduskeskkonnale oleksid minimaalsed. Detailplaneeringuga tuleb
tagada Natura 2000 alade, pärandkoosluste, vääriselupaikade,
kaitsemetsade, märgalade ja rohevõrgustiku kasutustingimuste,
kohustuste
ja
kaitsekorraldusega
arvestamine.
Kooskõlastatult
keskkonnateenistusega seada detailplaneeringule keskkonnakaitselised
tingimused.

4.11 Supelranna maa (PR) ja supluskohad
Supelranna maa all mõistetakse käesolevas planeeringus supelrandu
nõuetekohase teenindusega.
Supluskoht on tervistavate omadustega ala veekogu ääres, mille põhiülesanne
on inimestele puhkuse ja ujumise võimaldamine.
Ametlikud supelrannad Rägavere vallas puuduvad. Käesoleva planeeringuga
supelrandu ei reserveerita.
Avalikult
kasutatavad
supluskohad
planeeringuga:
→ Uljaste järve ääres;
→ Ulvi külas kahes kohas Kunda jõe ääres;
→ Ulvi külas mõisa tiigi ääres;
→ Alumiste tellistetehase juures;
→ Mõedaku spordibaasi juures;
→ Kantküla Mustjärve ääres.

Töö nr. 701/06

reserveeritakse

käesoleva

Rägavere Vallavalitsus
2009

Rägavere valla üldplaneering. Seletuskiri.

47

Supluskohtade arendamispõhimõtted:
→ Kõikidele populaarsetele supluskohtadele, mis asuvad avalikult
kasutatava veekogu ääres peab olema tagatud avalik juurdepääs;
→ Tagada
suplusvee
terviseohutus.
Suplusvee
kvaliteet
peab
traditsioonilistes supluskohtades vastama kehtestatud normatiividele
vastavalt Vabariigi Valitsuse määrus nr. 247 25. 07. 2000. a.
Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele juhul kui seda
kasutab rohkem kui 100 inimest ööpäevas.

4.12 Haljasala ja parkmetsa maa (HP) ja kaitsehaljastuse
maa (HK)
Haljasala ja parkmetsa maa all mõistetakse käesolevas planeeringus valdavalt
linnalisele asulale iseloomulikke puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikku ja
poollooduslikku metsaala või inimese poolt rajatud haljasrajatiste ala.
Kaitsehaljastuse maa all mõistetakse käesolevas planeeringus haljasala, mille
põhifunktsiooniks on keskkonnakaitseline kahjulike tegurite mõju vältimine või
leevendamine.
Haljasala ja parkmetsamaa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse
käesoleva planeeringuga:
→ Ulvi külas:
o Mõisa ümber;
o Kauplusest lõunapoole jääv roheala;
→ Viru-Kabala külas:
o Sämi-Sonda-Kiviõli
maantee
ja
Sõmeru-Kabala
maantee
ristumiskohta jääval alal;
o Sämi-Sonda-Kiviõli maantee ääres.
Kaitsehaljastuse maa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse käesoleva
planeeringuga:
→ Viru-Kabala külas:
o Sämi-Sonda-Kiviõli ja Tallinn-Narva raudtee vahel reserveeritavate
tootmis- ja elamumaade vaheliseks puhvertsooniks;
o Küla idaosas Tallinn-Narva raudtee ääres puhvertsooniks;
o Küla põhjaosas reserveeritavate tootmis- ja elamualade vaheliseks
puhvertsooniks.
Haljasala ja parkmetsa maa ja kaitsehaljastuse maa arendamise ja
kasutamise põhimõtted ning tingimused :
→ Nimetatud haljasaladel ei ole ehitustegevus lubatud välja arvatud
haljasala
rajamistööd
ning
tehniliste
kommunikatsioonide
või
haljasalade sihipärase kasutamisega seonduvad ehitiste rajamine,
näiteks alajaamad, laululava, lõkke- või peoplats jne;
→ Ulvi küla rohelise üldilme säilitamist tuleb pidada äärmiselt oluliseks, et
tagada keskuse funktsioneerimine meeldiva elu- ja puhkepaigana.
Seetõttu ei tohi ühegi juhtfunktsiooni arendamine Ulvis toimuda
avalikult kasutatavate rohealade arvelt, sh olemasolevad pargid ja
rohealad.
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4.13 Veeala (V)
Looduslikud sise- ja rannaveealad ning kunstlikud veekogud.
Veeala arendamise ja kasutamise põhimõtted ning tingimused:
→ Veealade
Looduskaitseseadusest
ning
Veeseadusest
tulenevad
olulisemad piirangud on kantud planeeringu maakasutuskaardile;
→ Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusele nr. 191
Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine tuleb
Läänemerele ja kõigile avalikult kasutatavate veekogude nimekirja
kantud veekogudele tagada avalik juurdepääs.

4.14 Põllu- ja metsamaa (MP ja MM)
Põllu- ja metsamaa all mõistetakse käesolevas planeeringus põllunduse,
aianduse, karjakasvatuse ja aretustegevusega seotud maad ning metsakasvatuse
ja selle teenindamisega seotud maad.
Käesoleva planeeringuga on:
→ Põllu- ja metsamajandusmaana ehk maatulundusmaana määratletud
suurem osa valla territooriumist.
Ehitustegevuse
metsamaale.

kavandamisel
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Põllu- ja metsamajandusmaa arendamise ja kasutamise põhimõtted
ning tingimused:
→ Põllu- ja metsamajandus- ehk maatulundusmaana on määratletud
suurem osa valla territooriumist. Elamumaade reserveerimisel on
arvestatud vajadusega säilitada head põllu- ja metsamaad;
→ Põllumajandusmaastike loodushoid on oluline kogu valla maastikupildi
kujunemisel. Rägavere vallas on veel võrdlemisi hästi säilinud endiste
maakasutusviiside poolt kujundatud maastik. Poollooduslike koosluste
taastamise ja hooldamise (karjatamine, niitmine) kõrval tuleb
tähelepanu pöörata ka väärtuslike üksikelementide säilitamisele;
→ Vaadete säilitamiseks on vajalik niita ka põllupeenraid ja kasutusest
väljas olevaid alasid;
→ Põllumajandusmaa kasutamisel tuleb täita veekaitsenõudeid (Vabariigi
Valitsuse 28. augusti 2001. a määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetiseja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla
ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”);
→ Tühjalt seisvad ja lagunevad endised tootmishooned tuleb vastavalt
Maareformi seaduse § 6 korrastada või kõrvaldada kohaliku
omavalitsuse määratud tähtpäevaks;
→ Valla metsaressursse tuleb kasutada mitmekülgselt ja säästlikult, et
tagada nii majanduslik tulu kui ka metsade bioloogiline mitmekesisus.
→ Kaitsemetsade majandamisel tuleb järgida Metsaseaduse nõudeid
lähtudes peamiselt kaitseomaduste ja rekreatiivsete väärtuste
tõstmisest. Valla metsaressursse tuleb kasutada mitmekülgselt ja
säästlikult, et tagada nii majanduslik tulu kui ka metsade bioloogiline
mitmekesisus;
→ Veekogude kaldaaladel tagada metsade, vee ja pinnase kaitsmine ja
puhketingimuste säilitamine ning luua majanduslikult kasutamatuid
metsareserve.
→ Võimalusel eelistada okastraadi asemel puust või kivist piirdeid
vastavalt piirkonna traditsioonile;

Olemasolevatel põllu- ja metsamaa juhtfunktsiooniga maadel elamute
arendamis- ja projekteerimistingimused:
→ Põllu- ja metsamajandusmaal väikseim ehitusõigust omav
katastriüksus, kinnistu või krunt on suurusega 1 ha; erandjuhul
võib tulenevalt traditsioonilisest asustusest kohalik omavalitsus
vastavalt kaalutlusotsusele nõudest loobuda;
→ Põllu- ja metsamajandusmaale igale ehitusõigust (vähemalt 1 ha)
omavale katastriüksusele on käesoleva planeeringu alusel võimalik
ehitada üks ühepereelamu ning selle juurde kuni kolm majapidamiseks
vajaminevat kõrval- ja abihoonet maast tulu saamise eesmärgil;
→ Juhul, kui põllu- ja metsamaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub
osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluvate kaitsealade, kaitsealuste
looduse üksikobjektide, kaitsealuste parkide ning kaitsealuste liikide
elu- ja kasvukohtadega või nende kaitsevöönditega:
o tuleb see kooskõlastada kaitsealuse objekti valitsejaga;
o iga uue ehitusõigust taotleva kinnistu puhul haja-asustatud alal
on kohalikul omavalitusel õigus nõuda detailplaneeringut,
detailplaneeringu kohustusest võib loobuda kaitsealuse objekti
valitseja või keskkonnateenistuse nõusolekul;
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→ Juhul, kui põllu- ja metsamaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub
osaliselt
või
täielikult
rohevõrgustiku,
vääriselupaikade
või
potentsiaalsete vääriselupaikade, märgalade, pärandkoosluste või
kaitsemetsadega tuleb projekteerimistingimused kooskõlastada kohaliku
keskkonnateenistusega;
→ Kaldaga piirnevate kinnistute jagamisel tekkivate uute katastriüksuste
ja kinnistute ranna või kaldaga piirnev osa ei tohi jääda lühemaks kui
100 m;
→ Soovitav on ehitustegevuseks mitte kasutada häid põllu- ja metsamaid
ning vääriselupaikade alasid;
→ Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude leevendamine (reoveepuhastus, küte, liikluslahendus,
elektriliinid). Nimetatud asjaolud peab tagama läbi vallavalitsuse poolt
väljastatavate
detailplaneeringute
lähteülesannete
või
projekteerimistingimuste;
→ Elamute ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda piirkonna
asustusstruktuurist ja ehitustraditsioonidest ning hoiduda muutmast
maastikulist üldilmet ning järgida olemasolevat külatüüpi (vt 4.13.1),
soovitav on kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale;
→ Väärtuslikel
kultuurimaastikel
ja
külamiljööga
aladel
kehtivad
täiendavad ehitus- ja arendamistingimused (vt. punkt 4.3.1);
→ Soovitav on säilitada traditsioonilised elemendi nagu piirdeaiad, väravad
ning väikevormid;
→ Esmajoones on soovitav elamute rajamine vanadele talukohtadele.
Kinnisasjade kasutamise põhimõtted ja tingimused rohevõrgustiku
aladel:
→ Hajaasustuses rohevõrgustiku aladel põllu- ja metsamaal (sh
rohevõrguga
osaliselt
kattuvatel
kinnistutel)
väikseim
ehitusõigust omav katastriüksus, kinnistu või krunt on
suurusega 5 ha, kuhu on lubatud ehitada üks ühepereelamu ja kuni 3
elamut teenindavat abihoonet, nõudest võib loobuda kohaliku
omavalitsuse
kaalutlusotsuse
alusel
tulenevalt
väljakujunenud
külastruktuurist;
→ Ehitustegevus on lubatud vaid ehitamiseks isiklikuks tarbeks ja oma
perele;
→ Rohevõrgustiku aladel on lubatud moodustada elamumaa katastriüksus
vaid
õuemaa-ala
piires,
ülejäänud
kinnistu
peab
jääma
maatulundusmaa
sihtotstarbega
hoonestamata
haljasalaks,
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine mujal kui õuealal pole lubatud;
→ Piirdeaedu võib rajada rohevõrgustiku aladel vaid elamu õuemaa ümber,
ülejäänud osas peab kinnistul jääma tarastamata;
→ Hoonestamata alal uue elamu ja seda teenindavate abihoonete paigutus
olemasoleva hoonestuse suhtes peab järgima antud piirkonnas
traditsiooniliselt väljakujunenud hajaasustusküla paigutusmustrit ning
asustusstruktuuri. Uute hoonete paigutuse ja kauguse olemasolevast
hoonestust ning rajatavate hoonete mahud, ulatuse ja iseloomu määrab
igakordselt vallavalitsus projekteerimistingimustega.
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hajaasustatud

Elamute ehitamisel ja projekteerimisel tuleb kogu valla hajaasustatud aladel
lähtuda piirkonna asustusstruktuurist ja ehitustraditsioonidest, hoiduda
muutmast
maastikulist
üldilmet
ning
järgida
olemasolevat
väljakujunenud külatüüpi. Lisaks tuleb hajaasustusaladel väärtuslikel
kultuurmaastikel
ja
miljööväärtuslikel
aladel
põlluja
metsamajandusmaale ehitamisel järgida peatükis 4.3.1 Tingimused
elamumaade arendamiseks ja elamute projekteerimiseks väärtuslikel
kultuurmaastikel ja külamiljöö aladel esitatud tingimusi.
Tulenevalt
maastikulisest
omapärast
ja
kujunemisloost
on
Rägavere
hajaasustatud aladel kujunenud asustusstruktuuris valdavateks külatüüpideks
ahelküla, sumbküla ja hajaküla. Rägaveres leidub sumbkülasid vallas idaosas,
valla põhjaosas Viru-Kabala ja Nõmmise küla piirkonnas on suurema põllumassiivi
äärde (kohati metsaserva) moodustunud ahelkülad. Valla lääneosas leidub
hajakülasid, nt. Kantküla ja Nurkse. Kohati on nn „puhaste” külatüüpide
väljatoomine keeruline, kuna hajumise käigus on külad omandanud sega- või
üleminekuvormi jooni.
Elamute ehitamise ja projekteerimise põhimõtted
Elamute projekteerimisel ja ehitamisel tuleb esmalt järgida antud kohale
iseloomulikku külatüüpi, mida iseloomustavad taluõuede paiknemine, õuede
kaugus üksteisest ja ühendavast teest, krundi kuju ja suurus ning kõlvikute
paiknemine. Järgnevalt on välja toodud külade näited, mis vallas kõige paremini
illustreerivad erinevaid külatüüpe. Joonistel on punaste punktidena tähistatud
võimalike uute õuede paiknemine ning jooniste kõrval toodud vastavas külatüübis
ehitamise põhimõtted, mida tuleb hajaasustatud aladel elamuehituses järgida.
Elamuehituse põhimõtted ahelkülas:
→ Õued paiknevad ühendustee ääres piki põlluservi või veekogude kaldaid;
→ Õued ei moodusta kompaktset teistest kõlvikutest eralduvat küla-ala;
→ Ahelkülas on õuede vaheline kaugus 100-200 m ja õuede vahele võib
jääda põllu- ja heinamaid ning kopleid;
→ Ahelkülale on iseloomulikud pikad siilukujulised krundid ning kõlvikute
paiknemine (nt. ühel pool teed paikneva põllumaad, teisele poole karja- ja
heinamaad, ning metsamaad);
→ Kui ahelküla õued paiknevad ainult ühel pool teed, tuleb uued õued
soovitavalt planeerida samuti samale poole teed;
→ Üleminekutüübi puhul (nt. ridakülast, kus õued paiknevad tihedamalt
üksteise kõrval ahelkülaks, kus õued asetsevad hõredamalt tee ääres),
järgida elamuehitusel olemasolevat külastruktuuri (nt. Nõmmise külas);
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Viru-Kabala küla lõunaosa - ahelküla
-

- võimalike uute elamute õuealade asukohad

Nõmmiste külas rida/ahelküla (üleminekutüüp)
- võimalike uute elamute õuealade asukohad
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Elamuehituse põhimõtted sumbkülas:
→ Sumbkülas eristub kõigist kõlvikutest selgelt ala, kuhu on koondunud kõik
(või peaaegu kõik) avarad ja korrapäratu hoonestusega õued koos
juurdekuuluvate aiamaadega
→ Sumbküla õued koonduvad harilikult põllumassiivi servaalale
→ Tihedas sumbkülas on õued koos aiamaade ja mõnikord ka koplitega
tihedalt üksteise kõrval
→ Suuremates külades moodustasid õuede vahel looklevad ja mitmes suunas
hargnevad teed üsna keerulise võrgu, võimaldades kaugemal küla serval
asetsevatelt õuedelt väljapääsu peateele.
→ Hõre sumbküla erineb hajakülast õuede suurema koondumisest ühtsemale
alale
→ Sumbküladeks on vallas nt. Kõrma ja Miila külad.

Kõrma küla – sumbküla
- võimalike uute elamute õuealade asukohad
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Elamuehituse põhimõtted hajakülas:
→ Õued paiknevad 1-2 kaupa korrapäratult ja hajutatult põldude,
karjamaade ja teiste kõlvikute vahel
→ Õued ei moodusta ühtselt põllumassiivist eralduvat külaala
→ Üksikelamute kaugus pole üle 0,5...1 km
→ Hajaküla õued koonduvad põllumaade lähedusse, moodustades kohati
väikeseid hõredaid rühmitusi
→ Territoriaalselt on hajakülad üksteisest ja teistest külatüüpidest küllaltki
hästi eraldatavad
→ Hajaküladeks on vallas nt Kantküla ja Nurkse küla.

Nurkse küla – hajaküla
- võimalike uute elamute õuealade asukohad
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5 Rägavere valla üldplaneeringu elluviimine
5.1

Üldplaneeringu rakendamiseks vajalikud tegevused

Üldplaneeringu koostamise raames kerkisid esile tegevused, mille teostamine on
üldplaneeringus määratletu elluviimiseks vajalik. Rägavere valla kontekstis on
olulised eelkõige järgmised tegevused:
→ Soovitused teemaplaneeringuteks:
o Kergliikluse/puhkealade teemaplaneering;
→ Läbirääkimised reserveeritavate teede, kergliiklusteede ja liiklusmaa
trassile jäävate kinnistute omanikega ning valdajatega antud teedetrasside avalikuks kasutuselevõtuks ja edaspidiste kasutamistingimuste
kokkuleppimiseks;
→ Avaliku kasutuse lepingute sõlmimise lõpuleviimine, et tagada ulatuslik
avaliku kasutamise võimalus;
→ Valla jäätmekava koostamine;
→ Uue ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine;
→ Roheliste puhkealade täiendav arendamine (puhkekohtade rajamine,
märgistamine jne) ja vajadusel teemaplaneeringu koostamine;
→ Supluskohtade väljaarendamine, ligipääsude tagamine kallasrajale;
→ Külakeskuste arendamine puhke- ja virgestusmaade läbi, sh kiige-, küla-,
laada- ja lõkkeplatsid, spordiplatsid, haljasalad ja pargid;
→ Vallale vajalike maade munitsipaliseerimine;
→ Munitsipaliseeritavate maade kasutuselevõtul lahendatakse nende alade
liiklus-, parkimis- ja jäätmeprobleemid ning tagatakse vaba juurdepääs;
→ Valla liiklusolude parandamiseks tuleb koostada Teeseadusele vastav
kohalik teeregister ja arengukava, millega seatakse prioriteedid ning
eesmärgid teede rekonstrueerimiseks, ümberehitamiseks ja mustkatte alla
viimiseks ning avalikuks kasutamiseks.

5.2

Maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” täpsustamine

Rägavere vallas paikneva rohelise võrgustiku ning väärtuslikud maastikud määrab
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”.
Käesoleva
üldplaneeringuga
on
täpsustatud
rohevõrgustiku piire tuginedes loomade liikumisteedele ning piirkonna
loodusväärtuste paiknemisele.

5.3

Ettepanek maade munitsipaliseerimiseks

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek kohaliku omavalitsuse ülesannete
täitmiseks
ja
arenguks
üldistes
huvides
munitsipaliseerida
järgnevad
planeeringualasse jäävad maa-alad:
→
→
→
→

Mõedaka külas Vaeküla-Liiva elamud;
Uljaste külaplats;
Ulvi mõisahoone ja tiik ümbritseva puhke- ja virgestusalaga;
Ulvi külas puhkeala Kunda jõe vasakul kaldal;
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→ Viru-Kabala raamatukogu;
→ Osaliselt või täielikult munitsipaliseeritavad teed:
1.
7020101
Ulvi-Miila-Kabala
2.
7020102
Ulvi-Antsude tee
3.
7020103
Kõrma tee
4.
7020105
Valgeposti-Ulvi
5.
7020106
Miila-Sonda
6
7020107
Kabala-Vabatküla
7
7020108
Kabala-raudteejaam
8
7020109
Kabala-Nõmmise-Aarla
9
7020111
Kabala mõisa tee
10
7020112
Valgeposti-Nõmmise
11
7020113
Mõedaku-Suusabaasi
12
7020117
Kantküla-Putku
13
7020119
Kuivajõe-Lavi
14
7020120
Sae-Nõva
15
7020121
Lavi-Kalamajand
16
7020122
Lavi-Artelli
17
7020124
Sonda-Porvastu
18
7020127
Lasteaia tee
19
7020153
Rahkla-Konna
20
7020072
Sämi-Tagaküla-Aarla
21
7020319
Vinkli-Keldri
22
7020322
Põdri tee
23
7020352
Sepamäe tee
24
7020355
Elevaatori-Metskonna
25
7020356
Eeriku-Metskonna
26
7020361
Nupumäe-Kalda
27
7020384
Jaagu-Konna
28
7020389
Kantküla kaupluse tee
29
7020393
Kassimäe tee

5.4

Detailplaneeringute koostamise vajadus

Üldplaneeringu elluviimisel läbi detailplaneeringute on võimalik välja tuua
eeldatavad suunad prioriteetsete detailplaneeringuid vajavate alade osas.
Väljatoodud alade arendamisel eksisteerib valla huvi. Eeldatavad suunad
detailplaneeringute koostamisel on seotud sotsiaalsete aspektidega:
→ avalikult kasutatava ruumi planeerimine ja olemasolu tagamine;
→ puhkealade rajamine ja toimimise tagamine läbi detailplaneeringute.
Detailplaneeringut võib algatada ka iga maaomanik või arendaja oma soovist ja
huvist lähtudes. Erahuvil baseeruvat planeerimis- ja ehitustegevuse mahtu ja
ajalist kestvust on käesoleva planeeringu raames äärmiselt raske prognoosida.
Detailplaneeringute raames tuleb arvestada keskkonnaaspektidega (reostusriskid,
strateegilised mõjud, maastik) juba planeerimise varajases staadiumis,
saavutamaks olemasolevate (looduslike) väärtuste maksimaalselt otstarbekohast
kasutamist.
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Majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks

Planeeringu elluviimine toimub valla eelarve vahenditest, millele püütakse leida
kaasfinantseerimise võimalusi välisfondidest ning eraarendajatelt. Lähituleviku
prioriteediks on planeeritud elamualade ja munitsipaliseeritavate maade
kasutuselevõtt ja teede korrashoid. Elamumaade arendamine toimub eraarendaja
soovil ja rahastamisel.
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Lisa
1
Õigusaktidest
tulenevad
maakasutusehitustingimused ning maakasutuspiirangud

ja

1.1

Sanitaarkaitse

1.1.1 Veekaitse
Kehtiva veeseaduse alusel on põhja- ja pinnavee kaitseks kehtestatud rida
erinevatest määrustest tulenevaid nõudeid ja kordasid:
1. Kehtiv Veeseadus ja Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61.
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra
kehtestamine sätestavad veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse, keelatud
tegevused sellel ja veevõtukoha hooldusnõuded.
Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses
ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast
sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal (30 m või 50 m) on majandustegevus
keelatud, välja arvatud: veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine,
heintaimede
niitmine
ja
veeseire.
Lisaks
rakendatakse
seal
looduskaitseseaduses sätestatud ranna või kalda piiranguvööndi kitsendusi.
Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike
reostusallikate
(kogumiskaevud,
käimlad,
prügikastid,
väetiseja
sõnnikuhoidlad,
õlimahutid,
kanaliseerimata
saunad
jne.)
suhtes
põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja
neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m).
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt
olmeveeks või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/d ühe kinnisasja
vajadusteks.
Veehaarde
või
sanitaarkaitseala
projekti
alusel
ja
maakonna
keskkonnateenistuse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust
muuta järgmiselt:
1) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikku on alla 10 m3 ööpäevas
ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 meetrini;
2) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas
ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 meetrini;
3) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas,
suurendada 200 meetrini.
Juhul kui keskkonnaminister suurendab sanitaarkaitseala ulatust 200 meetrini,
rakendatakse sanitaarkaitsealal Looduskaitseseaduse ( RT I 2004, 38, 258)
alusel sätestatud kitsendusi.
2. Kehtiv Veeseadus ja Vabariigi Valitsuse 28. 08. 2001. a määrusega nr 288
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja
sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded
sätestavad nõuded, mida tuleb täita valgala kaitseks põllumajandustootmisest
pärineva reostuse eest.
3. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise kord kehtestatakse reovee puhastamise ja heitvee
veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise
meetmed.
4. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded on kehtestatud reovee kogumiseks, puhastamiseks või
suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja
arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), pumpla või muu reovee
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kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või
rajatise planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded.
Vastavalt määrusele on kanalisatsiooniehitiste kujad (lubatud kõige väiksem
kaugus hoonest või joogivee salvkaevust) sõltuvalt suublaks olevast pinnasest ja
selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja
reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast järgmised:
Kanalisatsiooniehitis

Reoveesettetahendusja
kompostimisväljakutega mehaaniline või
bioloogiline
reoveepuhasti
või
eraldi
paiknevad
reoveesettetahendusja
kompostimisväljakud
Mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti,
kus
reoveesetet
käideldakse
kinnises
hoones
Biotiik,
tehismärgala,
avaveeline
taimestikpuhasti
Reoveepumpla, kui vooluhulk on kuni 10
m3/d
Reoveepumpla, kui vooluhulk on üle 10
m3/d,
Purgimissõlm
Reovee kogumismahuti

Kuja (meetrites)
Väikepuhasti
Suurpuhasti jõudlus (ie)
jõudlus (ie)
Kuni 2000 ie 2000-10
10
üle
000 ie
000100
100
000 ie
000 ie
100
150
200
300

50

100

150

200

100

200

500

800

10
20
30
ei ole määratletud

Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et:
 selle kuja on vähemalt 10 m (v.a septikul);
 septiku kuja on vähemalt 5 m;
 omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid ehk
ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-alasid;
 see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee
liikumissuuna suhtes allavoolu.
5. Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrusega nr 172 Naftasaaduste
hoidmisehitiste veekaitsenõuded on kehtestatud naftasaaduste hoidmisehitiste
planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded ohtliku seisundi tekke
vältimiseks ja vee reostumise ennetamiseks. Määrust ei kohaldata
üldkasutatavatele autokütusetanklatele.
Hoidmisehitise asukoha valikul tuleb eelistada alasid:
1) kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt või hästi kaitstud;
2) kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
3) mida ei ohusta üleujutused;
4) mida kasutatakse tootmismaana.
Hoidmisehitise kujad (naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või
selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonetest,
suurõnnetuse ohuga ettevõtetest ja joogivee salvkaevudest) on sõltuvalt
hoidmisehitise mahust 25 – 150 m.
6. Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78 Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded
reguleerib
reoveesette
kasutamist
põllumajanduses,
haljastuses
ja
rekultiveerimisel, et vältida selle kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele,
mullale, taimedele, loomade ja inimeste tervisele.
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1.1.2 Välisõhu kaitse
Kehtiva Välisõhu kaitse seadusega reguleeritakse tegevust, millega kaasneb
välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine (sh ebameeldiva või ärritava
lõhnaga ainete teke ja levimine), osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust
põhjustavate tegurite ilmnemine. Saasteallikas seaduse tähenduses on
saasteaineid, müra, ioniseerivat või ioniseeriva toimeta kiirgust ning infra- või
ultraheli välisõhku suunav või eraldav objekt, mis võib olla paikne või liikuv.
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 Välisõhu saastatuse
taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse
häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise
tase on antud välisõhu saastatuse taseme piirmäärad. Õiguse viia saasteaineid
paiksest saasteallikast välisõhku ning selle õiguse kasutamise tingimused
määravad välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. Saasteallika valdaja koostab ja
esitab saasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletamist käsitlevas
jäätmeloas märgitud tingimustel saasteallika asukoha keskkonnateenistusele
saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava.
Tegevuskava eesmärk on parandada välisõhu kvaliteeti piirkonnas, kus välisõhu
saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine suhtes
kehtestatud saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust ja saastetaluvuse
piirmäära summaarselt või ühe tunni keskmist piirväärtust, kui saasteaine kohta
ei ole saastetaluvuse piirmäära kehtestatud (Keskkonnaministri 22. septembri
2004. a määrus nr 123 Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste
vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord).

1.1.3 Müra
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning
mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate
ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete
liigitusi:
Taotlustase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta
häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
Piirtase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid)
akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada
meetmeid müra vähendamiseks.

Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel on järgmised
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel):
Ala
kategooria
üldplaneeringu alusel

I
looduslikud
puhkealad
rahvuspargid,
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II
lasteõppeasutused,
tervishoiu-

ja
ja

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega
hooned,

IV
tööstusala
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puhkeja
tervishoiuasutuste
puhkealad

Liiklusmüra taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel

50/40

hoolekandeasutused,
elamualad,
puhkealad ja pargid
linnades
ning
asulates;
55/45

Tööstusettevõtete
müra taotlustase uutel
planeeritavatel aladel
Liiklusmüra taotlustase
olemasolevatel aladel
Tööstusettevõtete
müra
taotlustase
olemasolevatel aladel
Liiklusmüra
piirtase
olemasolevatel aladel
Tööstusettevõtete
müra
piirtase
olemasolevatel aladel

45/35

50/40

55/45

65/55

55/45

60/50

70/60

50/40

55/40

60/50
651/551
60/45

55/50

60/55
651/601
60/45

65 55
701/601
65/50
601/451

75/65

1

55/40

kaubandus-,
teenindusja
tootmisettevõtted)

60/50

65/55

65/55

70/60

lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel.

Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade
tegevusest põhjustatud müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme
arvsuurusega uutel planeeritavatel aladel.

1.1.4 Vibratsioon
Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid
kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks
üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning
vibratsiooni mõõtmise meetodid.
Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või
kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva määrusega sätestatud piirväärtusi.
Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

1.1.5 Jäätmed
Jäätmeseadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja
keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja
koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.
Prügila liigid sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest on:
1) ohtlike jäätmete prügila;
2) tavajäätmeprügila;
3) püsijäätmeprügila.
Ohtlikud jäätmed - jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud
kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse kord jäätmete liigitamiseks ohtlike
jäätmete hulka, lähtudes jäätmete päritolust, koostisest, ohtlike ainete
Kemikaaliseaduse mõttes sisaldusest ning Jäätmeseaduses §-s 8 nimetatud
kahjulikust toimest. Ohtlike jäätmete käitluskohtade võrgu arendamist korraldab
keskkonnaminister riigi jäätmekavast lähtudes.
Tavajäätmed - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Püsijäätmed - tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega
bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil
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füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt
muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna
saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas,
ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat
keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas
pidades.
Jäätmekäitluse iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke
vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse
jäätmekava. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda riigis või
kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise
eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Kohaliku omavalitsuse
üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis
käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada
mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel võetakse
arvesse riigi jäätmekavas sätestatut. Lisaks jäätmeseaduse § 39 lõikes 3
sätestatule käsitleb kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema
haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade
määramist;
2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega
konkreetsete jäätmeliikide kaupa;
3) jäätmehoolduse rahastamist.
Riik toetab jäätmehoolduse arendamist riiklike toetusprogrammide kaudu.

1.2

Looduskaitse

1.2.1 Kaitsealad
Vastavalt Looduskaitseseadusele ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja
nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) [kehtetu – RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba.
Kaitseala piiranguvöönd on maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud,
arvestades Looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi.
Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
3) maavara kaevandamine;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) uuendusraie;
6) maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja
puistutes puuvõrade või põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutustööd ja raie
ilma kaitseala valitseja nõusolekuta;
7) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;

Rägavere Vallavalitsus
2009

Töö nr. 701/06

Rägavere valla üldplaneering. Seletuskiri.

66

8) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning rahvuspargis ehitise
väliskonstruktsioonide
muutmine;
9) jahipidamine ja kalapüük;
10) sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud
liinirajatiste
hooldamiseks
vajalikeks
töödeks
ja
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks;
11)
telkimine,
lõkketegemine
ja
rahvaürituse
korraldamine
selleks
ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas;
12) roo varumine külmumata pinnasel.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §12 lg 1. määratakse kaitseala, püsielupaiga ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord kaitse-eeskirjaga. Kaitse-eeskirjaga
piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi ulatus ning
määratakse käesoleva seadusega sätestatud piirangute osaline või täielik, alaline
või ajutine kehtivus vööndite kaupa. Rägavere valla territooriumil asuvale
kaitsealale on kehtestatud kaitse-eeskiri järgmise määrusega:
→ Vabariigi Valitsuse 11.detsembri 2001. a määrus nr 393 Sirtsi
looduskaitseala kaitse-eeskiri;
→ Vabariigi Valitsuse 12.aprilli 2007. a määrus nr 104 Mõdriku-Roela
maastikukaitseala kaitse-eeskiri.

1.2.2 Kaitsealused pargid, arboreetumid ja puistud
Vabariigi Valitsuse 3. märtsil 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri käsitleb vastavalt Looduskaitseseadusele
maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite ja puistute
(edaspidi park) kaitset ja kasutamist. Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt
kujunenud
planeeringu,
dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt,
esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti
hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise
suunamisega. Pargis kehtivad Looduskaitseseaduses sätestatud piirangud
käesolevas määruses sätestatud erisustega. Pargi maa- ja veeala on
piiranguvöönd, mille välispiir on määratud vastava õigusaktiga.
Pargis on keelatud:
 Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks
ettenähtud teid ja parklaid. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud pargi
valitseja nõusolekul.
 Veemootorsõidukiga liiklemine (lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul
ning järelevalve- ja päästetöödel).
Pargi valitseja nõusolekuta on 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;
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13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
Samuti on pargis keelatud maavarade kaevandamine.

1.2.3 Kaitstavad looduse üksikobjektid
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse toimub vastavalt keskkonnaministri 2.
aprilli 2003. a. määrusele nr. 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri.
Kaitstav looduse üksikobjekt on Kaitstavate loodusobjektide seaduse (mis kehtib
vastavalt Looduskaitseseaduse § 91-le) kohaselt kaitse alla võetud teadusliku,
ajaloolis-kultuurilise või esteetilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt nagu
puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, koobas, paljand ja karst või
nende rühm.
Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmisel määratakse:
1)
määratakse
ala
kaitse
alla
võtmise
eesmärk;
2) kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti puhul kehtestatakse
ala kaitsekord (kaitse-eeskiri);
3) määratakse ala piir;
4) nimetatakse kaitse alla võetava ala valitseja ja kaitse korraldaja;
5) lisatakse otsusele loodusobjekti asukoha kaart.
Üksikobjekti kahjustamine on keelatud.
Üksikobjekti ümber on 50 meetri ulatuses Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse-eeskirjaga sätestatud kaitsekorraga piiranguvöönd, kui keskkonnaminister
pole määranud väiksemat piiranguvööndi ulatust.

1.2.4 Hoiualad
Vastavalt kehtivale Looduskaitseseadusele on hoiualal keelatud nende elupaikade
ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati
ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu
elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.
Hoiualal on metsaraie keelatud, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga struktuuri
ja funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide säilimist.
Hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse
keskkonnamõju hindamise käigus või hoiuala teatise alusel.
Hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja peab esitama hoiuala valitsejale teatise
järgmiste tegevuste kavandamise korral:
1) tee rajamine;
2) loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine;
3) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
[RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
4) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
5) loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine;
[RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
6)
puisniiduilmelisel
alal
asuvate
puude
raiumine;
7) maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine.

1.2.5 Veealadest tulenevad piirangud
Lähtuvalt kehtivast Looduskaitseseadusest ja Veeseadusest on planeeringualal
järgmised veealadest tulenevad piirangud järgmises ulatuses:
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Valgala
pindala
(km2)
/veekogu
Piiranguvöönd1
pindala
(m)
Nimi
(ha)
Jõed ja ojad valgalaga üle 25 km2
Kunda jõgi
530
100
Pada jõgi
196
100
Voore oja
88,7
100
Pühajärve kr.
38,4
100
Rihula kr.
34,7
100
Vaeküla oja
49
100
2
Jõed ja ojad valgalaga alla 25 km
17
Satsu oja
50
Seisuveekogud pindalaga üle 10 ha

Ehituskeeluvöönd2 (m)

Veekaitsevöönd3
(m)

Kallasrada4
(m)

Avalik
kasutus5
+
+
+

50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4

25

10

4

100

50

10

4

+

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

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

+

5,0
1,7
1,1

50
50
50

10
10
10

4
4
4

+

1,1

50

25
25
25
25
(tihehoonest
usalal 50)

10

4

Uljaste järv
(Uljaste Saarjärv)

61,9

+

Seisuveekogud pindalaga alla 10 ha

*Põlula Kõverjärv
(Lutika järv)

*Põlula
kalakasvatustiigid
*Põlula
alumine
järv
*Nõvajärv (Neeva
järv)
Kantküla Mustjärv
(Pühajärv)
Udujärv
Uus-Udujärv
Ulvi Veskijärv

* Järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi
piirini (Looduskaitseseadus).
** Eelnevas tabelist esitatud avaliku kasutuse märge on tulenev Veeseadusest
ning Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusest nr 191 Avalikult
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine.
1. Kalda piiranguvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 37 lg 3-le on kalda piiranguvööndis keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja
laiendamine, välja arvatud sadamas;
4) [kehtetu – RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
5) maavara kaevandamine;
[RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde
tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks
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vajaliku
veesõiduki
veekogusse
viimiseks
metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.

ning

maatulundusmaal

Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud
lageraie.
2. Kalda ehituskeeluvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Vastavalt looduskaitseseaduse § 38-le:
Kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Ehituskeeld ei laiene:
1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei
jää veekaitsevööndisse;
11) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest
maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;
[RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
2) kalda kindlustusrajatisele;
3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht
on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
6) piirdeaedadele.
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud
üldplaneeringuga kavandatud:

detailplaneeringuga

või

kehtestatud

1) pinnavee veehaarde ehitisele;
2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
3) ranna kindlustusrajatisele;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
5) kalakasvatusehitisele;
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
7) [kehtetu – RT I 2007, 25, 131 – jõust. 1.04.2007]
8) tehnovõrgule ja -rajatisele;
9) sillale;
10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
11) raudteele.
Lautrit ja paadisilda tohib kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus kalda kaitse
eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2 (tegemist ei ole vee erikasutusega).
Kaitsealal reguleerib ehitamist kaldal kaitseala kaitse-eeskiri.
3. Veekaitsevöönd (alus: Veeseadus)
Veekogu kaldaalal vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste
uhtumise vältimiseks moodustatakse veekaitsevöönd.
Vastavalt veeseadusele on veekaitsevööndis keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse nõusolekuta,
välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde
tegemisel;
3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;
4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning
sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi
kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel
keskkonnateenistuse igakordsel loal.
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4. Kallasrada (alus: Veeseadus)
Kehtiva Veeseaduse § 10 kohaselt on kallasrada kaldariba avaliku veekogu ja
avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu
piirjoonest ja
kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka
vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.
Vastavalt Asjaõigusseaduse §161-le võib kallasrada igaüks kasutada veekogu
ääres liikumiseks ja viibimiseks, kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks.
Kaldal asuvate kinnisasjade omanikud ja valdajad on kohustatud tagama
kallasrajal inimestele vaba läbipääsu.
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 36 on kohalikud omavalitsused kohustatud
üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada:
1) sadamas;
2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
3) enne asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185;
93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004,
20, 141) jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
5) kalakasvatusehitisel;
6) hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
Nimetatud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja
võimaldama kinnisest territooriumist möödapääsu.
5. Avalik kasutus (alus: Veeseadus)
Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine
ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi
rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.

1.3

Muinsuskaitse

Kehtiv Muinsuskaitseseadus kehtestab kinnismälestise kasutamise kitsendused.
Rägavere vallas asuvad järgmised kinnismälestised:
Jrk
Nr.

Reg.
Nr.

Objekt

Asukoht
Kantküla küla
Kõrma küla
Lavi küla
Lavi küla
Miila küla

50
50
50
50
50

Miila küla
Nurkse küla
Nurkse küla
Põlula küla

50
50
50
50

10377
10378

Asulakoht
Asulakoht
Ohvriallikas
Ohvrikivi
Asulakoht
Ohverdamiskoht "Miila
Hiiemägi"
Kivikalme
Linnus
Asulakoht
Kivikalme "Kakumägi",
"Õnnemägi"
Linnus

50
50

12

10379

Asulakoht

13

10380

Asulakoht

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

1
2
3
4
5

10368
10369
10370
10371
10372

6
7
8
9

10373
10374
10375
10376

10
11
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10381

Kivikalme

15

10382

Kivikalme

16

10383

Kivikalme

17

10384

Kivikalme "Kalmuvare"

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

71

50
50
50
50

Juhul, kui mälestiseks tunnistamise aktis või kaitsekohustuse teatises ei ole
märgitud teisiti, on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist või piirist arvates. Juhul, kui kaitsekohustuse teatises ei ole
märgitud teisiti, on Muinsuskaitseameti ning kohaliku omavalitsuse loata
kinnismälestisel keelatud järgmised tegevused:
1) konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise
teel, ning lammutamine;
3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute)
piiride muutmine ning kruntimine;
5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide,
väravate jms muutmine;
7) ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami
ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul
viisil mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja
ehitusdetailide ümberpaigutamine;
8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest
asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide
kasutamine;
10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12) teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik
vms), valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
1) maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine
ning muud mulla- ja ehitustööd;
2) puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Kalmistul paiknevale kinnismälestisele kaitsevööndit ei kehtestata. Kõik
kaevetööd
arheoloogiamälestistel
tuleb
eelnevalt
kooskõlastada
Muinsuskaitseametiga ja vajadusel teha seal eeluuringud.

1.4

Mets

01.01.2007 jõustunud Metsaseadus sätestab metsakategooriad ja metsa
majandamise eesmärgid, konkreetse metsa kasutamise tingimused fikseeritakse
metsamajandamiskavaga.
Metsakategooriad on:
1) hoiumets; metsaseadus § 18;
2) kaitsemets; metsaseadus § 19, 20, 21;
3) tulundusmets. metsaseadus § 22.
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Metsa majandamise eesmärk sõltuvalt metsakategooriast on:
1) hoiumetsas loodusobjektide hoidmine;
2) kaitsemetsas keskkonna seisundi kaitsmine;
3) tulundusmetsas majandusliku tulu saamine.
Metsa kasutamise viisid on:
1) kaitstavate loodusobjektide hoidmine;
2) maastiku ja selle erimi, mulla ja vee kaitsmine;
3) inimese kaitsmine tootmisobjektidelt ja sõidukitelt leviva saaste ning ilmastiku
kahjuliku mõju eest;
4) rekreatiivne kasutamine;
5) kõrvalkasutus, nagu puude seemnete, metsamarjade, seente, ravim- ja
dekoratiivtaimede ning nende osade, sambla, samblike, pähklite, heina, okste,
dekoratiivpuude, puukoore ja -juurte, vaigu ja kasemahla varumine, mesipuude
paigutamine ja loomade karjatamine;
6) teadus- ja õppetöö;
7) puidu saamine;
8) jahindus;
9) riigikaitse.
Planeeringuliselt olulisemad sätted millega tuleb planeerimistegevusel arvestada
on:
Metsaseadus jagu 4. Metsa kasutamine § 35. Metsakasutusõiguse kitsendused
sätestab metsakasutuse avaliku kasutamise õiguse.
Metsaseadus § 23. Vääriselupaik ja selle majandamine.
Loodusobjektide hoidmiseks määratud mets kuulub hoiumetsa kategooriasse
kaitseala loodusreservaadis ning kaitseala sihtkaitsevööndis või püsielupaiga
sihtkaitsevööndis, kus Looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitseala kaitseeeskirjaga on majandustegevus keelatud. Hoiumetsa majandamise kitsendused
tulenevad looduskaitseseadusest ja kaitseala kaitse-eeskirjast.

1.5

Tehniline infrastruktuur

Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Asjaõigusseaduse §158-le
peab kinnisasja omanik lubama ehitada oma kinnisasjal maapinnal, maapõues
ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või
kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-,
küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks
vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks
või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata
võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.
Antud juhul võib kinnisasja omanik nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja
koormamist reaalservituudiga. Reaalservituudi täpsem sisu, tehnovõrgu või rajatise asukoht, tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei
saavutata, määrab servituudi sisu, vajaduse korral tähtaja ja tasu suuruse kohus.
Servituudi seadmisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. Kui
tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb kahju tekkimine
kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju tagajärjed
kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Kahjuks käesoleva
sätte mõistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse
vähenemist. Kinnisasja omanik võib nõuda tehnovõrgu või -rajatise omanikult
tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamist temale kuuluval kinnisasjal, kui see on
tehniliselt võimalik ja kinnisasja omanik hüvitab tehnovõrgu või -rajatise
ümberpaigutamisega seotud kulud.
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Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Asjaõigusseaduse
rakendamise seaduse §152 lg 1 on kinnisasja omanik kohustatud taluma
olemasolevat tehnovõrku või -rajatist, mis on püstitatud enne maa
esmakinnistamist, kui esmakinnistamine toimus enne 1999. aasta 1. aprilli.
Kinnisasja omanik peab taluma tehnovõrku või -rajatist ka juhul, kui esinevad
asjaõigusseaduse § 1581 lõikes 1 sätestatud eeldused või muu talumiskohustus.
Kinnisasja omanik on kohustatud taluma ka tehnovõrku või -rajatist, mille suhtes
ei ole §152 lg 1 sätestatud talumiskohustust, kui see tehnovõrk või -rajatis kuulub
asjaõigusseaduse § 1581 lõikes 1 nimetatud võrguettevõtjale ja on püstitatud
omaniku nõusolekul enne 1999. aasta 1. aprilli ning seda tehnovõrku või -rajatist
kasutatakse eesmärgipäraselt ja avalikes huvides.
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §152 lg 1
ja lg 2 sätestatud
talumiskohustuse puudumisel on kinnisasja omanikul õigus nõuda tehnovõrgu või
-rajatise kõrvaldamist temale kuuluvalt kinnisasjalt asjaõigusseaduse §-s 89
sätestatud korras või kokku leppida tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamises
kinnisasjal tehnovõrgu või -rajatise omaniku kulul. Olemasolevate tehnovõrkude
või -rajatiste kõrvaldamiseks on omaabi keelatud. Samuti võib Asjaõigusseaduse
rakendamise seaduse §152 lg 1 ja lg 2 sätestatud juhul kinnisasja omanik nõuda
tehnovõrgu või -rajatise omanikult tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamist
temale kuuluval kinnisasjal, kui see on tehniliselt võimalik ja kinnisasja omanik
hüvitab tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamisega seotud kulud.

1.5.1 Teede ja tehnilise infrastruktuuri kaitsevööndid
Kaitsevööndi
ulatus
Teed ja raudtee

Riigimaantee
Kohalik
maantee
Tänav

Raudtee

50 m
20-50 m
kuni 10 m
50 m
hajaasustuses,
30
m
tiheasustus

Kaitsevööndi
määrang
äärmise elemendi
keskelt (sõiduraja
telg)
keskelt (sõiduraja
telg)
teemaa piirist

äärmise
teljest

rööpa

Õiguslik alus

Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37

Raudteeseadus § 3, 34,
37

Teel
ja
tee
kaitsevööndis
on
tee
omaniku
nõusolekuta
keelatud:
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu
koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui
see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või
ajutist
müügipunkti
või
muud
teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist
tööd.
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Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras
teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning
kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või
muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale
kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja
kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui
nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.
Raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või
tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee
seisundit ega ohustada liiklust.
Raudtee kaitsevööndis võib maaparandussüsteemide rajamine, maavara
kaevandamine, kaevamistööde tegemine, metsaraie ja muud looduskeskkonda
muutvad tööd, kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine
toimuda ainult Raudteeinspektsiooni ja vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja
või raudtee muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Raudtee
kaitsevööndis võib hoonete ja rajatiste ehitamine, seadmete ja materjalide
ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähtavuse kaitsevööndis, toimuda
ainult Raudteeinspektsiooni ja vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või
raudtee muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Raudtee
kaitsevööndis raudtee korrashoiuks või liiklusohutuse tagamiseks annab
kinnisasja omanikule metsa raadamiseks nõusoleku keskkonnaminister või tema
volitatud isik, arvestades võimaluse korral vastava raudteeinfrastruktuuriettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja kirjalikku põhjendatud seisukohta.
Kaitsevööndi
ulatus
Elektriliinid ja -paigaldised

Kaitsevööndi
määrang

Elektriõhuliin
kuni 1 kV
1 kuni 20 kV
pingega liinidel
õhukaabli
kasutamise
korral 3 meetrit

2m

liini teljest

3m

liini teljest

Elektriõhuliin
kuni 20 kV

10 m

liini teljest

Elektriõhuliin
35–110 kV

25 m

liini teljest

1m

äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid

2m

piirdeaiast,
seinast
või nende puudumisel
seadmest

Elektri
maakaabelliin

Alajaamad
ja
jaotusseadmed
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Õiguslik alus
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
Elektriohutusseadus § 12,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
ja
kaitsevööndis
tegutsemise kord § 2 (MK
määrus 26.03.2007. nr 19)
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Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Veeja
kanalisatsioonitrassid
Side
Liinirajatis
maismaal

Vt. punkt 1.6.2

2m

Liinirajatis
siseveekogudel

Tõmmitsatega
raadiomast

Vabalt
seisev
raadiomast

100 m
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites
1/3
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites

Vt. punkt 1.6.2
keskjoonest või välisseinast
paralleelse
mõttelise jooneni
keskjoonest või välisseinast
paralleelse
mõttelise jooneni

Ühisveevärgi
ja
kanalisatsiooni kaitsevööndi
ulatus
(Keskkonnaministri
määrus 16.12.2005 nr 76)

Elektroonilise side seadus §
117
Elektroonilise side seadus §
117

rajatise
välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117

rajatise
välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117

1.5.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevöönd
Vastavalt Keskkonnaministri 16. detsembril 2005.a. määrusele nr. 76
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus kehtestatakse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja
asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevöönd:
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus
torustiku telgjoonest mõlemale poole on:
1) alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;
2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m;
3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi
ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on:
1) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m
sügavusele – 2 m;
2) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
kuni 2 m sügavusele – 2,5 m;
3) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m
sügavusele – 2,5 m;
4) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
üle 2 m sügavusele – 3 m;
5) torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevöönd:
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevööndi ulatus
on 2 m torustiku välispinnast või kandekonstruktsioonist mõlemale poole.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veealuste torustike kaitsevööndi ulatus torustiku
telgjoonest mõlemale poole on:
1) jõgedes ja järvedes 50 m;
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2) meres 200 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber ulatub kaitsevöönd
piirdeaiani, selle puudumisel 2 m kaugusele ehitisest.
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