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LÜHIKOKKUVÕTE

Eestis algas intensiivne uusasumite rajamine linnatagustele maadele 2000. aastate alguses. 

Rakvere linna tagamaal sai suurem uuselamualade planeerimine alguse 2005 - 2006 aastal. 

Eestis  on  valglinnastumist  uuritud  peamiselt  Tallinna  ja  Tartu  tagamaal.  Andmed 

planeerimistegevuse kohta väiksemate linnade tagamaal puuduvad.

Käesoleva  magistritöö  eesmärgiks oli  uurida  millises  mahus  on  aastatel  2005-2013 

kehtestatud detailplaneeringutega elamuarendused Rakvere linna tagamaal realiseerunud 

ning  välja  selgitada  detailplaneeringud,  milliseid  oleks  mõtekas  tulevikus  realiseerida 

lähtuvalt nende pakutavast elukvaliteedist.

Uurimistöö lähteandmeteks oli  ajavahemikus 2005–2013 Sõmeru vallas,  Vinni vallas ja 

Rakvere  vallas  kehtestatud  elamuala  detailplaneeringud,  millega  oli  kavandatud  viis  ja 

enam pereelamu maa krunti.  Käesolevas uuringus kasutati kombineeritud kvalitatiivseid 

uurimismeetodeid. 

Rakvere linna lähiümbruses on planeeritud elamuarendusi rohkem kui on tegelik vajadus 

nende järele.  Rakvere lähiümbruse elamuala detailplaneeringud omavad valglinnastumise 

tunnuseid,  kuna  on  orinteeritud  autokasutusele.  Vähem  krunte  kavandavad  detail-

planeeringud  olid  planeeritud  monofunktsionaalsematena.  Rakvere  linna  lähiümbruse 

elamuala  suuremate  detailplaneeringute  koostamisel  on  arvestatud  kvaliteetse 

elukeskkonna loomisega.

Tulemustest selgus, et detailplaneeringute realiseerumist on soodustanud väiksema krundi 

arvuga detailplaneeringute kavandamine ja arendajate järjepidev ning sihipärane tegevus ja 

kiire  reageerimine  turunõudlusele.  Kuid  samas  toob  see  kaasa  monofunktsionaalsema 

elukeskkonna kavandamise.

Märksõnad: valglinnastumine, monofunktsionaalne, kvaliteetne elukeskkond, autokasutus.

3



ABSTRACT

The intensive establishment of new settlements to the urban areas in Estonia started at the 

beginning of the 2000-s. Major planning of new settlements near Rakvere began in 2005-

2006.  Urban  sprawl  in  Estonia  has  been  studied  mainly  near  Tartu  and  Tallinn.  The 

information about planning activities nearby smaller towns is missing.

The aim of the current thesis was to study the quantity of detailed plans of residential 

development established in 2005 – 2013 in the near vicinity of Rakvere and to ascertain 

detailed plans which were reasonable to realize in the future according to the quality of life 

they offer.

Basic data of the research were detailed plans of housing areas established in counties 

Vinni,  Sõmeru,  and  Rakvere  in  which  were  planned  five  and  more  family  residential 

grounds between 2005-2013. For the present study combined qualitative research methods 

were used.

There are more planned residential developments near Rakvere than the real necessity for 

them is. Detailed plans of housing area of the vicinity of Rakvere have the characteristics 

of urban sprawl as they are orientated to the usage of cars. Detailed plans with less grounds 

were  planned  more  monofunctional.  In  compiling  detailed  plans  of  housing  area  near 

Rakvere the creation of high quality living environment has been taken into account.

According  to  the  results  the  realization  of  detailed  plans  is  promoted  by planning  the 

detailed  plans  with  smaller  number  of  grounds,  consistent  and  purposeful  action  of 

developers  and  fast  response  to  the  market  demand.  On  the  other  hand  it  entails  the 

designing more monofunctional living environment.

Keywords: urban sprawl, monofunctional, quality living environment, the usage of cars.
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SISSEJUHATUS

Hea  planeerimise  põhimõte  seisneb  selles,  et  üksikud  lühiajalised  otsused  toetavad 

pikaajalisi  strateegilisi  eesmärke  (Litman  2013).  Avalike  teenuste  osutamisel  ning 

keskkonna  kavandamisel  lähtutakse  meil  peamiselt  keskmisest  masstarbijast  (Levald 

2012b).

Viimasel  veerandsajandil  on Eesti  elanikkond olnud pidevas  langustrendis.  See tuleneb 

negatiivsest  loomulikust  iibest  ja  väljarändest.  Väljaspool  Tallinna ja  Tartu ümbrust  on 

Eesti tühjenemas (Hiob jt 2015).

Eestis sai intensiivne asumite rajamine linnatagustele maadele alguse 2000. aastate alguses 

(Ahas  ja  Leetmaa  2005a).  Enim uusasumeid  on  rajatud  suurlinnade  Tallinna  ja  Tartu 

tagamaale kuid analoogne tegevus toimus ajalises nihkes ning väiksemates mastaapides ka 

väiksemate  linnade  lähiümbruses  (Leetmaa  jt  2011).  Rakvere  linna  tagamaale  on 

planeeritud  samuti  mitmeid  uusasumeid.  Eestis  on  valglinnastumist  uuritud  peamiselt 

Tallinna  ja  Tartu  tagamaal.  Andmed  planeerimistegevuse  kohta  väiksemate  linnade 

tagamaal puuduvad.  Olles ise ajavahemikus 2004-2009 tööalaselt planeeringutega seotud 

tekkis soov teada saada, millises mahus on Rakvere linna lähiümbrusesse uuselamualasid 

planeeritud ja kui paljud nendest on ka reaalselt valmis ehitatud. 

Käesoleva  magistritöö  eesmärgiks on  uurida  millises  mahus  on  aastatel  2005-2013 

kehtestatud detailplaneeringutega elamuarendused Rakvere linna tagamaal realiseerunud 

ning  välja  selgitada  detailplaneeringud,  milliseid  oleks  mõtekas  tulevikus  realiseerida 

lähtuvalt nende pakutavast elukvaliteedist.

Teema on oluline kuna annab ülevaate  kavandatud (planeeritud)  elamualadest  ja annab 

ülevaate  milliseid  elamualasid  on  mõttekas  tulevikus  kavandada.  Samuti  võib  uurimus 

abiks olla tulevasele koduotsijale, andes teavet milliste teguritega peab arvestama ja millist 

elukvaliteeti planeeritud elukeskkond võimaldab. 

Uurimus  võib  edaspidi  olla  vajalikuks  abimaterjaliks  ka  kohalikele  omavalitsustele 
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lähtetingimuste koostamisel.

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisülesanded:

• Selgitada  välja  kehtestatud  elamuala  detailplaneeringud  Rakvere  linna  tagamaa 

kolmes  omavalitsuses  ning  uurida  millises  oleku  staadiumis  on  kavandatud 

uuselamuehitused (kruntide moodustamine, väljaantud ehitusload ja kasutusload);

• Selgitada välja millised tegurid on soodustanud kavandatu elluviimist;

• Uurida  välja  milline  on  ligipääsetavus  planeeritud  uuselamualadele  (ühistrans-

pordiga, eratranspordiga, kergliiklusteede olemasolu) ning määrata (lähtudes era-

transpordist) kaugused Rakvere kesklinnast ja esmatasandi teenustest;

• Hinnata millist elukvaliteeti võiksid uuselamuarendused realiseerumisel pakkuda.

Uurimistöö lähteandmeteks on ajavahemikus 2005–2013 Sõmeru vallas,  Vinni vallas ja 

Rakvere  vallas  kehtestatud  elamuala  detailplaneeringud.  Autorile  teadaolevalt  algatati 

enamus detailplaneeringuid aastatel 2005 - 2006, seega valisin ajavahemiku alguseks aasta 

2005. Ajavahemiku lõpu aasta 2013 tulenes asjaolust,  et  autor alustas esmaste andmete 

kogumist 2014. aasta suvel, olles praktikal Lääne-Viru Maavalitsuses.

Eestis  tehtud  uuringus  (magistritöö)  "Uuselamupiirkondade  elukeskkonna  kvaliteedi 

parandamise  võimalused"  soovitab  Kaili  Põder  (2009)  Tartumaa  uuselamualade  näitel 

uuselamualade  elukeskkonna  parandamise  võimalusi.  Töö  raames  läbiviidud  ankeet-

küsitluse  põhjal  on  välja  toodud,  et  uuselamualade  elanikud  tunnevad  enam  puudust 

avalikest aladest, jalg- ja jalgrattateedest, ühendusteedest lähimate asumitega. Elanikud ei 

ole rahul ka asjaoluga, et bussipeatused asuvad liiga kaugel ning kurdetakse ka maanteelt 

ja  lennuväljalt  tuleneva  müra  üle.  Inimesed  polnud  rahul  ka  sellega,  et 

detailplaneeringutega  kavandatu  ei  ole  ellu  viidud  nii  nagu  algselt  on  kavandatud. 

Rajamata on jäänud avalikud alad,  jalgteed,  tänavavalgustus ning vajalik infrastruktuur. 

Kokkuvõtvalt toob ta välja, et probleemid Eesti uuselamupiirkondade elanikele tulenevad 

enamjagu sellest,  et  detailplaneeringute  koostamise  käigus  ei  ole  arvestatud  kvaliteetse 

elukeskkonna loomisega või ei ole planeeringuid täielikult teostatud (Põder 2009).

Alekask  (2012)  on  uurinud  millised  detailplaneeringuid  iseloomustavad  näitajad  on 

mõjutanud Saku valla detailplaneeringute realiseerumist. Uuringute tulemustest selgus, et 
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vähem krunte kavandavad detailplaneeringud (kuni üheksa) olid realiseerunud 4% võrra 

rohkem  kui  enam  krunte  kavandavad  detailplaneeringud.  Samuti  leidis  ta,  et 

detailplaneeringud mis kehtestati varasemal perioodil (1999 - 2000), olid neli aastat peale 

kehtestamist realiseerunud rohkem (53,2%) kui need detailplaneeringud (43,1%) mis olid 

kehtestatud hilisemal (2004-2007) perioodil (Alekask 2012). 

Käesoleva  magistrtöö  teoreetilises  osas  käsitletakse  valglinnastumise  olemust, 

valglinnastumise kujunemist Eestis, seejärel tuuakse välja uusasumisse kolimise põhjused, 

valglinnastumisega  kaasnevad  mõjud  ja  selle  ohjamise  võimalused.  Peale  seda 

kirjeldatakse kvaliteetse elukeskkonna parameetreid. Esimese osa lõpus antakse ülevaade 

Rakvere linnaregioonist. Uuringu järgnevates osades kirjeldatakse kasutatud meetodeid ja 

materjale,  tuuakse  välja  uuringu  tulemused  koos  joonistega  ning  seejärel  arutletakse 

uuringu tulemuste üle. 

Soovin tänada kõiki,  kes käesoleva töö valmimisele kaasa aitasid. Tänan käesoleva töö 

juhendajat Toomas Muru asjatundliku abi eest. Samuti soovib autor tänada oma peret, kes 

edukalt majapidamistöödega hakkama said ja alati julgustavalt innustasid.
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE

1.1. Valglinnastumise olemus

Klassikaline valglinnastumine on Ameerika nähtus mida on seostatud kiire ja madal-tihe 

hoonestuse laienemisega väljapoole USA linnu. Valglinnastumine sai alguse 20. sajandi 

algupoolel ja see oli tingitud kiirest sõiduauto omanike kasvust ja inimeste soovist omada 

aiaga eramaja (EEA 2006).

Tänapäeva Põhja - Ameerika valglinnastumine omab viit üsna homogeenset komponenti 

(Duany jt 2000):

• Elamualasid,  nimetatakse  mõnikord  eksitavalt  alevikeks,  linnadeks  või  linna-

osadeks, kuigi nad koosnevad ainult elukohtadest; 

• Nii väikeste kui suurte kaubanduskeskuste ühiseks näitajaks on see, et tarbija ei saa 

neid kasutada ilma autota;

• Äri- ja büroohoonete pargid on tornides mis sageli on hajutatud ja omavad suuri 

parklaid;

• Ühiskondlikud  institutsioonid  nagu  kirikud,  koolid  ja  kohalikud  omavalitsus-

hooned, on laiali ja asuvad üksteisest eemal;

• Sõiduteede  all  on  miile  tihendatud  pindu,  mis  on  vajalikud  valglinnastumise 

toimimiseks.

Euroopa linnad on traditsiooniliselt olnud palju kompaktsemad enne kaasaegse transpordi-

süsteemi tekkimist. Võrreldes enamiku Ameerika linnadega, jääb Euroopa valglinn endiselt 

paljudel  juhtudel  kompaktsemaks.  Euroopa  linnad  olid  kompaktsemad  ja  vähem laiali-

valgunumad 1950. aastate keskel, kui nad on seda tänapäeval. Valglinnastumise levik on 

kiirem lõuna, Ida- ja Kesk-Euroopa osades (EEA 2006). 

Linnastumine mõjutab maakohti nii otseselt kui ka kaudselt ning järjest suurematel aladel. 

Linnastumine muudab järk-järgult traditsioonilist maastikumustrit ja loob uusi dünaamilisi 

maastikke (Antrop 2000).
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Valglinnastumise  protsessi  saab  siduda  eeslinnastumisega,  mis  linnade  arenguteooriate 

kohaselt  tähendab  inimeste  elama  asumist  linnast  selle  tagamaale  (Ahas  ja  Leetmaa 

2005a).  Eeslinnastumise  käigus  toimub  rahvastiku  ja  majanduse  areng  linnakeskusest 

kaugemal  eeslinnas  või  siis  keskuse  lähedal  asuval  tagamaal  (Jauhiainen  2005). 

Eeslinnastumise ideaalmudeliks peetakse võimalikult  kompaktset  asustusstruktuuri  linna 

tagamaal  koos  vajalike  teenuste  ja  taristuga.  Eesti  tänapäeva  eeslinnastumine  sarnaneb 

ameerikalikule  minimaalsest  regionaalsest  planeerimisest  tingitud  asustuse  laiali-

valgumisele  ehk  valglinnastumisele  (Ahas  ja  Leetmaa  2005b).  Tavaliselt  kirjeldakse 

valglinnastumist  kui  madala  tihedusega  ning  ebaefektiivset  äärelinna  arengut  linnade 

tagamaadel (Couch jt 2007). 

Valglinnastumise tunnusteks on eelkõige liberaalne, üsnagi juhuslik maakasutuse muutus ja 

(ees)linliku asustuse areng, mille käigus tekkinud uued asumid ei ole alati ruumiliselt ega 

ka funktsionaalselt arenevas asustusmustris sidusad. Suhteliselt kiire maakasutuse muutus 

väljendub  madala  tihedusega,  autotranspordist  sõltuva  ribakujulise,  hajutatud  või 

isoleeritud asustuse levikus (EEA 2006).

Vabaplaneeringulisel  linna  valgumisel  hajuvad  ka  linna  tunnused,  uusasumites 

moodustuvad  uued  sotsiaalsed  grupid,  võitjad,  pesapunujad,  ehitajad,  sõltuvalt  asumi 

küpsusest ümbritseb neid eeslinna rahu ja rohelus või ehituslik lahinguväli (Roose 2006).

1.2. Valglinnastumine Eestis

Hoogne  elamuehitusbuum algas  2000ndatel  aastatel  seoses  alanenud  laenuintressidega. 

Aktiivne  elamuehitus  toimus  samal  ajal  linnakeskustes  kui  ka  linnalähistel  aladel 

(Raagmaa,  Kliimask  2005).  Uuseramuehituse  kasvu  linnade  tagamaal  soodustas 

maareformi  läbiviimine  ja  ehituseks  sobivate  maade  olemasolu  (Leetmaa  2005). 

Planeerimisprotsess eeslinnaaladel oli tunduvalt lihtsam ja sobiv maa arendustegevuseks 

oli  odavam  ja  lihtsamini  kättesaadav  (Leetmaa,  Metspalu  2013). Uute  elamualade 

arendamine sõltub otseselt turujõududest, kus asukohavalikutes on eelisolukorras eeslinnad 

sealse odavama maa hinna tõttu (Roose, Gauk 2014).
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Aastatuhande  vahetusel  intensiivistus  ränne  linna  südamikust  äärelinna  tsoonidesse  ja 

saavutas  oma  haripunkti  2007.  aastal  (Roose  jt  2013).  Eestis  võib  aastaid  2005-2008 

pidada  esimeseks  sotsialismijärgseks  kinnisvarabuumiks.  Paljudel  leibkondadel  tekkis 

võimalus elamistingimuste parandamiseks finants- ja kinnisvarasektori toel. Ruumiliselt oli 

see  märgatav  linnalähiala  põldudele  kerkivate  elamupiirkondadena  (Leetmaa,  Metspalu 

2013).  Samuti  soodustas  seda  ka  võimalus,  et  uue  elamispinna  ostmist  sai  rahastada 

erastatud linnakorteri müügist ning üldine elatustaseme kasv (Leetmaa 2005).

Tartu lähiümbruse uuringute kohaselt on uuselamualad planeeritud enamjaolt põllumaadele 

(45%),  vähemal  määral  ehitatud  aladele  (28%)  ning  looduslikele  rohumaadele  (19%), 

kõige  vähem  aga  metsamaale  (9%).  Uusasumid  on  maastikumustrit  lihtsustanud  - 

kavandatud alad on peamiselt ühetaoliselt lihtsa kandilise kujuga (Gauk, Roose 2013).

Suurem uuselamuarendus on enam täheldatav Tallinna, Tartu ja Pärnu regioonikeskustes, 

mis Eesti kontekstis on suuremad ja kiirema majanduskasvuga. Eeslinnastumine on kõige 

ulatuslikumalt toimunud Tallinna linnaregioonis, mis pealinnale omaselt on kõige kiiremini 

ja laiaulatuslikumalt  laienenud.  Tallinna uusasumitest  paikneb 52% 10-15 km kaugusel 

Tallinna keskusest (Gauk, Roose 2013). 

Tartumaal toimub eeslinnastumine tunduvalt väiksema intensiivsusega ja peamiselt linnaga 

piirnevates  valdades.  Vähemal  määral  on  eeslinnastumine  toimunud  ka  Pärnus, 

Kuressaares ja Haapsalus. Ülejäänud maakondade keskuslinnade halduspiiridest väljapool 

ei ole elanike arvu märgatavat suurenemist täheldatud (Gauk, Roose 2013).

Tallinna linnaregiooni uurimuse eeslinnastumise sihtkohtadest tagamaal tulemustest selgus, 

et  kõigist  eeslinnastujatest  kaks  kolmandiku  läks  elama  lähitagamaale,  sisemaa  oma-

valitsusüksustesse  ning  samuti  ka  valdadesse.  Ülejäänud  kolmandik  suundus  vastavalt 

kaugtagamaale,  satelliitlinnadesse  ning  mereäärsetesse  omavalitsusüksustesse.  Lähi-

tagamaale asusid suurema tõenäosusega kõrgharidusega inimesed,  tippametite esindajad 

ning  suuremad  pered.  Seevastu  lihttöötajad,  töötud  ja  majanduslikult  mitteaktiivsed 

eeslinnastusid enam tagamaa kaugemal olevatesse piirkondadesse (Leetmaa 2005).

Eestis läbiviidud uuring maastike muutumisest ajas ja ruumis kolmel Tallinnast väljuval 
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maanteel näitas, et hoonete arv oli suurem maanteest 100 m ja 500 m kauguse vahel ning 

vähenes  üha  kauguse  suurenedes  teest. Hoonete  puudumine  kuni  100  m  kaugusel 

maanteest tuleneb 50 m laiusest tee ehituskeeluvööndist, kus ehitustööd on piiratud. Peale 

selle  on  liiga  lähedal  teedele  asuvad alad  ka  vähem atraktiivsed  kuna  seal  on  suurem 

liiklusmüra. See näitab, et inimesed eelistavad selliseid uusasulaid, mis asuvad väljapool 

linnu ja on peateedest natuke eemal (Reimets jt 2015).

Eestis  väljastati  uute  eluruumide  ehitamiseks  kõige  enam  lubasid  2006.  aastal. 

Kasutuslubasid  anti  kõige  rohkem  aastatel  2007-2008.  Tartus  oli  2012.  aasta  seisuga 

planeeritud ehitustegevusest realiseerunud 50%, valminud elamute osakaal moodustas 44% 

ja 6% olid  ehitusjärgus (Gauk, Roose 2013).  Tallinna tagamaal oli  2005. aasta seisuga 

planeeritud  ja  reaalse  ehitustegevuse  vahe  kolmekordne  (Metspalu  2005).  Seega  on 

üleplaneerimine iseloomulik nii Tallinnale kui ka Tartule.

1.3. Uusasumisse kolimise põhjused

Eeslinnadesse kolimine ning sealt teatud aja möödudes lahkumine on tarbimisühiskonnas 

täiesti  seaduspärane protsess (Ahas 2007).  Ojamäe (2009a) toob välja,  et  1990. aastate 

lõpus  Eestis  kiiresti  arenema hakanud  uute  eluasemete  masstootmine  ning  turustamine 

toetus buumiaastatel suuresti „oma maja“ kui sümbolilisuse emotsionaalsele baasile. „Uue 

eluaseme“  ja  „oma  maja“  märgiline  ning  sümboliline  väärtus  väljendas  pikalt  kätte-

saamatuks  jäänud  ideaale,  mis  täielikult  vastandusid  ülekaalus  olevatele  eluaseme-

tingimustele  suurtes  standardplaneeringuga  korterelamutes.  Sellised  realiseerumata 

ideaalid lõid soodsa pinnase eluaseme-eelistuste suhteliselt kitsaks mõtestamiseks.

Kahanev linnakeskkonna atraktiivsus ning parema elukvaliteedi otsinguid võib seostada 

elukoharändega  linna  tagamaale  (Gauk,  Roose  2013).  Eestis  on  läbi  viidud  mitmeid 

uuringuid, et selgitada millistel põhjustel on inimesed otsustanud uusasumitesse kolimise 

kasuks.  Tallinna  linnaregiooni  kohta  tehtud  uuringus  (Ahas,  Silm 2006)  on peamisteks 

põhjusteks uusasumisse kolimisel soov elada oma majas, omada  õuemaad/maalappi ning 

võimalus  kasvatada  lapsi  paremas  keskkonnas.  Uusasumisse  kolimist  on  oluliselt 

mõjutanud  linnakeskkonnaga  seotud  õhusaaste,  ebaturvalisus,  müra  ja  samuti  ka  linna 
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vähene lapsesõbralikkus. Samadele järeldustele jõudis ka oma uuringus Kaili Põder (2009). 

Ankeetküsitlusele vastanutest 98 % uusasumisse kolinutest tõid põhjusena välja oma maja 

ja aia olemasolu. Teisena toodi välja soovi olla lähemal loodusele. Oluline oli ka asjaolu, et 

võrreldes linnaga on uusasumites puhtam õhk ja vähem müra ning laste jaoks on keskkond 

turvalisem.

Inimestele meeldivad puud, linnud ja lilled ning need on paremini kättesaadavad äärelinnas 

kui tihedamalt asustatud linnapiirkondades (Frumkin 2002). Samuti ei ole elanikud rahul 

ka  autostunud ning  ohtlikuks  muutunud linnakeskkonnaga ja  seetõttu  eelistavad kolida 

äärelinnadesse  või  linna  lähedale  maale  (Jüssi  2004).  Elukoharännet  on  mõjutanud  ka 

kartused  nõukogude  ajast  pärit  paneelkortermajade  lagunemisest  (Gauk,  Roose  2013). 

Uuselamu soetamist  on soodustanud ka asjaolu,  et  kodu saab kujundada täielikult  oma 

maitse  järgi  (Ojamäe  2009b).  Paadam  (2004)  toob  välja,  et  uuselamualadele  kolivate 

inimeste elukohavahetus on ajendatud nende varasemast individuaalsest kogemusest, mida 

on  kogetud  lapsepõlves  kas  vanemate  või  vanavanemate  kodus  või  ka  siis  perekonna 

suvilas.  Mõnede inimeste jaoks pakub äärelinna elustiil rahulikku pelgupaika ebastabiilse 

linnaelu eest ja on samas ka rahustava ning taastava toimega (Frumkin 2002).

1.4. Valglinnastumisega kaasnevad mõjud

Valglinnastumisega kaasnevad nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud kuid enamjaolt on 

sellel siiski negatiivne kuvand.  Spekulatiivne maakasutuse planeerimine tekitab mitmeid 

probleeme, selleks on sotsiaal-teenuste pakkumine, puudujäägid taristute väljaarendamisel, 

vastuolu säästva arenguga, elukvaliteediga mittearvestamine ning maa ressursi raiskamine 

(Roose,  Gauk  2014).  Valglinnade  olulisema  keskkonnamõju  tekitavad  liiklus  ja 

maakasutus,  millel  on  lääneliku  elustiili  raiskavad  tunnused.  Valglinnastumine  ning 

pidevalt suurenev autoliiklus ei ole paratamatus, mis majanduse arenguga kaasas käib, vaid 

viimaste aastate planeerimistegevuse ja poliitiliste valikute või selle puudumise tagajärg 

(Jüssi  2005).  Tänapäeval  tegutsetakse  teede  puhul  peamiselt  autokeskselt,  kõrvale  on 

jäetud  nende inimeste huvid, kes mingil põhjustel ei saa või siis ei taha autot kasutada. 

Arvestamata  jäetakse  isikud,  kes  on  küll  autokasutajad  tänasel  päeval,  kuid  mitmetel 

põhjustel ei pruugi seda olla homme (Vibo 2007).
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Valglinnastumise kaks peamist mõju on põllumajandusmaa, pool-looduslike karjamaade ja 

metsade kaotus ning loodusmaastike kahjustamine (Hiob ja Nutt 2008). Valglinnastumise 

negatiivsed mõjud võib välja tuua järgmiselt (Ahas ja Leetmaa 2005a):

• madaltihe asustus muudab eeslinnades elavad perekonnad sõltuvaks autost, seetõttu 

kulub suur osa päevast sõitudele,

• transpordivajaduse kasv põhjustab linnas liiklusprobleeme, seega suureneb vajadus 

teedeehituseks mida peamiselt tehakse linnakeskonna arvelt,

• madaltiheda asustuse energiakulu on suurem kuna ühistaristu rakendamine ei ole 

perspektiivne,

• laiutav areng muudab linnade tagamaade maastikud hoonestusaladeks,

• linnaregioonis toimub sotsiaalruumiline eraldumine, elanikegrupid koonduvad 

linnaositi, tekivad eraldatud (aiaga piiratud) linnad,

• kesklinn vaesub kuna eeslinnlastele jäävad sealsed ajaviitevõimalused füüsiliselt 

liiga kaugeks.

Maakasutus ja reisiharjumused on omavahel tihedalt seotud. Kui erinevad maakasutused 

on  eraldatud  ja  nende  omavahelised  vahemaad  on  suured  ning  maanteed  on  rohkem 

saadaval  kui  kõnniteede  ja  rajad,  siis  inimesed  eelistavad  kõndimisele  ja  jalgrattaga 

sõitmisele autoga sõitmist (Frumkin 2002).

Eestis nagu kogu maailmas on saanud kontrollimatu ehitustegevus tõsiseks probleemiks 

suuremaid  linnu  ümbritsevates  valdades.  Suhted  inimeste  ja  maa  vahel  on  muutunud 

viimase kahe aastakümne jooksul. Seoses maareformiga said mõned inimesed ootamatult 

maaomanikeks  kuid  mitte  kõik  neist  ei  suutnud  seda  maad  hallata.  Vajadus  põllu-

majandusmaa  järgi  vähenes  kuid  seoses  elatustaseme  tõusuga  tekkis  nõudlus  uute 

elamupiirkondade  arendamiseks.  Põllumajandusmaa  odava  hinna  ja  elanike  kasvavate 

sissetulekute (kuni  2007 -  2008) tulemusena on enamik uusi arendusprojekte  toimunud 

linnade äärealadel ja peamiselt põllumajandusmaa arvelt (Maasikamäe jt 2011).

Valglinnastumise  tulemusena  väheneb  väärtusliku  põllumajandusmaa  pindala.  Samuti 

tükeldavad arendusalad suuri põllumassiive, mille tulemusena halveneb põllumaa harimine 

(Maasikamäe jt 2011).
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Uute arendusprojektide ületootmisest tingituna on turul vajadusest rohkem elamukrunte. 

Sellest tulenevalt jäävad paljud põllumaadele rajatud elamukrundid müümata ja ehitised 

püstitamata  kuid  põllumajandusele  on  see  maa  juba  kadunud  (Maasikamäe  jt  2011). 

Buumiajal  kehtestatud  kuid  realiseerimata  jäänud  detailplaneeringute  tõttu  seisavad 

ulatuslikud alad linnade ümber aga kasutute tühermaadena (Levald 2012a).

Paljud  uuselamualad  on  kavandatud  monofunktsionaalsetena.  Elamualadel  puuduvad 

ühistegevuseks mõeldud alad ning seetõttu ei toimu elanikevahelist suhtlust ning seega ei 

pruugi  seal  väljaareneda  kogukonnasuhted  (Metspalu  2005).  Privaatsuse  ja  turvalisuse 

kaalutlusel  võib  elamupiirkond  olla  täielikult  eraldatud  ja  suletud.  Sellised  tõkkepuu 

asumid takistavad asustuse loomulikku sidusust ja piiravad ümbruskonna inimeste  ning 

jalutajate tegevust (Gauk, Roose 2013).

Võib öelda, et valglinnastumisele on pahatihti tugevasti kaasa aidanud ka linnalähedaste 

valdade  omavalitsused,  püüdes  meelitada  valda  uusi  elanikke  selleks,  et  omavalitsuse 

eelarvet  suurendada  (Uuring:  Asustuse 2014).  Samas  jäävad  linna  tagamaale  kolinud 

inimesed endiselt tarbima linna poolt pakutavaid avalikke teenuseid, maksamata nende eest 

linnale  makse (Atkinson 2007).  Linna lähedal  asuvad omavalitsused kes konkureerivad 

üldiselt  vananeva  ning  väheneva  rahvastiku  pärast,  jõuavad  arendajatele  soodsate 

planeeringuliste  kompromisslahendusteni.  Nii  planeerivad  ja  ehitavad  arendajad  ning 

maaomanikud linnalähistele metsa- ja põllumaadele suurel hulgal uusi elu-, tööstus- ning 

äripindu. Selline olukord on tekitanud arendatava maa ülepakkumise (Gauk, Roose 2013).

Eeslinna mindi otsima head ja kvaliteetset elukeskkonda kuid sealsed elanikud pole rahul 

uusasumite tiheda hoonestusega, puuduliku infrastruktuuriga ning pideva ehitustegevusega 

naaberkruntidel.  Sellised  tegurid  on  põhjustanud  halvemates  asumites  kinnistute  suurel 

hulgal  müükipaneku  (Ahas  2007).  Läbimõtlematult  koostatud  detailplaneeringutega  on 

pahatihti  kavandatud  elukeskkonna  halba  kvaliteeti.  Kavandatud  alad  ei  ole  sidusad 

ülejäänud omavalitsuse territooriumiga (Metspalu 2005).
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1.5. Valglinnastumise ohjamise võimalused

Maakasutuse  muutuste  kontrollimine  ja  võimalus  valglinnastumise  ohjamiseks  sõltub 

otseselt  maa  omandisuhtest  ning  kinnisvara  investoritest.  Kahe  kümnendiga  on 

linnalähialadel toimunud kaks maareformi. Õigusjärgne maade tagastamine ja erastamine 

leidis  aset  1990.  aastatel  ning  seejärel  2000.  aastatel  toimus  spekulatiivne  elamu-  ja 

ärimaaks  kruntimine  (Roose  jt  2015).  Maareformi  elluviimine  kiirendas  eeslinnade 

planeerimatut arengut.

Andres Levald (2012a) toob välja, et: "protsessikeskne maakasutusõiguste reguleerimine 

peab  muutuma  kohakesksemaks,  nii  et  on  võimalik  konkreetse  koha  eeliseid  edasi 

arendada.  Selle  kaudu  paraneb  peale  elanike  rahulolu  ja  elukohaeelistuste  ka  üldine 

positsioon asukohakonkurentsis".

Eesti  transpordis  tekkivast  CO2-heitest  on  maanteetranspordi  (eelkõige  sõidu-  ja 

veoautode)  osakaaluks  94%  (Jüssi  jt  2010).  Selleks,  et  vähendada  autosõltuvust 

valglinnastunud  aladel  tuleks  eelisarendada  ühistransporti  ja  kergliiklust  kuna  sellise 

transpordisüsteemi  keskkonnamõjud on  tunduvalt  väiksemad  kui  sõiduauto  kasutamisel 

ning samuti on need kättesaadavad ja taskukohased kõikidele ühiskonnagruppidele (Jüssi 

2004). 

Linna  ja  selle  ümbrust  tuleb  planeerida  koos,  planeerimine  ei  pea  tähendama  kõige 

lubamist, vaid samuti ka piiride panekut ja ühise eesmärgi nimel loobumist (Ahas 2007). 

Poliitikad  mis  vastustavad  juhuslikku  ja  kaootilist  arendamist  peaksid  võimaldama 

planeerimisotsuste tegemisel vastu seista turujõududele ja erahuvile, osas mis halvendab 

linnakeskkonna kvaliteeti  (Roose, Gauk 2014). Linna äärealade kavandamisel on oluline 

kompaktsuse  printsiibi  jälgimine.  Mida  enam  on  ruumis  linna  eri  funktsioonid  laiali-

valgunud,  seda  rohkem suureneb inimeste  sõltuvus  autost.  Uued elamupiirkonnad ning 

teised  äärelinna  tegevuskeskused  tuleks  pikemas  perspektiivis  planeerida  koos 

ühistranspordi koridoridega (Leetmaa, Metspalu 2013).

Omavalitsuste  piire  ületavate  probleemide  lahendamiseks  tuleks  regiooni  käsitleda 

tervikuna.  Seepärast  oleks  vajalik  sõnastada  ühised  eesmärgid  ja  olulised  valdkonnad. 
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Oluline on olemasoleva infrastruktuuri võimaluste maksimaalne ärakasutamine, ühise ühis-

transpordi ja kergliikluse skeemi loomine, ühised printsiibid linna ja selle tagamaa ehitatud 

keskkonna kvaliteedi ja tüpoloogia kujundamiseks, multifunktsionaalsete asumite loomise 

printsiibid ning paigas peakas olema uusasumite rajamise reeglid, millega oleks tagatud elu 

kvaliteet (Ahas, Silm 2006). Selleks, et linn ei valguks laiali peab keskuslinn kaasajastuma 

(Leetmaa, Metspalu 2013). 

1.6. Kvaliteetse elukeskkonna parameetrid

Linnakeskkonnale antava hinnangu aluseks võib pidada vaid seda, kuivõrd linn vastab oma 

elanikkonna ja ühiskonna ootustele elukeskkonna osas. Kvaliteetsed elutingimused tagavad 

ühiskonna püsimajäämise ehk elanikkonna taastootmise. Oluline on saada elukeskkonnale 

komplekshinnang.  Elanikkonna  arvamustest  ja  hinnangutest  võib  ülevaate  saada 

sotsioloogiliste meetoditega. Seetõttu võib öelda, et linnamaastiku, linna käsitlemisel on 

üks  olulisemaid  sotsioloogiline  aspekt,  mis  annab  võimaluse  elukeskkonna  kvaliteeti 

lähtuvalt  eesmärgist  sünteetiliselt  mõtestada  (Preem  2001).  Vajadustele  vastav  ja 

kvaliteetne eluase on elukvaliteedi üks peamisi komponente. Materiaalsest küljest on see 

leibkonnale märkimisväärne väljaminek kuid mittemateriaalses plaanis oluline tegur, mis 

mõjutab kõigi pereliikmete vaimset arengut ja tervisenäitajaid (Toots 2013). 

Avalik  ruum. Oluline  on,  et  kodust  kättesaadavas  kauguses  oleks  elamiseks  vajalikud 

teenused ja avalikud kohad kus saaks puhata ja teiste inimestega suhelda. Ilma toimiva 

avaliku ruumita kaotab eraomandis kodu olulise osa oma väärtusest ja samuti võib selline 

kodu teiste eraomandite vahele lõksu jääda (Paaver 2013). 

Kõige  levinum avalik  ruum on  tänav.  Väiksema  liikluskoormusega  tänavatel  ja  teedel 

saavad inimesed ennast vabalt tunda ja samas on ka lastel võimalik seal mängida. Autode 

juhid tajuvad sellist olukorda kui autoga avalikus ruumis jalutamist (Paaver 2013).

Kask (2008) toob välja, et avaliku ruumi heaolu kriteeriumiks võiks olla kuuluvustunne. 

Kuulumise all peab ta silmas inimeste hoolt, vastutust ning rõõmu. Avaliku ruumi muudab 

väärtuslikuks mitmekülgne ja loov kohakasutus.

Kvaliteetsel välialal viibib inimene sageli kauem, kuna füüsilised tingimused on paremad. 

Lisaks  sellele  kuidas  iganes  tekivad  fakultatiivsed  tegevused  kuna  koht  ja  olukord 
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kutsuvad inimesi peatuma. istuma, sööma, mängima (Gehl 2011).

Teed  ja  Tänavad.  Teenuste  kättesaamiseks  on  vajalik  tee  olemasolu,  kõik  teised 

võimalused  ja  vahendid  on  nende  kättesaadavuse  toetamiseks.  Üksikisikule  on  vajalik 

kvaliteetne juurdepääs oma kinnisasjale ja teenuste saavutatavus. Ühiskonna seiskohalt on 

oluline keskkonnasõbralikkus, ökonoomsus ja jätkusuutlikkus (Vibo 2007).  Sobilikud ei 

ole sellised teed ja tänavad, mis on kavandatud ühekülgsetena peamiselt mootorsõidukite 

liikumisvajadusest  lähtudes  ning  jalgsi  ja  jalgrattaga  liikujatele  väheturvalistena  (Kõiki 

kaasava... 2012).

Kergliiklus-/  kõnniteed.  Liikumisteed  peavad  pidevuse  põhimõtte  kohaselt  olema 

katkematud ning takistustevabad ja ühendatud ühtseteks võrgustikeks. Sujuvalt liikumine 

on  üheks  olulisemaks  tee  kasutamismugavuse  näitajaks  kõigile  kasutajagruppidele. 

Kasutaja  jaoks  on  eksitavad  ja  ebaotstarbekad  sellised  liikumistee  lõigud,  mis  pole 

liikumist alustades selged ning ülevaatlikud, ei ole ühenduses oluliste sihtpunktidega, ei vii 

kuhugi või siis sisaldavad ettenägematuid takistusi (Kõiki kaasava... 2012). Jalakäimisele 

tuginev  elustiil  võimaldab  loomulikul  teel  saavutada  hulgaliselt  sotsiaalseid  ja 

ajaviitevõimalusi. Jalgsi liikumisel saab vahetult kokkupuutuda inimeste ja ühiskonnaga, 

nautida värsket õhku, õuesolekut, koguda infot ja kogemusi (Gehl 2015). Jalgsi liikumise 

head naabruskonda iseloomustab see kui  teenindus paikneb kuni 10 minuti (umbes 600–

800 m) jalgsikäimise tee kaugusel elukohast ning seega saavad nad sinna mugavalt jala 

minna (Kõiki kaasava... 2012).

Müra. Kõige suurema keskkonnakoormusega transpordimood on autotransport, millega 

kaasneb vibratsioon ning heli- ja visuaalne müra. Inimeste pikaajaline viibimine maanteelt 

tuleneva müra keskkonnas on nende tervisele kahjulik (Vibo 2007). 

Müravastased meetmed on (Leemet jt 2008):

• liikluskorraldus,

• mürakaitseekraanid,

• planeerimine ja

• ehituslikud võtted.

Liikluskorralduslikud  meetmed  on  raskeliikluse  ümbersuunamine,  madalama piirkiiruse 

kehtestamine  ja  liikluse  sujuvamaks  muutmine,  selleks,  et  vältida  üleliigseid  järske 
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kiirendusi  ja  pidurdamist.  Maakasutuse  planeerimise  abil  saab  piirata  kõrge  müra-

tasemetega maaalade kasutusele võtmist müratundlikuks tegevuseks (Leemet jt 2008).

Et  hoone siseruumides vastaks müratase seaduses sätestatud normidele,  tuleb hoonetele 

valida  õiged  välispiirdekonstruktsioonid  ja  -lahendused.  Müratundlikke  hooneid 

projekteerides peaks järgima põhimõtet,  et  vaikust vajavad ruumid (nt magamistoad) ei 

jääks müraallikapoolsele küljele (Leemet jt 2008).

Müratasemete  tagamine  ei  ole  oluline  mitte  ainult  hoonete  siseruumides,  vaid  tervel 

elamualal, kuna ka õues puhates ei tohiks müra olla inimestele häiriv (Vibo 2007). Eestis 

on  elamutele  ja  teistele  müratundlikele  hoonetele  sotsiaalministri  määrusega  nr  42 

kehtestatud  normtasemed.  Vastavalt  kehtiva  määruse  §  5  lg  4  on  uutele  elamualadele 

päevane  lubatud  müratase  55  dB  ja  öine  45  dB.  Kui  müratase  ületab  kehtestatud 

normtasemeid peab võtma kasutusele müraleevendavaid meetmeid. 

Peamiseks  müraleevendusmeetmeks,  mida  kasutatakse  vahetult  maantee  äärde  jäävate 

müratundlikke  hoonete  kaitsmiseks,  on  mürakaitseekraanide  ja/või  -vallide  rajamine. 

Tõhusaks müratõkkeks ei saa pidada tavalist haljastust.  Müratõke on seda tõhusam mida 

lähemal  kaitstavale  objektile  või  müraallikale  see  asub.  Sõltuvalt  asukohast  on 

mürakaitseekraani sobivaim kõrgus üle teepinna 2,5 - 4,0 meetrit.  Ekraanid võimaldavad 

liiklusmüratasemeid vähendada kuni 15 dB (Leemet jt 2008).

Kõrvalsihtotstarve.  Segafunktsiooniga  asumites  toimub  hoonetes  sees  ning  nende 

ümbruses  ööpäevaringselt  rohkem  tegevusi  (Gehl  2015).  Ilma  esmatarbeteeninduse  ja 

puhkealadeta  kavandatud  elamualad  ei  pruugi  suuta  säilitada  oma  elanikke  (Metspalu 

2005).

1.7. Rakvere linnaregiooni iseloomustus

Rakvere linnaregiooni ulatuse määramisel on võetud aluseks inimeste osakaal, kes käivad 

igapäevaselt tööajal Rakveres, kõigist vastava omavalitsuse elanikest. Linnaregiooni hulka 

on arvestatud omavalitsused, kus igapäevaselt Rakvere linna käivate inimeste osatähtsus 
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on üle 15% (Silm ja Ahas 2009).

Üle 50% on igapäevaselt Rakvere linna pendeldajate osatähtsus kolmes Rakverele kõige 

lähemal paiknevas omavalitsuses: Rakvere vallas 63,3%, Sõmeru vallas 60,3% ja Vinni 

vallas 55,3% (Silm ja Ahas 2009).

Alljärgnevalt iseloomustan Rakvere linna ja kolme Rakverele kõige lähemal asuvat Lääne-

Virumaa kohalikku omavalitsust. Rakvere linna ja kõikide nende valdade elanike tööhõivet 

iseloomustab suur seotus 

1.7.1. Rakvere linn

Rakvere linna tugevusteks on soodne geograafiline asukoht (raudtee), optimaalne suurus 

ning linna positiivne maine  (Rakvere linna... 2014).  Rakvere linn on jaotatud 19 linnao-

saks.  Enamikel linnaosadel on ajaloolised nimed. Tuumiku moodustavad kolm üksteise 

kõrval asuvat linnaosa – Vanalinn, Südalinn ja Õpetaja heinamaa (Rakvere linna koduleht 

2015). 

Alusharidust on võimalik omandada kolmes Rakvere linna koolieelses lasteasutuses. Nen-

deks on: Rakvere Triinu Lasteaed, Rakvere Rohuaia Lasteaed ja Rakvere Kungla Lasteaed. 

Vastavalt  vajadusele  on  võimalik  lasteaiateenust  osta  ka  erasektorist  (Rakvere  linna... 

2014).

Põhiharidust  saab  omandada Rakvere  Gümnaasiumis,  Rakvere  Põhikoolis,  Rakvere 

Reaalgümnaasiumis, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis. Peale selle saab veel õppida 

ka Rakvere Vanalinna Koolis ning Rakvere Eragümnaasiumis. Rakvere linna ning teistest 

kohalikest  omavalitsustest  pärit  õpilased  saavad  keskharidust  omandada  neljas 

gümnaasiumis:  Rakvere  Reaalgümnaasiumis,  Rakvere  Gümnaasiumis,  Rakvere 

Eragümnaasiumis ja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis (Rakvere linna... 2014). 

Kutse-  ja  kõrgharidust  on  võimalik  omandada  Rakvere  Ametikoolis,  Lääne-Viru 

Rakenduskõrgkoolis  ning  Tallinna  Ülikooli  Rakvere  Kolledžis.  Huvihariduse 

omandamiseks  on  mitmekülgsed  võimalused  Rakvere  Spordikoolis,  Rakvere 

Muusikakoolis.  Peale selle tegutsevad linnas veel  erahuvialakoolid:  Loominguline Selts 

Athena Maja, muusikakool Rajaots,  Esteetika- ja Tantsukool,  Hariduse- ja Kultuuriselts 

Kaur ning Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool (Rakvere linna... 2014).
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Statistikaameti  (2015)  andmetel  elas  Rakvere  linnas  01.01.2015.  aasta  seisuga  15303 

elanikku. Joonisel üks on välja toodud viimase kümne aasta elanike arv Rakvere linnas. 

Joonis 1. Elanike arv Rakvere linnas aastatel 2006-2015 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2015) andmete põhjal

Jooniselt on näha, et Rakvere linna rahvaarv on viimase kümne aastaga vähenenud. 

Statistikaameti (2015) linna elanike arv vähenenud nii negatiivse loomuliku iibe kui ka 

rändesaldo tagajärjel.

Rakvere  linna  ja  lähiümbruse  suurimad  tööandjad  on:  Rakvere  Lihakombinaat,  OG 

Elektra, AS Pihlaka, AS MAAG Konservitööstus, AQVA Hotels OÜ, JELD-WEN Eesti 

AS, Rakvere Metsamajand AS, Dicro Eesti OÜ, Electro-Hill OÜ, Virulane AS jt. (Rakvere 

linna arengukava 2014).

1.7.2. Sõmeru vald

Peale Rakvere linna on valla  naabriteks  veel  Viru-Nigula,  Rägavere,  Vinni,  Rakvere ja 

Haljala  vallad.  Valda  läbivad  kaks  põhimaanteed,  kaks  tugimaanteed  ja  mitmed 

kõrvalmaanteed.  Samuti  läbib  valda  Tallinn-Narva  raudtee,  kus  Sõmeru  valla 

haldusterritooriumile jääb peatusena Vaeküla jaam. Lähimaks peatuseks väljaspool valda 

on Rakvere jaam.
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Sõmeru valla asustuse moodustavad kolm alevikku: Sõmeru, Näpi ja Uhtna ning 28 küla. 

(Sõmeru  valla  koduleht  2015). Sõmeru on  Lääne-Viru  maaomavalitsuste  hulgas  üks 

väiksemaid  kuid  samas  kõige  tihedamalt  asustatud  vald  (Sõmeru  valla  üldplaneeringu 

lähte...  2005).  Statistikaameti  (2015)  andmetel  elas  Sõmeru  vallas  01.01.2015.  aasta 

seisuga 3666 elanikku. Valla elanike arv on langeva trendiga. Joonisel kaks on välja toodud 

viimase kümne aasta elanike arv Sõmeru vallas.

Joonis 2. Elanike arv Sõmeru vallas aastatel 2006-2015 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2015) andmete põhjal

Sõmeru  valla  elanike  arv  on  vähenenud  peamiselt  rändesaldo  tagajärjel.  Enam lahkus 

elanikke  Rakvere  linna.  Valla  elanikkonnast  moodustavad  tööealised  17-64-aastased 

inimesed ligikaudu 68%, tööeast nooremate vanusegrupp 16% ja tööeast vanemaid inimesi 

on samuti 16% (Valla arengukava 2014).

Sõmeru valla elanikkond tarbib mitmeid teenuseid Rakvere linnas, kuna seal on suuremad 

haridus-, meelelahutus- ja sportimisvõimalused. Teiselt poolt on aga Ussimäe, Sõmeru ja 

Näpi korterelamud saanud hinnatud magalarajooniks, kus eluruumide üürihinnad jäävad 

linnaga võrreldes natuke odavamaks. Samas soodsa asendi ning hea transpordiühenduse 

poolest on need piisavalt atraktiivsed, et inimesi sinna elama meelitada (Valla arengukava 

2014).

Valla keskuseks on Sõmeru alevik. Sõmerult on Rakveresse umbes 5 km. Sõmeru valla-
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valitsus  asub  2010.  aastal  valminud Sõmeru  keskusehoones.  Peale  vallavalitsuse  asub 

hoones  veel  Sõmeru  raamatukogu  ja  päevakeskus  ning  klubiruumid  erinevate  ürituste 

korraldamiseks. Keskusehoone vahetus läheduses paikneb ka Sõmeru tervisekeskus, kus 

töötavad perearstid ja hambaarst. Samuti on hoones apteek. 

Sõmeru  vallas  tegeletakse  peamiselt  põllumajanduse,  ehituse,  puidutööstuse,  metallide 

töötlemise ja toiduainetetööstusega.  Valla  suurimateks  tööandjateks  on  Rakvere 

Lihakombinaat,  E-Betoonelement  Rakvere  tehas,  Stora  Enso  Näpi  saeveski  ja  Aeroc 

Jämerä AS (Sõmeru valla koduleht 2015).

1.7.3. Rakvere vald

Valla naabriteks on Haljala, Sõmeru, Vinni, Kadrina ja Tamsalu vallad ning Rakvere linn. 

Valda  läbivad  üks  põhimaantee,  kaks  tugimaanteed  ja  mitmed kõrvalmaanteed.  Samuti 

läbib valda Tallinn-Narva raudtee, kuid Rakvere valla haldusterritooriumile ei jää ühtegi 

peatust. Lähimateks peatusteks on Rakvere jaam ja Kadrina jaam. 

Rakvere vald on administratiivselt jagunenud 20. asustusüksuseks. Millest üks on alevik 

(Lepna)  ja  ülejäänud  19  külad.  Kõige  rohkem elanikke  elab  Lepna  alevikus,  millele 

järgnevad Veltsi, Arkna, Lasila ja Tõrremäe külad. Keskmine rahvastiku tihedus vallas on 

17,9 inimest km² kohta (Rakvere valla koduleht 2015). 

Statistikaameti  (2015)  andmetel  elas  Rakvere  vallas  01.01.2015.  aasta  seisuga  2116 

elanikku. Valla elanike arv on langeva trendiga. Joonisel kolm on välja toodud viimase 

kümne aasta elanike arv Rakvere vallas.
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Joonis 3. Elanike arv Rakvere vallas aastatel 2006-2015 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2015) andmete põhjal

Rakvere valla elanike arv on vähenenud nii negatiivse loomuliku iibe kui ka rändesaldo 

tagajärjel. Vanuselise koosseisu järgi moodustab vanusegrupp 25-29 eluaastat 24% kogu 

valla rahvastikust (Rakvere valla areng... 2012).

Vallas  puuduvad  suured  teenindusettevõtted,  kuna  Rakvere  linn  on  lähedal  ja  seal 

pakutavad  teenused  on  Rakvere  valla  elanikele  lihtsalt  kättesaadavad  (Rakvere  valla 

areng...  2012), samuti  asub vallamaja Rakvere linnas ja vallas pole välja kujunenud ka 

kindlat valla keskust.

Omavalitsuses on kaks kooli: Lasila Põhikool ja Veltsi Lasteaed-algkool kus on võimalik 

omandada algharidus. Mõlema kooli juures töötavad lasteaia mängurühmad (Rakvere valla 

koduleht 2015). Käesolevas töös käsitletud Rakvere valla uuselamuarendused on kauguse 

poolest lähemal Veltsi Lasteaed-algkoolile.

Sotsiaalasutustest on kavandatud elamualadele lähemal Lepna Lastetuba ja Lepna Ühis-

kodu.  Lepna  Lastetoas  saavad  kohalikud  lapsed  sisukalt  veeta  vaba  aega  ja  tegeleda 

huvitegevusega.  Lepna  Ühiskodu  teenindab  üksikuid  ja  üksi  mittetoimetulevaid  valla 

elanikke.  Kohapeal  on  võimalik  pesta,  lugeda  ajalehti-ajakirju,  vaadata  televiisorit, 

kohapeal  toimub  ka  toitlustamine  ja  vajadusel  korraldatakse  arstiabi  (Rakvere  valla 

koduleht 2015).
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Peamised  tegevusvaldkonnad  Rakvere  vallas  on  põllumajandus,  toiduainete-  ja  puidu-

tööstus.  Põllumajandusettevõtted  tegelevad  kartulikasvatuse,  teraviljakasvatuse,  looma-

kasvatuse ja piimakarjakasvatusega. Valla suurim tööandja OG Elektra tegeleb peamiselt 

toiduainete tootmisega (Rakvere valla areng... 2012). 

1.7.4. Vinni vald

Valla  naabriteks  on  Lääne-Virumaa  osas  Laekvere,  Väike-Maarja,  Tamsalu,  Rakvere, 

Sõmeru,  Rägavere vallad ja Rakvere linn.  Ida-Viru maakonna osas Sonda,  Lüganuse ja 

Tudulinna  vallad.  Valda  läbivad  üks  põhimaantee,  kaks  tugimaanteed  ja  mitmed 

kõrvalmaanteed.  Raudteeühendus Vinni  vallal  puudub. Lähimaks peatuseks on Rakvere 

jaam.

Vinni vald on administratiivselt jagunenud 42. asustusüksuseks, millest viis on alevikud 

(Vinni, Pajusti, Roela, Viru-Jaagupi ja Tudu) ja ülejäänud 37 külad. Kõige rohkem elanikke 

elab Vinni, Pajusti ja Roela alevikes. Keskmine rahvastiku tihedus vallas on 10,6 inimest 

km² kohta. Valla keskus Pajusti koos piirneva Vinni alevikuga on tõmbekeskused ning on 

enamusele valla elanikele hea kättesaadavusega (Vinni valla arengukava 2012). 

Statistikaameti (2015) andmetel elas Vinni vallas 01.01.2015. aasta seisuga 4806 elanikku. 

Valla elanike arv on stabiilselt langenud. Joonisel neli on välja toodud viimase kümne aasta 

elanike arv Vinni vallas.

Joonis 4. Elanike arv Vinni vallas aastatel 2006-2015 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2015) andmete põhjal

25

2006200720082009201020112012201320142015
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Vinni valla 
elanikud



Vinni  valla  elanike  arv  on  vähenenud  negatiivse  loomuliku  iibe  kui  ka  rändesaldo 

tagajärjel.

Omavalitsuses  on  kolm kooli:  Vinni  -  Pajusti  Gümnaasium,  Ferdinand  von  Wrangelli 

nimeline Roela Lasteaed - Põhikool ja Tudu Kool ja viis lasteaeda. (Vinni valla koduleht 

2015).  Käesolevas  töös  käsitletud  Vinni  valla  uuselamuarendused  on  kauguse  poolest 

lähemal Vinni - Pajusti Gümnaasiumile ja Vinni Lasteaed Tõrukesele. 

Vinni  spordikompleks  on  valla  suurimaks  spordiasutuseks,  kus  on  võimalik  kasutada: 

ujulat,  jõusaali,  maadlussaali,  pallisaali,  squashi  saali  ning  lisaks  pakutakse  hoones 

majutust ja toitlustust. Valla tervishoiuasutuseks on OÜ Vinni Tervisekeskus, kus töötab 2 

perearsti.  Vallas  on 2 apteeki  -  Vinnis  ja  Roelas  (Vinni  valla  arengukava 2012).  Vinni 

vallamajas,  asukohaga  Pajustis,  on  võimalik  kasutada  juuksuri-,  massaaži-  ja 

õmblusteenust, samas asub ka politseikonstaabli kabinet ning postkontor.

Vinni valla suurimad tööandjad on peamiselt põllumajandusettevõtted. Tootmisettevõtete 

peamiseks tegevusalaks on puidu töötlemine ja puidutoodete tootmine (Vinni valla arengu-

kava 2012). Valla suurimad tööandjad: OÜ Vinimex, OÜ Tender Ehitus, AS Viru Elektri-

kaubandus ja OÜ Eesti Portselan (Vinni valla koduleht 2015).
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2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1. Materjal

Käesoleva uurimustöö valimiks on Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 aastal 

kehtestatud  uuselamuarendused.  Valimisse  on  võetud  detailplaneeringud  millega  on 

moodustatud  viis  ja  enam  pereelamu  maa  (EP)  sihtotstarbega  krunti  Rakvere  linna 

tagamaal. EP sihtotstarbega kruntide hulka arvati ka sellised detailplaneeringud, millega oli 

kavandatud  rajada  paariselamud.  Detailplaneeringutega  moodustatud  kruntide  eelduseks 

oli see, et need pidid asuma kompaktselt koos.

Töös kasutatud andmed on kogutud Sõmeru valla kodulehelt planeeringute registrist ning 

Vinni  ja  Rakvere  valla  arhiivides  olevatest  detailplaneeringute  toimikutest.  Kehtestatud 

planeeringud  kaardistati  programmiga  Bentley  PowerSurvey.  Esialgse  algmaterjalina 

kasutati  katastris  registreeritud  katastriüksuste  piire  (2012)  aasta  seisuga.  Peale  detail-

planeeringute asukohapõhiselt programmi kandmist kasutati maa-ameti WMS (Web Map 

Service)  teenust.  Maa-ameti  kaardirakendusest  kasutati  aluskaardina  ortofotot  (2014). 

Kaardianalüüsi  põhjal  saadi  esialgsed  andmed  detailplaneeringutega  kavandatud 

elamualade kruntimise ja hoonestatuse kohta. 

Ühistranspordi  all  on  käesolevas  töös  käsitletud  bussiliiklust.  Ühistransporditsooni 

kriteeriumite  määramisel  on  lähtutud  Roland  Mäe  (2014)  uurimistöös  (magistritöö) 

kasutatud  metoodikast.  Heas  ühistransporditsoonis  on  sellised  elamualad  mis  jäävad 

peatusest maksimaalselt 500 meetri kaugusele ja tipptundidel väljub buss iga poole tunni 

järel.  Ühistranspordi  piirkonnast  väljajäävad  piirkonnad  on  liigitatud  autosõltuvuse 

piirkonnaks.  Eelpool  nimetatud  maksimaalne  kaugus  on  aluseks  võetud  kuna  mitmete 

uuringute  põhjal  on  leitud,  et  igapäevaselt  tavaolukordades  on  vastuvõetav  kõndimise 

kaugus enamike inimeste jaoks umbes 400-500 meetrit.  Lastele,  vanuritele  ja puuetega 

inimestele  on  vastuvõetavad  jalutuskäigu  kaugused  sageli  tunduvalt  väiksemad  (Gehl 

2011).
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Käesolevas töös on esmatasandi teenuste all  mõeldud toidukauplust,  algkooli,  lasteaeda 

kohalikku omavalitsust  ning spordi  ja vabaajakeskust.  Kaugused algkoolini  (koolini)  ja 

lasteaiani  on  võetud  vastava  kohaliku  omavalitsuse  lähima  asutuseni,  kuna  kohalik 

omavalitsus korraldab õpilaste vedu või kompenseerib selle.

Alternatiivsete  liikumisvõimaluste  (jalgrattasõit,  jalgsikäimine)  väljaselgitamiseks  kanti 

kaardile  olemasolevad  kergliiklusteed  ning  lähtuvalt  Lääne-Viru  maakonna  jalg-  ja 

jalgrattateede  teema-planeeringust  (2015)  ka  I,  II  ja  III  eelistusega  kavandatavad 

kergliiklusteed.

Kõrvalsihtotstarbena käsitleti ridaelamu maa (ER) sihtotstarvet ja korterelamu maa (EK) 

sihtotstarvet,  mis  on  liigitatud  vastavalt  detailplaneeringu  sihtotstarbe  järgi.  Katastri 

sihtotstarbe  järgi  käsitleti  kõrvalsihtotstarbena  ärimaa,  sotsiaalmaa  ehk  ühiskondlike 

ehitiste  maa,  üldkasutatava  maa  ja  maatulundusmaa  sihtotstarbeid.  Üldkasutatava  maa 

sihtotstarbega krundid võeti kõrvalsihtotstarbena arvesse kui üldmaa osakaal oli vähemalt 

90%.  Maatulundusmaa  sihtotstarbega  krundid  loeti  kõrvalsihtotstarbeks  tingimusel,  et 

maa-ala on määratud avalikuks kasutamiseks (puhkeala). Kõrvalsihtotstarbena ei käsitletud 

elamuala  toimimiseks  vajaliku  tehnilise  taristu  jaoks  planeeritud  krundi  sihtotstarbeid 

(tootmismaa, transpordimaa). 

Käesoleva töö käigus  viidi läbi kolme omavalitsuse planeeringuspetsialistidega etteantud 

küsimustega  kvalitatiivne  intervjuu,  ajavahemikul  16. juuli  -  4. august.  Intervjueerimise 

aeg lepiti eelnevalt kokku. Intervjuu küsimustik on välja toodud lisas üks. Intervjuu viidi 

läbi,  et  selgitada  välja  uusarenduste  probleemsemad  valdkonnad  ja  olulisemad 

elukeskkonna aspektid. Intervjuu kirjutati üles, kuna asjaosalised ei soovinud salvestamist.

Käesolevas töös käsitletavad  Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 kehtestatud 

uuselamuarendused on planeeritud peamiselt põllumaale 58%, järgneb looduslik lage 19% 

ja  metsamaa  18%.  Muu  maa  alla  (ehitiste  alune  maa)  jääb  5%  uuselamualadest. 

Uuselamualade  detailplaneeringuid  on  kõige  rohkem  algatatud  2006.  ja  2005.  aastal. 

Algatamise ja kehtestamise aasta võeti vaatluse alla seetõttu, et edaspidise analüüsi käigus 

selguks  kas  Rakvere  lähiümbruses  kehtestatud  elamualade  detailplaneeringute  kõrghetk 

langeb  kokku  Eesti  teistes  linnaregioonides  vastava  ajaga.  Uuselamualade  detail-
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planeeringud algatamise aasta järgi on välja toodud joonisel 5.

Joonis 5. DP algatamise aasta  Allikas: autori koostatud 

Jooniselt  on  näha,  et  2005.  aastal  algatati  26% ja  2006.  aastal  37%,  kõigist  algatatud 

detailplaneeringutest. Ülejäänud aastatel algatatud elamuala detailplaneeringute hulk jäi 4 

-13 % vahele.

Uuselamualade  detailplaneeringuid  on  kõige  rohkem  kehtestatud  2007.  aastal. 

Uuselamualade detailplaneeringud kehtestamise aasta järgi on välja toodud joonisel 6.

Joonis 6. DP kehtestamise aasta  Allikas: autori koostatud 
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Jooniselt  on  näha,  et  2007.  aastal  kehtestati  40%  kõigist  kehtestatud  elamuala 

detailplaneeringutest.  Aastatel  2006  ja  2008  kehtestati  elamuala  detailplaneeringuid 

vastavalt 13% ja 17%. Ülejäänud aastatel jäi kehtestatud elamualade hulk alla 10%.

Rakvere linna lähiümbruses kavandatud elamualadel ja samuti üle 30 krundi planeeritud 

elamualadel olid vee- ja kanalisatsioonitrassid lahendatud Rakvere linna trasside baasil. 

Ülejäänud elamuala detailplaneeringutel olid trassid kavandatud lokaalsetena.

2.2. Metoodika

Andmed  kehtestatud  elamuarenduse  detailplaneeringute  realiseerumisoleku  kohta  saadi 

avalike  andmebaaside  kaudu.  Info  elamualade  kruntimise  kohta  saadi  Maa-ameti 

geoportaalist.  Krunditud  elamualadel  kontrolliti  kinnistupõhiselt  ehitisregistri  andmeid 

väljastatud ehitus- ja kasutuslubade kohta.  Andmed väljastatud ehitus- ja kasutuslubade 

kohta on seisuga 08.07.2015.

Elamualadele  juurdepääsu  võimaluste  väljaselgitamiseks  vaadati  varustatust  ühis-

transpordiga.  Ühistranspordi  peatuste  asukohad  ja  nimetused  saadi  Maa-ameti  geo-

portaalist, Maanteameti kaardirakendusest ja busside sõidugraafikud võeti peatus.ee (2015) 

kodulehelt.  Seejärel  mõõdeti  ühistranspordipeatuste  ja  elamualade  omavaheline  kaugus 

ning  vaadati  busside  väljumisaegu  tipptundidel.  Nende  andmete  alusel  leiti  head 

ühistransporditsoonid ja autosõltuvuse piirkonnad.

Uuselamualade  juurdepääsetavuse  ja  kauguste  määramiseks  kasutati  Google  Maps 

kaardirakenduse teenust. Kaardil sisestati alguspunkt, milleks valiti Rakvere kesklinnas G. 

F. Adoffi ja Koidula tänava ristmik ning lõpp-punktiks vastav elamuala. Antud meetodiga 

leiti elamuala kaugus Rakvere kesklinnast (lähtuvalt eratranspordist) ja selleks kuluv aeg. 

Sama meetodiga leiti ka elamualade kaugused ja selleks kuluv aeg esmatasandi teenustest. 

Saadud ajalised kaugused jagati kolme gruppi: 0-5 minutit, 6-10 minutit ja 11-15 minutit. 

Nende tulemuste järgi koostati sümbolkaart,  mille tulemusena leiti kõige parimas seisus 

olev  elamuala  detailplaneering.  Kõik  eratranspordist  lähtuvad  ajalised  kaugused 

summeeriti  ja  anti  hindepunktid  vastavalt  0-2.  Kõik  kõige  parimas  seisus  (0-5  min) 
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eratranspordil baseeruvad uuselamuala detailplaneeringud said kaks hindepunkti. Järgmise 

klassi (6-10min) elamuala detailplaneeringud said ühe hindepunkti ja kõige ebasoodsamas 

(11-15 min) klassis olevad elamuala detailplaneeringud said 0 punkti. Saadud tulemuste 

põhjal  liigitati  elamuala  detailplaneeringud  klassidesse.  Esimesse  klassi  (väga  hea) 

kuulusid sellised elamuala detailplaneeringud milliste punktide summa jäi vahemikku 11-

14.  Teise  klassi  (hea)  kuulusid  sellised  elamuala  detailplaneeringud  milliste  punktide 

summa jäi  vahemikku (6-10).  Viimase  klassi  (rahuldav)  moodustasid  sellised elamuala 

detailplaneeringud milliste punktide summa jäi vahemikku 1-5. Tulemuste põhjal koostati 

sümbolkaart.

Jalgsiliikumise  ajaline  kaugus  Rakvere  kesklinnast  määrati  sama  meetodiga,  mis 

eratranspordil baseeruvad ajalised kaugused. Jalakäia ajaline kaugus määrati seetõttu, et 

antud meetod ei võimaldanud leida rattasõidu ajalist kaugust.

Elukeskkonna kvaliteedi hindamiseks viidi läbi detailplaneeringute toimikute tekstiline ja 

graafiline  analüüs.  Materjali  läbitöötamise  käigus  pöörati  tähelepanu  kvaliteetse 

elukeskkonna  parameetritele,  mis  selgusid  intervjuudest  omavalitsuse  planeeringu-

spetsialistidega  ja  mida  oli  kajastatud  töö  teoreetilises  osas.  Selleks  oli  avalik  ala, 

krundisisesed sõidu- ja kõnniteed, kõrvalsihtotstarbed, müraleevendavad meetmed. Lisaks 

vaadati  kas  detailplaneeringus  on  kajastatud  bussipeatuseid.  Kui  elamualale  ei  olnud 

planeeritud üldkasutatavat maad, vaadati seletuskirjast, kas on käsitletud vabaaja veetmise 

võimalusi  ümbruskonnas.  Elamuala  siseteede  puhul  vaadati  kas  need  on  planeeritud 

jätkuvatena  naaberkinnistutele  või  on  tupikteed.  Kui  detailplaneeringu  ala  asus  põhi-, 

kõrval- või tugimaantee ääres vaadati milliseid müraleevendus meetodeid on käsitletud.
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3. TULEMUSED

3.1. Kehtestatud elamualade hulk ja paiknemine

Autor grupeerib kehtestatud elamualade detailplaneeringud (DP) kruntide arvu järgi kolme 

gruppi. Esimese grupi (väikesed DP) moodustavad elamualad kus on detailplaneeringuga 

kavandatud viis kuni kümme krunti. Teise grupi (keskmised DP) moodustavad elamualad 

kus  on  kavandatud  11  kuni  29  krunti  ja  kolmanda  grupi  (suured  DP)  moodustavad 

detailplaneeringud millega  on  kavandatud  kolmkümmend  ja  enam krunti.  Alljärgnevalt 

kirjeldatakse tulemusi lähtuvalt nendest kolmest grupist.

Ajavahemikul 2005-2013 on Rakvere linn lähiümbruses kehtestatud antud kriteeriumitele 

vastavaid  elamuala  detailplaneeringuid  kokku 23.  Sõmeru  valda  jääb  neli,  Vinni  valda 

kaheksa ja Rakvere valda 11 kehtestatud uuselamuarenduse detailplaneeringut. Erisusena 

saab  välja  tuua,  et  Vinni  vallas  kahel  (9  ja  12)  väiksema  suurusega  elamuala 

detailplaneeringul  oli  koostatud  samale  alale  kaks  planeeringut  (lisa  2).  Uuema 

planeeringuga  täpsustati  ehitusõigust.  Rakvere  vallas  ühel  (14)  väiksema  suurusega 

elamuala  detailplaneeringul  oli  koostatud  samale  alale  kolm  planeeringut,  samuti 

ehitusõiguse täpsustamiseks. Grupeeritud kehtestatud elamuala detailplaneeringute hulk on 

välja toodud joonisel seitse. 
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Joonis 7. Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 kehtestatud elamuala DP
Allikas: autori koostatud 

Võrreldes kehtestatud elamuala detailplaneeringuid krundi arvu järgi, siis kõige suurem oli 

väikeste  DP hulk,  mis  moodustas  koguarvust  52%,  suured  DP 26%  ja  keskmiste  DP 

osakaaluks  jäi  22%. Kõige  enam (4)  oli  suuri  elamuala  DP Rakvere  vallas.  Väikeseid 

elamuala DP oli nii Rakvere kui ka Vinni vallas viis.

Suurtest elamuala DP piirnesid põhi-, tugi- või kõrvalmaanteega kolm (11, 17 ja 21) DP, 

kaks (1 ja 13) elamuala DP asus 200 m kaugusel tugi- või kõrvalmaanteest ja üks (16) 

elamuala  DP  1100m  kaugusel  tugimaanteest.  Keskmistest  DP  piirnesid  põhi-  või 

tugimaanteega kolm (8, 15 ja 19) ja kaks (7 ja 4) elamuala DP olid vastavalt 100 ja 340 m 

kaugusel  põhi-  või  kõrvalmaanteest.  Väikestest  DP  piirnesid  põhi-,  tugi-  või 

kõrvalmaanteega kuus (2, 3, 5, 10, 12 ja 22) ja ülejäänud kuue (6, 9, 14, 18, 20 ja 23) 

elamuala  DP kaugus  põhi-,  tugi-  või  kõrvalmaanteest  jäi  vahemikku  100-330  meetrit. 

Planeeringualade  paiknemine  on  välja  toodud  joonisel  8.  Kaks  (4  ja  22)  elamuala  DP 

asuvad Tallinn - Narva raudteest ca 200 meetri kaugusel.
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Joonis 8. Rakvere lähiümbruses aastatel 2005-2013 elamualade DP paiknemine
Allikas: autori koostatud 

Rakvere linna haldusüksuse piiriga külgneb viis elamuala DP. Kaks suurt DP (1, 11), kaks 

väikest DP (20, 23) ja üks keskmise suurusega elamuala DP (19).

3.2. Kehtestatud elamualade oleku staadium

Kehtestatud elamuala suurtest detailplaneeringutest olid 50% (11, 16, 17) sellised mis ei 

olnud üldse realiseerunud (lisa 2). Erisusena võib välja tuua ühe detailplaneeringu ala (11), 

millise kogu planeeringualast oli väljamõõdetud ainult üks pereelamumaa sihtotstarbega 

krunt, seega käsitleti antud ala kui mitte realiseerunut. Suurtest detailplaneeringutest 50% 

olid sellised millistel olid moodustatud krundid (katastriüksused).
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Keskmise  suurusega  detailplaneeringutest  60% (7,  8  ja  15)  olid  sellised  millistel  olid 

moodustatud krundid ja 40% (4 ja 19) ei olnud üldse realiseerunud. Väikese suurusega 

detailplaneeringutest  75% (5, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 22 ja 23) olid sellised millistel  olid 

moodustatud krundid ja 25% (2, 3, 20) ei olnud üldse realiseerunud.

Kehtestatud  suurte  elamuala  detailplaneeringutega  on  kokku  planeeritud  373  krunti. 

Keskmise suuruse detailplaneeringutega on kavandatud kokku 70 krunti ja väikeste detail-

planeeringutega on planeeritud kokku 84 pereelamumaa sihtotstarbega krunti (joonis 9).

Joonis 9. Planeeritud kruntide koguhulk ning väljastatud ehitus- ja kasutusload
Allikas: autori koostatud 

Jooniselt on näha, suurtel elamuala DP on välja antud kaks ehitusluba, keskmise suurusega 

elamuala DP on välja antud kaks kasutusluba ja väiksematel elamuala DP on välja antud 

kuus  ehitusluba  ja  kuus  kasutusluba.  Seega  võib  välja  tuua,  et  suured  elamuala 

detailplaneeringud  on  käesolevaks  ajaks  realiseerunud  0,6%.  Keskmise  suurusega 

detailplaneeringud on realiseerunud 4,3% ulatuses ja väikesed detailplaneeringud 14,3% 

ulatuses. Andmed elamuala detailplaneeringute realiseerumis astme kohta on välja toodud 

lisas 2.
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3.3. Omavalitsuse planeeringuspetsialistidega läbiviidud intervjuu 

Omavalitsuse planeeringuspetsialistid pidasid uutes elamuarendustes positiivseks seda, et 

valda lisanduksid uued maksumaksjad ja saavad endale kaasaegsed kodud rajada. Kõige 

suuremaks puuduseks peeti potentsiaalsete elanike vähesust Intervjuu küsimused on välja 

toodud lisas 1. 

Uuselamuarendust on enam soodustanud Rakvere linna lähedus.  Arendust  on pärssinud 

inimeste vähesus (lahkumine Tallinnasse), arendaja poolt trasside väljaehitamatta jätmine. 

Takistavaks teguriks peeti ka riigi omandis olevat maad, kuna selliste maadega tehtavad 

toimingud on aeglased ja ei soodusta seega omavalitsuse arengut.

Üldiselt  tunti  kehtivast  üldplaneeringust  (ÜP)  tuge.  Üldplaneeringus  on  paika  pandud 

piirangud ja määratud tsoneeringute põhjal maa perspektiivne sihtotstarve. Toodi välja, et 

ÜP  annab  arendajale  ette  raamid  ning  see  välistab  hilisemad  vaidlused  arendaja/ 

maaomanikuga. Ühel juhul märgiti ka, et ÜP-st pole mingit abi, kuna on koostatud ainult 

selleks, et nõuti.

Omavalitsuses on jäetud detailplaneeringuid algatamata põhjusel, et mõnes piirkonnas on 

raske tagada ühisveevõrgu ja  -kanalisatsiooniga katmist.  Algatamata on jäetud ka kuna 

pole saadud Keskkonnaministeeriumist luba (maavarad). 

Maaomanike  vahel  on vaidlusi  olnud krundile  juurdepääsu osas,  ei  jõuta  kokkuleppele 

rahastamise  suhtes.  Lisaks  toodi  välja,  et  vaidlusi  on  olnud  Maanteeametiga  - 

juurdepääsude osas ja omavalitsusega - kommunikatsioonide väljaehitamise kohustuse üle.

Elukeskkonna  aspektide  osas  toodi  välja  avalike  alade  ja  kergliiklusteede  vajalikkus. 

Suuremate elamualade planeerimisel tuleb ette näha puhke- ja mängualade loomine. Ühel 

juhul täheldati, et vallas ei ole selliste teemade üle arutletud.

Üldiselt  omavalitsustes  ei  ole  arutatud  tulevikustsenaariumeid  osaliselt  realiseerunud ja 

mitterealiseerunud detailplaneeringute suhtes. Ei peeta oluliseks sekkuda kuna tegemist on 

eravaldusega. Samas leiti, et perspektiivis on vajalik mitterealiseerunud detailplaneeringud 

tühistada.
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Kehtestatud uuselamuarendusi oli tunnistatud kehtetuks ühes omavalitsuses, seal oli seda 

tehtud arendaja initsiatiivil. Arendaja sai soodsalt maa müüa põllumehele. Ühel juhul toodi 

välja,  et  maaomaniku  algatusel  tunnistati  kehtetuks  algatamisotsus  kuna  arendaja  ei 

pidanud arendust enam perspektiivseks. 

Üheski omavalitsuses ei ole uuselamuarendused soodustanud järgnevaid arenguid. Samuti 

pole olnud võimalik teha koostööd tulevaste elanikega. Täheldati,  et inimesed tunnevad 

detailplaneeringute vastu üldse väga vähe huvi.  Koostööd tehakse peamiselt  kinnisvara 

omaniku/ arendajaga.

3.4. Ligipääs elamualadele ja esmatarbe teenustele

Planeeritud  uuselamualade  ajaline  kaugus  Rakvere  kesklinnast  määrati  lähtuvalt 

eratranspordist. Planeeritud uuselamualade ajaline kaugus on välja toodud joonisel 10 ja 

lisas 3.

Joonis 10.  Planeeritud uuselamualade ajaline kaugus Rakvere kesklinnast,  lähtudes era-

transpordist  Allikas: autori koostatud 
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Jooniselt  selgub,  et  suurem osa planeeritud uuselamualasid jääb  6-10 minuti  autosõidu 

kaugusele  Rakvere  kesklinnast.  Neli  uuselamuala  (1,  19,  20  ja  23)  jääb  0-5  minuti 

autosõidu  kaugusele.  Kaugusele  11-15  minutit  jääb  üks  suurema  suurusega  (16) 

uuselamuala. Parimas seisus on neli (1, 19, 20 ja 23) uuselamuala DP.

Planeeritud  uuselamualadele  määrati  ka  jalakäia  seisukohalt  ajaline  kaugus  Rakvere 

kesklinna. Planeeritud uuselamualade ajaline kaugus on välja toodud joonisel 11 ja lisas 3.

Joonis  11.  Planeeritud  uuselamualade  ajaline  kaugus  Rakvere  kesklinnast,  lähtudes 

jalgsikäigust Allikas: autori koostatud 

Jooniselt  selgub,  et  enamus  planeeritud  uuselamualasid  jääb  31-60  minuti  jalgsikäigu 

kaugusele Rakvere kesklinnast. Suurematest DP jääb eelnimetatud vööndisse neli (11, 13, 
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16, ja 17) uuselamuala keskmistest DP kolm (4, 7 ja 8) uuselamuala ning väiksematest DP 

seitse (3, 9, 10, 12, 14, 18 ja 20) uuselamuala. Kaks (1 ja 21) suuremat elamuala DP, üks 

(19) keskmise suurusega elamuala DP ning samuti üks (23) väiksem planeeritud elamuala 

DP jäävad  0-30  minuti  jalgsikäigu  kaugusele  Rakvere  kesklinnast.  Kaugusele  61-90+ 

minuti jalgsikäigu kaugusele jääb neli (2, 5, 6 ja 22) väiksemat planeeritud uuselamuala DP 

ja üks (15) keskmise suurusega uuselamuala DP. Parimas seisus on neli (1, 19, 21 ja 23) 

uuselamuala DP.

Joonisele  11  on  peale  kantud  ka  olemasolevad  kergliiklusteed  ning  samuti 

teemaplaneeringuga "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" (2015) planeeritud I, II, 

ja III eelistusega kergliiklusteed. 

Lähtuvalt  elamuala  ja  ühistranspordipeatuse  omavahelisest  kaugusest  ning  busside 

sõidugraafikust leiti  head ühistransporditsoonid ja autosõltuvuse piirkonnad (joonis 12). 

Elamuala  kaugused peatusteni  ja  tipptundidel  bussi  väljumine  30 minuti  järel  on  välja 

toodud lisas 3. 

Joonis  12.  Planeeritud  uuselamualade  paiknemine  heas  ühistransporditsoonis  või  auto-

sõltuvuse piirkonnas  Allikas: autori koostatud 
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Jooniselt selgub, et heasse ühistransporditsooni jääb kokku kolm planeeritud uuselamuala. 

Väiksematest  elamuala  DP jääb  sellesse  tsooni  kaks  (3  ja  14)  ja  üks  (15)  keskmise 

suurusega  elamuala  DP.  Kõik  ülejäänud  planeeritud  elamuala  DP jäävad autosõltuvuse 

piirkonda. 

Kõigile  elamuala  DP  määrati  ajaline  kaugus  kohaliku  omavalitsuseni lähtudes 

eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb kolm suuremat 

(11, 17, 21) planeeritud uuselamuala DP, kaks keskmise suurusega (15, 19) planeeritud 

uuselamuala DP ja üheksa väiksemat  (2,  3,  5,  9,  14,  18,  20,  22,  23) uuselamuala DP. 

Kaugusele  6-10 minuti  vööndisse autosõidu  kaugusele  jääb kolm suuremat  (1,  13,  16) 

planeeritud uuselamuala DP, kolm keskmise suurusega (4, 7, 8) planeeritud uuselamuala 

DP ja kolm väiksemat (6, 10, 12) uuselamuala DP. Kaugusele rohkem kui 11 minutit ei jää 

ükski uuselamuala DP. I vööndisse jääb kokku 14 (2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22 ja 

23) uuselamuala DP.

Kõigile elamuala DP määrati  ajaline kaugus kohaliku omavalitsuse territooriumil asuva 

koolini lähtudes eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb 

üks  suurem (1)  planeeritud  uuselamuala  DP,  üks  keskmise  suurusega  (15)  planeeritud 

uuselamuala  DP  ja  kaks  väiksemat  (2,  3)  uuselamuala  DP.  Kaugusele  6-10  minuti 

vööndisse autosõidu kaugusele jääb neli suuremat (11, 13, 16, 21) planeeritud uuselamuala 

DP, neli keskmise suurusega (4, 7, 8, 19) planeeritud uuselamuala DP ja kaheksa väiksemat 

(5, 6, 9, 10, 12, 20, 22, 23) uuselamuala DP. Kaugusele 11-15 minuti vööndisse autosõidu 

kaugusele jääb üks suurem (17) planeeritud uuselamuala DP ja kaks väiksemat (1, 2, 3 ja 

18) uuselamuala DP. I vööndisse jääb kokku neli (1, 2, 3, ja 15) uuselamuala DP.

Kõigile elamuala DP määrati  ajaline kaugus kohaliku omavalitsuse territooriumil asuva 

lasteaiani lähtudes eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele 

jääb üks keskmise suurusega (15) planeeritud uuselamuala DP ja neli väiksemat (2, 3, 5, 6) 

uuselamuala DP. Kaugusele 6-10 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb viis suuremat 

(1,  11,  13,  16,  21)  planeeritud  uuselamuala  DP,  neli  keskmise  suurusega  (4,  7,  8,  19) 

planeeritud uuselamuala DP ja kuus väiksemat (9, 10, 12, 20, 22, 23) uuselamuala DP. 

Kaugusele 11-15 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb üks suurem (17) planeeritud 

uuselamuala DP ja kaks väiksemat (14, 18) uuselamuala DP. I vööndisse jääb kokku viis 

uuselamuala (2, 3, 5, 6 ja 15).
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Kõigile  elamuala  DP  määrati  ajaline  kaugus  esmatarbekaupluseni lähtudes 

eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb kuus suuremat 

(1, 11, 13, 16, 17, 21) planeeritud uuselamuala DP, neli keskmise suurusega (7, 8, 15, 19) 

planeeritud uuselamuala DP ja kaksteist väiksemat (2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22 ja 

23)  uuselamuala  DP.  Kaugusele  6-10  minuti  vööndisse  autosõidu  kaugusele  jääb  üks 

keskmise  suurusega  (4)  planeeritud  uuselamuala  DP.  I vööndisse  jääb  kokku  22 

uuselamuala (va 4).

Kõigile  elamuala  DP  määrati  ajaline  kaugus  spordi-/  vabaajakeskuseni lähtudes 

eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb kaks suuremat 

(1, 21) planeeritud uuselamuala DP, üks keskmise suurusega (19) planeeritud uuselamuala 

DP ja neli  väiksemat (2,  3, 20,  23) uuselamuala DP. Kaugusele 6-10 minuti  vööndisse 

autosõidu kaugusele jääb neli suuremat (11, 13, 16, 17) planeeritud uuselamuala DP, neli 

keskmise suurusega (4, 7, 8, 15) planeeritud uuselamuala DP ja kaheksa väiksemat (5, 6, 9, 

10, 12, 14, 18, 22) uuselamuala DP.  Kaugusele 11-15 minuti vööndisse ei jäänud ükski 

elamuala DP. I vööndisse jääb kokku seitse uuselamuala (1, 2, 3, 19, 20, 21 ja 23).

Kõigile  elamuala  DP  määrati  ajaline  kaugus  Rakvere  raudteejaamani lähtudes 

eratranspordist. Kaugusele 0-5 minuti vööndisse autosõidu kaugusele jääb üks suurem (1) 

planeeritud uuselamuala DP, kaks keskmise suurusega (4, 19) planeeritud uuselamuala DP 

ja kaks väiksemat (20, 23) uuselamuala DP. Kaugusele 6-10 minuti vööndisse autosõidu 

kaugusele  jääb  viis  suuremat  (11,  13,  16,  17,  21)  planeeritud  uuselamuala  DP,  kolm 

keskmise suurusega (7, 8, 15) planeeritud uuselamuala DP ja üheksa väiksemat (2, 3, 5, 9, 

10,  12,  14,  18,  22)  uuselamuala  DP.  Kaugusele  11-15  minuti  vööndisse  autosõidu 

kaugusele jääb üks väiksem (6) uuselamuala DP. I vööndisse jääb kokku viis uuselamuala 

(1, 4, 19, 20 ja 23)

Kõik eratranspordist lähtuvad ajalised kaugused summeeriti ja anti hindepunktid vastavalt 

0-2.  Punkti  2  said  parimas  seisus  (0-5  min)  eratranspordil  baseeruvad  uuselamuala 

detailplaneeringud.  Järgmise  klassi  (6-10min)  elamuala  detailplaneeringud  said  ühe 

hindepunkti ja kõige ebasoodsamas (11-15 min) klassis olevad elamuala detailplaneeringud 

said 0 punkti. Saadud tulemuste põhjal leiti klassid. Esimesse klassi (väga hea) elamuala 

DP punktide summa jäi vahemikku 11-14. Teise klassi (hea) kuulusid sellised elamuala DP 
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milliste  punktide  summa jäi  vahemikku  (6-10).  Viimase  klassi  (rahuldav)  moodustasid 

sellised  elamuala  DP  milliste  punktide  summa  jäi  vahemikku  1-5.  Tulemuste  põhjal 

koostati sümbolkaart (joonis 13).

Joonis 13. Planeeritud uuselamualade summeeritud ajaline kaugus  Allikas: autori koostatud 

Jooniselt  on näha,  et  klassi  "väga hea"jäi  seitse elamuala DP. klassi "rahuldav" jäi  üks 

suurem elamuala DP. Kõik ülejäänud elamuala DP jäid klassi "hea". 

3.5. Elamualade kõrvalsihtotstabed ja kvaliteetse elukeskkonna parameetrid

Kõrvalsihtotstarbena  käsitleti  detailplaneeringu  sihtotstarbe  järgi  liigitatuna  ridaelamu 

maad  ja  korterelamu  maad.  Katastri  sihtotstarbe  järgi  liigitatuna  käsitleti  kõrval-
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sihtotstarbena  ärimaa,  sotsiaalmaa ehk ühiskondlike  ehitiste  maa,  üldkasutatava  maa ja 

maatulundusmaa sihtotstarbeid. Elamuala detailplaneeringute sihtotstarbed on välja toodud 

joonisel 14 ja lisas 5.

Joonis 14. Planeeritud uuselamualade kõrvalsihtotstarbed  Allikas: autori koostatud 

Jooniselt  selgub,  et  vähemalt  üks  kõrvalsihtotstarve  (Üm)  on  planeeritud  kolmele 

suuremale elamuala DP (13, 17, ja 21). Ühele suuremale elamuala DP (16) on planeeritud 

kaks kõrvalsihtotstarvet (Üm ja ER) ja kahele neli (1 ja 11) kõrvalsihtotstarvet ( Üm, ER, 

EK  ja  Üh).  Ärimaa  sihtotstarvet  ei  ole  planeeritud  ühelegi  suuremale  elamumaa 

detailplaneeringule.

Neljale  keskmise  suurusega  elamuala  DP  on  planeeritud  kaks  kõrvalsihtotstarvet. 

Elamualadel 7 ja 8 on kõrvalsihtotstarbeks planeeritud ridaelamu maa ja üldkasutatav maa 

ning elamualal  19 ärimaa ja üldkasutatav maa. Ühele keskmise suurusega elamuala DP 

(15) on planeeritud ärimaa ja maatulundusmaa (kasutatav üldmaana) sihtotstarve. Ühele 

keskmise suurusega elamuala DP (4) ei ole kõrvasihtotstarvet määratud. 
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Väiksemate elamualade DP seast on kahele elamualale planeeritud üks kõrvalsihtotstarve. 

Elamualal  (10)  on  planeeritud  kõrvalsihtotstarbena  ridaelamu  maa  ja  elamualal  (12) 

üldkasutatav  maa.  Kõigile  ülejäänud  väikestele  elamuala  DP ei  ole  kõrvasihtotstarvet 

määratud.  Ilma  avaliku  alata  planeeritud  uuselamualade  puhul  ei  olnud  üldiselt  ka 

toimikutes antud teemat kajastatud.  Kolme uuselamuala (3, 4 ja 6) puhul on käsitletud 

alternatiivseid  vabaaja  veetmise  võimalusi.  Kõige  enam  neli  kõrvalsihtotstarvet  oli 

planeeritud kahele (1 ja 11) suuremale elamuala detailplaneeringule.

Elamuala  siseteedest  kõnniteed on  planeeritud  peaaegu  kõikidele  elamuala 

detailplaneeringutele.  Kõnniteid  ei  ole  planeeritud  neljal  (2,  9,  12  ja  23)  väiksemal 

elamuala detailplaneeringul. Elamuala sisesed teed on välja toodud lisas 5.

Elamuala  siseteedest  sõiduteed on  nii  suurematel  elamualade  DP  kui  ka  keskmise 

suurusega  elamuala  DP  planeeritud  valdavalt  jätkuvatena  teistele  kinnistutele  või  on 

elamuala läbivad. Väiksematele elamuala DP on iseloomulik üks tupiktee ümberpööramis- 

kohaga.

Kahele  elamuala  DP on planeeritud  elamuala  teenindav  ühistranspordi peatus.  Nende 

hulgas  on  üks  suurem (1)  elamuala  DP ja  üks  väiksema (10)  suurusega  elamuala  DP. 

Seitsme elamuala detailplaneeringu puhul on kajastatud bussipeatuse asukohta või kaugust 

planeeritavast alast. Nende hulka kuulub kolm (4, 7 ja 15) keskmise suurusega ja neli (2, 3, 

5  ja  14)  väiksema  suurusega  elamuala  detailplaneeringut.  Ülejäänud  elamuala 

detailplaneeringute puhul ei ole bussipeatuse asukohta või kaugust käsitletud (lisa 5).

Müra leevendavate meetmete (lisa 5) all  oli  peamiselt  ettenähtud müratõkke rajatis või 

kirjeldatud  ehituslikke  võtteid.  Ühe  väiksema  (12)  elamuala  DP  puhul  ei  olnud 

planeeringuga käsitletud müra leevendavaid meetmeid kuid välivaatluse tulemuste kohaselt 

on rajatud müratõkke vall.  Maantee sanitaarkaitsevööndisse jäävatest elamualade detail-

planeeringutest  oli  müra  leevendavaid  meetmeid  käsitletud  kõigis  kolmes  grupeeritud 

detailplaneeringute  grupis  (3,  5,  17,  19,  21  ja  22).  Erisusena  võib  ühe  (21)  suurema 

elamuala  DP puhul  välja  tuua,  et  müratõkke  rajatise  väljaehitamine  toimub  vastavalt 

elanike soovile. Käesolevaks ajaks on müratõkke vallid rajatud elamualadel (8, 10, 12 ja 

17).
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4. ARUTELU

Käsesoleva  töö  lähtematerjaliks  olid  aastatel  2005  -  2013  Rakvere  linna  lähiümbruses 

kehtestatud  23  uuselamualade  detailplaneeringut.  Valimisse  võeti  detailplaneeringud 

millega oli moodustatud viis ja enam pereelamu maa (EP) sihtotstarbega krunti Rakvere 

linna  lähitagamaal.  Elamuala  detailplaneeringud  grupeeriti  kruntide  arvu  järgi  kolme 

gruppi. Elamualad millega oli kavandatud 5-10 krunti liigitati väikesteks elamuala DP, 11-

29 keskmise suurusega elamuala DP ja 30+ liigitati suurteks elamuala DP. 

Maasikamäe  jt  (2011)  on  välja  toonud,  et  põllumajandusmaa  odava  hinna  ja  elanike 

kasvavate sissetulekute (kuni 2007 - 2008) tulemusena on enamik uusi arendusprojekte 

toimunud  linnade  äärealadel  ja  peamiselt  põllumajandusmaa  arvelt.  Rakvere  linna 

lähiümbruse  elamuala  detailplaneeringud  on  planeeritud  samuti  põllumaale  (58%)  ja 

asuvad valdavalt Rakvere linnapiiri vahetus läheduses. 

Lähtuvalt tehtud uuringule oli suurte elamualade DP kokku planeeritud 343 krunti, millest 

ehituseni oli  realiseerunud 0,6%. Keskmise suurusega elamualade DP oli  krunte kokku 

planeeritud 70, millistest ehituseni oli realiseerunud 4,3%. Kõige rohkem olid ehituseni 

realiseerunud väiksema suurusega elamuala DP. Kogu planeeritud kruntide arvust (84) oli 

realiseerunud  14,3%.  Seega  saab  nõustuda  teiste  autoritega  (Gauk,  Roose  2013; 

Maasikamäe 2011), et turul on arendusprojekte rohkem kui on tegelik vajadus nende järele. 

Mitterealiseerumise üheks põhjuseks võib pidada ka asjaolu, et käesolevas töös käsitletud 

detailplaneeringutest  algatati  69% aastatel  2005-2006.  Eestis  väljastati  uute  eluruumide 

ehitamiseks kõige enam lubasid 2006. aastal (Gauk ja Roose 2013). Seega kui mujal Eestis 

käis hoogne ehitamine, siis Rakvere lähiümbruses alles hakati uuselamualasid planeerima. 

Uuselamualade  detailplaneeringute  kehtestamine  oli  kõige  intensiivsem aastatel  2006  - 

2008.  Sellel  perioodil  kehtestati  kõigist  elamuala  detailplaneeringutest  70%.  Eestis 

peetakse  aastaid  2005  -  2008  kinnisvarabuumiks  (Leetmaa,  Metspalu  2013).  Sellest 

lähtuvalt  kehtestati  Rakvere  linna  lähiümbruse  elamuala  detailplaneeringud  peamiselt 
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buumiaja  lõpus.  Käesoleva  töö  autor  leiab  samuti,  et  uusasumite  rajamine  väiksemate 

linnade lähiümbruses toimus ajalises nihkes ning väiksemates mastaapides kui suuremate 

linnade lähiümbruses (Leetmaa jt 2011).

Omavalitsuse  planeeringuspetsialistidega  läbiviidud  intervjuudest  selgus,  et  uuselamu-

arendust takistavaks teguriks on riigi omandis olevad maad, kuna selliste maadega tehtavad 

toimingud  on  aeglased  ja  ei  soodusta  omavalitsuse  arengut.  Samuti  on  omavalitsusel 

raskusi vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel.  Autori  arvates peaks riik rohkem 

soodustama (toetama) omavalitsuste arengut just väljaspool suurlinnu. 

Käesoleva  töö  tulemustest  selgus,  et  suurte  elamuala  detailplaneeringutega  oli  kokku 

kavandatud  343  krunti,  millest  oli  realiseerunud  ehituseni  0,6%,  keskmiste  elamuala 

detailplaneeringutega oli kokku kavandatud 70 krunti,  millest oli realiseerunud 4,3% ja 

väiksemate  elamuala  detailplaneeringutega  oli  kokku  kavandatud  84  krunti,  millest  oli 

realiseerunud 14,3%. Saku valla detailplaneeringute realiseerumist uurinud Alekask (2012) 

toob  välja,  et  vähem  krunte  kavandavad  detailplaneeringud  (kuni  üheksa)  olid 

realiseerunud 4% võrra rohkem kui enam krunte kavandavad detailplaneeringud. Rakvere 

linna lähiümbruse väiksemad elamuala detailplaneeringud olid samuti teistest grupeeritud 

elamuala  detailplaneeringutest  realiseerunud  suuremal  määral.  Seega  saab  järeldada,  et 

detailplaneeringute  realiseerumist  on  soodustanud  väiksema  krundi  arvuga  detail-

planeeringute kavandamine.

Tulemustest  selgus,  et  Vinni  vallas  kahel  (9  ja  12)  väiksema  suurusega  elamuala 

detailplaneeringul oli koostatud samale alale kaks planeeringut ja Rakvere vallas ühel (14) 

väiksema  suurusega  elamuala  detailplaneeringul  oli  koostatud  samale  alale  kolm 

planeeringut.  Autori  arvates  näitab  see  arendaja  sihipärast  ja  järjepidevat  soovi 

detailplaneeringuga kavandatu elluviimiseks ning kiiret reageerimist turunõudlusele.

Töö tulemustest selgus, et heasse ühistransporditsooni jäi kolm uuselamuala. Ülejäänud 20 

uuselamuala liigitati autosõltuvuse piirkonnaks. Seega, võib väita, et Rakvere lähiümbruse 

elamuala detailplaneeringud omavad valglinnastumise tunnuseid. Ühistranspordi liikumise 

sagedus oli  parem Rakvere -  Haljala teel,  Pärnu - Rakvere - Sõmeru teel  ja Rakvere - 

Väike-  Maarja  -  Vägeva  teel.  Tehtud  uuringu  põhjal  saab  järeldada,  et  ühistranspordi 
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liikumissagedus  on  ühistranspordi  kasutamise  seisukohalt  suuremaks  takistuseks  kui 

kaugus ühistranspordi peatuseni. Autor jagab Jüssi (2004) seisukohta, et valglinnastunud 

aladel  tuleks  eelisarendada ühistransporti  ja  kergliiklust  kuna sellise  transpordisüsteemi 

keskonnamõjud on tunduvalt väiksemad kui sõiduauto kasutamisel ning samuti on need 

kättesaadavad ja taskukohased kõikidele ühiskonnagruppidele.

Töös  käsitletud  eratranspordist  lähtuvad  kaugused  summeeriti  ja  koostati  sümbolkaart. 

Tulemustest selgus, et eratranspordiga ligipääs kõigile töös määratud kohtadele, vastavalt 

koostatud  kvaliteedi  klassidele  jäid  väga  heasse  või  heasse klassi  valdav  osa elamuala 

detailplaneeringutest,  seega võib öelda, et esmatarbe teenused asuvad kuni 10 minutilise 

autosõidu kaugusel.

Töös  määrati  ajaline  kaugus  Rakvere  kesklinnast  ka  jalakäia  seisukohalt,  kuna  antud 

meetodid  ei  võimaldanud  jalgrattaga  läbimise  aega  leida.  Samuti  kanti  kaardile  kõik 

olemasolevad ja  kavandatavad I-III  eelistusega kergliiklusteed.  Lähtuvalt  joonisest  (11) 

võib  väita,  et  kõikide  kergliiklusteede  realiseerumisel  on  valdaval  osal  uuselamualadel 

turvalised alternatiivsed liikumisvõimalused. 

Töö  tulemustest  lähtuvalt  olid  monofunktsionaalsena  planeeritud  peamiselt  väiksemad 

elamuala  detailplaneeringud.  Kõigile  suurematele  elamuala  detailplaneeringutele  oli 

planeeritud  vähemalt  üks  kõrvalsihtotstarve.  Kõrvalsihtotstarbena  oli  planeeritud  kõige 

rohkem üldkasutatava maa sihtotstarvet (avalik ala). 

Detailplaneeringute  toimikute  tekstilise  ja  graafilise  analüüsi  põhjal  saab  välja  tuua,  et 

elamuala  siseteedest  kõnniteed  olid  valdavalt  planeeritud  kõikidele  elamuala 

detailplaneeringutele.  Elamuala  sisesed  sõiduteed  olid  suurematel  elamuala 

detailplaneeringutel  sidusad,  kirjeldatud oli  ka liikluse rahustamise võtteid.  Väiksemaid 

elamuala detailplaneeringuid iseloomustas sissesõiduteena tupiktee koos ümberpööramis 

kohaga. Põhi- ja tugimaanteede äärde planeeritud elamuala detailplaneeringutel oli kõigil 

käsitletud müra leevendavaid meetmeid.

Põder  (2009)  on  välja  toonud,  probleemid  uuselamupiirkondade  elanikele  tulenevad 

enamjagu sellest,  et  detailplaneeringute  koostamise  käigus  ei  ole  arvestatud  kvaliteetse 
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elukeskkonna loomisega. Samuti toob ka Metspalu (2005) välja, läbimõtlematult koostatud 

detailplaneeringutega on pahatihti  kavandatud elukeskkonna halba kvaliteeti.  Käesoleva 

töö  autor  ei  jaga  teiste  autorite  arvamust  kvaliteetse  elukeskkonna  loomise  suhtes. 

Lähtuvalt käesolevast uurimustööst võib järeldada: Rakvere linna lähiümbruse elamuala 

detailplaneeringute koostamisel on arvestatud kvaliteetse elukeskkonna loomisega.

Lähtuvalt koostatud joonistele (1, 2, 3 ja 4) elanike arvu muutuste kohta Rakvere linnas, 

Sõmeru  vallas,  Vinni  vallas  ja  Rakvere  vallas  võib  järeldada,  et  detailplaneeringute 

realiseerumine Rakvere linna tagamaal  ei  sõltu  niivõrd sellest,  millist  elukeskkonda on 

planeeringuga  kavandatud  vaid  tõsiasjast,  et  Eestis  tervikuna  koonduvad  inimesed 

peamiselt Tallinna ja Tartu linnaregioonidesse ja ülejäänud Eesti lihtsalt tühjeneb.

Käesoleva töö autor  soovitab arendajatel  hoolikalt  läbi  mõelda kellele  nad uusarendusi 

kavandavad? Perspektiivis oleks mõtekas leida ennem potentsiaalsed elanikud ja seejärel 

kavandada juba koos uute asukatega nende vajadustele vastav keskkond. Omavalitsused 

peaksid kujundama konkreetsed kriteeriumid millele peab (enne algatamisotsuse tegemist) 

uusarendus  vastama,  selliste  seisukohtade  kujundamine  välistab  arendajate  liigsest 

entusiasmist ajendatud arendused.
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KOKKUVÕTE

Eestis algas intensiivne uusasumite rajamine linnatagustele maadele 2000. aastate alguses. 

Kõige  rohkem  uusi  hooneid  on  kerkinud  suurlinnade  Tallinna  ja  Tartu  tagamaale. 

Analoogne tegevus toimus ajalises nihkes ning väiksemates mastaapides ka väiksemate 

linnade  lähiümbruses.  Rakvere  linna  tagamaal  sai  suurem uuselamualade  planeerimine 

alguse 2005 - 2006 aastal. Eestis on valglinnastumist uuritud peamiselt Tallinna ja Tartu 

tagamaal. Andmed planeerimistegevuse kohta väiksemate linnade tagamaal puuduvad.

Käesoleva  magistritöö  eesmärgiks oli  uurida  millises  mahus  on  aastatel  2005-2013 

kehtestatud detailplaneeringutega elamuarendused Rakvere linna tagamaal realiseerunud 

ning  välja  selgitada  detailplaneeringud,  milliseid  oleks  mõtekas  tulevikus  realiseerida 

lähtuvalt nende pakutavast elukvaliteedist.

Uurimistöö lähteandmeteks oli  ajavahemikus 2005–2013 Sõmeru vallas,  Vinni vallas ja 

Rakvere  vallas  kehtestatud  elamuala  detailplaneeringud,  millega  oli  kavandatud  viis  ja 

enam pereelamu maa krunti.  Käesolevas uuringus kasutati kombineeritud kvalitatiivseid 

uurimismeetodeid. 

Olulisemad tulemused:

• Rakvere linna lähiümbruse elamuala detailplaneeringud on planeeritud peamiselt 

põllumaale ja asuvad valdavalt Rakvere kesklinnast kuni kolme kilomeeti kaugusel;

• Rakvere linna lähiümbruses on planeeritud elamuarendusi rohkem kui on tegelik 

vajadus nende järele;

• Rakvere  lähiümbruse  elamuala  detailplaneeringud  omavad  valglinnastumise 

tunnuseid, kuna on orinteeritud autokasutusele;

• Esmatarbeteenused asuvad elamuala detailplaneeringutest kuni 10 minuti autosõidu 

kaugusel;

• Teemaplaneeringus  "Lääne.-.Viru  maakonna  jalg-  ja  jalgrattateede  teema-

planeering"  kavandatud  kergliiklusteede  realiseerumisel  oleks  suuremal  osal 
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uuselamualadel olemas turvalised alternatiivsed liikumisvõimalused;

• Vähem  krunte  kavandavad  detailplaneeringud  olid  planeeritud  mono-

funktsionaalsematena;

• Rakvere linna lähiümbruse elamuala suuremate detailplaneeringute koostamisel on 

arvestatud kvaliteetse elukeskkonna loomisega.

Tulemustest selgus, et detailplaneeringute realiseerumist on soodustanud väiksema krundi 

arvuga detailplaneeringute kavandamine ja arendajate järjepidev ning sihipärane tegevus ja 

kiire  reageerimine  turunõudlusele.  Kuid  samas  toob  see  kaasa  monofunktsionaalsema 

elukeskkonna kavandamise.

Lähtuvalt  detailplaneeringute  pakutavast  heast  elukvaliteedist  oleks  tulevikus  mõtekas 

realiseerida kaks Rakvere linnaga piirnevat suuremat elamuala detailplaneeringut. Antud 

detailplaneeringualad  piirnevad  Rakvere  linnaga  ning  nendega  on  planeeritud 

mitmekesisemat elukeskkonda.

Tulemuste  põhjal  võib  järeldada,  et  detailplaneeringute  realiseerumine  Rakvere  linna 

tagamaal ei sõltu niivõrd sellest, millist elukeskkonda on planeeringuga kavandatud vaid 

tõsiasjast,  et  Eestis  tervikuna  koonduvad  inimesed  peamiselt  Tallinna  ja  Tartu  linna-

regioonidesse ja ülejäänud Eesti lihtsalt tühjeneb. 
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SUMMARY

The intensive establishment of new settlements to the urban areas in Estonia started at the 

beginning of the 2000-s. The largest number of buildings has been constructed near the 

cities Tallinn and Tartu. Similar action in temporal shift and smaller measures took place 

nearby the other towns as well. Major planning of new settlements near Rakvere began in 

2005-2006. Urban sprawl in Estonia has been studied mainly near Tartu and Tallinn. The 

information about planning activities nearby smaller towns is missing.

The aim of the current thesis was to study the quantity of detailed plans of residential 

development established in 2005 – 2013 in the near vicinity of Rakvere and to ascertain 

detailed plans which were reasonable to realize in the future according to the quality of life 

they offer.

Basic data of the research were detailed plans of housing areas established in counties 

Vinni,  Sõmeru,  and  Rakvere  in  which  were  planned  five  and  more  family  residential 

grounds between 2005-2013. For the present study combined qualitative research methods 

were used.

Main results:

• Detailed plans of housing area in the vicinity of Rakvere are mainly planned to the 

arable and lie mostly until three kilometres from the centre of Rakvere;

• There  are  more  planned  residential  developments  near  Rakvere  than  the  real 

necessity for them is;

• Detailed plans of housing area of the vicinity of Rakvere have the characteristics of 

urban sprawl as they are orientated to the usage of cars;

• Basic services are about a 10–minute- car drive from the detailed plans of housing 

area;

• The realization of light traffic roads plan“ Thematic plan of foot- and bicycle paths 

of West Viru County” could give secure alternative mobility opportunities to the 
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most new settlement areas;

• Detailed plans with less grounds were planned more monofunctional;

• In  compiling  detailed  plans  of  housing  area  near  Rakvere  the  creation  of  high 

quality living environment has been taken into account.

According  to  the  results  the  realization  of  detailed  plans  is  promoted  by planning  the 

detailed  plans  with  smaller  number  of  grounds,  consistent  and  purposeful  action  of 

developers  and  fast  response  to  the  market  demand.  On  the  other  hand  it  entails  the 

designing more monofunctional living environment.

On the basis of high quality of living offered by detailed plans it would be reasonable to 

realize two biggest detailed plans of housing areas bordered to Rakvere in the future. As 

those  detailed  plan  areas  are  bordered  to  Rakvere  more  diverse  living  environment  is 

planned with them.

In conclusion it can be said that the realization of detailed plans in the vicinity of Rakvere 

does not depend as much on planned living environment but on the fact that people in 

Estonia prefer living in city regions of Tallinn and Tartu and the rest of Estonia empties.
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Lisa 1. Intervjuu küsimused omavalitsuse planeeringuspetsialistile

1. Mida  peate  positiivseks  uutes  elamuarendustes  ja  millised  on  kõige  suuremad 

puudused?

2. Mis teie hinnangul on soodustanud või pärssinud uuselamuarenduste arengut?

3. Kas tunnetate kehtivast üldplaneeringust tuge detailplaneeringute kavandamisel?

4. Kas  vallas  on  jäetud  detailplaneeringuid  (uuselamuarendused)  algatamata  ja 

millised  on  peamised  argumendid  DP  algatamata  jätmisel  (majanduslikud, 

poliitilised, tehnilised, jt)?

5. Kas planeeringute koostamise ajal on olnud vaidlusi maaomanike vahel? Milliseid?

6. Kas vallas on välja kujunenud (arutatud) elukeskkonna aspekte? 

7. Kas  on  arutatud  millised  võiksid  olla  tulevikustsenaariumid  mitterealiseerunud 

detailplaneeringute suhtes? Osaliselt realiseerunud detailplaneeringute suhtes? 

8. Kui  vallas  on  kehtestatud  uuselamuarendusi  tunnistatud  kehtetuks,  siis  kelle 

initsiatiivil  seda  on  tehtud?  Kas  vald  saab  ise  detailplaneeringute 

tühistamisprotsessi suunata?

9. Kas uuselamuarendused on soodustanud järgnevaid arenguid (teede asfalteerimine, 

kergliiklusteed, elektrivarustus, jt)?

10. Kas arendustegevuse käigus on olnud võimalik teha koostööd tulevaste elanikega?
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Lisa 2. Kehtestatud elamualade detailplaneeringute andmed ja neid iseloomustavad 

näitajad

Nr DP nimetus
ja

küla

Algata-
mise
aasta

Kehtes-
tamise 
aasta

Elamu-
kruntide 
(EP) arv

Keskmine 
krundi 

suurus või 
vahemik m²

Märkused

Sõmeru vald

1 Pagusoo 
elamupiirkonna 
DP, Ussimäe

2005 2007 52 1500-2700 2 ehitusluba 

2 Külmallika 
kinnistu I maatüki 
DP, Koovälja

2006 2007 6 11107 ei ole 
realiseerunud

3 Juhani kü IV 
maatüki DP, 
Sõmeru alevik

2005 2013 10 1274-2283 ei ole 
realiseerunud

4 Roodevälja lauda 
DP, Roodevälja 

2008 2013 18 1500-3225 ei ole 
realiseerunud

Vinni vald

5 Männikmäe 
kinnistu DP, 
Mõdriku

2005 2006 6 2519 1 ehitusluba 

6 Mariallika DP, 
Mõdriku

2005 2007 8 2308 1 kasutusluba 
1 ehitusluba 

7 Arvo kinnistu ja 
selle lähiümbruse 
DP, Piira 

2006 2007 14 1538-1922 1 kasutusluba 

8 Mäemetsa kinnistu 
DP, Piira

2006 2007 12 1526-6882 2 kasutusluba 

9 Aru 1, Aru 9 DP, 
Piira 

2006 (I)
2007 (II)

2006 (I)
2008 (II)

9 2120-5910 2 ehitusluba
1 kasutusluba

10 Arvo ja Arturi I 
lõunapoolsete 
osade DP, Piira

2006 2008 9 1520-2580 mood. krundid 
kasutusluba 

vee- ja 
kanalisatsiooni-

torustikule

11 Metsniku DP, Piira 2005 2011 52 EP, 3 
ER,
1EK

1261-3507 ei ole 
realiseerunud

12 Kastani, Kase ja 
Lepa kinnistute 
DP, Piira 

2004 (I)
2011 (II)
2013(III)

2006 (I)
2012 (II)
2013 (III)

7 EE2 
kahe 

korteriga 
elamud

1902 1 kasutusluba 
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Rakvere vald

13 Liivakalda 
maaüksuse DP, 
Tõrremäe 

2004 2005 67 EP 1200-2500 mood. krundid 

14 Saeveski kinnistu 
DP (I)/ Nurmiku 
tee elamuala DP 
(II), Tõrma 

2006 (I)
2013 (II)

2007 (I)
2013 (II)

8 EP 1511 3 kasutusluba 
1 ehitusluba 

15 Kõrtsi kinnistu DP, 
Päide

2005 2007 11 EP 1522 mood. krundid 

16 Kinguküla kinnistu 
DP, Päide

2007 2007 34 EP 1659-3525 ei ole 
realiseerunud

17 Rebase kinnistu 
DP, Tõrma 

2006 2008 109 EP 1049-2387 ei ole 
realiseerunud

18 Künka kinnistu DP, 
Taaravainu

2007 2008 5 EP 4860 mood. krundid 

19 Tammiku/ Roosi 
kinnistute DP, 
Taaravainu 

2007 2008 15 EP 920-1580 ei ole 
realiseerunud

20 Antsu kinnistu DP, 
Tõrremäe

2008 2009 5 EP 797-1792 ei ole 
realiseerunud

21 Mirdimäe kinnistu 
DP, Taaravainu

2006 2010 59 EP 1030-4160 mood. krundid 

22 Tamme kinnistu 
DP, Karivärava

2010 2011 5 EP 4468-8269 mood. krundid 

23 Rõõmu kinnistu 
DP, Taaravainu

2008 2013 6 EP 1830 1 ehitusluba 
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Lisa 3. Kehtestatud elamualade detailplaneeringuid iseloomustavad näitajad (1)

Nr DP nimetus ja 
küla

Peatus 
<500 m

Peatus
>500 m 

Tipptundidel 
bussi 

väljumine 
30 min järel

Kaugus Rakvere 
kesklinnast

eratranspordiga 
km/min

Kaugus Rakvere 
kesklinnast jalgsi 

km/min

Sõmeru vald

1 Pagusoo 
elamupiirkonna 
DP, Ussimäe

1100 jah 1,6/ 4 1,6/ 17

2 Külmallika 
kinnistu I 
maatüki DP, 
Koovälja

 710 ei 8,1/ 10 7,8/ 96

3 Juhani kü IV 
maatüki DP, 
Sõmeru alevik

130 jah 4,5/ 7
4,2/ 51

4 Roodevälja 
lauda DP, 
Roodevälja 

640 ei 2,6/ 6 2,5/ 31

Vinni vald

5 Männikmäe 
kinnistu DP, 
Mõdriku 

830 ei 7,0/ 9 6,9/ 84

6 Mariallika DP, 
Mõdriku 

1100 ei 7,5/ 10 7,6/ 92

7 Arvo kinnistu ja 
selle 
lähiümbruse DP, 
Piira 

1700 jah 4,5/ 7 4,1/ 50

8 Mäemetsa 
kinnistu DP, 
Piira 

1100 ei 3,1/ 6 3.1/ 39

9 Aru 1, Aru 9 DP, 
Piira 

980 ei 4,6/ 8 4,5/ 55

10 Arvo ja Arturi I 
lõunapoolsete 
osade DP, Piira 

1700 jah 4,1/ 7 3,9/ 39

11 Metsniku DP, 
Piira 

670 jah 3,6/ 8 3,0/ 36

12 Kastani, Kase ja 
Lepa DP, Piira 

820 ei 3,2/ 6 3,2/ 39
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Rakvere vald

13 Liivakalda 
maaüksuse DP, 
Tõrremäe

 720 jah 4,4/ 9 3,8/ 46

14 Saeveski 
kinnistu DP, 
Tõrma

470 jah 3,8/ 7 3,6/ 45

15 Kõrtsi kinnistu 
DP, Päide

300 jah 5,7/ 8 5.1/ 61

16 Kinguküla 
kinnistu DP, 
Päide 

1700 jah 6,5/ 12 4.3/ 51

17 Rebase kinnistu 
DP, Tõrma 

860 jah 3,9/ 7 3,7/ 46

18 Künka kinnistu 
DP, Taaravainu 

740 ei 3,7/ 7 3,4/ 43

19 Tammiku/ Roosi 
kinnistute DP, 
Taaravainu 

570 ei 2,0/ 4 1,7/ 22

20 Antsu kinnistu 
DP, Tõrremäe
 

440 ei 3,0/ 6 2,5/ 31

21 Mirdimäe 
kinnistu DP, 
Taaravainu

250 ei 2,6/ 6 2,3/ 30

22 Tamme kinnistu 
DP, Karivärava

 800 ei 5,3/ 6 5,0/ 62

23 Rõõmu kinnistu 
DP, Taaravainu 

570 ei 2,3/ 5 2,0/ 25
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Lisa 4. Kehtestatud elamualade detailplaneeringuid iseloomustavad näitajad (2)

Nr DP nimetus ja 
küla

Kaugus 
oma-

valitsusest 
km/ min

Kaugus 
koolist

km/ min

Kaugus 
lasteaiast 
km/ min

Kaugus 
kauplusest
km/ min

Kaugus
spordi-/ 
vabaaja-
keskusest
km/ min

Kaugus 
Rakvere 
raudtee-
jaamast
km/ min

Sõmeru vald

1 Pagusoo 
elamupiirkonna 
DP, Ussimäe

5,0/ 7 3,8/ 5 5,0/ 7 0,4/ 5* 1,7/ 5 1,7/ 3

2 Külmallika 
kinnistu I 
maatüki DP, 
Koovälja

3,7/ 5 4,2/ 5 3,8/ 5 3,7/ 5 4,2/ 5 8,0/ 9

3  Juhani kü IV 
maatüki DP, 
Sõmeru alevik

1,3/ 2 0,2/ 2* 1,7/ 4 1,7/ 3 0,2/ 2* 4,2/ 6

4 Roodevälja 
lauda DP, 
Roodevälja 

4,0/ 7 3,3/ 6 4,1/ 8 4,0/7 3,3/ 6 2,3/ 4

Vinni vald

5 Männikmäe 
kinnistu DP, 
Mõdriku 

4,0/ 4 4,4/ 7 3,9/ 5 3,9/5 4,4/ 6 9,4/ 10

6 Mariallika DP, 
Mõdriku 

5,0/ 8 3,4/ 7 2,6/ 4 2,8/ 5 3,3/ 6 9,9/ 11

7 Arvo kinnistu 
ja selle 
lähiümbruse 
DP, Piira 

6,3/ 6 6,9/ 9 6,3/ 8 2,5/ 4 5,0/ 8 5,8/ 9

8 Mäemetsa 
kinnistu DP, 
Piira 

6,6/ 6 7,3/ 9 6,7/ 8 2,9/ 4 4,6/ 9 5,1/ 9

9 Aru 1, Aru 9 
DP, Piira 

5,3/ 5 6,0/ 8 5,5/ 6 2,3/ 4 4,7/ 8 6,0/ 10

10 Arvo ja Arturi I 
lõunapoolsete 
osade DP, Piira 

6,0/ 6 6,7/ 9 6,2/ 7 2,3/ 3 4,8/ 8 5,6/ 9

11 Metsniku DP, 
Piira 

5,4/ 5 6,0/ 8 5,5/ 6 1,7/ 2 4,1/ 7 5,4/ 9

12 Kastani, Kase 
ja Lepa 
kinnistute DP, 
Piira 

7,3/ 6 6,8/ 8 6,1/ 6 2,3/ 3 4,0/ 8 4,6/ 8
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Rakvere vald

13 Liivakalda 
maaüksuse DP, 
Tõrremäe

3,5/ 6 5,4/ 6 5,4/ 6 1,0/ 3 3,8/ 7 3,2/ 7

14 Saeveski 
kinnistu DP, 
Tõrma

3,5/ 5 10,8/ 12 10,8/ 12 1,6/ 3 3,3/ 6 5,1/ 8

15 Kõrtsi kinnistu 
DP, Päide

4,8/ 5 3,5/ 3 3,5/ 3 2,3/ 3 5,2/ 6 4,5/ 6

16 Kinguküla 
kinnistu DP, 
Päide 

4,9/ 8 5,5/ 8 5,5/ 8 2,4/ 5 5,2/ 9 4.6/ 9

17 Rebase kinnistu 
DP, Tõrma 

3,6/ 5 11,2/ 12 11,2/ 12 2,0/ 4 3,7/ 6 5,4/ 8

18 Künka kinnistu 
DP, Taaravainu 

2,8/ 5 10,1/ 11 10,1/ 11 0,5/ 5* 3,4/ 6 4,4/ 8

19 Tammiku/ 
Roosi 
kinnistute DP, 
Taaravainu 

1,2/ 2 8,6/ 9 8,6/ 9 1,7/ 3 1,8/ 4 2,9/ 5

20 Antsu kinnistu 
DP, Tõrremäe 

2,3/ 4 6,3/ 6 6,3/ 6 0,7/ 9* 2,7/ 5 2,1/ 4

21 Mirdimäe 
kinnistu DP, 
Taaravainu

1,8/ 3 9,2/ 10 9,2/ 10 1,7/ 3 2,4/ 5 3,4/ 6

22 Tamme 
kinnistu DP, 
Karivärava

4,1/ 5 8,8/ 8 8,8/ 8 3,3/ 4 4,4/ 6 5,0/ 7

23 Rõõmu 
kinnistu DP, 
Taaravainu 

1,5/ 3 7,6/ 8 7,6/ 8 0,7/ 9* 1,8/ 4 2,3/ 5

* Jalgsikäigu kaugus ja aeg
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Lisa 5. Kehtestatud elamualade detailplaneeringuid iseloomustavad näitajad (3)

DP
Nr

Kõrvalsihtotstarve,
kruntide arv

Elamuala sisesed
teed

Ühis-
transport

Müra 
leevendavad

meetmed

Märkused

ER EK Ä Üh Üm/
M

kõnni-
teed

sõidu-
teed

Sõmeru vald

1 8 17 - 1 3 plan. looklevad 
sidusad, 2 

ring-
ristmikut

plan.
bussipeatus

ei asu mnt. 
sanitaar-

kaitse
vööndis

planeeritud 
krunt jäätme-

jaamale 

2 - - - - - ei ole 
plan.

sidus bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

hoonestusal
ad 

väljaspool 
sanitaar-

kaitse ala, 
haljastus

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

3 - - - - - plan. 
osalise

lt

tupiktee bussipeatust 
on 

käsitletud

planeeritud 
müratõkke 

rajatis

on käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

4 - - - - - plan. sidusad,
1 tupiktee 

ringipööramis 
kohaga

bussipeatust 
on 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

on käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

Vinni vald

5 - - - - - plan. tupiktee ringi-
pööramis 
kohaga

bussipeatust 
on 

käsitletud

planeeritud 
müratõkke 

rajatis

ei ole käsit-
letud vabaaja 

veetmise 
võimalusi

6 - - - - - plan. tupiktee 
ringipööramis 

kohaga

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
san.kaitse-

vööndis

avaliku alana 
võimalus 

kasut. kõrval-
olevat pargi ala

7 2 - - - 2 plan. teed sidusad bussipeatust 
on 

käsitletud

ei asu mnt. 
san.kaitse-

vööndis

tenniseväljak

8 2 - - - 1 plan. sidusad bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

on plan.
 on  rajatud

on käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

9 - - - - - ei ole 
plan.

juurdepääs 
kohalikult 

teelt

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
san.kaitse-

vööndis

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi
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10 4 - - - - plan. sidusad plan.
bussipeatus

on plan.
 on rajatud

avalikud alad 
ühised DP (7)

11 3 1 - 1 3 plan. sidusad, 1 
tänav 

tupikteena 
ringipööramis 

kohaga 

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

endine karjäär 
kujundatakse 

pargialaks

12 - - - - 1 ei ole 
plan.

tupikteena 
ringipööramis 

kohaga 

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei ole plan. 
on rajatud

mnt. äärde 
mood. krunt 
persp. kerg-
liiklusteeks

Rakvere vald

13 - - - - 2 plan. sidusad,
2 tupik-

teed mängu-
väljakuni

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

hoonestus-
alad 

väljaspool 
san.kaitse 

ala,

maantee 
poolses servas 

ettenähtud
kaitsehaljastus

14 - - - - - plan. tupikteena 
ringi-

pööramis 
kohaga

bussipeatust 
on 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

tühjale 
krundile on 

rajatud mängu-
väljak

15 - - 1 - 1 tupikteena 
ringi-

pööramis 
kohaga

bussipeatust 
on 

käsitletud

hoonestus-
alad 

väljaspool 
sanitaar-
kaitse ala

avalik ala M 
sihtotstarbega

16 4 - - - 1 plan. sidus bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

vaade Rakvere 
Vallimäe 
linnuse 

varemetele

17 - - - - 2 plan. peatänav 
läbiv, millest 

lähtub 9 
tupikteed 
ümber-

pööramis 
kohaga

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

on plan. +
kaitse-

haljastus
on rajatud

plan. palli-
platsid

18 - - - - - plan. sidus bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

19 - - 1 - 1 plan. sidusad, 1 
tupiktee

bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

hoonetele 
seatud müra 
leevendavad 
tingimused

vabaaja 
veetmis koht 

Rakvere 
tammik
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20 - - - - - plan. sidusad bussipeatust 
ei ole 

käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 

veetmise 
võimalusi

21 - - - - 1 plan. sidusad, 3 
tupikteed

bussipeatust 
ei ole 
käsitletud

müratõkke 
rajatis ehit. 
välja kui 
elanikud 
soovivad

22 - - - - - plan. sidusad, 1 
tänav 
tupikteena 
ringipööramis 
kohaga 

bussipeatust 
ei ole 
käsitletud

plan.
müratõkke 
rajatis+

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 
veetmise 
võimalusi

23 - - - - - ei ole 
plan.

sidusad bussipeatust 
ei ole 
käsitletud

ei asu mnt. 
sanitaar-
kaitse-
vööndis

ei ole 
käsitletud 
vabaaja 
veetmise 
võimalusi

ER - ridaelamu maa
EK - korterelamu maa
Ä - ärimaa, 
Üh - sotsiaalmaa ehk ühiskondlike ehitiste maa, 
Üm - üldkasutatav maa 
M - maatulundusmaa
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