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 Sissejuhatus 
  
Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilise arengu strateegia ja suunad ning seatakse üldised 
maakasutus- ja ehitustingimused kogu valla haldusterritooriumi kohta.  
Valla üldplaneering koosneb kaartidest ja tekstist, mis moodustavad sisuliselt ja õiguslikult ühtse, 
lahutamatu terviku. 
Üldplaneeringu kaartidel määratakse valla territooriumi osade maakasutuse juhtfunktsioon ning antakse 
üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringu tekstiosas seatakse valla ruumilise arengu 
üldised, strateegilised eesmärgid ning  täpsustatakse verbaalselt kaartidel näidatud maakasutus- ja 
ehitustingimusi.  
Selleks et võimalikult tasakaalustatult arvestada erinevaid huvisid ning tagada valla eri osade 
tasakaalustatud areng, korraldati üldplaneeringu koostamise käigus valla erinevates piirkondades 
mitmeid avalikke planeeringupäevi, milledest võtsid osa kohalikud elanikud, maaomanikud, ettevõtjad 
ning avaliku sektori esindajad.  
 
  
 

1. Vinni valla  keskkonnaväärtused ja ruumilise arengu eesmärgid 
1.1   VALLA KESKKONNAVÄÄRTUSED 
 
Keskkonna all mõistetakse käesolevas planeeringus ruumilist keskkonda või elukeskkonda kõige 
laiemas mõistes, mitte vaid looduskeskkonda kitsalt. Keskkonna komponendid planeerimisseaduse ja 
käesoleva üldplaneeringu mõistes on majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline keskkond ning 
looduskeskkond.   
Valla peamised, tasakaalustatud ruumilist arengut toetavad keskkonnaväärtused on: 
o hästi säilinud ajalooline asustus- ja maakasutusstruktuur ning maastikumuster,   

o hästi säilinud ajalooline külastruktuur ja ümberehitustest valdavalt rikkumata hoonestus, 
o selgelt eristuva iseloomuga ja väärtustega piirkonnad, 
o piirkondade tugev kogukonnatunnetus ja sellele tuginev osavaldade süsteem, 
o atraktiivsed ja kõrge keskkonnaväärtusega alad ning väärtuslikud maastikud, 
o väärtuslikud põllumaad, 
o tugev põllumajandus-traditsioon ning toimiv looma- ja taimekasvatus, 
o mitmekesine kultuuripärand ja piirkonna ajalooline taust, 
o väärtuslik arhitektuuripärand (mõisahooned, kirikud, kalmistud jne), 
o head haridusvõimalused (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Vinni-Pajusti Gümnaasium, Roela 
ja Tudu põhikool) 
o tugev ja mitmete valikuvõimalustega spordikompleks Vinnis. 

 
1.2   VALLA ÜLDISED RUUMILISE ARENGU EESMÄRGID 
 
Üldplaneeringuga kavandatu tagab valla asustuse, ruumstruktuuri ja elukeskkonna tasakaalustatud ja 
säästliku edasiarendamise ning on aluseks sellise elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele,  mis loob 
tervislikud ja mugavad elutingimused inimestele ning väldib kahjulikku keskkonnamõju.  
 
Valla ruumilise arengu keskne eesmärk ja tingimus on olemasolevate keskkonnaväärtuste 
hoidmine ja edasiarendamine ning keskkonnaväärtuste kasutamine valla arengu 
soodustamiseks neid väärtusi kahjustamata.  
Valla keskkonnaväärtuste hoidmise ja edasiarendamise ning kvaliteetse elukeskkonna kujundamise 
eesmärgil tuleb üldplaneeringu eluviimisel ning järgnevate maakasutus- ja ehitusotsuste langetamisel 
järgida järgmiseid põhimõtteid: 



o olemasoleva asustusstruktuuri ja maastikumustri säilitamine, 
o asulate ajaloolise ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine, 
o väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilitamine ja hooldamine ning nendele 
uute ehitusalade tekkimise vältimine,  
o olemasolevate tootmisalade intensiivsem kasutamine ning keskkonnamõju vähendamine, 
o puhke- ja turismiressursiga alade arendamine ja puhkevõimaluste mitmekesistamine.  

 
Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi väljakujunenud asustusstruktuuris.  
Aktiivsemat elamuehitust kavandatakse eelkõige Rakvere linnaga piirnevatel aladel. Uued elamualad on
üldjuhul planeeritud olemasolevate elamualade laiendusena, mis võimaldab maa ja ressursside 
ratsionaalset kasutamist. 
Tootmisalade osas olulisi muutusi ei kavandata, uute tootmisalade rajamisele on eelistatud 
olemasolevate tootmisalade kaasajastamist ja intensiivsemat kasutuselevõtmist.  
Kuna asulate laienemine ja elamuehitus hajaasustuses suurendavad survet looduskeskkonnale, tuleb 
üldplaneeringu elluviimisel tagada investeeringud keskkonda säilitavatesse meetmetesse, teede 
korrastamisse, heakorra parandamisse ja avalike puhkealade väljaehitamisse ning ettevõtluse 
soodustamiseks vajalikku tehnilisse infrastruktuuri.  
 
Valla olemasolevate keskkonnaväärtuste säilimist ja tasakaalustatud ruumilist arengut toetavad: 

o elanike vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine ja arendamine, milleks tuleb 
investeerida kultuuri ja sporti, arvestades Rakvere linna ja valla lähiümbruse arenguid; 
o valla puhkeressursside intensiivsem kasutamine, turismiteenuste ja puhkevõimaluste 
arendamine ja mitmekesistamine, eriti Tudu piirkonnas;  
o konkurentsivõimeline haridussüsteem. Kvaliteetsed ja hästi kättesaadavad haridusvõimalused 
vallas loovad kindlustunde noortele peredele; 
o soodne ettevõtluskliima. Valla  alevikes olemasolevate tööstuspiirkondade arendamine loob 
tootmisele suuremaid võimalusi; 
o arendustegevus ja omaalgatus. Uute lahenduste sündi, kohalikku algatust, ettevõtlikkust ja 
osalusdemokraatiat tuleb toetada võimalikult tegijatekeskselt; 
o avaliku, era- ja kolmanda sektori partnerlus, mis aitab kaasa ressursside paremale 
kasutamisele 
o elanike liikumisvõimalusi tagav avalik transport. 

Kuna eeltoodu võib valla ruumilist arengut, asustusstruktuuri ja valla piirkondade elujõulisust väga 
oluliselt mõjutada, ergutab vald eeltoodu arendamiseks vajalike, elanike, ühiskondlike organisatsioonide 
või ettevõtjate poolt koostatavate projektide koostamist ning võimaluse korral kaas-rahastab nende 
elluviimist.  
 
1.3 VALLA PIIRKONNAD, 
  NENDE KESKKONNAVÄÄRTUSED JA ARENGUEESMÄRGID 
1.3.1  Kadila piirkond 
 
Kadila piirkonna moodustavad Kadila, Veadla, Nurmetu ja Koeravere külad ning piirkonna olulisemaks 
väärtuseks on hästi säilinud küla- ja maastikustruktuur. 
Kadila piirkonnale iseloomulik külastruktuur on hajus ja avatud, taluõuesid ümbritsevad lagedad 
põllumajanduslikus kasutuses olevad maad. Elamud koos kõrvalhoonetega moodustavad väikesed 
hoonetegrupid. 
Kadila keskus on väljakujunenud, seal on ka kahekorruselised korterelamud. 
Piirkonna arendamisel tuleb olulise keskkonna-asjaoluna arvestada, et piirkond asub Pandivere 
kõrgustiku karstunud aluspõhjaga idanõlval, põhjavee kaitstuse seisukohalt tundlikul alal. Paljudes 
kohtades avaneb lubjakivikompleks otse maapinnale, katteks vaid õhuke huumusekiht.  



 
Piirkonna arengueesmärgid on: 
     -   piirkonnale omase asustus- ja külastruktuuri säilitamine piirkonna arendamisel, 
     -   piirkonna elujõulisuse säilitamine.  
 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 
     - infrastruktuuri ja igapäevaste liikumisvõimaluste parandamine, suurendades sellega                          
inimeste valikuid töökohta leidmisel ning  parandades töökoha, kooli ja teenuste kättesaadavust, 
    -   Kadila keskuse kultuuriväärtusliku miljöö (ajalooline rahvamaja ja koolimaja) säilitamine ja  keskus-
funktsioonide arendamine, sh kõlakoja ehitamine, 
   -  ettevõtluskeskkonna arendamine läbi erinevate, piirkonda sobivate tootmistegevuste      
soodustamise   (taime ja loomakasvatus, puidutöötlemine, väikeettevõtlus jne ). 
 
1.3.2 Viru- Jaagupi piirkond (osavald) 
 
Piirkonna moodustavad Viru-Jaagupi alevik, Allika, Aruküla, Aravuse, Kannastiku, Kulina, Küti, Võhu, 
Voore, Lähtse ja Kehala külad. Oma kultuuripärandi ja ajaloolise taustaga on oluliseks väärtuseks Viru-
Jaagupi alevik, kunagine kihelkonnakeskus. 
Maastik on valdavalt Pandivere kõrgustikule iseloomulikult lainjas ja põlduderohke. Oluliseks 
loodusväärtuseks on mitmekümne kilomeetri pikkune  Mõdriku-Roela vallseljak ja Võhu küla lähedal 
avanevad suured allikad. 
Piirkonna arendamisel tuleb arvestada tema asendist ja geoloogilisest ehitusest tulenevaid 
keskkonnanõudeid, eriti põhjavee nõrka kaitstust Viru-Jaagupi, Küti ja Aruküla vahelisel alal. 
Keskkonnaprobleeme võivad tekitada geoloogiliselt uuritud ehituskivi leiukoha kasutuselevõtmine Viru-
Jaagupi alevikust läänes, kus paljanduvad Porkuni lademe lubjakivid ja dolomiit ning suhteliselt väikese 
kruusaliiva maardla kasutuselevõtmine Kehala külas. 
 
Piirkonna arengueesmärgid on: 

o piirkonna ajaloolise ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine, 
o Viru-Jaagupi aleviku, kui ajaloolise kihelkonnakeskuse väärtustamine ning selle elujõulisuse ja 
elamisväärsuse parandamine. 

 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 

o  Viru-Jaagupi aleviku liikluskorralduse korrastamine, kõnniteede rajamine ning kergliiklustee 
rajamine läbi Kehala ja Kakumäe kuni Pajusti alevikuni, 
o turismi ja puhkevõimaluste loomine ja vanade mõisahoonete taastamine, 
o tootmise taastamine alevikus, et saada uusi töökohti, 
o Allika küla vallale kuuluvate kortermajade renoveerimine nende elamisväärsuse tõstmiseks. 

 
1.3.3  Roela piirkond (osavald) 
 
Piirkonna moodustavad Roela alevik, Ristiküla, Puka, Obja, Lepiku, Tammiku, Rasivere, Alavere, 
Soonuka, Saara ja Rünga külad.  
Piirkonna oluliseks väärtuseks on mitmekesine ja kaunis loodus. Piirkonda läbib põhjast lõunasse 
looduslikult väärtuslik Mõdriku-Roela vallseljak. 
Roela alevik koos oma põhikooli ja ettevõtluse arendamiseks sobivate  tootmisaladega ja muude 
keskusfunktsioonidega on valla lõunaosa keskus. 
Keskkonnaprobleeme võib tekitada rikkalike turbavarude ekstensiivne kasutuselevõtmine. Turba 
tootmine Soonuka rabas mõjutab põhjavee taset.  
 



Piirkonna  arengueesmärgid on:  
-   Roela aleviku, kui valla lõunaosa keskuse elujõulisuse ja keskusfunktsioonide säilitamine ja 
arendamine, 
-   piirkonna asutus- ja maastikustruktuuri ning loodusväärtuste hoidmine ja arendamine. 
 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 
-    aleviku infrastruktuuri arendamine, sh tänavavalgustuse ja kõnniteede rajamine, 
- kaasaegseid keskkonnanõudeid järgiv olemasolevate tootmisalade intensiivsem    kasutusevõtmine ja 
seal uute töökohtade loomine, 
-    loodusturismi arendamine ning vastava infrastruktuuri ja töökohtade loomine, 
-    põhikooli säilitamine ja õpilaskodu laiendamine, 
-    Tammiku Kodu arendamine, 
-    tootmise lõpetamine Soonuka tootmisväljal. 
 
1.3.4  Tudu piirkond (osavald) 
 
Tudu piirkonna moodustavad Tudu alevik, Anguse,  Kaukvere, Palasi ja Suigu külad. 
Piirkond paikneb valla kaguosas suhteliselt hõredalt asustatud, suurte metsamassiivide ja soo-aladega 
valla idaosas, piirkonnas asub valla suurim Tudu järv. 
Kogu Vinni valla üheks oluliseks väärtuseks on hästi säilinud, piirkonnale iseloomulik asustus- ja 
maastikustruktuur -  põline metsatööliste asula Tudu alevik, mida ümbritsevad hästi säilinud ajaloolise 
asustusstruktuuriga külad, kus talud paiknevad metsa ja põllumaa piiril, põldu läbiva maantee ääres. 
Kõrge kultuurilis- ajaloolist väärtusega on heas korras põldude, rohumaade ja ning säilinud 
külastruktuuri ja hoonestusega Anguse küla.  
Tudu alevik on väga hõreda asustusega ja eraldatud valla idaosa keskus. 
Piirkonna arendamisel tuleb olulise keskkonna-asjaoluna arvestada sellega, et piirkond asub põhjavee 
kaitstuse seisukohalt tundlikul alal. Paljudel juhtudel avaneb lubjakivikompleks otse maapinnale, katteks 
vaid õhuke huumusekiht. 
 
Piirkonna arengueesmärgid on: 
      -     ajaloolise ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine,  
      -     Tudu aleviku, kui valla idaosa keskuse keskusfunktsioonide säilitamine ja arendamine, 
-     piirkonna elujõulisuse säilitamine ja arendamine 
 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 

o   renoveerida vallale kuuluvad korruselamud, et tagada neis kaasaegsed elamistingimused, 
o soodustada tootmise laiendamist ja arendamist uute töökohtade juurdesaamiseks, 
o kindlustada Tudu kooli jätkamine põhikoolina, 
o parandada bussiliiklust Rakverega, suurendades sellega inimeste mujal töölkäimise võimalusi, 
o arendada loodusturismi erinevaid vorme, luues selleks vajalik infrastruktuur ja töökohad, 
o jätkata vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamist alevikus. 

1.3.5  Pajusti piirkond 
 
Pajusti  piirkonna moodustavad Pajusti alevik, Aruvälja, Vana-Vinni, Inju ja Kakumäe külad. Pajusti alevik
on Vinni valla halduskeskus.  
Piirkond on maastikuliselt lainjas tasandik, millest suuremal osal asuvad kõrge boniteediga põllumaad. 
Põllumajandusmaa kasutamine on intensiivne ja siin asuvad ka suured loomakasvatusfarmid - Kakumäe
veisefarm ja Inju sigalad. Intensiivne põllumajandus on potentsiaalne keskkonnaohu allikas, sest Pajusti 
piirkond paikneb põhiliselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjavee ning karsti esinemise piirkonnas, eriti 
Vana-Vinni küla piires. 
Pajusti aleviku areng on olnud järjepidev ning valdavalt toimunud varasemate generaalplaanide järgi. 



Aleviku esinduslikuma osa moodustab Vinni-Pajusti tammik koos ühiskondlike hoonetega.  
 
Piirkonna arengueesmärgid on: 
     -     piirkonna ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine, 
     -   Pajusti ja Vinni alevikest ühtse koostoimiva vallakeskuse kujundamine, mis suudab täita kõiki valla 
keskuse keskusfunktsioone ning on kohalike teenuste (esmateenuste) pakkumisel konkurentsivõimeline 
Rakvere linnaga, 
- piirkonna põllumajanduspotentsiaali säilitamine ja arendamine ning võimaliku põllumajandusreostuse 
vähendamine. 
 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 

o elamupiirkondade elamiskvaliteedi tõstmine, sh panustamine kaasaegese tehnovarustuse  
väljaehitamisesse ning teede ja avalike alade kvaliteedi ja heakorra parandamisesse, 
o olemasolevate pereelamualade laiendamine uute elanike saamiseks valda, 
o asulate elamisväärtuse tõstmine (kergliiklustee, spordiväljak, heakord), 
o olemasolevate tootmisalade intensiivsem kasutuselevõtt, 
o ettevõtluse mitmekesistamine. 

 
 
 
1.3.6  Vinni piirkond 
 
Vinni piirkonda kuuluvad Vinni alevik, Mõdriku , Vetiku , Karkuse, Piira ja Mäetaguse külad. 
Vinni piirkonna maastik on valdavalt lainjas, ala läbib loode-kagu suunaline Mõdrikust Roelani ulatuv 
vallseljak, mis on looduskaitse all. Piirkonnas on arvukalt allikaid ja allikajärvi. 
Haritava maa keskmine boniteet on ligi 50 hindepunkti ja maade kasutamine on intensiivne. Piirkond on 
tugev põllumajanduskeskus ja alevikus asuvad erinevad tootmisettevõtted. 
Piirkonna puhkemajanduslik potentsiaal on üsna kõrge.  
Vinni alevik on mitmekülgselt arenenud asula, mis koos Pajustiga täidab valla keskuse funktsioone. 
Alevikust on saanud valla spordikeskus, kus asuvad mänguväljakud, staadion ja spordikompleks 
erinevate spordialade harrastamiseks.  
Piira, Mäetaguse, Mõdriku ja Karkuse  külad on muutunud uute pereelamute ehitamise piirkonnaks. 
 
Piirkonna arengueesmärgid on:  

o Vinni aleviku parem sidumine Pajusti alevikuga ja Vinni- Pajusti ühisaleviku kujundamine, 
o piirkonna ajalooliste ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine, 

      Rakvere linnaga piirneva ala konkurentsivõime suurendamine, 
o piirkonna põllumajanduspotentsiaali säilitamine ja arendamine ning võimaliku 
põllumajandusreostuse vähendamine. 

 
Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik: 

o uute kaasaegsete elamupiirkondade loomine, 
o asulate elamisväärsuse tõstmine - kergliiklusteede, spordiväljakute ja uute elamualade 
rajamine, asulate heakorra parandamine, 
o põllumajandustootmise arendamine, farmide ja tootmishoonete renoveerimine ning 
tootmisalade intensiivsem kasutamine, 
o ettevõtluse mitmekesistamine, 
o piirkonna puhkemajandusliku potentsiaali arendamine ning Mõdriku liigirohke mõisapargi ja 
allikatiikidega mõisakompleksi kujundamine turismikeskuseks. 



  
Pajusti-Vinni ühisaleviku väljakujundamiseks on vajalik: 

o ühtse, hästitoimiva tänavavõrgustiku väljaarendamine, 
o ühtse kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine ning sidumine lähiümbruse asulatega, 
o avalike teenuste arendamine ja mitmekesistamine, 
o olemasolevate tootmisalade korrastamine ja intensiivsem kasutamine ning nende baasil 
ettevõtluse  mitmekesistamine, 
o Tammiku pargi piirkonna arendamine atraktiivseks valla vabaõhu-keskuseks,  
o konkurentsivõimeliste vaba aja veetmise võimaluste ja sportimisvõimaluste     
edasiarendamine. 

 
Valla piirkondade edasise ruumilise arengu täpsemaks kavandamiseks koostatakse vajaduse korral 
piirkondade üldplaneeringud igale piirkonnale või ühiselt mitmele piirkonnale. 
 
 
1.4  VALLA TERRITOORIUMI JAOTUS MAAKASUTUSE ISELOOMU JÄRGI 
 
Maakasutuse iseloomu järgi jaguneb valla territoorium selgelt eristuva iseloomuga aladeks: 

o põllumajandusalad, 
o metsamajandusalad, 
o puhkeotstarbelised ja väärtusliku loodusega alad. 
o kompaktse hoonestuse alad, sh tootmisalad, 

 
Põllumajandusala moodustavad ühistute, talude jm põllumajandusüksuste maad, mis moodustavad ligi 
kolmandiku valla territooriumist.  
Kõrge viljelusväärtusega põllumaadel tuleb hoida kasutuses põllumaana või hooldatud rohumaana. 
 
Metsamajandusalad moodustavad valla territooriumist  ca 60%. Suuremad metsaalad paiknevad valla 
idaosas. Et tagada metsa kui elukeskkonna kujundaja ja valla ühe tähtsama loodusvara heaperemehelik
kasutamine, tuleb kinni pidada metsade majandamisel neile määratud funktsioonist. 
 
Puhkeotstarbelised ja väärtusliku loodusega aladeks on suure puhkeväärtusliku potentsiaaliga alad, 
looduskaitse alla võetud alad ja muud kõrge loodus-väärtusega alad.   
 
Kompaktse hoonestusega alad on alevikud ja kompaktse hoonestusega külakeskused, mis on valla 
piirkondade arengumootoriks.   
Tootmistalad on põllumajandusliku tootmise ja muud ettevõtluse arenguks vajalikud alad. Tootmisalade 
laiendamist üldplaneeringuga ette ei nähta, intensiivistada tuleb nende senist kasutamist.   
 
Valla ruumilise arengu eesmärk on nende, erineva maakasutuse iseloomuga, alade säilitamine aja 
arendamine - see loob eeldused valla keskkonnaväärtuste hoidmiseks ja arendamiseks ning valla 
piirkondade elujõulisuse säilitamiseks ja tõstmiseks. 
 
 
 
 
 
 
 



   

2.  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUS 
 
2.1  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSEGA ALAD  
 
Detailplaneeringu koostamisega kohustusega ala käesoleva üldplaneeringu mõistes on planeeringu 
kaartidel piiritletud maa-ala, kus detailplaneeringu koostamine on kohustuslik planeerimisseaduse § 3 lg 
2 nimetatud juhtudel, st:  

o uute hoonete, välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja 
kõrvalhooned ning teised kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehooned, ehitusprojekti 
koostamise ja püstitamise aluseks, 
o olemasolevate hoonete, v a üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned 
maapealsest kubatuurist üle 33% suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise 
aluseks, 
o maa-ala kruntideks jaotamise korral. 

 
Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad asuvad Pajusti, Vinni, Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu 
alevikes ning kattuvad kompaktse  hoonestuse alaga. 
[RT IV, 03.06.2015, 8- jõust.06.06.2015]
  
2.2 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSEGA JUHUD HAJAASUSTATUD       
ALAL 
 
Hajaasustatud aladeks käesoleva üldplaneeringu mõistes loetakse kõik valla territooriumi osad, mis ei 
ole määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks.  
 
Detailplaneeringu koostamine hajaasustatud  alal on üldjuhul kohustuslik järgmistel juhtudel: 

• üksikelamute, aiamajade või suvilate grupi, mis koosneb viiest või enam hoonest, ehitamise 
aluseks, 
• eraldiseisva üle 1000 m2 ehitusaluse pinnaga  tootmis- ja laohoone ehitamise aluseks, 
• olemasoleva talu kasutuselevõtmiseks turismitalu, puhkekeskuse vms, kui sellega kaasneb 
uute hoonete ehitamise vajadus, 
• uue turismitalu, puhkekeskuse, hotelli, kämpingu, puhkeküla, vms ehitamise aluseks, 
• üle 1000  m² ehitusaluse pinnaga kaupluse, toitlustusettevõtte või muu äriettevõtte ehitamise 
aluseks, 
• bensiinijaama, teenindusjaama jms ehitamise aluseks, 
• spordikompleksi või supelranna rajamise aluseks, 
• golfiväljaku ehitamise aluseks, 
• uue hoone ehitamise aluseks ajaloolise mõisakompleksi ja selle juurde kuuluva pargi maa-
alale. 

 
Üldplaneeringu koostamisel ei ole võimalik kõiki ehitussoove ette näha, seda eriti hajaasustuses. Samas
võib mõne ehitussoovi realiseerimine väga oluliselt mõjutada väärtusliku maastiku, loodusväärtusliku 
piirkonna vms ilmet, vaateid ja väärtust. Seetõttu on eeltoodud iseloomuga ehitussoovide võimalikkuse 
üle põhjendatud otsuse tegemise aluseks vaja koostada detailplaneering, st läbi teha avalik 
otsustusprotsess, mille käigus selgub, kas ja millistel tingimustel on ehitussoovi rahuldamine võimalik. 
 



3.  Maakasutuse juhtotstarbed ning üldised maakasutus- ja 
ehitustingimused  
 
Kõigile valla territooriumi osadele määratakse üldplaneeringuga juhtotstarbed ning seatakse sellega 
seonduvad maakasutus- ja ehitustingimused. Vastava juhtotstarbe ala asukoht ja piirid määratakse 
üldplaneeringu kaartidel. 
 
3.1  KORTERELAMU  MAA   
 
Uute korterelamu-alade järele lähiaastatel nõudlus puudub, seetõttu ei ole üldplaneeringuga uusi 
korterelamu-alasid kavandatud. Üksikute uute korterelamute järele vajaduse tekkimisel on neid võimalik 
ehitada olemasolevate korterelamute piirkonda. Uue korterelamu korterite arv ei tohi üldreeglina olla 
suurem kui 8.  
Olemasolevate korterelamu-alade kaasajastamiseks ja elamisväärtuse tõstmiseks tuleb kiirendada 
korteriühistute tekkimist majades, kus neid veel moodustatud ei ole. . Korterelamud tuleb muuta 
energiasäästlikumaks ja suunata täiendavad investeeringud soojakadude vähendamisele. Oluliselt tuleb 
parandada olemasolevate korterelamu-alade heakorda ja haljastust.  
 
3.2 PEREELAMUMAA 
 
Uued pereelamumaad on kavandatud kas olemasolevate pereelamu-alade laiendusena või 
eraldiseisvate uute aladena. Uued pereelamu-alad on kavandatud Pajusti, Roela, Tudu, Vinni ja Viru-
Jaagupi alevikus ning Piira, …… külas.  
Kui pereelamu-ala rajatakse olemasoleva, väljakujunenud pereelamu-ala laiendusena,   tuleb uue 
pereelamu-ala kruntide suuruse määramisel lähtuda olemasoleva pereelamu-ala kruntide valdavast 
suurusest ning elamute kavandamisel tuleb järgida olemasoleva elamu-ala elamute ehitusaluse pinna 
suurust ja korruselisust ning arhitektuurset kujundust. Uute pereelamu-alade kruntide suurus ei tohi 
üldreeglina olla väikesem, kui 1200 m² ning korruste arv ei tohi üldreeglina olla suurem kui kaks korrust. 
Kuna üldplaneeringuga kavandatud uued pereelamu-alad ei ole väga suured, tuleb juurdepääsuteede, 
liikluskorralduse, elamute paigutuse ja tehnilise infrastruktuuri tervikliku ja ökonoomse lahendamise 
tagamiseks koostada üldreeglina kogu pereelamualaks määratud ala detailplaneering, olenemata 
sellest, kui mitme maaomandiga on alal tegemist. Suuremate alade puhul võib põhjendatud vajaduse 
korral uut pereelamu-ala detailplaneerida  ehitusjärjekordade kaupa.  
Pereelamualadele võib detailplaneeringu koostamisel anda ärimaa kõrvalfunktsiooni, kuid äriettevõtte 
rajamine ei tohi kaasa tuua olulist negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale. Üldplaneeringuga 
määratud pereelamu-aladel võivad paikneda elamupiirkonda teenindavad asutused. 
Üldplaneeringuga ettenähtud pereelamu-alale kavandatav ärifunktsiooniga hoone või teenindav asutus 
ei tohi oma ehitusmahult oluliselt ületada piirkonna pereelamute mahtu. 
Kui uus pereelamu-ala rajatakse olemasoleva maaparandussüsteemiga maa-alale, tuleb tagada kogu 
süsteemi toimimine.  
 
3.3  ELAMUEHITUS HAJAASUSTATUD ALADEL 
 
Metsamaa, tootmismaa või haljasmaa sihtotstarbe muutmine ja kasutuselevõtt elamumaana ei ole 
üldjuhul lubatud. 
Hajaasustuses üksiku eluaseme rajamine võib üldjuhul toimuda ilma detailplaneeringu koostamiseta 
vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste alusel. Uue eluaseme rajamiseks hajaasustuses
tuleb eelistada ehitustegevust endistel talukohtadel, muudel juhtudel tuleb jälgida olemasolevat 
asustusstruktuuri ja maastikulist liigendust ning arvestada põllumaa viljelusväärtust.  
Hajaasustatud aladel elamute ja kõrvalhoonete rajamisel tuleb järgida piirkonna külade iseloomulikku  
hoonestus-struktuuri. Uued rajatavad hooned peavad sobima piirkonnas välja kujunenud ehituslaadiga, 
mis on vajalik piirkonna maastikulise terviku ja miljöö säilitamiseks. Järgima peab traditsioonilisi 



ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi. 
Ehitamisel maaparandussüsteemiga maa-alale, tuleb tagada kogu süsteemi toimimine.  
 
 
 
3.4 ÜHISKONDLIKE EHITISTE EHITAMISE JA ARENDAMISE TINGIMUSED 
 
Ühiskondlike ehitiste maale on üldplaneeringu määratud kultuuri- ja kogunemisasutuste maa, haridus- ja
lasteasutuste maa ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutuste maa juhtotstarbe.  
Üldplaneeringuga nähakse ette kõigi olemasolevate ühiskondlike ehitiste säilitamine ja arendamine, 
parandada tuleb territooriumi heakorda ja haljastust. Koolide ja lasteasutuste ümbruses müra ja 
õhusaastevaba elukeskkonna tagamiseks tuleb vältida liikluse intensiivistamist nende lähiümbruses. 
Kergliiklusteed tuleb kavandada nii, et koolide ja lasteasutuste ning muude ühiskondlike hoonete juurde 
pääseb ohutult jalgratastega. Koolide ja lasteasutuste juurde tuleb rajada turvalised jalgrattaparklad.   
 
3.5 ÜLDKASUTATATAVATE ALADE ARENDAMISE TINGIMUSED 
 
Üldkasutatavatele aladele on üldplaneeringuga määratud haljasala, pargi ja parkmetsa maa, 
supelrannamaa, rahvapeo- ja kokkutulekuväljakumaa, spordiotstarbelise maa, puhke- ja virgestusmaa 
ning kalmistumaa juhtotstarbe. Väikesemate üldplaneeringuga kavandatud rahvapeo- ja 
kokkutulekuväljakute kohad on üldplaneeringu kaartidel näidatud vastava leppemärgiga.   
Üldkasutatavad alad on üldjuhul hoonestamata alad, kus võivad paikneda abihooned ja muud avalikku 
kasutust teenindavad hooned ja rajatised. Üldkasutatavatel aladel tuleb maksimaalselt säilitada 
olemasolev kõrghaljastus ning järjekindlalt parandada nende alade heakorda ja atraktiivsust. 
Üldplaneeringuga nähakse ette kõigi seniste üldkasutatavate alade säilitamine ning uute alade rajamine.
Puhkealad on kasutatavad nii lühi-kui pikaajaliseks aktiivseks puhkuseks. Valla enamkasutatav 
puhkepiirkond on Mõdriku-Kantküla vaheline ala, mis paikneb Mõdriku-Roela maastikukaitsealal, Tudu 
ümbrus on sobiv eelkõige loodusturismi arendamiseks. Puhke- ja virgestusalade ja nende 
teenindamiseks vajalike objektide kavandamisel tuleb arvestada turvariske ennetavad ja maandavate 
nõuetega. 
 
3.6 TOOTMISMAA ARENDAMISE TINGIMUSED   
 
Üldplaneeringuga uusi tootmisalasid ei kavandata. Olemasolevatele tootmismaa juhtotstarbega maadele
võib anda ärimaa kõrvalfunktsiooni eesmärgiga mitmekesistada alade kasutusvõimalusi ning valla üldist 
ettevõtluskeskkonda. Olemasolevate tootmismaade kasutust tuleb intensiivistada, lagunenud ja 
mittevajalikud ehitised lammutada ning võimalik jääkreostus likvideerida. Oluliselt tuleb parandada 
olemasolevate tootmismaade heakorrastust ja haljastust. Taastada tuleb Vinni tootmisala tehnovõrgud.   
Tootmisettevõtete sanitaarkaitsetsoon ja ettevõtlusega kaasnevad kahjulikud mõjud ei tohi üldreeglina 
ületada ettevõtte krundi piire. Kui ettevõtte sanitaarkaitsetsoon  ületab  kinnistu piire, tuleb ettevõtte 
rajamine kooskõlastada naaberkinnistu omanikega, kelle territooriumile sanitaarkaitsetsoon võib ulatuda.
Ettevõtte sanitaarkaitsetsooni ja kahjuliku mõju ulatumine elamualale ei ole lubatud. 
Otsustamisprotsessides kasutada ettevaatuse põhimõtet - uusi arendusi ei lubata enne, kui pole selge 
nende võimalik keskkonnamõju.  
Tootmismaadel, mida ei ole viimase 5 aasta jooksul kasutatud, tuleb koostada hoonete tehnilise 
seisukorra ja keskkonnaseisundi hinnang, amortiseerunud hooned tuleb lammutada ja võimalik 
jääkreostus likvideerida. 

3.7 ÄRIOTSTARBELISTE ALADE ARENDAMISE TINGIMUSED 
 
Üldplaneeringus on äriotstarbelistele aladele määratud kaubandus- ja teenindusmaa ning büroode ja 
muude äriettevõtete maa juhtotstarbe.  
Korterelamualal võib äriettevõte asuda korterelamu esimesel korrusel. 



Äriettevõtte detailplaneeringuga pereelamumaale kavandamisel tuleb järgida ptk 3.2 esitatud nõudeid.  
Suurema äriettevõte hajaasustatud alale rajamise aluseks tuleb 2.2 kohaselt koostada detailplaneering, 
et tagada avalikkuse kaasamine planeeringuprotsessi ja tagada ettevõtte sobitamine keskkonda.  
Loodusväärtuslikel maastikel, puhkealadel ja turismiväärtusega  kohtades hajaasutatud alal võib 
üldreeglina rajada ainult teenindus- ja toitlustusotstarbelisi ning turismiteenust pakkuvaid äriettevõtteid. 
Äriettevõtete rajamisel tuleb vajalikud hooned sobitada maastikku nii, et nad ei jääks domineerima ning 
et nende majandamine toimuks võimalikult loodussäästlikul viisil. 
 
3.8  TRANSPORDIMAA ARENDAMISE TINGIMUSED 
 
Transpordimaa juhtotstarbega maaks on üldplaneeringuga määratud liikluseks ja transpordiks 
ettenähtud maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrushoiuks ettenähtud ehitiste aluse ning 
nende ehitiste teenindusmaaga. 
Kohalikud teed, metsateed ja erateed. 
Edasistes planeeringutes ja projektides tuleb järgida järgmisi juhiseid ning nõudeid: 
 -kohaliku maantee kaitsevööndi laiuseks kehtestatakse planeeringuga 20 meetrit mõlemal pool 
sõiduraja telge, 
 - erateede kaitsevööndi laiuseks kehtestatakse planeeringuga 10 meetrit mõlemal pool sõiduraja telge, 
 -detailplaneeringu koostamisel tuleb planeeritaval alal tee/ tänav kruntida eraldi transpordimaaks 
 - teega piirneva krundi planeerimisel tuleb planeeritavasse alasse haarata ka tee, et oleks tagatud 
planeeringuga vajaliku teemaa eraldamine transpordimaaks, 
 - krundi jagamisel tuleb tagada juurdepääs ka naaberkrundile, 
 - liikluse ohutuse ja sujuvuse tagamiseks peab sõidukijuhil olema sõidutee ja sellega külgneva ala 
ulatuses tagatud nõutud külgnähtavus 
Planeeritud on kergliiklusteede võrgustikku täiendavaid teid. Kergliiklusteede projekteerimisel tuleb 
jälgida maastikku ja reljeefi, kasutades olemas olevaid trasse ja koridore. 
Riigimaanteed ja kohalikud teed ning tänavad on kantud planeeringu kaartidele. 
  
 
3.9 PÕLLU- JA METSAMAA ARENDAMISE TINGIMUSED 
 
Põllu- ja metsamaade juhtotstarve on üldplaneeringuga määratud: 

1. põllumajandusmaa;  haritav maa, looduslik rohumaa, õuemaa, kompaktse hoonestusega 
aladel asuvad elanikkonna kasutuses olevad aiamaad ja muud põllumajandusliku potensiaaliga 
maad. 
2. metsamajandusmaa; metsamaa, sood ja rabad v.a. turbamaardlad ja muud 
metsamajandusliku potensiaaliga maad.                 

      
Põllu- ja metsamaa hulka loetakse ka need maa-alad, mida ei kasutata põllumajandussaaduste 
tootmiseks või metsa kasvatamiseks, kuid millele ei määrata muud sihtotstarvet, kuna nendel on metsa- 
või põllumajanduslik potentsiaal. 
Väärtuslikud põllumaad ja metsaalade terviklikkus tuleb säilitada. Uute hoonete ehitamine on 
erandkorras lubatud vaid maaharimiseks ebasoodsatel aladel, põllumaa muutmine elamumaaks on 
üldjuhul keelatud. 
Hoida korras maaparandussüsteemid ja vältida põllumaade võsastumist. 
 
 
3.10  KARJÄÄRIDE JA TURBATOOTMISMAA ARENDAMISE TINGIMUSED. 
 
  Aktiivselt kaevandatakse üldplaneeringu koostamise ajal turvast Punasoo ja Saara maardlates ning 
ehituskruusa Haava ( Rakvere ) maardlas. Kruusa kaevandamise loa taotlus on esitatud Haava 3 
kruusakarjäärile. 



Maavarade kaevandamiseks on ettevõtetele väljastatud maavara kaevandamise load. Maavara 
kaevandamisel loetakse seaduse järgi ( § 6 lg1 p28 ) oluliseks keskkonnamõjuga tegevuseks, mille 
puhul keskkonnamõju hindamine on kohustuslik pealtkaevandamist suuremal kui 25 hektari suurusel 
alal. 
Haava maardlas 3 jääb maaeraldise pindala alla selle suuruse, mistõttu ei loeta seda olulise 
keskkonnamõjuga tegevuseks. Üldplaneeringus on ala märgitud karjääride maana. Rakvere valla 
üldplaneeringus on maardla lähiümbrus kavandatud puhke-ja virgestusmaaks. Kaevandustegevuse 
laiendamisel tuleb hinnata kaevandamisega kaasnevaid mõjusid ning seeläbi kaaluda tegevuse 
jätkamise võimalikkust. 
Varu ammendamisel mäeeraldise maa-ala korrastatakse osaliselt metsamaaks ja osaliselt 
tehisveekoguks. 
Saara  turbamaardlas on Soonuka mäeeraldisel kaevandusluba väljastatud enne keskkonnamõjude 
hindamise seaduse kehtima hakkamist ( loa kehtivusaja algus 14.04. 2000 ). Soonuka tootmisala lähistel
kaebavad elanikud põhjaveetaseme languse ja kaevudest vee kadumise üle. Probleemi seostatakse 
turba kaevandamisega. Elanike veeprobleemide jätkudes tuleks veetaseme languse põhjuste 
väljaselgitamiseks läbi viia vastav uuring. 
 
 
3.11 JÄÄTMEKÄITLUSEHITISE ALUSE  MAA ARENDAMISE TINGIMUSED 
Jäätmekäitlusehitise alune maa on tootmismaa. 
Piira küla maale rajatakse Lääne-Viru Jäätmekeskus, kus hakkab toimuma segaolmejäätmete 
pressimine ja ümberlaadimine, ohtlike jäätmete vaheladustamine ning suuremõõtmeliste jäätmete 
demonteerimine. Pressitud segaolmejäätmed viiakse edasi lähimasse nõuetele vastavasse prügilasse 
või jäätmete põletustehasesse. Aastaseks tootmisvõimsuseks on planeeritud ca 20000 tonni 
segaolmejäätmeid. 
Seega peale Rakvere Ussimäe prügila sulgemist (16.07.2009) tuleb segaolmejäätmed vedada kuni 
Lääne-Viru Jäätmekeskuse valmimiseni (2010 a.)  lähimasse nõuetele vastavasse prügilasse. 
Jäätmekeskuse arendamisel tuleb vastavalt EV seadusandlusest(„Saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise seadus“) taotleda keskkonnakompleksluba ja järgida eelpoolmainitud seaduses tulenevaid 
nõudeid. 
 
  

4.  Kõrge loodus- ja kultuuriväärtusega alad ja nende 
kasutustingimused  
4.1 VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD  
 
Väärtuslike maastike määramisel on arvestatud Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringus „Asutust ja  maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud väärtuslike 
maastike piire ja kasutustingimusi. Väärtuslike maastike piire on üldplaneeringuga täpsustatud, piirid on 
määratud üldplaneeringu kaartidel. Maastike ja nende väärtuste kirjeldused on antud 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asutust ja  maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 
lisas 1 (maakonna väärtuslike maastike register). 
 
Väärtuslikeks maastikeks on üldplaneeringuga määratud: 
 
MÕDRIKU MAASTIK 
Maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik, mis paikneb Pandivere kõrgustikul ja mida läbib loode-kagu 
suunaline Mõdrikust Roelani ulatuv ligi 20 km pikkune looduskaitse alune vallseljak, haritava maa 
keskmine boniteet on ligi 50 hindepunkti. 
ROELA MAASTIK 
Maakondliku tähtsusega maastik, mis kulgeb paralleelselt Mõdriku- Roela vallseljakuga on piirkonnale 
tüüpilise asustusstruktuuriga asulamaastik, kus on säilinud enamik vanu hooneid.  



ANGUSE MAASTIK 
  Kohaliku tähtsusega hästisäilinud külastruktuuriga kultuurilis-ajaloolise väärtusega maastik, mis sobib 
hästi antud külatüüpi iseloomustama.  
TUDU MAASTIK 
Kohaliku tähtsusega hästisäilinud piirkonnale iseloomuliku asustusstruktuuriga ühe ajajärgu 
maakasutust iseloomustav kultuurilis-ajaloolise väärtusega maastik põlise metsatööliste asula ja seda 
ümbritsevate küladega, kus talud paiknevad metsa ja põllumaa piiril.  
 
KANNASTIKU MAASTIK 
Kohaliku tähtsusega puisniidu-karjamaadega kõrge esteetilise väärtusega kaunis maastik keset metsi. 
TUDUSOO MAASTIK 
Kohaliku tähtsusega esteetilise, loodusliku ja rekreatiivse väärtusega maastik, mille väärtuslikemateks 
osadeks on Tudu-Järvesoo (Tudu järv ja ümbritsev sooala), Punasoo lõunaosa ja Seljamägi. 
 
Väärtuslike maastike väärtuse säilitamiseks: 

o tuleb säilitada maastikumuster, traditsioonilised maastikuelemendid, struktuur ja maakasutus,  
o on üldreeglina keelatud senise maakasutuse sihtotstarbe muutmine, 
o tuleb säilitada poollooduslikud kooslused, eriti unikaalsed karstiluhad, 
o on keelatud väärtuslikel maastikel asuvate märgalade kuivendamine, 
o tuleb hoonete ehitamisel või ümberehitamisel kasutada ja säilitada traditsioonilisi materjale ja 
kujundusvõtteid,  
o on vajalik maastikupilti risustavate amortiseerinud ehitiste ja rajatiste lammutamine, 
o tuleb uute ehitusalade ja joonrajatiste kavandamisel ja rajamisel paigutada need maastikku nii, 
et maastiku väärtus ei kahaneks, 
o on üldreeglina keelatud elamuehitus suure maastikulise väärtusega aladel,  
o on üldreeglina keelatud väärtuslikele maastikele maastikupilti oluliselt mõjutavate objektide (nt 
tuulegeneraatorid ja mobiilside mastid, kõrgepingeliinid jms) rajamine. Objektide paigaldamine 
tuleb kooskõlastada Lääne-Viru Maavalitsusega. 
o tuleb ette valmistada, korraldada ja hooldada puhkamiseks sobivaid alasid nii, et nende 
väärtus külastajate suure arvu või intensiivse kasutuse tõttu ei kannataks, 
o tuleb kaunite teelõikude äärde rajada peatuspaiku,  
o korrastada ja hooldada teeäärset maastikku nii, et ala väärtus säiliks, avada vaateid, 
o on üldjuhul keelatud kaunite teelõikude ajalooliselt väljakujunenud teetrassi muutmine ja tee 
õgvendamine tee renoveerimise käigus. 

 
4.2 VÄÄRTUSLIKUD PÕLLUMAAD 
 
Üldplaneeringuga on väärtuslikeks määratud põllumaad, millel on kõrge mullaviljakus ja maastikuline 
väärtus. Suhteliselt kõrgema  viljakusega põllud asuvad valla põhjaosas Mõdriku-Vinni ümbruses, 
edelaosas Veadla ümbruses ja keskosas Roela- Anguse maantee ääres Obja –Tammiku ümbruses. 
Väärtuslike põllumaade säilitamiseks: 

o on vajalik ajaloolise asustusstruktuuri ja maastikumustri säilitamine ning põldude majandamine,
külamaastiku ajaloolise, esteetilise ja loodusliku väärtuse säilitamine,   
o tuleb kõrge boniteediga põllumaad hoida kasutuses põllumajandusliku maana või  
avamaastikuna ning põldude sööti jätmisel tagada nende niiteline kasutus, 
o ei ole põllumaade hoonestamine üldjuhul lubatud, 
o ei ole kõrge boniteediga põllumaade metsastamine üldjuhul lubatud, 
o tuleb terviklikult säilitada ja hoida töökorras maaparandussüsteemid. 

 



4.2.1 Nitraaditundlik ala 
 
Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada 
nitraadisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest 
tingituna reostunud või reostumisohus.. 
Vinni valla läänepoolne osa  jääb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala Pandivere 
piirkonda. 
Nitraaditundlikust alast tulenevad piirangud ja kitsendused. 
Kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi: 

- mineraalväetisega antav lämmastikukogus olla üle 120 kg ning taliviljadele ja rohumaadele 
korraga antav kogus olla  üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta aastas 
- pidada loomi 1,5 loomühiku haritava maa hektari kohta, 
- kasutada reoveesetet, 
- allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast 
keelatud väetamine ja taimekaitsevahendite kasutamine. 

 
 
4.3  ROHELINE VÕRGUSTIK 
 
Roheline võrgustik tagab ökosüsteemide ja liikide säilimise, looduslike, pool-looduslike ja teiste 
väärtuslike ökosüsteemide kaitstuse, võimaldab loomade ja muude liikide liikumist ning tasakaalustab 
ehituslikku ja looduslikku keskkonda. 
Rohevõrgustik koosneb tuumaladest ja neid ühendavatest koridoridest.  
Rohevõrgustiku määramise põhimõtted ja võrgustiku elementide roll võrgustiku kujundamisel ning 
rohelise võrgustiku metoodika on detailselt kirjeldatud maakonna teemaplaneeringus „Asutust ja  
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ja selle lisades. Rohelise võrgustiku piire on 
üldplaneeringuga täpsustatud. 
 
Rohelise võrgustiku toimimise ja terviklikkuse tagamiseks:  

o tuleb rohevõrgustiku osa, mis asub põllualadel, hoida põllumajanduslikus kasutuses, 
o on üldjuhul keelatud metsamaa sihtotstarbe muutmine ja metsamaa raadamine rohelise 
võrgustiku aladel, 
o tuleb sildade ehitamisel jätta silla alla, veeala kõrvale liikide liikumist tagav piisava laiusega 
maismaariba, 
o tuleb säilitada veekogude ja nende kaldaalade looduslikkus, 
o tuleb säilitada allikate veerežiim, 
o ei ole rohelise võrgustiku alale uue maaparandussüsteemi rajamine üldjuhul lubatud, 
o tuleb vältida tehnilise infrastruktuuri objektide ja olulise keskkonnamõjuga objektide 
kavandamist tuumalale,  
o ei tohi looduslike ja/või pool-looduslike alade osatähtsus tuumalal langeda alla 90%, 
o ei ole lubatud uute elamualade rajamine tuumalale, 
o ei ole rohelise võrgustiku tuumalal ja koridoris üldreeglina lubatud „Looduskaitseseaduses” 
sätestatud kalda ehituskeeluvööndi vähendamine,  
o tuleb ojade, jõgede ja järvede kaldad säilitada võimalikult looduslikuna, et säiliks veekogude 
tähtsus ökoloogiliste koridoridena. 
o on puisniitudel vajalik säilitada/taastada traditsiooniline majandustegevus – karjatamine ja 
niitmine, 
o tuleb uute ehitusalade kavandamisel vältida rohelise võrgustiku koridoride läbilõikamist. 

 
 



4.4 LOODUSKAITSEALAD 
 
Looduskaitseseaduse kohaselt on kaitseala inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt 
kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. 
Looduskaitseala kasutamise ja kaitse tingimused on kehtestatud kaitseala kaitseeeskirjaga. Kaitsealade 
asukoht ja piirid on esitatud üldplaneeringu kaartidel. 
 
Sirtsi looduskaitseala suurus asub Vinni vallas osaliselt ning selle kaitse eesmärk on suurte 
soomassiivide, haruldaste ja hävimisohus olevate loomaliikide kaitse, kaitsealal on Sirtsi soo 
sihtkaitsevöönd, Rihula sihtkaitsevöönd, Kerissaare sihtkaitsevöönd ja Udriku piiranguvöönd.  
Sihtkaitsevööndite metsad kuuluvad hoiumetsade kategooriasse ja piiranguvööndi metsad kaitsemetsa 
kategooriasse. 
 
Suigu looduskaitseala kaitse eesmärk on põlismetsakoosluste kaitse, alal asub  Suigu sihtkaitsevöönd 
ja Peressaare sihtkaitsevöönd. Kaitsealused metsad kuuluvad hoiumetsade kategooriasse. 
 
Tudusoo looduskaitseala asub Vinni vallas osaliselt, kaitsealal on Järvesoo sihtkaitsevöönd, Tudusilla 
sihtkaitsevöönd, Umbjärve piiranguvöönd ja Tagavälja piiranguvöönd. 
 
Mõdriku- Roela maastikukaitseala, mille kaitse eesmärk on pinnavormide, maastikuelementide, 
nendega  seotud elupaikade ja koosluste kaitse, kaitsealal on sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. 
Piiranguvööndi metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse ja sihtkaitsevööndi metsad hoiumetsade 
kategooriasse. 
 
Vinni-Pajusti tammiku kaitse eesmärk on laialehelise metsakoosluse ja haruldaste liikide kasvukohtade
kaitse. 
 
4.4.1 Vinni valla projekteeritavad kaitsealad 
 
Projekteerimisel on Mõdriku mõisa park, Inju mõisa park, Küti mõisa park, Roela mõisa park, Suurekivi 
looduskaitse ala. Aravuse väike-konnakotka püsielupaik, Rihula metsise püsielupaik, Udriku lendorava 
püsielupaik, Tagametsa väikekotka püsielupaik, Sirtsi looduskaitseala laiendus, Suigu looduskaitseala. 
 
4.5 HOIUALAD 
 
Looduskaitseseaduse kohaselt on hoiuala  elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala. Hoiuala 
kasutamise ja kaitse tingimused on kehtestatud hoiuala kaitseeeskirjaga. Kaitsealade asukoht ja piirid 
on esitatud üldplaneeringu kaartidel. 
Väljaspool kaitsealasid asuvad hoiualad on: 

o Haavakannu hoiuala, mille kaitse eesmärk on metsa- ja niidukoosluste ning liikide kaitse, 
o Kunda jõe hoiuala, mille kaitse eesmärk on jõeelupaiga ja -liikide kaitse, 
o Suurekivi hoiuala, mille kaitseeesmärk on metsakoosluste ja -liikide kaitse. 

4.6 KAITSTAVAD LOODUSE ÜKSIKOBJEKTID 
 
Looduskaitseseaduse kohaselt on looduse üksikobjektidena kaitse alla võetud: 

o Allika allikas  Allika külas, 
o Hõbepappel „ Pilvepuu” Tudu alevikus, 
o Mõdriku veskijärve allikad, 
o Tuduküla rändrahn  Suigu külas. 

Kaitse alla võetud objektide asukohad on esitatud üldplaneeringu kaartidel. 



 
4.7 MUINSUSKAITSE ALLA VÕETUD KINNISMÄLESTISED 
 
Vinni vallas on muinsuskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud 72 kinnismälestist, mille asukoht  on 
esitatud üldplaneeringu kaartidel. Mälestiste nimekiri on üldplaneeringu lisas 1. 
Muinsuskaitseameti ning Vallavalitsuse loata on kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal keelatud 
järgmised tegevused: 
 - konserveerimine, restaureerimine ja remont, 
 - ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine ja lammutamine 
 - katusealuse väljaehitamine ja kangialuse ning õuede täisehitamine 
 - ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu, ehitusjoone ja kruntide piiride muutmine 
 - krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 
 - teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine 
 - haljastus-, raie-ja kaevetööde, maaharimise ja õue ümberkujundamine 
Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides ja restaureerides tuleb arvestada nii ehitise kui ka 
muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust 
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud: 
  maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mulla-   ja ehitustööd
 - puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine 
Kalmistul paiknevale kinnismälestisele kaitsevööndit ei kehtestata. 
 
 
4.8 PUHKEVÄÄRTUSEGA PIIRKONNAD 
 
Kõrge puhkeväärtustega piirkonnad vallas on Mõdriku- Kantküla vaheline ala, mis paikneb Mõdriku-
Roela maastikukaitsealal ja  Tudu ümbrus, mis sobib eelkõige öko- ja jahiturismi arendamiseks, 
intensiivses kasutuses on Seljamäe õpperada ja Tudu triatlonirada. 
 
Üldised tingimused puhkeväärtuslikel aladel: 

o majandustegevuse kavandamisel puhkealadel lähtuda nii rohelise võrgustiku kui ka väärtuslike
maastike säilimiseks seatud tingimustest, 
o soosida puhkemajandusliku ja ökoturismiga seonduvaid tegevusi, 
o linna ümbruse metsad jätta avalikuks kasutamiseks. 

 
 

5. Tiheasustusega alad maareformi seaduse tähenduses 
Tiheasustusega alad maareformi seaduse tähenduses asuvad Pajusti, Vinni, Viru-Jaagupi, Roela,  Tudu 
alevikes ja Piira küla territooriumil. Nende alade asukoht ja piirid on esitatud üldplaneeringu kaartidel. 
 

6.     Teed ja tehniline infrastruktuur 
 
Vinni vald on hästi varustatud kõigi tehnilise infrastruktuuri objektidega. Olemasolevad rajatised 
võimaldavad teha uusi liitumisi. Teede ja tehnovõrkude asukohad on esitatud või määratud planeeringu 
kaartidel. 
 
6.1  TEED 
 
Valla teedevõrk on välja kujunenud ja ei vaja olulisi muudatusi . 
Viru-Jaagupi alevikus liiklusohutuse tagamiseks on vajalik liiklusskeemi korrastamine , kõnnitee rajamine
Kesk tänavale ja täiendava tänavavalgustuse  rajamine. 
Uute elamualade rajamisel tuleb moodustada eraldi teemaa krunt. 



Edasistes planeeringutes ja projektides tuleb järgida järgmisi juhiseid ning nõudeid: 
 - riigimaanteede ääres asuvad planeeringud tuleb vastavalt tee klassile kooskõlastada kohaliku 
teedevalitsusega või Maanteeametiga, 
  -planeeringutes tuleb minimeerida väljasõidud riigimaanteedele, võimaluse korral planeerida 
paralleelsed kogujateed, 
 - teedel on tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate 
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks kaitsevööndid. Riigimaantee 
kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise 
sõiduraja telge on 50 meetrit 
 - riigimaantee teekaitsevööndis äärmise sõiduraja teljest 6 kuni 30 meetri ulatuses tuleb arvestada 
tehnilise tsooniga perspektiivseks teelaienduseks, kergliiklustee rajamiseks. 
  Riigimaanteedel on sanitaarkaitsevöönd vahemikus 50 kuni 300 meetrit ja see tuleb näidata 
detailplaneeringutes piirangualana, 
  maanteega paralleelselt kulgev tehnovõrk tuleb kavandada väljaspoole mullet ja külgkraavi ning tee 
valdaja loal teemaale, 
 - tiheasustusala läbiva maantee all või kohal paiknev paralleelselt kulgev või teega lõikuv tehnovõrk 
tuleb projekteerida vastavalt linnatänavate ja tehnovõrkude projekteerimisnormidele ning-standarditele. 
  
6.2  ELEKTRIVARUSTUS 
 
Uusi, valda läbivaid kõrgepingeliinikoridore üldplaneeringus ettenähtud ei ole. 
Valla elektrivarustuse töökindluse tagamiseks ja uute võimsuste liitumiste korral tiheasustusaladel 
toimub elektrivõrgu areng keskpinge (10 kV) võrgu osas soovitatavalt maa-aluse kaablivõrguna. 
Kohati amortiseerunud madalpingeliinid vajavad rekonstrueerimist.  
 
6.3  GAASIVARUSTUS 
 
Valda läbib Tartu-Rakvere ülekandetorustik läbimõõduga 500 mm.  
Pajusti ja Vinni alevikke ja Piira küla varustatakse kesksurvegaasiga Rakvere linnavõrgust. Täiendavate 
trasside väljaehitamine toimub projektipõhiselt seoses liitumissoovidega. 
6.4  KESKKÜTE JA SOOJAVARUSTUS 
 
Vinni vallas on tsentraalsed kaugküttesüsteemid välja ehitatud Vinni, Pajusti ja Roela alevikes. 
Valla  kaugküttesüsteeme kasutavalt põhiliselt suurpaneelelamud ja ühiskondlikud hooned.  
Soosida tuleb elektri- ja soojusenergia koostootmise ning muude kaasaegsete energiatootmisviiside 
( soojuspumbad, biogaas jm.) kasutuselevõttu. 
Üldplaneeringu kaartidel on määratud kaugkütte piirkonna  asukoht ja piirid Pajusti, Vinni ja Roela 
alevikes. Kaugkütte piirkonnas on korterelamutel, ärihoonetel, ühiskondlikel hoonetel ja tootmishoonetel 
kohustuslik liituda olemasoleva kaugkütte süsteemiga. 
 
6.5  VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON. 
 
Valla põhjavee vajadus on tagatud ja tarbimise kasv sõltub eelkõige ühisveevarustuse teenuse 
kättesaadavuse parandamisest ning ettevõtluse arengust. 
Hajaasustuses ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine suurte  kulutuste tõttu majanduslikult 
põhjendatud ja vajalik. Otstarbekam on väikepuhastite ehitamine.. 
Nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades nn. imbsüsteemide kasutamisel omapuhastina on bioloogiliselt
puhastamata heitvee pinnasesse juhtimine keelatud vastavalt seadusele. 
Vallas asuvate reoveepuhastite probleemiks on lisaks amortiseerunud seadmetele ka nõuetele 
mittevastav puhastusaste. 
Üldplaneeringu elluviimisel on oluline rekonstrueerida olemasolevad kanalisatsioonitorustikud ja 
reoveepuhastid. Põhjavee seisundi kaitseks tuleb võimalikult suur osa elanikkonnast ühendada 
ühisveevärgi ja–kanalisatsioonisüsteemidega. Eelistada ühiskanalisatsiooni lokaalsetele lahendustele. 



6.6  JÄÄTMEKÄITLUS 
 
Valla lähim prügi ladustamise koht on Rakvere prügila, mis ei vasta Euroopa Nõukogu direktiividega 
kehtestatud keskkonnanõuetele. See prügila suletakse 16. juulil 2009 aastal ja jäätmete ladestamine 
lõpetatakse. Lääne-Virumaa jäätmekavas on alternatiivina jäätmete ladestamiseks tulevikus välja 
pakutud Uikala prügila Ida-Virumaal. 
Maakonna jäätmekavas on ettenähtud maakonna keskse jäätmekeskuse rajamine valla territooriumile, 
Rakvere prügila kõrvale. 
Valla jäätmete kogumise ja käitlemisega seotud nõuded on kehtestatud valla jäätmehoolduseeskirjas. 
  

7.  Maavarad 
Vald on rikas maavarade poolest. Üleriigilise tähtsusega maardlatest paiknevad vallas Eesti 
põlevkivimaardla ( osaliselt ) ja Rakvere fosforiidimaardla ( osaliselt ). Valla edelaosas paikneb Tapa 
põlevkivi leiukoht. 
Valla üldplaneeringuala ulatub viieteistkümnele maardlale: kohaliku tähtsusega Jõepere, Tudu, 
Tõnsunõmme, Saara, Vetiku, Voore ja Punasoo turbamaardlale, Aravuse (Sae), Anguse 
liivamaardlatele, Haava (Rakvere) kruuasmaardlale, Rakvere Fosforiidimaardlale, Inju-Meriküla 
dolokivimaardlale ja üleriigilise tähtsusega Eesti põlevkivimaardla Oandu, Sonda ja Kohala 
uuringuväljale. 
Maavaravarule juurdepääsu säilitamise tagamiseks maardlaga kattuvale rohevõrgustiku alale 
kaevanduslubade andmine ja taotlemine peab toimuma õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. 
Saara turbamaardlas toodetakse alusturvast ja see on oluliselt mõjutanud Roela aleviku ja selle 
ümbruse veereziimi. Maavarade kaevandamise lõpetamiseks tuleks seadustega sätestatud korras  
esitada Keskkonnaametile põhjendatud taotlus ja teha täiendavaid uuringuid põhjavee languse põhjuste 
kohta. 
 
 

8.  MEETMED KURITEGEVUSRISKIDE ENNETAMISEKS PLANEERIMISE KAUDU 
 
Kuritegevuse riskide ennetamiseks tuleb: 
    -   arvestada iga piirkonna eripäraga,  
    -  kogu aleviku ja külakeskuse territooriumil on vajalik tagada aladel hea nähtavus,   jälgitavus ja 
valgustus.  
Kuritegevuse riskide vähendamiseks: 
- elamupiirkondades tuleb kavandada selgelt eristuvad juurdepääsud ja liikumisteed,  
- avalike ehitiste kavandamisel tuleb arvestada, et nende paiknemine elava liiklusega teede ja tänavate 
ning bussipeatuste lähedal vähendab kuriteoohtu, 

-  parklad ja ühistranspordi peatused planeerida tiheda asustusega aladele. 
 
Üldplaneeringu rakendamine 
. 
Üldplaneeringu rakendamisel on oluline valla ruumilise kujundamise nõuetest kinnipidamine 
maakasutuse ja ehitustegevuse organiseerimisel. Planeeringu paremaks rakenduseks on tarvilik osade 
maade munitsipaalomandisse vormistamine. Vajalik on valla arengukava ja üldplaneeringu ühitamine 
ning elluviimise finantseerimisvõimalused. 
Üldplaneeringu määratletu elluviimiseks on vajalikud järgmised tegevused: 

o kergliiklusteede  ja liikumisradade võrgustiku arengukava või teemaplaneeringu koostamine 
kogu valla territooriumil, 
o väärtuslike maastike maastikuhoolduskavade koostamine koostöös maaomanikega, 
o puhke- ja virgestusalade  arendamise kava koostamine koostöös maaomanike ja ettevõtjatega 



o teha uuringuid, kas Soonuka tootmisalal turbatootmine põhjustab põhjavee languse maardla 
läheduses elavate inimeste kaevudes.. 

 
 

Lisa 1 
MUINSUSKAITSELISED OBJEKTID VINNI VALLAS 
 

Jrk 
nr 

Reg nr Mälestise nimi V/K Omavalitsus Aadress Vana reg
nr 

1 16007  Voore mõisa peahooneK Vinni vald Allika küla - 
2 16008  Voore mõisa park  K Vinni vald Allika küla - 
3 16009  Voore mõisa ait  K Vinni vald Allika küla k 
4 10640  Asulakoht  K Vinni vald Inju küla 637-k 
5 10641  Kivikalme 

"Kalmuküngas"  
K Vinni vald Inju küla 82-k 

6 10642  Kultusekivi  K Vinni vald Inju küla 80-k 
7 10643  Linnus  K Vinni vald Inju küla 607-k 
8 15977  Inju mõisa peahoone  K Vinni vald Inju küla k 
9 15978  Inju mõisa park  K Vinni vald Inju küla - 
10 15979  Inju mõisa pargi 

purskkaev  
K Vinni vald Inju küla k 

11 15980  Inju mõisa ait 1  K Vinni vald Inju küla - 
12 15981  Inju mõisa ait 2  K Vinni vald Inju küla - 
13 15982  Inju mõisa riistakuur  K Vinni vald Inju küla - 
14 15983  Inju mõisa kuivati  K Vinni vald Inju küla - 
15 15984  Inju mõisa 

moonakatemaja  
K Vinni vald Inju küla - 

16 15985  Inju mõisa tõllakuur  K Vinni vald Inju küla - 
17 5800  Viru-Jaagupi kalmistu  K Vinni vald Kannastiku küla - 
18 27130  Vabadussõja 

mälestussammas  
K Vinni vald Kannastiku küla, Viru-

Jaagupi kalmistu  
 

19 10644  Asulakoht  K Vinni vald Kehala küla 639-k 
20 10645  Kivikalme  K Vinni vald Kehala küla 1458 
21 10646  Asulakoht  K Vinni vald Koeravere küla 608-k 
22 10647  Kalmistu "Kabelimägi"  K Vinni vald Koeravere küla 83-k 
23 10648  Kivikalme 

"Tuuleveskimägi"  
K Vinni vald Koeravere küla 81-k 

24 10649  Kultusekivi  K Vinni vald Koeravere küla 507-k 
25 10650  Kultusekivi  K Vinni vald Mõdriku küla 2666 
26 10651  Kultusekivi  K Vinni vald Mõdriku küla 2665 
27 15986  Mõdriku mõisa 

peahoone  
K Vinni vald Mõdriku küla 457 

28 15987  Mõdriku mõisa park  K Vinni vald Mõdriku küla - 
29 15989  Mõdriku mõisa sild  K Vinni vald Mõdriku küla - 
30 15990  Mõdriku mõisa 

viinavabrik  
K Vinni vald Mõdriku küla - 

31 15991  Mõdriku mõisa 
karjalaut 1  

K Vinni vald Mõdriku küla - 
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32 15992  Mõdriku mõisa 
karjalaut 2  

K Vinni vald Mõdriku küla - 

33 15993  Mõdriku mõisa tall  K Vinni vald Mõdriku küla - 
34 15994  Mõdriku mõisa kuivati  K Vinni vald Mõdriku küla - 
35 15995  Rägavere mõisa 

vesiveski  
K Vinni vald Mõdriku küla 461 
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36 5801  Aleksander I ja 
Napoleoni K 

Vinni 
vald 

Mõdriku 
küla, 
Mõdriku 

- sõdade 
mälestusmärk  

mõisa 
park 

37 10652  Asulakoht  K Vinni vald Nurmetu küla 609-k 
38 10653  Kivikalme  K Vinni vald Obja küla 1459 
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39 10654  Kalmistu "Aburimägi"  K Vinni vald Pajusti alevik 1461 
40 10655  Kääbaskalmistu 

"Kabelimägi"  
K Vinni vald Palasi küla 1460 

41 10656  Rauasulatuskoht  K Vinni vald Palasi küla 310-k 
42 10657  Rauasulatuskoht  K Vinni vald Palasi küla 309-k 
43 15996  Piira sild  K Vinni vald Piira küla 458 
44 10658  Pelgupaik "Seljamägi"  K Vinni vald Rasivere küla 1462 
45 5802  Tudu kalmistu  K Vinni vald Tudu alevik - 
46 10659  Kultusekivi  K Vinni vald Vana-Vinni küla 79-k 
47 5803  II maailmasõjas 

hukkunud tundmatu 
sõduri haud 

K Vinni vald Vilgu teerist 19-k 

48 10660  Asulakoht  K Vinni vald Vinni alevik 638-k 
49 10661  Kivikalme "Kabelimägi"K Vinni vald Vinni alevik 31-k 
50 15998  Vinni mõisa park  K Vinni vald Vinni alevik - 
51 15999  Vinni mõisa jääkelder  K Vinni vald Vinni alevik - 
52 16000  Vinni mõisa 

valitsejamaja  
K Vinni vald Vinni alevik - 

53 16001  Vinni mõisa kuur  K Vinni vald Vinni alevik - 
54 16002  Vinni mõisa tall  K Vinni vald Vinni alevik - 
55 15997  Vinni mõisa peahoone K Vinni vald Vinni alevik, Pargi t. 1 - 
56 5804  II maailmasõjas 

hukkunute ja 
terroriohvrite ühishaud 

K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 513 

57 5805  Viru-Jaagupi Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi kooli 
hoone 

K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik - 

58 5806  Viru-Jaagupi kirikuaed K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik Arh. 471, 
Arhe. 
640-k 

59 10662  Asulakoht  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 641-k 
60 10663  Kivikalme  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 1454 
61 10664  Kivikalme  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 1455 
62 10665  Kivikalme  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 1456 
63 10666  Kivikalme  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 1457 
64 10667  Kultusekivi  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 2692 
65 16003  Viru-Jaagupi kirik  K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 471 
66 16004  Viru-Jaagupi kirikuaia 

piirdemüür  
K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 471 

67 16005  Viru-Jaagupi kirikuaia 
kabel  

K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik 471 

68 16006  Viru-Jaagupi 
pastoraadi peahoone  

K Vinni vald Viru-Jaagupi alevik - 

69 5807  Ferdinand von 
Wrangeli (1797-1870) 
haud 

K Vinni vald Viru-Jaagupi kalmistu 536 

70 10669  Asulakoht  K Vinni vald Voore küla 642-k 
71 10670  Kultusekivi  K Vinni vald Võhu küla 84-k 
72 10671  Kultusekivi  K Vinni vald Võhu küla 508-k 
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Lisa 2 
 
KEHTESTATUD ÜLDPLANEERINGU ÕIGUSLIK MÕJU 
 
 üldplaneeringu jõustumine 
 
 Üldjuhul jõustub üldplaneeringu kehtestamise otsus tavalises korras.  
Tavalises korras ei jõustu üldplaneeringu kehtestamise otsus siis, kui üldplaneeringuga tehakse 
kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanek. Sellist olukorda reguleerib PlanS § 24 lg 4, mis 
sätestab: kui kehtestatud üldplaneering sisaldab kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise 
ettepanekut ja maavanem on järelevalve käigus muudatustega nõustunud, kannab maavanem vastavad
muudatused maakonnaplaneeringusse. Maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava 
üldplaneeringu kehtestamise otsus jõustub pärast üldplaneeringus sisalduvate muudatuste kandmist 
maakonnaplaneeringusse. See tähendab, et kui kehtestatud üldplaneering sisaldab kehtestatud 
maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut, puudub kehtestatud üldplaneeringul igasugune 
õiguslik mõju seni, kuni vastavad muudatused ei ole maakonnaplaneeringusse kantud. Kohalik 
omavalitsus saab kehtestatud üldplaneeringut hakata ellu viima ja selle alusel toiminguid tegema ja 
otsuseid langetama alles siis, kui kehtestatud üldplaneering on jõustunud.  
 
   
Mõju kohalikule omavalitsusele 
 
Planeerimisseaduse (PlanS) § 3 lg 3 kohaselt võib kinnisomandile planeeringu alusel seada seadusest 
tulenevaid maakasutus- ja ehitustingimusi ning kitsendusi: 1) detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral – kehtestatud detailplaneeringu alusel; 2) detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise 
korral – kehtestatud üldplaneeringu alusel. 
 
Selline sõnastus väljendab planeerimisseaduse üht aluspõhimõtet, et maakasutus- ja ehitusotsuste 
alusena on õiguslikult siduv detailsusastmelt viimane planeering, mille koostamine antud kohas 
ja juhul on kohustuslik, st kehtestatud detailplaneering on järgnevate maakasutus- ja ehitusotsuste 
aluseks detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel, kehtestatud üldplaneering on 
järgnevate maakasutus- ja ehitusotsuste aluseks nendes kohtades ja juhtudel, kus detailplaneeringu 
koostamise kohustus puudub.  
 
Kehtestatud üldplaneering on aluseks: 

1. detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel 
(PlanS § 8 lg 7), 
2. maakorraldusele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid (st. 
hajaasustatud aladel) (PlanS § 8 lg 7), 
3. projekteerimistingimuste väljaandmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise 
korral (PlanS § 8 lg 7), 
4. sundvõõrandamise või sundvalduse seadmisele algatamisele detailplaneeringu koostamise 
kohustuseta aladel (kinnisasja sundvõõrandamise seadus § 3 lg 4), 
5. muudele kinnisasja kasutamist kitsendavatele otsustele detailplaneeringu koostamise 
kohustuse puudumise korral (PlanS § 3 lg 3 p 2), 
6. katastriüksuse sihtotstarbe määramisele detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise 
korral (maakatastriseaduse § 18 lg 6), 

 
Kõik loetletud maakasutus- ja ehitusotsused langetab üldplaneeringu alusel kohalik omavalitsus, mis 
tähendab, et kehtestatud üldplaneering on otseselt siduv kohalikule omavalitsusele nende otsuste 
langetamise alusena.  



  
Mõju kinnisasja omanikule 
 
Kehtestatud üldplaneering on kinnistu omanikule kaudselt siduv eelloetletud juhtudel, kus üldplaneering 
on järgnevate otsuste tegemise aluseks. See tähendab, et kui kinnisasja omanik soovib oma maa 
kasutust muuta või oma maal ehitada, saab kohalik omavalitsus lubada ainult sellist muudatust või 
ehitamist, mis on vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga. Kehtestatud üldplaneering ei ole omanikule 
otseselt siduv ka sellisel juhul, kui üldplaneeringu alusel tuleb kohaldada mitmesuguseid kitsendusi – 
kohaldada sundvõõrandamist või sundvaldust, seada servituuti, jms, st selline kitsendus ei hakka 
omanikule kehtima automaatselt pärast üldplaneeringu kehtestamist, selline kitsendus hakkab kinnistu 
omanikule kehtima alles siis, kui vastav otsus on üldplaneeringu alusel langetatud. 
Kehtestatud üldplaneering on kinnistu omanikule siduv sellistel juhtudel, kus üldplaneeringu järgimise 
tagamiseks üldplaneeringu alusel enam järgnevat allakti ei anta ning kinnistu omanik peab oma maa ja 
hoonete kasutamisel järgima üldplaneeringuga kehtestatud reegleid. Nii on see näiteks 
miljööväärtuslikel aladel, kus ka siis, kui tehakse selliseid ehitus- või remont-töid, mille tegemiseks ei ole 
vaja ehitusluba (piirdeaia rajamine, akende vahetamine, katusekatte vahetamine, fassaadi värvimine, 
jms), tuleb järgida üldplaneeringuga kehtestatud reegleid.  
Üldplaneeringu kehtestamine ei tähenda, et kinnisasja omanik peab kohe pärast üldplaneeringu 
kehtestamist hakkama oma maad kasutama üldplaneeringus ettenähtud otstarbel. Näiteks juhul, kui 
senine põllumaa on üldplaneeringus kavandatud pereelamumaaks, võib maa omanik oma maad 
põllumaana kasutada nii kaua kui ta soovib. Kuid kui ta soovib seda maad ehitusotstarbel kasutusele 
võtta, võib sellele maale detailplaneeringuga ainult pereelamuala  kavandada.  
  
 
Kehtestatud üldplaneeringu muutmine  
 
Planeeringud vananevad mõne aja jooksu, sest ehitusvajadused võivad aja jooksul muutuda. 
Kehtestatud üldplaneeringut saab muuta või täiendada ja täpsustada kahel viisil: 

1. koostades ja kehtestades uue üldplaneeringu (vajadusel teemaplaneeringuna) kogu valla/linna
kohta või valla/linna muudatusi või täiendamist ja täpsustamist vajava osa kohta, 
2. tehes muudatuse kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava 
detailplaneeringu kehtestamisega. 

 
Teemaplaneeringuga saab PlanS § 8 lg 2 p 2 kohaselt kehtestatud üldplaneeringut täiendada ja 
täpsustada. Teemaplaneeringut võib koostada mingi § 8 lg 3 nimetatud üldplaneeringu sisulise ülesande
läbitöötamiseks, näiteks miljööväärtusliku hoonestusala määramiseks, rohelise võrgustikuga seotu 
läbitöötamiseks, mingi joonehitise või tehnorajatise (puhastusseadmed, veehaare, tuulepark, jms) 
asukoha määramiseks. Põhjalikemate ja põhimõtteliste ning mitmete üldplaneeringu sisuliste ülesannete
käsitlemist tingivate muudatuste vajaduse korral tuleb muutmiseks koostada uus, kogu valla/linna või 
valla/linna muudatusi vajava osa üldplaneering.  
 
Teine muutmise viis vajab veidi põhjalikumat selgitust. PlanS § 9 lg 7 sätestab, et detailplaneering võib 
põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid. Kehtestatud 
üldplaneeringu muutmiseks detailplaneeringuga tuleks pidada üldplaneeringu põhilahenduse muutmist,
mis tähendab: 
- vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni ulatuslikku muutmist,  
- üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamist, 
- muud kohaliku omavalitsuse hinnangul olulist või ulatuslikku üldplaneeringu muutmist. 
 
Seadus ei defineeri, mis on planeeringu põhilahendus, sest see oleneb väga palju iga konkreetse 
planeeringu sisust. Siin peab kohalik omavalitsus kasutama kaalutlusõigust ja ise otsustama, millisel 
juhul on tegemist sellise muudatustega, mis oluliselt/põhimõtteliselt muudab kehtestatud üldplaneeringu 



sisu ja millal mitte. Selle selgitamisel on võimalik kasutada lennukõrguse mõistet. Üldplaneeringu 
“lennukõrguselt” pole paljud sellised detailid nähtavad, mida väga hästi näeb detailplaneeringu 
“lennukõrguselt”. Nende detailide täpsustamine ja täiendamine detailplaneeringus, mis ei ole 
üldplaneeringu “lennukõrguselt” nähtavad, ei ole üldplaneeringu põhilahenduse muudatus. Seevastu 
sellist kehtestatud üldplaneeringu lahenduse muutmist detailplaneeringuga, mis üldplaneeringu 
“lennukõrguselt” selgelt näha on, tuleb lugeda kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmiseks. 
Kui näiteks üldplaneeringuga elurajooniks ettenähtud alale koostatakse detailplaneeringut ja selles 
nähakse ette lisaks elamutele näiteks ka piirkonda teenindav ja sinna mahult sobilik kauplus või 
teenindusettevõte või väike büroohoone, siis on tegemist üldplaneeringus sätestatu täpsustamise ja 
täiendamisega, sest see piirkond jääb oma põhifunktsioonilt elamurajooniks. Kui aga üldplaneeringuga 
elurajooniks ettenähtud piirkonnast mingi suurem osa nähakse detailplaneeringuga näiteks ette 
tööstusalaks või pargiks, või tahetakse üldplaneeringuga kavandatud pereelamute alale rajada 
supermarketit, on tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega detailplaneeringu kaudu.  
 Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, on 
soovitav, et kehtestatava detailplaneeringu koosseisu kuuluks üldplaneeringu teksti ja kaardi vastava 
osa muudatuste ettepanek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                  



LISA 3 
 
ÜLDPLANEERINGUGA MÄÄRATAV MAAKASUTUS JA SELLE SEOS MAAKATASTRI 
SIHTOTSTERVETEGA 
 
          Üldplaneering                                                     Maakataster 
Tähis;   maakasutuse juhtotstarve                          tähis;     katastriüksuse sihtotstarve 
 
AA        üldkasutatava hoone maa                          Üh     ühiskondlike ehitiste maa 
             (haridus, lasteasutuste, spordi-                    Ä      ärimaa 
              kompleksi, tervishoiu ja sotsiaal- 
              hoolekande asutuse, kultuuri ja 
              kogunemisasutuse maa) 
 
EP          pereelamumaa                                            E       elamumaa 
 
EK         korterelamumaa                                          E       elamumaa 
 
LT         teemaa  (tee, tänava, kergliiklus-                L       transpordimaa 
              tee  ja bussijaama maa) 
                                                      
OJ         jäätmekäitlusehitiste maa                             T     tootmismaa 
 
TT        tootmismaa  (tootmishoone ja                     T       tootmismaa                                               
             põllumajandusliku  tootmishoone maa,      Ä       ärimaa                                        
             tehnoehitise maa)                                                    
                                                                                                                                                                         
TJ         karjääri ja kaevanduse maa                        Mt      mäetööstusmaa                                                     
                                                                                  
TR        turbatootmismaa                                         Tt       turbatootmismaa 
 
PP         puhke- ja virgutusmaa (turismi- ja             Üh      ühiskondlike ehitiste maa 
              väljasõidukoha, puhke- ja spordirajatise,  Üm     üldkasutatav maa                                                  
              kogunemis- ja kultuurirajatise maa)           Ä       ärimaa 
              
HM       haljasala ja parkmetsa maa                        Üm     üldkasutatav maa  
             (haljasala ja parkmetsa maa, looduslik  
             haljasmaa) 
 
HK        kaitsehaljastuse maa                                  Üm     üldkasutatav maa  
 
 K          kalmistumaa                                              Üm     üldkasutatav maa 
 
 V          veeala (looduslik ja tehisveekogu)             V       veekogude maa                                                     
 
MP        põllumajandusmaa (haritav maa,               M       maatulundusmaa 
              looduslik rohumaa, õuemaa, kompaktse 
              hoonestusega aladel asuvad elanikkonna 



              kasutuses olevad aiamaad, muud põllu- 
              majandusliku potentsiaaliga maad) 
 
MM       metsamajandusmaa  (metsamaa, sood ja    M      maatulundusmaa 
              rabad - v.a. turbamaardlad; metsa- 
              majandusliku potentsiaaliga muud maa) 
 
 B           kaubandus-, teenindus- ja büroohoone       Ä      ärimaa 
               maa (kaubandus-, toitlustus-, teenindus-,  Üh     ühiskondlike ehitiste maa 
               majutus-, kontori- ja büroohoone maa)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISA 4 
 
 
 
 
Riigimaanteede nimekiri Vinni vallas 
            

Tee number Tee nimetus Algus km. Lõpp km.  Perspektiivne tee
klass 

5 Pärnu-Rakvere Sõmeru           175,682       176,580        3 
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru          176,580       179,970        4 
21 Rakvere-Luige                        3,388 13,805 3 
21 Rakvere-Luige                        13,805 30,334 4 
88 Rakvere-Rannapungerja 2,893 7,055 3 
88 Rakvere-Rannapungerja         7,055 9,533 5 
88 Rakvere-Rannapungerja         22,633 44,037 6 
13103 Lüganuse-Oandi-Tudu            20,058 26,501 6 
17101 Roela-Rahkla                          0,000 6,284 6 
17102 Viru-Jaagupi-Simuna              0,000 1,450 5 
17102 Viru-Jaagupi-Simuna              1,450 13,435 6 
17103 Mõdriku-Kehala                     0,000 3,100 5 
17103 Mõdriku-Kehala                     3,100 8,064 6 
17104 Koeravere-Viru-Jaagupi          0,000 7,307 6 
17118 Saueaugu-Kantküla                 0,000 0,856 6 
17121 Roela-Anguse                         0,000 10,632 6 
17125 Vilgu-Vinni-Pajusti                 0,000 3,150 5 
17130 Tudu kalmistu tee 0,000 0,346 6 
17132 Kullenga-Veadla 1,987 3,552 6 
17133 Tõrma-Koeravere 5,776 8,014 6 
17194 Kulina-Viru-Jaagupi 0,000 0,969 6 
17199 Küti –Aravuse 0,000 7,450 6 
17200 Pajusti- Inju 0,000 1,510 6 
17203 Raivere tee 0,000 3,690 6 
17205 Vinni-Mõdriku 0,000 2,080 5 
17206 Mõdriku-Vilgu 0,000 2,729 5 
17207 Vilgu-Väike-Maarja 0,000 7,780 5 
17207 Vilgu-Väike-Maarja 7,780 14,414 6 

 
                       


