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SISSEJUHATUS 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 

maakonnaplaneeringute koostamise kõigis Eesti maakondades1, sealhulgas Ida-

Virumaal. Eelnev, 1999.a kehtestatud maakonnaplaneering on suures osas ellu 

viidud. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Ida-Viru Maavalitsus.  

Maakonnaplaneering hõlmab kogu maakonna territooriumi, sätestades ruumilise 

arengu põhisuunad ja andes suunised üldplaneeringute koostamiseks. Ida-Viru 

maakonnaplaneering ei käsitle merealasid (territoriaalmeri ja majandusvöönd2). 

Tagamaks keskkonnakaalutlustega arvestamise maakonnaplaneeringu lahenduse 

väljatöötamisel, algatas Ida-Viru maavanem korraldusega nr 1-1/2013/221 

24.07.2013 planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju 

strateegilise hindamise tulemused on lõimitud planeeringulahendusse, kajastudes 

ruumilise arengu põhimõtetes ja üldplaneeringutele seatavates tingimustes. 

Planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 

integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis 

arvestab tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ning 

looduskeskkonna pikaajalisi suundumusi ja arenguvajadusi. 

Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 

koostamisele ning selle peamiseks eesmärgiks on sisendi andmine kohaliku 

tasandi ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu 

kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneeringu ajaline 

perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+. 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus3 ja 

planeeringu lähteseisukohad. Täiendava sisendi maakonnaplaneeringusse andsid 

riiklikud ja maakondlikud arengudokumendid ning Siseministeeriumi poolsed 

juhised4, samuti erinevad huvigrupid. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsulteerimiseks ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimiseks sõlmis Ida-Viru Maavalitsus 

konsultatsioonilepingu planeerimisettevõttega Hendrikson & Ko. 

Maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamine toimus Ida-Viru Maavalitsuse, 

kohalike omavalitsuste ja konsultandi koostöös. Seletuskirja kujunduse osas tegi 

kaastööd S.Samuel, kaanefoto autor on P.Tammets. 

 

  

                                           
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006  

2 Maavalitsusele ei ole pädevust mereala planeerimiseks, kuna mereala ei ole maakonna 
territooriumiks. 

3 Planeeringuprotsess ja ülesanded tuginevad kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS-le. 
Maakonnaplaneeringu elluviimisel lähtutakse juba uuest, 1.07.2015 kehtima hakanud PlanS 
redaktsioonist. 

4 Maakonnaplaneeringute koostamine toimub kõigis Eesti maakondades paralleelselt. Koostamist 
koordineeris Siseministeerium, kelle tellimisel koostati mitmed üle-Eestilised juhendid. Alates 2016.a 
koordineerib maakonnaplaneeringute koostamist Rahandusministeerium. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006
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1. IDA-VIRUMAA RUUMILINE ARENG 

1.1. RUUMILISE ARENGU VISIOON 

 

1.2. RUUMILISE ARENGU ANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Maakonna ruumilise arengu analüüsi kokkuvõte toob välja Ida-Virumaa arengu 

seisukohalt järgmised olulised järeldused: 

1. Ida-Virumaa on oluline riigipiiriäärne maakond: 

a. Ida-Virumaal on tähtis riigikaitseline positsioon seoses 

paiknemisega Eesti-Vene piiril kui olulisel lahkmejoonel (Schengeni 

viisaruumi idapiir, Euroopa Liidu idapiir); 

b. Ida-Virumaa hea logistiline olukord tuleneb nii Peterburi-suunalisest 

raud- ja maanteekoridorist kui ka Eesti suuruselt teise kauba- ja 

transiitsadama paiknemisest Sillamäel; 

i. Rahvusvahelistes reisijateveos läbib Ida-Virumaad nii bussi-

kui reisirongiliiklus, Sillamäe sadam võimaldab 

rahvusvahelist mereühendust; 
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ii. Maakonda läbib Tallinn-Narva-Peterburi kaubatransiit, sh 

Sillamäe sadamatesse. 

c. Ida-Virumaa üks eripära on venekeelse rahvastiku suur osatähtsus 

(ligi 80% elanikkonnast moodustab venekeelne elanikkond); 

d. Maakonna riigikaitseline roll tõuseb seoses Sirgala harjutusvälja 

laienemise ja ulatuslikuma kasutuselevõtmisega. 

2. Ida-Virumaa asustusstruktuur on polariseerunud – elanikkond koondub 

suuresti maakonna põhjaossa, lõunaosa on asustatud hõredalt: 

a. Ida-Virumaa on Eesti kõige linnastunum maakond, kus 89% 

elanikest elab maakonna põhjaosa linnades. Maakonna lõunaosa on 

hõredalt ja küllaltki hajusalt asustatud ning valdavalt 

metsamassiividega kaetud piirkond; 

b. Ida-Virumaa rahvastik vananeb ja kahaneb, võrreldes Eesti 

keskmisega on suurem osatähtsus üle 50-65-aastastel elanikel. 

Tulenevalt rahvastiku paiknemisest koonduvad ka eakad valdavalt 

linnadesse; 

c. Elanike heaolu seisukohast on probleemiks vaesus (tööpuudus, 

madalad palgad) ja tõrjutus (sotsiaalne isolatsioon, väike kodaniku- 

ja ettevõtlusaktiivsus). 

3. Ida-Virumaa on Eesti olulisim kaevandamispiirkond ja energiatootja, kus 

majanduskeskkonnas domineerivad suurettevõtted: 

a. Ida-Virumaa on pikaajalise kogemusega põlevkivikaevandamise ja  

-energeetika piirkond, kandes võtmerolli Eesti energiasõltumatuse 

seisukohalt; 

b. Kaevandamissektor, energeetika ja sellega seotud tööstusharud on 

maakonnas olulisteks tööandjateks; väikeettevõtluse osatähtsus on 

Ida-Virumaal võrreldes ülejäänud Eestiga väga madal, samuti on 

madal ettevõtlusaktiivsus; 

c. Kuigi sotsiaalmajanduslikult väga oluline, toob põlevkivitööstus 

siiani loodus- ja inimkeskkonnale kaasa olulisi keskkonnamõjusid. 

4. Majanduskeskkonna arengusuundadeks on suurettevõtluse kõrval väike- 

ja keskmise suurusega ettevõtluse arendamine; ettevõtluse loovamaks, 

teadusmahukamaks ja mitmekesisemaks muutumine, muuhulgas 

loomemajanduse ja turismisektori arendamine; 

a. Ida-Virumaa kultuurikeskkond, loodus- ja tööstusmaastik on 

mitmekülgse puhkemajandusliku potentsiaaliga: 

i. Ida-Virumaal asub arvukalt kultuuriväärtuslikke objekte (nt 

linnused, kirikud ja mõisad), omapäraseid linnakeskkondi 

ning Peipsiäärseid omakultuuriga külasid; 

ii. Arenenud on kuurort-, spa- ja mereturism põhjarannikul 

ning puhkemajutus Peipsiääre puhkepiirkonnas; 

iii. Unikaalsust rõhutavad kaevandamisturismi objektid ja –

maastikud: nt Kohtla kaevanduspark-muuseum; 

tööstusmaastike ümberarendused spordirajatisteks: 

tuhamäest suusakeskuseks, Aidu karjäärist 

veespordikeskuseks. 
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1.3. RUUMILISE ARENGU SUUNAMINE ÜLERIIGILISES PLANEERINGUS 

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” väljenduvad üldstrateegilised eesmärgid 

ja seisukohad maakonnaplaneeringutele on: 

1. Tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine; 

2. Ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks 

rahvastiku kahanemise tingimustes; 

3. Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja 

valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine; 

4. Töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse 

tagamine toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu; 

5. Avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel vähemalt 

minimaalsel tasemel. 

Üleriigilise planeeringu kohaselt on peamised kontseptsioonid, mille järgi Eesti 

ruumilist arengut soovitakse suunata ning mida on oluline arvestada 

maakonnaplaneeringu konkreetsemate eesmärkide seadmisel: 

1. Hajalinnastumine. Asustuse suunamine selliselt, kus: 

 

1.1. säilitatakse ja vääristatakse praegust asustusstruktuuri;  

1.2. säilivad Eestis väljakujunenud alternatiivid elukeskkonna valikuks 

(inimene saab valida, kas ta elab hästi planeeritud linnakeskkonnas 

mõnevõrra vaiksemas, ent säästliku ruumikorraldusega linnalähedases 

asulas või tema peamisi igapäevaseid toimetusi võimaldavas 

traditsioonilises külas). 

 

2. Toimepiirkonnad. Toimepiirkondade põhisus igapäevateenuste ja majanduse 

arengu tagamisel: need on sisemiselt funktsionaalselt seotud piirkonnad, mis 

seovad linna ja maa asustussüsteemi tervikuks; piirkonnad mille: 

2.1.  piires käivad inimesed tööl; 

2.2.  keskus(t)es antakse kvaliteetset haridust ja on tagatud igapäevased 

teenused. 

 

3. Asustussüsteemi sidustamine toimepiirkondade siseselt, Eesti-siseselt ja 

rahvusvaheliselt. 

 

Hajalinnastunud ruumi üheks osaks on maapiirkonnad, mille eeliseks peetakse 

looduslähedust, elamiseks sobiva maa rohkust, privaatsust, teadlikku valikut 

elada nii, et sõltutakse vähem välistest oludest. Nähakse aga, et Eesti 

(ümber)kujunevas maa-asustuses põimuvad omavahel traditsioonilised 

tegevusalad (põllumajandus, kalandus), uuemad maalised tegevusalad (nt 

kohalikul eripäral baseeruv turism) ning maale levinud linlik elulaad (vajadus 

liikuda ja suhelda asulast väljapoole, ent valida maaline elukeskkond). See 

kombinatsioon linlikust ja maalisest elulaadist tagabki üleriigilise planeeringu 

kohaselt edaspidi maa-asustuse elujõulisuse. 

Meetmed hajalinnastumise peamise eesmärgi saavutamiseks: 
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1. tagada head elamise ja töötamise võimalused kõikides paikades; 

2. säilitada asustussüsteemis maapiirkonnad ja ääremaad; 

3. tagada elukvaliteet kiire arenguga piirkondades (suuremad linnad ja 

nende lähiala). 

 

Ääremaade ja eritingimustega piirkondade (nt väikesaared ja piirialad) puhul on 

samuti strateegiliselt oluline asustuse säilimine. Selleks tuleb kokku leppida 

minimaalne tagatav teenuste komplekt neil aladel ning võimalusel tugevama 

seose loomine (või taastamine) tänaste toimepiirkondadega.  

1.4. RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED JA SUUNDUMUSED IDA-VIRU 

MAAKONNAS. PLANEERINGULAHENDUSE PÕHJENDUSED 

Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused annavad edasi üldise lähenemise 

maakonnaplaneeringu koostamisel. Samuti kätkevad põhimõtted ja suundumused 

peamisi eesmärke ning lahenduse põhjendusi planeeringus käsitletavate teemade 

lõikes. 

Planeeringulahenduse ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused põhinevad 

üleriigilise planeeringu seisukohtadel (vt eespool), Siseministeeriumi juhenditel 

ning Ida-Viru maakonna ruumilise arengu analüüsil (vt ptk 1.2). Arengu 

põhimõtete ja suundumuste eesmärgiks on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke 

huvisid, arvestades nii riiklike suuniste kui kohalike omavalitsuste soovidega. 

Planeeringulahenduse kujunemise kaalutlused toob täpsemalt välja KSH aruanne. 

KSH käigus läbiviidud erinevate arengustsenaariumite analüüs näitas, et  

maakonnaplaneeringu keskuste võrgustikul põhinev lahendus aitab süsteemselt 

tagada väheneva rahvastiku tingimuses vajalikke teenuseid ja töökohti. 

1. Maakonna ruumistruktuur põhineb toimival keskuste võrgustikul ning 

maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel: 

 

1.1. keskuste võrgustik tagab erinevates piirkondades (nii linnades kui ka 

maapiirkondades) juurdepääsu töökohtadele ja teenustele; 

1.2. maakonna eelisarendatavateks aladeks on keskustesse ja nende 

vahetusse lähedusse määratud linnalise asustuse alad. Need alad on nii 

elupiirkondade kui ettevõtlusalade arendamiseks, samuti aktiivsete 

puhkepiirkondade, logistikaalade jm linnalise maakasutuse 

kavandamiseks; 

1.3. hästitoimiva linnalise elukeskkonna tekkimiseks arendatakse linnalise 

asustuse alasid terviklikult, lähtudes planeerimispõhimõtetest, mis 

tagavad kvaliteetse, harmoonilise ja inimmõõtmelise linnaruumi. 

 

2. Jätkusuutliku majanduskeskkonna arengut toetab kvaliteetne tehniline taristu: 

 

2.1. Ida-Virumaa eripärane, tugeva sekundaarsektori traditsiooniga 

majandusstruktuur toetub ida-lääne suunaliste transpordikoridoride ja 

logistikasõlmede tõhusale toimimisele; 
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2.2. tehniline taristu aitab kaasa kõrge lisandväärtusega teadmistemahuka 

majanduse arendamisele, mis põhineb traditsiooniliste harude 

kaasajastamisel ja uute tekkimisel; 

2.3. maalistes piirkondades säilitatakse maakasutuse suunamisel paindlikkus, 

mis võimaldab arendada kohapealset elu säilitavat väikeettevõtlust. 

 

3. Maakonna elukvaliteedi tagavad loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine: 

3.1. maakonna rohevõrgustik täidab nii ökoloogilise võrgustiku kui elanike 

puhkepiirkonna rolli; 

3.2. väärtuslikud maastikud ja maakonna erinevad kultuuriväärtused on nii 

atraktiivsed identiteedikandjad kui ka külastuskohad. 

Tuginedes ülaltoodud põhimõtetele keskendub Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu lahendus järgmistele teemadele: 

- Keskuste võrgustiku määramine, et luua eeldused kahaneva elanikkonna 

tingimustes toimivaks asustusstruktuuriks, kus teenused ja töökohad on 

koondunud väljakujunenud keskustesse. Keskustega seotakse teedevõrk, 

(sh täpsustatakse kergliiklusteede vajadust ja põhimõttelist paiknemist) ja 

ülejäänud tehniline taristu. 

- Linnalise asustuse alade määramine, et tõsta olemasolevate keskuste 

tihedust ja kompaktsust. Eesmärgiks on suurendada piirkonna ruumilist ja 

funktsionaalset sidusust ja soodustada mitmekesise elukeskkonna säilimist 

ja teket, sh ettevõtlusalade arengut. Kompaktne linnaline asustus 

võimaldab hoida tehnilise ja sotsiaalse taristu rajamise ja säilitamisega 

seotud kulutused võimalikult madalal tasemel. 

- Põhimõttelised arengusuunad põlevkivikaevandamise ja -taristu osas, et 

soodustada maakonnas olulise majandusvaldkonna jätkusuutlikku ning 

inim- ja looduskeskkonda arvestavat arengut. 

- Lähiajal oluliste joonehitistest taristuobjektide asukohavalikud 

- Eesti-Balti 330kV õhuliini trassikoridor 

- Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi vaheline joogi- ja 

reoveetorustiku trassikoridor 

- Kohtla-Järve – Kukruse magistraalsoojustrass 

- Riigikaitse ruumiliste vajaduste  tagamine, et võimaldada piiräärsele 

maakonnale omaselt riigikaitse rajatiste toimimist. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse täiendavaid riigikaitselisi ehitisi ja 

nende piiranguvööndeid. 

Tasakaalustatud ja läbimõeldud ruumilise arengu saavutamiseks on olulised ka 

varasemalt koostatud teemaplaneeringud, mis arvestavad Ida-Virumaa 

omapära kaevandamis- ja tööstuspiirkonnana. Eelmise, 1999.a kehtestatud Ida-

Viru maakonnaplaneeringu täpsustamiseks on koostatud mitmed 

teemaplaneeringud, mis käsitlevad teatud teemavaldkondi detailsemalt kui on 

võimalik ja otstarbekas käesoleva maakonnaplaneeringu koostamise raames. 

Osad teemaplaneeringutest on juba täies mahus ellu viidud – rajatud on 

Ojamaa kaevandamise konveierlint (vastav teemaplaneering kehtestatud 2010.a) 

ja rekonstrueeritud E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõik (vastav 
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teemaplaneering kehtestatud 2008.a). Nimetatud teemaplaneeringu 

lahendusi kajastatakse käesoleva maakonnaplaneeringu kaartidel 

olemasoleva olukorrana.  

Juhul, kui teemaplaneeringu lahendus on endiselt kaasaegne ja 

uuendamist ei vaja, on see sisse viidud käesolevasse 

maakonnaplaneeringusse. Sellisteks planeeringuteks on: 

- „E20T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi-Narva lõigus ja 

Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ (kehtestatud 

2013.a), esitatud maakonnaplaneeringu lisas 2. Planeeringulahendus 

kajastatakse käesolevas maakonnaplaneeringus ilma täiendavat menetlust ega 

arutelu avamata. 

- „Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumiline planeering“ 

(kehtestatud 2001.a), esitatud maakonnaplaneeringu lisas 3. 

Planeeringulahendus kajastatakse käesolevas maakonnaplaneeringus ilma 

täiendavat menetlust ja arutelu avamata. 

Teemaplaneeringu lahendust on muudetud või täpsustatud kahe 

teemaplaneeringu puhul, kus on ilmnenud vajadus teatud arengusuundade või –

tingimuste kaasajastamise järele.  Järgnevalt on toodud välja mõlema 

teemaplaneeringu puhul muudatuse ulatus, mille puhul täiendav menetlus ja 

arutelu avatakse. Ülejäänud, alljärgnevas loetelus mittekajastuvad teemad, 

kantakse täiendavat menetlust ja arutelu avamata sisse uude 

maakonnaplaneeringusse: 

- “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” (kehtestatud 2013.a), esitatud 

maakonnaplaneeringu lisas 4.  

o Käesolev maakonnaplaneering muudab teemaplaneeringus 

kavandatud: 

 teedevõrku; 

 potentsiaalsete tuuleparkide ulatust (riigikaitselise huvi tõttu 

on piiratud tuuleparkide ala Sirgala harjutusvälja laienduse 

alalt, arvestatud on detailsemas planeeringufaasis selgunud 

realistlike võimalustega); 

 täpsustab kaevandamistranspordi trassikoridoride 

võimalikke asukohti; 

  maakonnaplaneeringusse ei ole üle toodud Sillamäe- Narva 

jõe kanali ja Narva jõe käretiku ümbersõidu kanali trasse, 

kuna antud arengute realiseerumine maakonnaplaneeringu 

elluviimisperioodi jooksul aastani 2030 on ebarealistlik; 

 uuendab  peamisi tööstus- ja logistika-alasid (KOVide ja 

suurettevõtjate sisendi alusel). 

 

- „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 

2003.a), esitatud maakonnaplaneeringu lisas 5. 

o Käesolev maakonnaplaneering kaasajastab teemaplaneeringus 

kavandatud: 
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 Rohelise võrgustiku: 

 kasutustingimusi. Kuna eelmine teemaplaneering on 

kehtestatud 2003.a, mil reguleerimine oli 

arengusurve perioodile kohaselt range, siis nüüdseks 

on olud muutunud ja kasutamistingimuste 

ülevaatamine on otstarbekas;  

 rohelise võrgustiku piire. Rohelise võrgustiku piire on 

täpsustatud valdade ja linnade üldplaneeringute 

raames, kuid kohati on tehtud parandused 

metodoloogiliselt põhjendamata. Käesolevas 

maakonnaplaneeringu lahenduses on toodud uuesti 

läbianalüüsitud rohevõrgustiku piirid. 

 Väärtuslike maastike: 

 kasutustingimusi. Kuna eelmine teemaplaneering on 

kehtestatud 2003.a, mil reguleerimine oli 

arengusurve perioodile kohaselt range, siis  nüüdseks 

on olud muutunud ja kasutamistingimuste 

ülevaatamine on otstarbekas. 
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2. ASUSTUSSTRUKTUUR JA ASUSTUSE SUUNAMINE 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ seab eesmärgiks kvaliteetse ja mitmekesise 

elukeskkonna tagamise kõikjal Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks sätestab „Eesti 

2030+“ kaks peamist põhimõtet: 

1) olemasoleva hajaasustusstruktuuri säilitamine; 

2) linnaruumi kompaktsuse tõstmine. 

Asustuse arengu suunamise peamiseks eesmärgiks on soodustada mitmekesise ja 

kvaliteetse elukeskkonna säilimist, hoidudes samaaegselt asjatutest kulutustest, 

mis kaasnevad tehnilise ja sotsiaalse taristu rajamise ja käigus hoidmisega. 

Sellise arengu saavutamiseks on tarvis suurendada olemasoleva kompaktse 

asustusega piirkondade ruumilist ja funktsionaalset sidusust, leida uus rakendus 

kasutusest välja langenud maadele ning säilitada hajaasustuses väljakujunenud 

asustusmustreid. 

Lähtudes üleriigilise planeeringu põhimõtetest, tuleb tihedalt asustatud aladel 

kompaktsust tõsta ning hajaasustuses olemasolevat elukeskkonna kvaliteeti 

hoida, sh säilitada püsiasustus äärealadel. Et säilitada mitmekesist elukeskkonda, 

tuleb vältida asustustiheduse tekkimist, mis ühest küljest ei järgi olemasolevat 

hajaasustusstruktuuri, kuid teisest küljest ei tekita veel kompaktset 

asustusüksust. 

Ida-Viru maakonna kontekstis, kus rahvaarv väheneb ja elanikkond vananeb5, 

tuleb ruumilisel planeerimisel eesmärgiks võtta suuremate linnaliste asulate 

olulisuse rõhutamine töökohtade ja teenuste pakkujatena. Olemasolevate 

keskuste elujõulisuse säilimine on oluliseks tagatiseks elamistingimuste tagamisel 

ka maalises piirkonnas. 

Maakonnaplaneeringus käsitletakse asustusstruktuuri allpool joonisel toodud 

mudeli järgi, mis näitab ära asustuse suunamise võtmekomponentide – 

toimepiirkonna, keskuste võrgustiku ja linnalise asustuse ala – 

omavahelised seosed. 

Toimepiirkond on ala ühe toimiva keskuslinna ümber, mille maalisel tagamaal 

toimivad väiksemad keskused. Keskuslinnast kaugenedes väheneb elanike seotus 

keskuslinnaga ning maalises asustuses eristuvad vööndid selle järgi, kui suur osa 

elanikest igapäevaselt keskuslinna sõidab: linnalähivööndi seotus keskuslinnaga 

on suurim ning äärealal väikseim. Keskuslinnast kaugemal tõuseb esile kohalike 

väiksemate keskuste tähtsus eluvajalike teenuste pakkujatena. 

Asustuse edasist arengut suunatakse kas hajususe või kompaktsuse 

põhimõttel: hajaasustatud maapiirkondades olemasolevat asustusstruktuuri 

jälgivana ning olemasolevates keskustes tihendamise põhiselt, mis tagab 

keskuste suurema kompaktsuse. Kompaktse asustuse võimalikku laienemist – 

                                           
5 Ida-Virumaa rahvastik kahaneb statistikaameti prognoosi järgi perioodil 2012-2040 27%; eakaid (65 
a ja vanemad) on aastaks 2040 40%. 
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linnalise asustuse alasid – nähakse ette vaid suuremate keskuste juurde ja 

lähialale, kus on tõenäoline kompaktse ja mitmekülgse linnalise elukvaliteedi 

tekkimine (vt. põhjalikumat ülevaadet ptk 2.1-2.3.). Linnalise asustuse ala võib 

olla väiksem administratiivpiiridega määratud territooriumist. 

Joonis 1. Asustusstruktuuri ülevaatlik skeem: keskused toimepiirkonnas ja 

asustuse iseloom. 

2.1.  KESKUSTE VÕRGUSTIK JA TOIMEPIIRKONNAD 

Ida-Virumaa keskuste võrgustik moodustub erineva taseme keskustest, mille 

määramisel on lähtutud töökohtade ja erinevate teenuste paiknemisest, samuti 

toimepiirkondadest – arvestatud on funktsionaalsete seostega, millised keskused-

tagamaad koos toimivad6. Keskuste määramise eesmärgiks on tagada kogu 

maakonnas töökohtade ning teenuste kättesaadavus ning seeläbi elukvaliteet nii 

linnades kui maapiirkondades. 

Keskuste 4-astmeline hierarhia lähtub põhimõttest, et madalama taseme 

keskustest kõrgemale liikudes lisandub teenuseid, mida on antud tasemel oluline 

                                           
6 Keskuste määramisel on arvestatud Statistikaameti poolt 2014.a koostatud raportiga 
“Toimepiirkondade määramine” ja RAKE 2015.a koostatud uuringuga “Uuring era- ja avalike teenuste 
ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 
maakonnaplaneeringutes”. 

 

KESKUS-

LINN 
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pakkuda. Põhjalikuma ülevaate teenuste jagunemisest keskuste vahel annab 

peatükk 2.1.2. 

 Joonis 2. Ida-Virumaa keskuste võrgustik 

Maakonnaplaneeringuga määratakse järgmised keskused: 

 Maakondlik keskus – linn, kuhu on koondunud töökohad ja 

haridusasutused, regionaalsed avaliku sektori pakutavad teenused ja 

mitmekülgsed erasektori pakutavad teenused. See on keskus, kuhu 

inimesed igapäevaselt, eelkõige töö- ja haridusalaselt, liiguvad. 

 

Ida-Virumaal on sellisteks linnadeks Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja 

Narva. 

 

 Piirkondlik keskus – keskus, mis teenindab väiksemat rahvastikku kui 

maakondlik keskus ning pakub väiksemat hulka teenuseid ja töökohti. 

Piirkondlikku keskust eristab madalama taseme kohalikust keskusest see, 

et pakutakse erinevaid kvaliteetteenuseid. 

 

Piirkondlikeks keskusteks on Kiviõli ja Narva-Jõesuu. 

 

 Kohalik keskus – keskus, mis pakub kodukoha lähedal esmavajalikke 

teenuseid. See on keskus, mis võib, kuid ei pruugi olla ka oluliseks 

kohaliku tasandi töökohtade pakkujaks. 
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Kohalikeks keskusteks on Aseri, Püssi, Mäetaguse, Toila, Iisaku ja 

Avinurme. Kaksikkeskused moodustavad Püssi-Lüganuse, Toila-Voka 

(Voka on siinjuures madalama taseme keskus). 

 

Tulenevalt regionaalsest eripärast – vajadusest säilitada elanikkond ja 

elukeskkonna kvaliteet hõreasustusega lõunaosas – tuleb soodustada 

Iisaku ja Avinurme toimimist piirkondlike keskustena.  

 

 Lähikeskus – keskus, mis pakub kohaliku keskusega võrreldes suhteliselt 

väiksemat hulka teenuseid, kuid mille roll on oluline üksikute 

kodulähedaste teenuste pakkumisel. 

Lähikeskusteks on Sonda, Kohtla-Nõmme, Sompa, Oru, Sinimäe, 

Kuremäe, Tudulinna ja Lohusuu. 

Asustusstruktuuri ülevaatlik skeem, mis annab ettekujutuse keskuste ja 

toimepiirkonna omavahelistest seostest, on toodud ptk 2. 

Toimepiirkond moodustub keskuslinnast ja selle valdavalt maalise 

asustusega tagamaast. Toimepiirkondade keskusteks on linnad – Ida-Virumaa 

puhul Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva (Narva-Jõesuuga) ja Kiviõli – kuhu 

toimub igapäevane pendelränne nii töökohtade kui teenuste tõttu ning kuhu on 

tagamaalt võimalik jõuda 30 minutiga. Keskuslinnast kaugenedes väheneb 

elanike seotus keskusega ning maalises asustused eristuvad vööndid lähtuvalt 

sellest, kui suur osa elanikkonnast igapäevaselt keskuslinna sõidab. Kuna maalise 

asustuse kõikides vööndites, sh linnalähivööndis, elavad inimesed, kes 

igapäevaselt keskuslinna ei sõida, on kogu toimepiirkonnas oluline tagada 

teenuseid elanike kodulähedastes väiksemates keskustes: kohalikes keskustes 

ja lähikeskustes. 

Ida-Virumaa lõunaosas on elanikud funktsionaalselt seotud ka Jõgeva maakonnas 

asuva Mustvee linnaga, mille lähipiirkonda kuuluvad Kalma-Vilusi, Piilsi, 

Kõrvemetsa, Ulvi-Adraku ja Laekannu paikkonnad. 

Põhimõtted keskustes asuvate teenuste ja töökohtade kättesaadavuse 

tagamiseks Ida-Viru maakonnas  

 

1. Toimepiirkondade linnalähivöönd (pendelrändes osaleb >30% 

elanikkonnast). 

1.1. Teenuste ja töökohtade kättesaadavus põhineb ühistranspordil –  inimene 

sõidab teenuse juurde. Vajadusel tuleb ühistranspordikorraldust vastavalt 

korrigeerida. 

1.2. Ühistranspordi liinide ja graafikute kujundamisel peab olema tagatud 

ühistranspordiga keskuslinna tööle ja kooli käimise võimalus. 

1.3. Samaaegselt tuleb soodustada teenuste-töökohtadeni jõudmiseks 

kergliiklusvõimalusi, täiustades kergliiklusteede võrgustikku. 
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2. Siirdevöönd ja ääreala7. 

2.1. Teenuste kättesaadavus põhineb kohalike väiksemate keskuste 

tugevdamisel ja paindlikel lahendustel (eelkõige äärealal): 

2.1.1. teenus sõidab kohale perioodiliselt (kauplusauto, pangabuss jne); 

2.1.2. tellimussõidud väiksemate sõidukitega üksikutele tellijatele  

(nõudebuss); 

2.1.3. interneti-põhised lahendused (kui võimalik, sõltuvalt teenusest), 

mis eeldab interneti piisava kättesaadavuse ja signaali tugevuse 

olemasolu kõikides piirkondades; 

2.1.4. pargi-ja-reisi süsteemi arendamine väiksemas skaalas; 

2.1.5. vastavalt teenuse olemusele soodustada automaatjaamade levikut 

– pakiautomaadid, automaattanklad jne; 

2.1.6. ühistransporditeenuse korraldamisel on esmaseks prioriteediks 

koolitransport, teiseks prioriteediks tööalase pendelrände vajaduste 

rahuldamine. Liinide ja graafikute kujundamisel on oluline arvestada 

peamiste tööalase rände suundadega ning tööaegadega. 

2.2. Töökohtade kättesaadavuse parandamiseks soodustatakse: 

2.2.1. kaugtöövõimaluste loomist kohalikes keskustes ja lähikeskustes, nt 

renditavate töölaudadega, baassisustusega (kontorimööbel, printer, 

telefon, kvaliteetne internet jm kontoritööks esmavajalik) kaugtöö-

kontorite näol. Kaugtöökontorite loomisel on mõistlik olemasolevate 

lairiba-interneti ühenduste ära kasutamine. 

2.3. Kohapealsete töökohtade ja paindlike teenuste kättesaadavuse tagamine, 

sh kogukonna algatuste toetamine, toimepiirkondade siirdevööndis eeldab 

võrreldes linnalähivööndiga enam regionaalset tähelepanu ja erinevaid 

toetusmehhanisme. 

 

3. Ühistranspordikorraldus võimaldab ühendusi väiksematest keskustest 

maakonnakeskusesse ning lähemate/oluliseks sihtpunktiks olevate teistes 

maakondades asuvate keskuslinnadega. Ida-Viru maakonna kontekstis on 

sellisteks ühendused Iisaku-Jõhvi, Avinurme-Jõhvi ning Avinurme-Rakvere 

suundadel. 

2.1.1. ETTEVÕTLUS JA TÖÖKOHAD 

Ida-Virumaa ettevõtluskeskkond erineb mitmeti ülejäänud Eestist: siin on Eesti 

madalaim ettevõtjate osakaal majanduslikult aktiivsete inimeste hulgas (2013.a 

4%), samas palgatöötajatega ettevõtete suur osatähtsus (üle 50% kõikidest 

                                           
7 Käesoleva planeeringu puhul ei ole peetud otstarbekaks eristada meetmeid siirdevööndi ja äärealade 
osas. Siirdevööndi puhul kasutab paikseid teenuseid 70% ja enam elanikkonnast, äärealal 85% ja 
enam elanikkonnast, mis näitab, et kuigi igapäevane ühistranspordiühendus on oluline 15-30% 
elanikkonnast, on põhimõtteline suund kohalike teenuste pakkumisel nii siirdevööndis kui äärealal 
paindlike lahenduste osatähtsuse tõstmine. 
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ettevõtjatest, sh Eesti suurima palgatööjõuga ettevõtted)8, mis näitab 

suurettevõtjate tugevat positsiooni. Tööstustoodangu mahult inimese kohta on 

Ida-Virumaa Eestis Harjumaa järel teisel kohal. 

Arvestades Ida-Virumaa ettevõtluskeskkonna eripära, tuleb 

maakonnaplaneeringus tähelepanu pöörata eelkõige tööjõu liikumisvõimalustele. 

Hästitoimiv ja lisandväärtust tootev tööstussektor aitab areneda ka 

teenindussfääril ja tugevneda kohalikel keskustel. 

Üldised ruumilised suunised ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja 

töökohtade paiknemiseks 

1. Maakonnaplaneering näeb ettevõtluspiirkondadena eelkõige 

planeeringulahenduse järgseid linnalise asustuse alasid, kus on olemas nii 

tehniline taristu, logistilised ühendused kui ka piirkonna parim 

tööjõupotentsiaal. Planeering näeb ettevõtluspiirkondadena samuti 

kasutusel olevaid ja lähiajal väljaarendatavaid kaevandamistegevuse 

piirkondi. 

2. Maalises asustuses ja väiksemates keskustes on oluline soodustada mikro- 

ja väikeettevõtluse arengut, mis tagaks seeläbi elanikele kohapealsete 

töökohtade olemasolu. 

3. Elamu- ja tööstusalade (funktsioonide) planeerimisel tuleb lähtuda 

häiringute vähendamise vajadusest ning kaaluda ühe või teise funktsiooni 

sobivust olemasolevasse maakasutusstruktuuri: 

a. olemasolevate elamute vahetus läheduses tuleb eelistada 

kaubandusliku ja teenindusliku iseloomuga ettevõtlust; 

b. suuremate ettevõtlusalade või üksikute tootmishoonete 

arendamisel elamu- ja  puhkealade ning ühiskondlike hoonete 

lähedusse tuleb need omavahel eraldada haljastatud 

puhveraladega ja rakendada vajadusel võimalikke negatiivseid 

mõjusid leevendavaid meetmeid; 

c. olemasolevatest tööstusaladest ja Sillamäe sadamast lähtuvate 

häiringute tõttu (müra, transpordivood, lõhnahäiringud ja välisõhu 

saaste) ei ole soovitatav nende vahetus läheduses uute elamualade 

arendamine9. 

4. Täiendavaid ohtlikke ettevõtteid maakonnaplaneeringuga ei kavandata. 

Arendussoovi ilmnemisel tuleb läbi viia asukohavalik ja riskianalüüs.  

Juhul, kui üldplaneeringu koostamisel käigus ilmneb vajadus olulise 

ruumilise mõjuga ehitiste kavandamiseks, on soovitatav asukohavalik 

lahendada üldplaneeringu koostamise raames10. Asukohavalikul ja 

riskianalüüsi koostamisel soovitame kaasata Päästeameti Ida 

päästekeskust. 

                                           
8 „Eesti piirkondlik areng 2013“, Statistikaamet 2013. 

9 KSH aruande lisas 2 on toodud Ida-Virumaa ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted. 

10 Juhul, kui üldplaneeringu protsessi käigus on olulise ruumilise mõjuga ehitise asukohavalik läbi 
viidud, saab ehitise kavandamisel edasi minna juba detailplaneeringuga ning eraldiseisvat 
asukohavalikuprotsessi ei ole vaja läbi viia. 
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5. Uute tööstusettevõtete planeerimisel tuleb arvestada piirkonnas 

joogiveeks kasutatavate põhjaveekihtide reostuskaitstusega ja rakendada 

meetmeid, millega tagatakse eelkõige joogiveehaardeks olevate 

põhjaveekomplekside maksimaalne reostuskaitstus. Ettevõtete 

riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostuse riskiga. 

6. Välisõhu saastetasemeid negatiivselt mõjutavat (sh lõhnahäiringut 

põhjustavat) uusettevõtlust tuleks üldjuhul vältida. Juhul, kui 

uusettevõtlusega kaasnevad ka olulised positiivsed mõjud (nt arvukalt 

töökohti), tuleb igakordselt hinnata kaasnevaid mõjusid 

keskkonnatervisele ja pöörata eritähelepanu kumulatiivsetele mõjudele. 

7. Nii olemasolevatel kui ka uutel välisõhu kvaliteeti mõjutavatel 

ettevõtlusaladel tuleb igati soosida parima võimaliku tehnoloogia ja 

leevendavate meetmete kasutuselevõttu heitkoguste vähendamiseks. 

8. Tulenevalt välisõhu kaitse seadusest on linnalise asustuse aladel soovitav 

pidevat läbi viia välisõhu saastatuse taseme mõõtmist (juhul, kui 

hindamisele eelnenud viie aasta pisteliste mõõtmiste tulemustest või 

modelleerimistulemustest selgub, et esmatähtsate saasteainete sisaldus 

välisõhus ületab ülemist piirmäära). 

9. Ettevõtluse arendamisel tuleb tähelepanu pöörata kaitsealade 

kaitseväärtuste säilimisele. 

10. Asukohast ning ala iseloomust tulenevalt on maalises piirkonnas soositud 

teenindus- ja puhkemajanduslik ettevõtlus, kuid ka väiksemahuline 

tootmine. 
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2.1.2. TEENUSED  

 

Maakonnaplaneeringus määratletud keskuste igale tasemele vastavad teenused, 

mida on soovitatav antud tasemel minimaalselt tagada11 (vt joonis 3): 

 

- lähikeskuses kodulähedased sageda tarbimisega lihtteenused; 

- kohalikus keskuses põhiteenused, mis lihtteenustega võrreldes vajavad 

suuremat professionaalset meeskonda ja/või kõrgemate investeerimis- ja 

majandamiskuludega taristut; 

- piirkondlikus keskused kohalikud kvaliteetsed teenused, mis omakorda 

vajavad kõrgema väljaõppega meeskonda ja investeeringute taset; 

- maakondlikus keskuses regionaalsed teenused, mis on suunatud kogu 

maakonna elanike teenindamiseks. 

 

Keskuste 4-astmeline hierarhia lähtub põhimõttest, et madalama taseme 

keskustest kõrgemale liikudes lisandub teenuseid (vt joonis 3). Tulenevalt 

piirkondlikest eripäradest ei pruugi kõikides keskustes olla kõiki 

soovitatavaid teenuseid, mistõttu üksikute teenuse tagamiseks tuleb 

kaaluda erinevaid parendusvõimalusi: 

- teenuse tekitamine; 

- ühistranspordi korraldamine teenuse kättesaadavuse parandamiseks 

(inimene läheb teenuse juurde); 

- paindlikud lahendused (teenuse toomine inimeseni). 

 

Maakondliku keskuse tasemel ei ole otstarbekas teatud teenuseid 

pakkuda kõikides keskustes, näiteks erinevaid regionaalseid 

teenindusbüroosid. Riigi erinevad maakondlikud ainuesindused ja -bürood Ida-

Virumaal võiksid paikneda kontsentreerituna Jõhvis – ametlikus 

maakonnakeskuses. 

 

Lähtudes regionaalsest eripärast ja suurest tagamaast, on vajalik Iisaku ja 

Avinurme arendamine piirkondlikuks keskuseks, mistõttu tuleb tähelepanu 

pöörata hetkel puuduvate teenuste loomisele või lahendamisele. 

 

Planeeringus toodud kaksikkeskused täiendavad teineteist, mistõttu 

teenused võivad jaguneda kahe keskuse vahel. 

Maakonnaplaneeringus määratletud teenuste nimekiri võib vastavalt 

keskuste võimekusele täieneda. Näiteks võib maakondliku keskuse tasandil 

kaaluda kultuurikeskusest eraldiseisvate kultuuriasutuste rajamist: teatri-, 

kontserdi-, kino- ja näitusesaal, muuseumid. 

                                           
11 Teenuste nimekiri põhineb RAKE 2015.a uuringule “Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise 
paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes” ning 
baseerub keskuste tagamaa praegusele ja perspektiivsele elanike arvule. 
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Joonis 3. Keskused ja teenused 

MAAKONDLIK KESKUS

(Riigi)gümnaasium

Kutsekool

Maakonna-

raamatukogu

Võistlusstaadion

Tervisespordi-keskus

Regionaalhaigla

Töötukassa osakond

PIIRKONDLIK KESKUS
Haigekassa kliendi-

teenindusbüroo

Teised regionaalsed 

teenindusbürood*

Pangakontor

Gümnaasium

Kultuurikeskus

Ujula

Hooldekodu eakatele

Esmatasandi tervishoiukeskus 

(perearst)

Hambaravikabinet

Apteek

Kiirabijaam (brigaadi asukoht)

KOHALIK KESKUS Riiklik päästekomando

Politsei-või 

konstaablijaoskond

Töötukassa büroo

Ehituskaupade kauplus

Päevakeskus 

Sotsiaaltöötaja 

vastuvõtukoht

Politseiametniku 

vastuvõtukoht
Terviserada

Postipunkt või -kontor

Autokütuse müügikoht

Sularaha automaat või 

postipank
Vabatahtlik 

päästekomando
Lasteaed

Algkool

Põhikool

Noortekeskus/tuba

Rahvamaja

Raamatukogu

Välispordiväljak

Spordisaal

Toidu- ja esmatarbe-

kaupade kauplus

* EMTA, PPA, Maanteeameti liiklusregistrer, SKA klienditeenindus,  Keskkonnaamet, PRIA ja 

Põllumajandus-ameti keskus

LÄHIKESKUS

+

+

+
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2.2. LINNALISE ASUSTUSE ALAD 

Linnalise asustuse alad on Ida-Viru maakonnaplaneeringus määratletud 

eesmärgiga luua kompaktsed linnalised alad, kuhu ka jätkuvalt ja suhteliselt 

kiirelt kahaneva rahvaarvu tingimustes koonduvad töö- ning elukohad. Juba 

olemasolevate linnaliste keskuste tiheduse ja kompaktsuse tõstmine suurendab 

piirkonna ruumilist ja funktsionaalset sidusust, soodustab mitmekesise ja 

kvaliteetse elukeskkonna säilimist ja tekkimist ning hoiab uue tehnilise ja 

sotsiaalse taristu rajamisega kaasnevad kulutused võimalikult madalal tasemel. 

Linnalise asustuse aladena ei käsitleta monofunktsionaalset asustust (nt 

suvilapiirkonnad), vaid äri-, tootmise-, teenuste-, elamis- ja 

puhkefunktsioonidega alasid, kus on perspektiivne linnalise elukvaliteedi teke. 

Linnalise asustuse alade terviklikuks arendamiseks võib jagada linnalise asustuse 

ala tiheasumiteks (võib olla ka üks tiheasum), mida arendatakse alltoodud 

põhimõtete ja tingimuste järgi (nt koostatakse tiheasumi ruumimudel). 

Linnalise asustuse alad on Ida-Viru maakonnaplaneeringus määratletud 

suuremate linnade juures12: 

- Kiviõlis, 

- Püssi-Lüganuse piirkonnas, 

- Kohtla-Järvel (Järve ja Ahtme linnaosad), 

- Jõhvi ja Ahtme piirkonnas, 

- Toila-Voka piirkonnas, 

- Sillamäel, 

- Narvas, 

- Narva-Jõesuus. 

Ruumilise arengu põhimõtted linnalise asustuse aladel 

1. Linnalise asustuse alad on eelisarendatavad alad Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu mõistes: need alad on ja jäävad nii elanike, 

töökohtade kui ka teenuste peamise koondumise kohtadeks ka kahaneva 

rahvaarvu korral. 

2. Linnalise asustuse alad hõlmavad nii elamualasid, tootmisalasid, 

äripiirkondi kui ka tihedale asustusele omaseid puhkealasid. 

3. Linnalise asustuse alasid käsitletakse üldplaneeringutes terviklikena, st ei 

lähtuta asustusüksuste vm halduspiiridest. 

4. Asustuse suunamine ala sees lähtub eelkõige tihendamise printsiibist, 

eelistatakse tühjade maa-alade ja tühjalt seisvate hoonete kasutusele 

võtmist. 

5. Uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada olemasolevate ja 

perspektiivsete tööstusalade paiknemisega, et tagada elamualade 

jäämine võimalikult kaugele ohtlikest ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetest 

(vt KSH aruanne, lisa 2). 

                                           
12 Määramisel on lähtutud Statistikaameti poolt kasutatavast metoodikast: tiheasustusega 
paikkondadest, kus elab vähemalt 200 elanikku ning hoonete vahekaugus on alla 200 m; kehtivatest 
üldplaneeringutest ning arvestatud laienemisvõimaluste-vajadustega lähtuvalt piirkonna eripärale (vt 
KSH aruanne). 
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6. Eelisarendatakse keskkonnasäästlike ja tervislikke liikumisviise nagu 

jalgsi- ja jalgrattaga liiklemine. Liikuvuse parendamiseks ühendatakse 

kergliiklusteed ühistranspordisõlmede ja –terminalidega. 

7. Linnalise asustuse aladele ulatuvad rohevõrgustiku osad on eelkõige 

puhkeotstarbelised. Oluline on säilitada ja parandada rohelise võrgustiku 

sidusust nii linnalise asustuse ala siseselt kui ka ühendusi linnalist ala 

ümbritseva rohevõrgustikuga. Sidususe säilitamisel on keskne roll 

rohekoridoridel. Linnalise asutuse rohelise võrgustiku aladele 

ehitiste/rajatiste planeerimisel tuleb hinnata mõju rohevõrgustikule, selle 

säilimisele ja toimimisele. 

8. Linnalise asustuse alade arendamisel tuleb tähelepanu pöörata 

kaitstavate loodusobjektide kaitseväärtuste säilimisele. 

9. Linnalise asustuse alal peab säilima kvaliteetne elukeskkond ka siis, kui 

toimub kaevandamistegevus. 

 

Tingimused linnalise asustuse aladel üldplaneeringute koostamiseks 

1. Asustuse arendamisel jälgida olemasolevat asustusstruktuuri ja eelistada 

hoonestuse tihendamist. 

2. Uute suuremate elamualade kavandamine on lubatud linnalise asustuse 

ala sees ja tuleb terviklikult siduda olemasoleva kompaktse asustusega. 

Uue linnalise asustuse kavandamist loetakse maakonnaplaneeringut 

muutvaks. 

3. Linnalise asustuse alade piire on võimalik täpsustada (vähendatakse või 

suurendatakse argumenteeritult) üldplaneeringutes. Täpsustamise aluseks 

on olemasolev olukord (reaalne maakasutus), mitte kavandatav 

maakasutus. 

4. Vältida elamute ja tööstusalade lähestikku planeerimist, vältimatul 

vajadusel kavandada alade eraldamiseks haljastatud puhvertsoon. 

5. Linnalise asustuse alal on valdavas ulatuses olemas või arendatakse välja 

ühtsed infrastruktuurivõrgud, nt veevarustus, kanalisatsioon, kaugküte 

jmt. 

6. Elamualasid ei planeerita teede, sh riigimaanteede, kaitsevööndisse 

negatiivse keskkonnamõju (müra, tolm ja heitgaasid) vältimiseks. Juhul 

kui puhkealasid planeeritakse teede kaitsevööndisse, tuleb rakendada 

negatiivset mõju leevendavaid meetmeid. 

7. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida Kiirguskeskuse poolt 

väljaantud soovitusi radooniohutu hoone kavandamiseks13. 

8. Üldplaneeringutes määratletakse linnalise asustuse alade piires vajadusel 

tiheasumid14. 

8.1. Üks linnalise asustuse ala võib koosneda ühest või mitmest 

tiheasumist. 

                                           
13http://www.keskkonnaamet.ee/public/kiirgus/Radooniohuarvestamineehitusplaneeringutesningolem
asolevateshoonetes.pdf 

14 Olemasoleva kompaktse asustusega üksused (nt linnaosad vm ruumiliselt terviklik üksus), mille 
piiresse lisanduvad vajadusel kavandatavad laiendused või erandjuhul uued planeeritavad kompaktse 
asustusega terviklikult piiritletud üksused. 



IDA-VIRU MAAKONNAPLANEERING 2030+  24 

     

8.2. Tiheasumit käsitletakse ja planeeritakse tervikuna, sõltumata 

halduspiiridest. 

8.3. Tiheasumi piiritlemisel lähtutakse maastikulisest, linnaehituslikust, 

funktsionaalsest ning kogukondlikust loogikast. 

8.4. Tiheasum võib hõlmata nii äri-, elamu- kui tootmismaid, samuti 

puhkealasid jt kvaliteetse elukeskkonna jaoks vajalikke funktsioone. 

8.5. Tiheasumi arendamine toimub põhimõttel, et avalik ruum ja elanikele 

vajalikud taristud on uusarenduste puhul välja ehitatud hiljemalt 

hoonete valmimise ajaks. 

8.6.  Olemasoleva tiheasumi laienemine saab toimuda vaid tervikliku, st nii 

olemasolevat kui kavandatavat laiendust hõlmava, ruumilahenduse 

alusel. 

8.7.  Tiheasumites võib koostada üldplaneeringu osana ruumimudeli, mis 

kavandab tiheasumi ruumilist struktuuri ja terviklahendust eelkõige 

linnakeskustes ja uuselamurajoonides. Ruumimudel sisaldab visiooni 

hoonestuse ja avaliku ruumi paiknemisest ja struktuurist ning 

elamisüksuste tihedusest, olles kooskõlas eeldatava elanike arvuga 

ning neile vajalike teenuste osutamisega. Ruumimudel arvestab 

piirkonna loodusliku, kultuurilise ja linnaehitusliku eripäraga. 

 

Joonis 4. Näide ruumimudeli põhimõttelisest võimalikust lahendusest. 
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2.3. MAALINE PIIRKOND 

Maaline piirkond on maa-ala väljaspool linnalise asustuse alasid. Maaline piirkond 

on valdavalt hajusa asustusmustriga ala, kusjuures esineb väiksemaid kompaktse 

iseloomuga asustuse alasid (nt alevikud, tihedamad külakeskused jmt). Maalise 

piirkonna ruumilist arengut suunatakse üldplaneeringutega. 

Maaline piirkond – tingimused üldplaneeringute koostamiseks 

1. Maalise piirkonna ruumiline areng kavandatakse üldplaneeringutes, 

arvestades rohelisest võrgustikust, väärtuslikust põllumajandusmaast jmt 

asjaoludest tulenevate piirangutega, rahvastikuprognoosist tuleneva 

tulevikuperspektiiviga ning eesmärgiga hoida asustuse arendamisel juba 

välja kujunenud struktuure (nt külatüüpe). 

2. Eelistatud on arengu koondamine olemasolevatesse keskustesse, 

tagamaks sellega juba toimivate keskuste jätkusuutlikkust ja täiendavat 

arengut, sh teenuste ja töökohtade olemasolu. 

3. Üldplaneeringute koostamisel arvestada kaevandamise ja tööstuse 

arendamise perspektiividega (nt võimalike tööstusalade, tööstustranspordi 

ja kaevandamisalade/kaevanduste kavandamise vajadusega). 

4. Liigniisketel aladel ei ole otstarbekas kavandada uusi hoonestusalasid. 

5. Üleujutusaladel on soovitav ehitustegevust vältida. Kui see ei ole võimalik, 

tuleb edasistes planeerimis- ja projekteerimisetappides ning enne 

ehitustegevust läbi viia vajalikud uuringud ning välja töötada meetmed, 

mis tagavad nii ehitise püsivuse kui ka looduslike protsesside jätkumise15. 

Planeerimisel üleujutusohuga aladel tuleb kaasata Päästeameti Ida 

päästekeskust ning võtta arvesse regionaalset riskianalüüsi „Üleujutus 

tiheasustusalal“. Üleujutusohuga tuleb arvestada Kohtla-Järve linnas, 

Peipsi rannikul ja Narva jõe ääres Vasknarvast Karoli jõe suudmeni. 

6. Inimesele avalduva negatiivse keskkonnamõju (müra, tolm ja heitgaasid) 

vältimiseks ei planeerita elamualasid teede, sh riigimaanteede, 

kaitsevööndisse. Juhul, kui puhkealasid planeeritakse teede 

kaitsevööndisse, tuleb puhkeala kavandamisel rakendada negatiivset mõju 

leevendavaid meetmeid. 

7. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida Kiirguskeskuse poolt 

väljaantud soovitusi radooniohutu hoone kavandamiseks16. 

Asustuse suunamisel kohalikul tasandil tuleb kaaluda varasemalt koostatud 

detailplaneeringute asjakohasustust kahaneva rahvastiku tingimustes. Vajaduse 

korral on põhjendatud selliste kehtivate detailplaneeringute kehtetuks 

tunnistamise protsessi algatamine, mis ei vasta eeltoodud punktides kirjeldatud 

üldistele põhimõtetele. 

                                           
15 Planeeringute menetlemisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel tuleb kohalikul omavalitsusel 
arvestada, et antud piirkondades ehitustegevuse lubamisel kaasneb kõrgendatud oht inimese heaolule 
ja varale. 

16http://www.keskkonnaamet.ee/public/kiirgus/Radooniohuarvestamineehitusplaneeringutesningolem
asolevateshoonetes.pdf 
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2.4. SUUNISED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSEGA 

ALADE JA JUHTUDE MÄÄRAMISEKS ÜLDPLANEERINGUTES 

Maakonnaplaneering annab suunise detailplaneeringu koostamise kohustusega 

alade ja juhtude määramiseks üldplaneeringutes. Detailplaneeringu koostamise 

kohustuse määramist tuleb kaaluda: 

1. Linnalise asustuse aladel, vastavalt üldplaneeringu koostamise hetkel kehtivas 

planeerimisseaduses ettenähtud juhtudele;  

2. Maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ alateemas „Väärtuslikud maastikud“ seatud juhtudel: 

2.1.  uue hoonestusala (elamu- ja tootmisalad, turismi- ja puhkemajanduse 

funktsiooniga jms ala) rajamisel väärtuslike maastike aladel (va 

üksikelamu koos kõrvalhoonetega), säilitades olemasolevad väärtused ja 

kavandada uued elemendid kooskõlas olemasolevatega; 

2.2. tuulegeneraatorite, mobiilsidemastide, vesiehitiste ja teiste maastikul 

domineerima jäävate objektide ehitamine on üldjuhul keelatud. 

Erandkorras ehitamise kavandamisel väärtuslikele maastikele tuleb igal 

konkreetsel juhul lähtuda maastikuanalüüsist ja kaaluda detailplaneeringu 

koostamise vajadust; 

2.3. turismi ja puhkemajanduse infrastruktuuri arendamine toimub üldjuhul 

detailplaneeringute alusel suuremate veekogude traditsioonilistes puhke- 

ja supluskohtades. 

Üldplaneeringuga võib määrata täiendavad detailplaneeringu koostamise 

kohustusega alad ja juhud.  

Tulenevalt üleriigilises planeeringus sätestatust on ruumilise keskkonna 

planeerimise eesmärgiks senisest ühtsem asustuse kujundamine. Eesmärgi 

täitmine eeldab planeeringute ajakohasust ning vajadusel varasema perioodi 

üleplaneerimise korrigeerimist. 

Selleks peavad kohalikud omavalitsused võtma senisest suurema vastutuse 

kohaliku ruumilise arengu läbimõeldud kujundamise eest ning vajadusel 

tunnistama kehtetuks detailplaneeringud, mille elluviimine ei taga kestlikku 

arengut ega kõrget elukeskkonna kvaliteeti. 

 

 



IDA-VIRU MAAKONNAPLANEERING 2030+  27 

     

3. RUUMILISTE VÄÄRTUSTE VÕRGUSTIKUD JA 

ARENGUT SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED 

3.1. ELUKESKKONNA VÄÄRTUSED 

Elukeskkonna väärtusteks loetakse käesoleva planeeringuga sellised väärtused, 

mis erinevatel viisidel tagavad kõrge elukvaliteedi ja elanikkonna erinevate 

vajaduste rahuldamise. Järgnevates alapeatükkides käsitletud väärtused täidavad 

elanikkonna jaoks sageli mitmeid rolle korraga: nt väärtuslikud maastikud ja 

kultuuripärandi objektid pakuvad võimalust nii kultuuriliste huvide, rekreatsiooni 

kui esteetiliste vajaduste rahuldamiseks, maastikud ja objektid on ka oluliseks 

osaks identiteediloomes. Roheline võrgustik  ja veekogud pakuvad puhke- ja 

spordivõimalusi, õppe- ja teadushuvide rahuldamise võimalust. Hästi planeeritud 

ja sidustatud linnakeskkond võimaldab linnaruumi mitmekülgselt ja aktiivselt 

kasutada. 

Elukeskkonna väärtused on kantud maakonnaplaneeringu joonisele “Ruumilised 

väärtused”. 

3.1.1. VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD 

Ida-Virumaa väärtuslikud maastikud tulenevad maakonna teemaplaneeringust 

“Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“17 (vt lisa 5). 

Teemaplaneeringus käsitletakse ja väärtustatakse eelkõige traditsioonilist 

kultuurmaastikku, kus on kontsentreeritult säilinud meie ajaloo erinevate ajastute 

jäljed. Maastike hindamise ja määratlemise aluseks olid põhiliselt viit tüüpi 

väärtused: kultuurilis-ajalooline, looduslik, esteetiline, rekreatiivne 

(turismipotentsiaal ja puhkeväärtus) ja teaduslik-pedagoogiline väärtus (uurimis- 

või õpiobjektina). Välja toodi alad ja objektid, mis on ida-virulaste ja ka kogu 

Eesti jaoks väga olulised ning omavad väärtust kui sümbolid. Planeeringus 

määratleti ka kaunid teelõigud ja ilusate vaadetega kohad. Väärtuslike maastike 

määratlemise metoodika ja maastike detailsed kirjeldused kajastuvad lisas 5 

esitatud teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”. 

Temaatiliselt on Ida-Virumaa väärtuseks ka omapärane tööstusmaastik, mille all 

mõistetakse põlevkivitootmise käigus tekkinud uute huvitavate pinnavormidega 

alasid, nagu karjäärid, terrikoonikud, settebasseinid jt. Mõningates kohtades 

moodustavad omalaadseid vaatepilte ka ettevõtete industriaalhooned. 

  

                                           
17 “Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, kehtestatud maavanema 

11.07.03 korraldusega nr 130. 
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Planeering määratleb 32 väärtuslikku maastikku18: 

1. Avinurme-Maetsma 

2. Iisaku 

3. Jaama-Karoli 

4. Jõuga 

5. Järve-Edise-Peeri 

6. Kalvi 

7. Kauksi-Remniku 

8. Kiikla-Võrnu-Ereda 

9. Kotka-Lõpe 

10. Kuningaküla-Permisküla 

11. Kuremäe-Kivinõmme 

12. Kurtna-Illuka 

13. Lohusuu-Separa 

14. Lüganuse-Purtse 

15. Maidla 

16. Mäetaguse-Uhe 

 

17. Narva 

18. Narva-Jõesuu 

19. Oandu-Rääsa 

20. Pagari-Kalina 

21. Päite 

22. Rannapungerja-Tudulinna 

23. Rannu 

24. Sinimäe 

25. Sope-Ontika 

26. Toila-Voka 

27. Uljaste 

28. Ulvi-Adraku-Laekannu 

29. Vadi 

30. Valaste-Martsa 

31. Vasknarva-Smolnitsa 

32. Kohtla-Nõmme 

 

Kuningaküla-Permisküla, Narva, Sinimäe ja Toila-Voka väärtuslike maastike osas 

on tehtud ettepanek määrata need rahvusmaastikeks. 

 

Käesoleva planeeringuga ei tehta ettepanekuid täiendavate väärtuslike 

maastike määramiseks, küll aga kaasajastatakse maastike 

kasutustingimusi. 

Kasutustingimused väärtuslike maastike säilitamiseks ja väärtuste 

suurendamiseks 

1. Säilitada väärtuslike maastike omapära. 

a. Väärtuslike maastike maa sihtotstarbe muutmine pole soovitatav 

juhul, kui sellega muutub oluliselt maastikumuster. 

b. Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb jälgida, 

et uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiks piirkonnale 

iseloomuliku ehitusstiiliga. 

2. Säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad. 

a. Reserveerida ilusate vaatekohtade maad puhkekohtadeks ja 

avaliku kasutusega aladeks. 

b. Väärtusliku maastiku hoolduskava koostamisel tuleb pöörata erilist 

tähelepanu vaatekohtade lähipiirkonna arendustöödele (vaadete 

avamine ja säilitamine, ehituspiirangud vaadetele jne). 

c. Arendamist vajab vaatekohtade taristu (tualetid, prügimajandus, 

puhkepingid jne). 

                                           
18 Määratud maastike kirjeldus ja väärtused on toodud vastavas teemaplaneeringus lisas 5. 
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3. Igale väärtuslikule maastikule on soovitav koostada 

maastikuhoolduskava. 

a. Kavas tuleb täpsustada väärtuslike maastike ulatust ja piire, aga 

ka täpselt ette näha väärtuslike maastike säilitamiseks, 

hooldamiseks ning arendamiseks vajalikud tegevused. 

Hoolduskavade alusel täiendatakse kehtivaid üldplaneeringuid. 

4. Uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate 

väärtuste säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus väärtusliku 

maastiku taustaga. 

a. Eriti eripärastes maastiku osades tuleb maastikuhoolduskavasid 

aluseks võttes üldplaneeringuga kehtestada vastavaid 

maakasutus- ja ehitustingimusi. 

b. Maastike eriti väärtuslike osiste ning võimalike konfliktalade (uute 

hoonestusalade, maakasutuse muutmise kavade jne) arendamise 

suunamiseks tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamist. 

c. Tuulegeneraatorite, mobiilsidemastide, vesiehitiste ja teiste 

maastikul domineerima jäävate objektide ehitamine on üldjuhul 

keelatud. Erandkorras ehitamise kavandamisel väärtuslikele 

maastikele tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda maastikuanalüüsist 

ja kaaluda detailplaneeringu koostamise vajadust; 

5. Põllumajandusmaad tuleb säilitada avatuna ning soovitatavalt kasutusel 

olevatena. 

a. Koostöös maaomanike, taluliitude ja külaliikumise 

organisatsioonidega ning omavalitsustega tuleb leida võimalusi 

väärtuslike põllumajandusmaade kasutuses hoidmiseks. 

Põllumaade kasutuses hoidmine ning võsastumise vältimine on 

hoolduslepingute objektiks (väärtuslike põllumajandusmaade 

säilitamise tingimusi vt ka ptk 3.2.1). 

6. Väärtuslike maastike ja maardlate kattumine. 

a. Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 

väärtuslikel maastikel. Juhul, kui nimetatud aladel on 

kaevandamine  majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt 

kaaluda kaasnevaid mõjusid väärtuslikele 

maastikukomponentidele. 

b. Väärtusliku maastiku väärtuste säilimise vajadusega tuleb 

arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, 

korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel 

korrastamisprojekti koostamisel.  Vajadusel tuleb lisada 

kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 

rakendamiseks. 

7. Maastike üldilmet kahjustavad peremeheta varemed jms 

heakorrastamata objektid tuleb likvideerida. 

a. Erilist tähelepanu tuleb pöörata väärtuslikele maastikele jäävate 

asulate heakorra suurendamisele. 
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b. Leida lahendusi endiste suurmajandite tootmishoonete 

(karjalaudad töökojad jms) heakorrastamiseks või 

lammutamiseks. 

c. Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse korrastamisele nii 

väärtuslikele maastikele jäävates asulates kui ka nende 

lähiümbruses. 

3.1.2. KULTUURIPÄRAND 

 

Ida-Virumaa kultuuripärandiks on kultuurimälestised, XX sajandi 

arhitektuuripärandi objektid ja pärandkultuuriobjektid. Kultuuripärandi 

osaks on ka traditsiooniline elulaad ja seda võimaldav ehitatud 

keskkond. Kultuuripärandit kätkevad objektid, alad ja elulaad on oma 

unikaalsuses oluliseks kohatunde ja paigaidentiteedi osaks. 

 

Kultuurimälestiste riiklikku registrisse on Ida-Virumaal kantud 38 ajaloomälestist, 

252 arheoloogiamälestist ja 233 ehitismälestist19. Kinnismälestiste kaitset ja 

kasutamistingimusi reguleerib muinsuskaitseseadus. 

 

Käesolev planeering ei tee ettepanekuid täiendavate kultuurimälestiste 

määramiseks.   

XX sajandi arhitektuuripärandi objektideks on erinevad tsaari-, vabariigi- ja 

nõukogudeaegsed hooned: elamud, suvilad, tootmis- ja administratiivhooned jne, 

mis on arvele võetud Muinsuskaitseameti XX sajandi arhitektuuri andmebaasis 

(159 objekti)20, kuid ei ole hetkel riikliku kaitse all. Mitmed Ida-Virumaa 

omavalitsused (Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe) on koostanud teemaplaneeringuid, 

väärtustamaks siinset eriilmelist linnaehituslikku keskkonda ja 

arhitektuuripärandit. 

 

Pärandkultuuriobjektideks on eelmiste põlvkondade elamisviisist jäänud 

nähtavad kultuuriväärtuslikud objektid maastikus, mis tulenevalt Ida-Virumaa 

eripärast varieeruvad talukultuurist sõjaväelise otstarbega objektideni  (nt 

pelgupaigad, meiereid, kaitserajatised, veskid ja vesiehitised, tootmishooned-alad 

jms)21. Pärandkultuuriobjektid ei ole käesolevalt riikliku kaitse all. 

 

Kultuuriteenuste osutamisega seotud taristu (rahvamajad, laululavad, 

külaplatsid), mille olemasolu, mitmekesisus ja kättesaadavus on oluline osa 

kvaliteetsest elukeskkonnast, paikneb keskustes. Kultuuriteenuste puhul on 

oluline etnilise mitmekesisuse säilitamine. 

 

Põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks 

                                           
19 Maakonnaplaneeringu täpsusastmes ei käsitleta kunstimälestisi ega vallasmälestisi, andmed seisuga 
5.juuni 2015. 

20  XX sajandis arhitektuuri register https://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture, 
andmed seisuga 5.juuni 2015. 

21 „Ida-Virumaa pärandkultuurist“, Narva 2010. 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture
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1. Üldplaneeringute koostamisel tuleb kaaluda seni kaitse staatuseta XX sajandi 

arhitektuuripärandi ja pärandkultuuriobjektide objektide väärtustamist, 

määrates väärtuslikele üksikobjektidele vajadusel kaitse- ja 

kasutamistingimused. 

2. Ettevõtlusalade, puhkepiirkondade ja elupiirkondade kasutamisel ja 

arendamisel tuleb väärtustada lähedusse jäävaid kultuuripärandi objekte, 

alasid ja traditsioonilist elulaadi võimaldavat keskkonda. 

3. Kultuuriteenuste osutamisega seotud taristu peab olema kättesaadav 

keskustes. 

3.1.3. ROHELINE VÕRGUSTIK JA PUHKEALAD 

 

Ida-Virumaa rohevõrgustik on esmalt määratud maakonna teemaplaneeringuga 

“Ida- Virumaa asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“22. 

Rohevõrgustiku eesmärgiks on Ida-Virumaale iseloomulike ökosüsteemide ja 

liikide säilimise tagamine; looduslike, poollooduslike jt väärtuslike ökosüsteemide 

kaitsmise tagamine ning säästlikkuse printsiibi jälgimine looduskasutusel. 

Rohevõrgustiku moodustamisel on lähtutud loodusliku ja bioloogilise 

mitmekesisuse säilimise vajadustest ning võrgustiku funktsioneerimise 

eeldustest. 

Roheline võrgustik koosneb tuumaladest ja koridoridest, mis on omavahel 

ühendatud funktsioneerivaks tervikuks. Kogu võrgustiku toimimine toetub 

tuumaladele, mis moodustuvad kaitse alla võetud kõrgema loodusväärtusega 

aladest ja metsamassiividest. Rohelise võrgustiku sidususe tagavad koridorid.  

Rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride määratlemise metoodika ja rohealade 

kirjeldused on esitatud lisas 5, teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused”.  

 

Käesoleva planeeringuga on täpsustatud rohevõrgustiku piire, lähtudes 

nii maakonna arengu kui rohevõrgustiku sidususe ja edaspidise 

toimimise vajadusest. Rohevõrgustiku kasutamistingimuste põhimõtteid 

käesolev planeering oluliselt ei muuda. 

 

Roheline võrgustik - tingimused üldplaneeringute koostamiseks 

1. Rohelise võrgustiku funktsioneerimiseks ei tohi looduslike alade osatähtsus 

tuumaladel langeda alla 90%. 

2. Uusi kompaktse asustuse alasid ei kavandata tuumaladele, asustusalad ei 

tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore. 

3. Tegevuste elluviimisel, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad 

joonehitisi, tuleb tähelepanu pöörata rohevõrgustiku funktsioneerimisele. 

                                           
22 “Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, kehtestatud maavanema 

11.07.03 korraldusega nr 130. 
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4. Tuumalades ja koridorides võib vastavalt metsakorralduskavadele 

arendada majandustegevust. 

5. Rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel aladel (kaitsealad, I ja 

II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad jne) on majandustegevus 

seadusega keelatud või piiratud. 

6. Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav uute teatud infrastruktuuride 

(kiirteed, prügilad, jäätmehoidlad ja teised kõrge keskkonnariskiga 

objektid) ulatuslik rajamine. Juhul, kui uute infrastruktuuride rajamine on 

vajalik või vältimatu, tuleb planeeringu käigus hoolikalt valida rajatiste 

asukohta ning koostada keskkonnamõjude strateegiline hindamine. 

7. Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha meetmed 

nende negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. 

8. Rohelise võrgustiku ja maardlate kattumisel:   

8.1 maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 

rohelises võrgustikus. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine  

majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt kaasnevaid mõjusid 

rohelise võrgustiku komponentidele; 

8.2 rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb arvestada 

kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel 

ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel.  Vajadusel tuleb lisada 

kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks. 

9. Joonehitise ja vooluveekogude sängide õgvendamise kavatsused tuleb 

kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

10. Kavandatavate tegevustega ei tohi kaasneda põhjavee ja pinnavee 

reostusohtu. 

11. Rohelise võrgustiku alal ei tohi aiaga piiratav õueala suurus ületada 0,4 

ha, et tagada hajaasustusele omane avatud ruum ja ulukite vaba 

liikumine. 

12. Rohelise võrgustiku tugevdamiseks säilitatakse põllumaade vahel 

paiknevad metsaga kaetud alad, sest mets omab olulist tähtsust 

ökoloogilistes protsessides ning inimese kultuurilises taustas ja elulaadis. 

13. Metsaressursse kasutatakse säästlikult. Metsade majandamise (metsa 

uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja metsakaitse) eesmärk on tagada 

metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. Metsa 

majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa 

tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse 

metsakasutuse võimaluse. 

 

 

Maakonna puhkealadeks on linnalise asustuse alade sisesed rohealad ja linnade 

ümber kavandatud rohevööndid, mis on osa rohelisest võrgustikust. Kaaluda 

tuleb kaevandamisest rikutud maade taaskasutamist täiendavate 

puhkevõimaluste loomiseks (nt sarnaselt Kiviõli suusakeskusele ja Aidu 

veespordikeskusele). 

 

Tingimused üldplaneeringute koostamiseks. 

1. Linnade rohevööndis tuleb vältida lageraiet. 
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1.1  Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 

linnade puhkealadena määratud linnade rohevööndis. Juhul, kui nimetatud 

aladel on kaevandamine  majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt 

kaasnevaid mõjusid rohevööndi toimivusele puhkealana. 

1.2  Linnade rohevööndi toimimise tagamisega tuleb arvestada 

kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja 

nende alusel korrastamisprojekti koostamisel.  Vajadusel tuleb lisada 

kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks. 

2. Linnade rohevööndis rajada inimestele rekreatsioonirajatisi, nt jalutus-, 

jooksu- ja suusaradasid. 

3. Avalikult kasutatavatele matkaradadele, vaatekohtadele ja supluskohtadele 

tuleb tagada juurdepääs ning teenindustaristu (parkimine, prügikastid jne) 

alade kasutamiseks. 

4. Puhkealasid ei planeerita teede, sh riigimaanteede, kaitsevööndisse puhkajale 

avalduva negatiivse keskkonnamõju (müra, tolm ja heitgaasid) vältimiseks. 

Juhul, kui puhkealasid planeeritakse teede kaitsevööndisse, tuleb rakendada 

negatiivset mõju leevendavaid meetmeid. Puhkealasid ei planeerita 

suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohualasse. Kui see pole võimalik, siis tuleb 

arvestada võimaliku õnnetuse tagajärgi leevendavate meetmete 

rakendamisega, nagu näiteks teavitustahvlid käitumisjuhistega. 
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 Joonis 5. Maakonnaplaneeringus täpsustatud rohevõrgustik  
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3.1.4.  LINNAKESKKOND  

Linnakeskkonna arendamise eesmärgiks on polüfunktsionaalse linnaruumi 

tekkimine, kus erinevate funktsioonide koondamise kõrval tähtsustatakse ka 

linnaruumi kvaliteeti, harmoonilisust ja inimmõõtmelisust. Linnakeskkonna 

arendamisel soodustatakse erinevaid liikumisvõimalusi, pööratakse tähelepanu 

tänavate võrgu kujundamisele, hoonestusele ja haljastusele. Linnaruumi 

turvalisuse tagavad läbimõeldud ruumilahendused ja tänavavalgustus. 

 

Linnakeskkond - põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks. 

1. Linnaruum on polüfunktsionaalne ja lõimitud, soodustades omavahel 

sobivate otstarvete kooskasutust: elu-, töö-, ettevõtlus- ja kultuurilis-

sotsiaalse keskkonna koostoimimist. 

2. Linnaruum soodustab erinevaid liikumisviise, sh jala käimist ja jalgrattaga 

liiklemist. Kesklinna piirkondades pööratakse tähelepanu avaliku ruumi ja 

jalgrattateede suurendamisele sõiduteede ja parkimiskohtade arvelt. 

3. Linnaruumi arendamine põhineb integreeritud transpordisüsteemil, kus 

omavahel ühilduvad jalg- jalgrattaliiklus ning ühistranspordivõrk. 

4. Avalik ruum on atraktiivne, erinevaid tegevusi pakkuv ja inimsõbralikult 

kujundatud. 

5. Haljastus on mitmekesine. 

6. Tänavavõrku kuuluvad tänavad on omavahel ühendatud, tupikteid on 

vähe. 

7. Hoonestusskaala jälgib valdavalt inimmõõtmelisust. Inimmõõtmeliseks 

loetakse kuni 4-korruselist hoonestust. 

8. Hoonemaht ümbritsevas ruumis ei vastandu üldjuhul väljakujunenud 

linnaehituslikule ilmele. 

9. Hoonete paigutus on orienteeritud üldjuhul tänavajoonele, et elavdada 

tänavaruumi. 

10. Fassaad on avatud: “tumma seina” asemel on ukse-ja aknaavad, 

hooneelemendid paiknevad inimese tasandil (akna- ja ukseavad, fassaadi 

liigendatus, trepid jms). 

11. Linnaehituslik kultuuripärand on väärtustatud – omanäolise ehitatud 

keskkonna säilitamiseks kaitstakse erinevatele ajastutele iseloomulikke 

hoonestusalasid. 

12. Altkaevandatud aladel järgitakse ptk 3.2.2 toodud tingimusi. 

3.1.5. VEEKOGUD JA PÕHJAVESI 

Veekogud 

Ida-Virumaa piirneb põhjast Soome lahega, idast Eesti idapiiriks oleva Narva jõe 

ja lõunast Peipsi järvega. Ida-Virumaa vooluveekogudest on pikim ja vooluhulgalt 

suurim Narva jõgi, mis sarnaselt teiste Soome lahte suubuvate jõgedega, on  

suure languga jõe alamjooksul. Maakonnasisesed järved on valdavalt väikesed, 

piiriveekogudest on Peipsi järve järel suurimaks siseveekoguks Narva veehoidla. 
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Maakonna veekogudest on üleujutusohtlikud Narva jõgi (Vasknarvast Karoli 

vanajõe suudmeni)23 ning Peipsi järve rannik24. Üleujutusohtlikuks piirkonnaks on 

ka Kohtla-Järve linn25. 

Ida-Virumaa veekogusid kasutatakse nii puhke- kui transpordieesmärgil  (vt. ka 

peatükk 4.1.3. Veeteed ja sadamad). Veekogude kasutamisel tuleb arvestada nii 

ökoloogiliste tingimuste säilitamisega kui liikuvus- ja ettevõtluskeskkonna 

vajadustega. 

Maakondliku eripärana on Ida-Virumaal mitmeid pealmaakaevandamise tagajärjel 

tekkinud veekogusid (nt Aidu karjäär, Narva/Sirgala karjäär), mille kasutamine 

elukeskkonda elavdavate maastikuelementidena tõstab piirkonna atraktiivsust. 

Rekultiveeritud maad ja neid ümbritsevad alad peavad kujutama optimaalselt 

organiseeritud ja ökoloogiliselt tasakaalustatud maastikku, mis sulandub 

orgaaniliselt ümbritsevasse keskkonda26. Maakonnaplaneering soosib ka edaspidi 

kaevandamisalade korrastamisel veekogude rajamist, kombineerides seda metsa- 

ja põllumajandusliku rekultiveerimisega. Lähtuvalt kohalikest eripäradest on 

oluline luua täiendav võimalus kasutada kaevandeid veekogudena ja korrastatud 

puistanguid turismi, spordi ja puhkamise eesmärgil. Siinkohal on otstarbekas 

maksimaalselt arvestada tulevaste kasutajate ja kohalike huvigruppide 

ettepanekutega, mis võimaldavad ümberkujundatavat maastikku kasutada 

jätkusuutlikult.  

Põlevkivitööstuse tagajärjel on naftasaaduste ja fenoolidega reostunud Purtse jõgi 

ja selle lisajõed Erra ja Kohtla. Loodus- ja inimkeskkonna kvaliteedi tõstmiseks on 

vajalik Purtse jõe jääkreostusobjekti ohutustamine riiklike ametkondade ja 

kohalike omavalitsuste koostöös. Esialgsed hinnangud näitavad, et Kohtla jõe 

puhul on vajalik jõe ümberjuhtimine uude sängi ca 5 km ulatuses, kuna jõe sete 

on tugevalt reostunud.  

Maakonnaplaneeringu joonisel on kajastatud olulisemad maakonna supluskohad, 

täiendavalt määratakse supluskohad üldplaneeringute raames. 

Põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks ja veekogude kasutamiseks 

1. Veekogu kasutamine ja arendustegevus ei tohi selle mõjupiirkonda jäävate 

veekogude seisundit halvendada. 

2. Üleujutusohuga veekogud ja alad: 

                                           
23 Määruse järgi “Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel 
kõrgveepiiri määramise kord”, 28.05.2004 nr 58, kriteeriumiks mullastik. 

24 Iisaku, Tudulinna, Lohusuu ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringud, 
Hendrikson&Ko, kriteeriumiks mullastik ja taimestik. 

25 Keskkonnaministeeriumi eelnõu „Ida-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide 
maandamiskava“ kohaselt tuleb Kohtla-Järvel üleujutusoht sadeveekanalisatsiooni puudulikkusest. 

26 Aluseks A. Viili artikkel “Põlevkivikarjääride rekultiveerimine” TÜ Mäeinstituudi artiklite kogumikus 
2011. 
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a. üldplaneeringutes tuleb täpsustada meetmeid27, millega vältida 

ühelt poolt üleujutusest tingitud vara kahjustumist, teisalt 

üleujutava veekogu reostumist; 

b. üleujutusohuga veekogude ääres tuleb ehitustingimuste seadmisel 

teadvustada üleujutusohtu; 

c. Kohtla-Järve piirkonna üleujutusriskide maandamiseks tuleb 

parandada sadeveekanalisatsiooni ning rakendada vee ära juhtimist 

ja imbumist soodustavaid meetmeid. 

3. Üldplaneeringute koostamisel tuleb supluskohtadele tagada avalik 

juurdepääs ja vajalik taristu ning planeerida piisaval arvul juurdepääse 

kallasrajale. 

4. Üldplaneeringutega tuleb tagada veekvaliteedi seire reguleeritus  

pinnaveekogudes, mis on kaevandustegevusest tugevasti mõjutatud. 

5. Kavandada karjääride korrastamisel mitmekesist kasutust, kombineerides 

metsa- ja põllumajanduslikku kasutusviisi puhkemajanduslike 

võimalustega, sh pöörates tähelepanu veekogude loomisega kaasnevatele 

võimalustele.  

 

Põhjavesi 

Põhjavesi on maakonna põhjaosas valdavalt kaitsmata, keskosas nõrgalt kaitstud 

ning lõunas Peipsi järve ääres keskmiselt kaitstud.  

Sarnaselt pinnaveekogudele, on kaevandamine mõju avaldanud ka põhjaveele, 

mõjutades Ida-Virumaa põhjavee looduslikku režiimi ja tekitades põhjavee 

alanguid.  

                                           
27 Erinevate üleujutusriskide maandamise meetmeid leiab Keskkonnaministeeriumi eelnõust „Ida-Eesti 
vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava“. 
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Joonis 6. Põhjavee kaitstus Ida-Virumaal. Tumeroosa ala on kaitsmata ja 

heleroosa nõrgalt kaitstud põhjavesi, kollane keskmiselt kaitstud ja roheline 

suhteliselt kaitstud ja kaitstud põhjavesi28 

Samas omab uputatud kaevanduste põhjavesi potentsiaali tööstusettevõtete 

tehnoloogilise veena ja energiaallikana, ning otstarbekas on edaspidi kaaluda 

arendustegevusi antud veeressursi kasutuselevõtmiseks. 

Põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks 

1. Üldplaneeringute raames tuleb linnalise asustuse aladel analüüsida 

reoveekogumisalade ulatust ning planeerida ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna 

reoveepuhastuse üle ja tagada joogivee kvaliteedinõuetele vastava 

põhjavee kättesaadavus. Reoveekogumisalade ulatust tuleb täpsustada ka 

suvilapiirkondades, et tagada parem kontroll tiheasustusalade 

reoveekäitluses ja viia reoveekäitlus vastavusse kehtiva seadusandlusega. 

Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse joogivee 

kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele. 

2. Kaitsmata põhjaveega aladel soodustada tsentraalsete lahenduste 

rajamist, linnalistel aladel on see kohustuslik. 

                                           
28 Eesti põhjavee kaitstuse kaart, Eesti Geoloogiakeskus 2001. 



IDA-VIRU MAAKONNAPLANEERING 2030+  39 

     

3. Ettevõtete riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostuse 

riskiga. 

4. Kaaluda kaevanduskäikudesse kogunenud põhjavee kasutamist 

tööstusettevõtete tehnoloogilise veena ja energiaallikana. 

5. Üldplaneeringutes tuleb käsitleda kvaliteetse joogivee kättesaadavust ka 

kaevanduspiirkondade mõjualas. Veevarustuseks tuleb rajada sügavamaid 

kaeve, mis jäävad põlevkivikaevandustsooni mõjuulatusest välja. 

Kaevanduspiirkondades tuleb korraldada pidev ja võrreldav põhjavee 

kvaliteediseire. 

6. Põhjavee kasutamise kavandamisel (sh ettevõtete riskianalüüside 

koostamisel) tuleb arvestada põhjaveevaru hulgaga. 

3.2. ETTEVÕTLUSKESKKONNA VÄÄRTUSED 

3.2.1. VÄÄRTUSLIK PÕLLUMAJANDUSMAA 

Väärtuslikuks põllumajandusmaaks loetakse põllumajandusmaa massiivi, mille 

boniteet on võrdne või suurem Ida-Virumaa keskmisest – 38 boniteedipunktist. 

Väärtuslik põllumajandusmaa võib olla põllumaa või püsirohumaa, kus tulenevalt 

viljakusest peaks jätkuma põllumajanduslik maakasutus. 

 

Käesolevas planeeringus käsitletakse väärtuslike põllumajandusmaadena 

Maaeluministeeriumi koostatud kaardikihti, mis arvestab: 

 Mulla boniteediga. Ida-Viru maakonnas, kus haritava maa ja loodusliku 

rohumaa kaalutud keskmine boniteet on Eesti keskmisest boniteedist 

madalam (alla 40 punkti), on väärtuslik põllumajandusmaa maa-ala, mille 

boniteet on võrdne või suurem maakonna haritava maa ja loodusliku 

rohumaa kaalutud keskmisest boniteedis 

 Maaparandussüsteemide ja nende seisundiga 

 Ala suurusega: väärtuslikuks põllumajandusmaaks ei loeta alla 0,3 ha 

suurust põllumajandusmaa massiivi 

Maakonnaplaneeringus kajastatakse väärtuslike põllumajandusmaade kaardikihti 

informatiivsena, kitsendusi seatakse õigusakti ja sellega seotud andmekihtide 

alusel, mis maakonnaplaneeringu koostamise hetkel oli koostamisel.  

Tingimused väärtuslike põllumajandusmaade kasutamiseks ja üldplaneeringute 

koostamiseks29 

1. Väärtuslikku põllumajandusmaad kasutatakse üldjuhul üksnes 

põllumajanduslikuks tegevuseks. 

1.1. Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 

väärtuslikel põllumaadel. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine  

                                           
29 Väärtuslike põllumajandusmaade konkreetsemad kasutamistingimused on seisuga jaanuar 2016 
täpsustamisel, kuna planeeringu koostamise ajal toimub väärtuslike põllumajandusmaade 
kasutamistingimusi reguleeriva seaduseelnõu koostamine. Vastava õigusakti valmimisel tuleb järgida 
seal sätestatavaid tingimusi ja nõudeid.  
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majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt kaasnevaid mõjusid 

väärtuslikule põllumajandusmaale. 

1.2. Väärtusliku põllumajandusmaa võimalikult suures ulatuses säilitamise 

vajadusega tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, 

korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti 

koostamisel.  Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused 

leevendavate meetmete rakendamiseks. 

2. Väärtuslikuks põllumajandusmaaks võib üld- või detailplaneeringuga määrata 

ka muid põllumajanduslikke maid. 

3. Üldplaneeringute raames tuleb täpsustada väärtuslike põllumajandusmaade 

kaitse- ja kasutustingimusi ning alade piire.  

Väärtuslik põllumajandusmaa on informatiivsena kantud maakonnaplaneeringu 

joonisele “Asustuse suunamine”. 

3.2.2. MAAVARAD 

Ida-Virumaa on Eesti olulisim kaevandamispiirkond, kus asub arvukalt riikliku 

tähtsusega maardlaid: 1 põlevkivimaardla 19 maardlaosaga, 1 fosforiidi-, 1 

turba-, 1 savi- ja 1 liivamaardla. Maakonna kohaliku tähtsusega maardlate seas 

on 14 liiva-, 10 kruusa-, 2 savi-, 6 lubjakivi-ja 12 osaliselt või täielikult maakonna 

piirides asuvat turbamaardlat. 

 

Üldised tingimused maardlate kasutuselevõtuks ja üldplaneeringute 

koostamiseks 

1. Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 

väärtuslikel põllumaadel, väärtuslikel maastikel, rohelises võrgustikus ja 

linnade puhkealadena määratud linnade rohevööndis. Juhul, kui nimetatud 

aladel on kaevandamine  majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda 

eelnevalt kaasnevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele. 

2. Väärtusliku põllumajandusmaa, väärtusliku maastiku, rohelise võrgustiku 

ja linnade rohevööndi toimimise tagamisega tuleb arvestada 

kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel 

ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel.  Vajadusel tuleb lisada 

kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks. 

3. Kasutuselevõetud maardlates tuleb varud maksimaalselt ammendada ning 

alad majandustegevuse lõppemisel korrastada, et võimaldada maade 

edasist kasutust kas põllu- või metsamaana, puhkeala või ehitusalana.  

4. Turba kaevandamiseks tuleb eelistada juba kuivendusest rikutud alasid. 

5. Linnalise asustuse alal peab säilima kvaliteetne elukeskkond ka siis, kui 

toimub kaevandamistegevus. 

6. Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb 

tagada arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja 

juurdepääs maavaravarule. Püsiva iseloomuga tegevus on põhimõtteliselt 

lubatav, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas 

olemasolevat olukorda. 

7. Aladel, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara väljamise 
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(mäetööstusmaa) eesmärgil seni kasutusse võetud ning mida ei ole 

käesolevas planeeringus käsitletud kaevandamiseks perspektiivsena, 

määratlemine mäetööstusmaana on võimalik pärast maavara 

kaevandamise loa taotlemist ja selle saamist õigusaktidega sätestatud 

korras. 

 

Ehitamine altkaevandatud aladel – tingimused üldplaneeringute 

koostamiseks 

 

1. Ehitamisele eelnevalt tuleb täpsustada ehitustingimusi vastavalt maa 

oleku klassifikatsioonile30 ning arvestada tühikute ja tervikute paiknemist. 

Projekteerimise alustamiseks määrata tühikute ja tervikute asukohti 

näitav võimalikult täpne kaardimaterjal. 

2. Hooned paigutada selliselt, et need asuksid tervenisti kas tühiku või 

terviku kohal. Ehitamisel on soovitav vältida laavade lõpuosasid. 

3. Arvestades altkaevandatud alade ebastabiilsusega ei ole soovitav neile 

ehitada suuri (kõrgemad kui 2 korrust) korruselamuid: maapinna vajumise 

suhtes tundlikkuse vähendamiseks on soovitav altkaevandatud aladele 

ehitada puitkarkassiga  kuni kahekorruselisi maju. Hoonete asukoha 

valikul ja ehitamisel tuleb lähtuda konkreetsest mäetööde plaanist. 

4. Kvaasistabiilsetele aladele ei ole üldjuhul ehitamine lubatud, kuid pole ka 

välistatud, juhul kui kasutatakse asjakohast tehnoloogiat (vaiade 

kasutamine, maa-aluse tühiku eelnev täitmine jm). Kvaasistabiilsete alade 

paiknemine tuleb välja selgitada üld- või detailplaneeringu koostamise või 

projekteerimise käigus. 

5. Varisemisohtlikele aladel ei ole hoonestamine lubatud. 

 

Erinevate kaevandamistehnoloogiatega kaevandatud kaevandamisalade 

paiknemine on esitatud TÜ Mäeinstituudi poolt koostatud eksperthinnangu “Ida-

Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumilise planeeringu hinnang” joonisel 

“Põlevkivi kaevandamise kohad Ida-Virumaal aastatel 2000-2014”,  mis on 

toodud lisas 6. 

 

Maardlate paiknemine kajastub maakonnaplaneeringu joonisele “Asustuse 

suunamine”. 

3.2.3. PÕLEVKIVI KAEVANDAMISE PERSPEKTIIV 

Põlevkivi kaevandamine jääb Ida-Virumaal lähimatel aastakümnetel oluliseks 

majandusvaldkonnaks. Põlevkivisektor on kogu Eesti riigile oluline 

energiasõltumatuse saavutamiseks, maksutulude saamiseks ning tööhõive 

tagamiseks31. Riikliku arengusuunana on nähtud, et suureneb põlevkiviõli 

                                           
30 Teemaplaneering „Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade piirkonna ruumiline planeering“, 
kehtestatud 2001, lk 6 tabel 1. http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/203996/Planeering.pdf 

31 Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030. Keskkonnaministeerium, eelnõu seisuga 
oktoober 2014. 
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tootmine ja selle ekspordi osatähtsus32. Samas jätkub ka elektri tootmine 

põlevkivi otsepõletamisega olemasolevate keskkonnanõuetele vastavate 

tootmisvõimsuste baasil. 

 

Põlevkivisektori edasist arengut suunates tuleb silmas pidada pinnasele, 

maastikele, elusloodusele, põhja- ja pinnaveele ning välisõhule ja teistele 

keskkonnatervise komponentidele avalduva keskkonnamõju vähendamise 

vajadust.  Kuigi Ida-Virumaa keskkonnaseisund on ettevõtete ja riigi poolt 

viimase 10 aasta jooksul rakendatud meetmete mõjul oluliselt paranenud, on 

senini mitterahuldavaid piirkondi pinnase, välisõhu ja veekeskkonna näitajate 

osas. Arvestatavad on olnud kaasnevad negatiivsed mõjud keskkonnatervise 

valdkonnas (vt KSH aruanne, ptk 4.3). Seetõttu tuleb jätkata investeeringuid hea 

keskkonnaseisundi saavutamiseks. Riiklik arengukava hindab, et põlevkivi 

kaevandamise aastamäär 20 mln t tagab perioodiks 2016-2030 põlevkivisektori 

eeldatava keskkonnamõju praeguse seisundiga võrreldes vähemalt neutraalsel 

tasandil. Samas, kui ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös 

saavutatakse Ida-Virumaa keskkonnaseisundi stabiliseerumine, pole  tulevikus 

välistatud ka sotsiaalmajanduslikel kaalutlustel põlevkivi kaevandamise piirmäära 

suurendamine. Nimetatud perioodil näeb arengukava ette ka uute kaevanduste 

avamist. 

 

Maakonnaplaneeringuga nähakse põlevkivi kaevandamise jätkamist, lisaks 

olemasolevatele kaevandamisaladele (sh Uus-Kiviõli), perspektiivis ka Estonia II 

ja Sonda kaevandustes; seda juhul, kui kaevandustegevusega kaasnevad mõjud 

on hinnatud ja maksimaalselt leevendatud (KMH kaevandamisloa taotluse 

käigus). Estonia II-s toimub perspektiivis allmaakaevandamine sügavusel 40-

80m, kus põlevkivi väljatakse maapinnale kaldšahti kaudu. Lisaks on pikemas 

perspektiivis kavandamisel Oandu, Peipsi ja Puhatu uuringuväljade kasutuselevõtt 

(arvestades kaevandamislubade KMH-de tulemusi). 

 

Narva kaeveväljal jätkub kaevandamine allmaameetodil, mille tulemusel tekib 

ühtlane langatus kogu kaevandatud maa-alal, st välditakse liigveeprobleemi 

tekitava kärgmaastiku teket. 

 

Sirgala II kaeveväljal jätkub kaevandamistegevus veel kuni 5 aastal, perspektiivis 

kasutatakse kaevevälja idaosa riigikaitselisel otstarbel (vt ptk 4.7) ja 

arvestatakse riigikaitseliste vajadustega ka ala korrastamisel. 

 

Tammiku kaeveväljal on kavas Kose küla piirkonnas asuva jääkvaru plokkide 8 ja 

14 väljamine karjääriviisiliselt, juhul kui keskkonnamõju hindamine seda 

võimaldab ja ei teki konflikti riigikaitseliste huvidega Viru jalaväepataljoni 

õppekeskuse territooriumil. 

 

Nii kaevandamistegevuse käigus kui lõppedes on oluline kaevandamisest 

mõjutatud maastike korrastamine. Lähiajal korrastatakse lõplikult Aidu karjäär, 

lõpetatakse (sh korrastatakse) Viru ja Tammiku kaevandused, jooksvalt 

korrastatakse kaevandatud alasid Narva karjääris. 

                                           
32 Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030. Keskkonnaministeerium, eelnõu seisuga 
oktoober 2014. 



IDA-VIRU MAAKONNAPLANEERING 2030+  43 

     

 

Kaevandatud aladele ehitustingimuste seadmisel tuleb järgida 

teemaplaneeringust “Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumiline 

planeering“ (kehtestatud 2001.a, vt lisa 3) tulenevaid tingimusi, mis on toodud 

käesoleva planeeringu ptk 3.2.233.  Põlevkivikaevandamisega kaasnevatest 

veekeskkonna probleemidest, millega tuleb arvestada kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringute koostamisel, annab ülevaate maakonnaplaneeringu KSH 

aruande ptk 4.1.2. 

 

Nii kaevandamistegevuse ajal kui selle lõppedes on vajalik alade korrastamine 

kaevandustegevusele eelnenuga samaväärseks, mis karjäärides on põhiliselt 

seotud maapinna planeerimise/tasandamise ja metsastamisega. Kui KOV on 

kehtestanud korrastamisele kuuluval alal detail- või üldplaneeringu, mille 

maakasutus erineb oluliselt alade korrastamisel ettenähtust, siis korrastatakse ala 

üksnes ulatuses ja mahus, mis võimaldab planeeringuga kavandatud tegevustega 

alustamist ja jätkamist peale maa-ala korrastatuks tunnistamist. See kehtib ka 

puhkeotstarbeliste alade kohta, va juhul, kui pole kokku lepitud teisiti. 

 

Altkaevandatud aladel on vajalik järjepidev seire, et võimalusel ennetada 

langatustest tekkivaid kahjusid. 

3.3. LOODUSKESKKONNA VÄÄRTUSED 

Ida-Virumaa looduskeskkonna väärtusteks on 2605 kaitstavat loodusobjekti34, 

mille seas on: 

- 59 kaitseala, sh looduskaitsealad, maastikukaitsealad, kaitsealused pargid 

ja puistud; uuendamata piiridega pargid, puistud ja arboreetumid ning 

vana kaitsekorraga alad 

- 15 hoiuala 

- 2393 kaitsealuse liigi leiukohta 

- 101 kaitsealuse liigi püsielupaika  

- 37 üksikobjekti, sh puud ja puudegrupid, pinnavormid, rändrahnud ja 

kivikülvid 

Valdav osa loodusväärtustest paikneb maakonna lõunaosas. 

Maakonnaplaneeringu lahendus näeb aktiivsemaid ruumilisi tegevusi Ida-Virumaa 

linnastunud põhjaosas, mistõttu vastuolusid loodusväärtuste kaitse ja ehitatud 

keskkonna arenduse vahel ei ole. 

Kaitsealadel, püsielupaikades ja kaitstava looduse üksikobjektide puhul lähtub 

kaitsekord koostatud kaitse-eeskirjast ning looduskaitseseadusest tulenevatest 

tingimustest ja piirangutest.  Hoiualade, püsielupaikade ja kaitsealuste liikide 

                                           
33 Teemaplaneeringu asjakohasust hindasid käesoleva maakonnaplaneeringu koostamise käigus TTÜ 

Mäeinstituudi teadurid. Teadurid olid seisukohal, et aastatel 2000-2014 kaevandatud alade kohta 
kehtivad 2001. aastal teemaplaneeringu põhimõtted ja tingimused. TÜ Mäeinstituudi eksperthinnang 
on leitav lisas 6. 
34 Keskkonnaregistri andmebaas, 16.04.2015 seisuga. 
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leiukohtade kaitse lähtub looduskaitseseaduses sätestatud tingimustest ja 

piirangutest. 

Käesoleva planeeringuga ei tehta ettepanekuid uute loodusobjektide 

kaitse alla võtmiseks, samuti ei muudeta olemasolevate kaitstavate 

loodusobjektide kaitserežiimi. 

Tingimused üldplaneeringute koostamiseks ja kaevandamistegevuse 

arendamiseks 

1. Kaitstavaid loodusobjekte läbivate või hõlmavate 

joonobjektide/planeeritud tegevuste võimalikkust hinnatakse madalama 

astme planeeringutes, vajadusel koos keskkonnamõju hindamisega ning 

kaitstavate loodusobjektide valitseja nõusolekul. 

2. Põlevkivi arengukava kuni 2030 aastani põhjaveest sõltuvate suuremate 

kaitstavate loodusobjektide alt kaevandamist ette ei näe. Soovitatav on 

jätta selliste elupaikade ja kaevandamisala vahele puhverala vähemalt 300 

m. Soodsas seisundis veest sõltuvaid väärtuslikke elupaiku on soovitatav 

kaitsta suurte massiivina. Väiksemate kaitstavate loodusobjektide alt 

kaevandamise võimalikkus sõltub ala geoloogilisest ehitusest, 

kaevandamise sügavusest ning kaitstava ala kaitse-eesmärkidest. Läbi 

tuleb viia keskkonnamõju hindamine ning kaalutlemisel lähtuda ka 

põlevkiviressursi säästva kasutamise printsiibist. 

3. Põlevkivikaevandamise lubamise tingimuseks on, et kaevandatud alad 

korrastatakse kaevandamiseelse maastikuga samaväärseks ja negatiivsete 

mõjude minimeerimine tuleb planeerida juba enne kaevandamisega 

alustamist. 

Looduskeskkonna väärtused on kantud maakonnaplaneeringu joonisele 

Ruumilised väärtused. 
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4. TEHNILISED VÕRGUSTIKUD 

Tehniline taristu on Ida-Virumaal oluline teemavaldkond, mille mõtestatud areng 

aitab kaasa maakonna ressursside paremale kasutusele ja asustusalade 

ühendatusele. Käesoleva maakonnaplaneeringu osaks on varem kehtestatud 

teemaplaneeringud (vt ka hinnang teemaplaneeringute asjakohasusele ptk 1.4): 

 

- “E20T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi-Narva lõigus ja 

Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ 

(kehtestatud 2013.a), esitatud lisas 2. 

-  „Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumiline planeering“ 

(kehtestatud 2001.a), esitatud lisas 3. 

- “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” (kehtestatud 2013.a), esitatud lisas 

4. 

 

Elluviidud teemaplaneeringud kajastatakse käesolevas planeeringus olemasoleva 

olukorrana:  

- Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine 

(kehtestatud 2010.a); 

- Teetrassi koridori määramine E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi 

teelõigul (kehtestatud 2008.a). 

Alljärgnev peatükk annab ülevaate maakonna tehnilistest võrgustikest 

tervikpildina, st eelnimetatud teemaplaneeringutega kavandatu on seostatud 

teiste valdkondade ruumiliste arengusuundadega.  

Ida-Virumaa tehnilised võrgustikud on kantud maakonnaplaneeringu joonisele 

Tehnilised võrgustikud. 

4.1. LIIKUVUSVAJADUSED, SH ÜHISTRANSPORT 

4.1.1. MAANTEED 

Eesti riikliku teedevõrgu tihedus on piisav ning selle täiendamiseks 

(tihendamiseks) lähiajal vajadus puudub35. 

Ida-Virumaal on olulisemateks kavandatud arendusteks varasemalt planeeritud 

teedevõrgu osas põhimaantee E20 Jõhvi-Narva lõigu rekonstrueerimine (kohati 

uues koridoris)36 ja Jõhvi linna idapoolse ümbersõidu rajamine. Maakonna linnalisi 

asulaid ühendava ja ühtlasi olulise transiidikoridorina toimiva põhimaantee nr 1 

Tallinn-Narva Jõhvi-Narva lõigu rekonstrueerimine 2+2 sõiduradadega I klassi 

maanteeks on vajalik, et tagada ohutu, sujuv ja kiire liiklusvoog. 

 

                                           
35 Maanteeameti esindaja seisukoht maakonnaplaneeringute seminaril 22.04.2014. 

36 Vastavalt teemaplaneeringu „E20/T1 Tallinn - Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi - Narva 

lõigus ja Vodava - Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ lahendusele, mis on sisse 
viidud käesolevasse maakonnaplaneeringusse. 



IDA-VIRU MAAKONNAPLANEERING 2030+  46 

     

Eespool on ptk-s 4 välja toodud teede kavandamise teemaplaneeringud, mis on 

toodud käesolevasse maakonnaplaneeringusse üle muutmata kujul. Planeeritud 

riigimaanteede perspektiivsete trassikoridoride laiused, kehtivad 

maakasutustingimused ja kitsendused on esitatud vastavate teemaplaneeringute 

seletuskirjades. 

Tuginedes Maanteeameti seisukohale37 loobutakse käesoleva 

maakonnaplaneeringuga varasemalt planeeritud (teemaplaneeringuga “Tehniline 

infrastruktuur”) Jõhvi linna läänepoolsest möödasõidust ja Jõhvi-Tartu-Valga 

põhimaantee Kauksi-Rannapungerja õgvendusest. Reaalsed liikluskoormused ei 

toeta nimetatud teelõikude rajamist, mistõttu ei näe Maanteeamet lähimatel 

aastakümnetel vajadust ja võimalust teelõikude kavandamiseks. 

Seoses Sirgala harjutusvälja laiendamisega on otstarbekas ühenduse loomine 

Jõhvi linnaku ja Sirgala harjutusvälja vahel. Ühendustee täpsemal kavandamisel 

on oluline teha koostöös Kaitseministeeriumiga. 

Pikemas perspektiivis tuleb kaaluda perspektiivse maantee kavandamist Eesti 

Soojuselektrijaamast piki Narva jõe kallast kuni Illuka valla Kuningakülani, et 

tagada suurõnnetuse ohuga ettevõtetest koormatud Tallinn-Narva maanteele 

alternatiivne ühendus ülejäänud Eestiga. 

 

Põhimõtted maanteevõrgu arendamisel 

1. Tagada maanteevõrgu kvaliteedi parandamine ja liikluse turvalisus 

lähtuvalt maantee klassist, liikluskoosseisust, tee-ehituse- ja teehoiu 

majanduslikest kaalutlustest ja keskkonnahoiust. 

2. Maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel arvestada arendustegevuse 

mõjuga liiklusohutusele. 

3. I klassi põhimaantee ristumised teiste teedega ja raudteedega tuleb 

lahendada liiklusohutusest tulenevalt eritasandiliselt. 

4. I klassi põhimaanteedele ei soosita täiendavate peale- ja mahasõitude 

rajamist, kuna eesmärk on tagada sujuv liiklusvoog. 

5. Arvestades riigimaanteede võimalikku teemaa laiendamise vajadust teede 

rekonstrueerimise käigus (ristmike ümberehitused, kraavide kaevamised, 

lisaradade rajamised, tee plaanilahenduse vähene muutmine, jalgratta- ja 

jalgteede rajamine riigimaantee kõrvale jne) kaaluda üldplaneeringu 

koostamisel riigimaanteedele 20 m laiuste koridoride määramist mõlemale 

poole olemasoleva maantee teljest. Olemasolevate ja planeeritud I klassi 

maanteede puhul kaaluda 30 m laiuse koridori määramist mõlemale poole 

olemasoleva tee teljest. Riigimaantee E20T1 Tallinn-Narva koridori laius 

on Jõhvi-Narva lõigus vastavalt kehtestatud teemaplaneeringule 650 m. 

Riigimaantee E20T1 Sõmeru-Kukruse lõigu trassikoridor täpsustatakse 

järgnevate planeeringutega. 

6. Üldplaneeringute raames tuleb kehtivate normdokumentide alusel määrata 

teede ristumiskohtade üldised põhimõtted, et tagada juurdepääs avalikult 

kasutatavatele teedele, sh riigimaanteedele. 

                                           
37 Maanteeameti kiri 06.01.15 nr 15-4/15-00034/001. 
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7. Ohtlike veoste maanteekoridoride planeerimisel tuleb eelnevalt koostada 

riskianalüüs, et kaardistada ohtlikud maanteelõigud, ristmikud, 

raudteelõigud ja ülesõidud. Riskianalüüsi koostamisel soovitame kaasata 

Päästeameti Ida päästekeskust ning võimalusel lähtuda põhimõttest, et 

ohtlike veoste koridor kulgeks tihedalt asustatud aladest võimalikult 

kaugel. 

8. Arvestada tuleb maanteedega ristuvate rohevõrgustiku tuumalade ja 

rohekoridoride toimimise tagamisega, kavandada vajadusel meetmeid 

potentsiaalsete mõjude leevendamiseks täpsemal planeerimisel ja 

projekteerimisel läbiviidava keskkonnamõju strateegilise hindamise 

käigus. 

9. Uute maanteelõikude kavandamisel ning maanteede rekonstrueerimisel 

tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu vähendamisele ning vajadusel 

leevendusmeetmete väljatöötamisele. 

10. Vältida elamuarendust maantee lähiümbruses, I-III klassi maantee 

kaitsevööndisse elamumaade kavandamisel tuleb hinnata 

mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt teelõigu olemasolevast ja 

perspektiivsest liiklussagedusest, sõidukiirusest ning raskeliikluse 

osakaalust. 

11. Vibratsioonimõjude vältimiseks on oluline teede korrashoid ning 

raskeveokitele kiiruspiirangute, kindlate liikumiskoridoride ning 

liiklemiskellaaegade määramine. 

12. Jõhvi linnaku ja Sirgala harjutusvälja ühendustee täpsemal kavandamisel 

on oluline teha koostööd Kaitseministeeriumiga. 

13. Riigimaateede arendamine lähiaastatel lähtub „Riigimaanteede 

teehoiukava aastateks 2014-2020“ toodud tegevustest. 

 

Ida-Viru maakonna teedevõrk on kantud joonisele Tehnilised võrgustikud, 

eristatud on põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed. 

 

4.1.1.1 Maade kasutamis- ja ehitustingimused varasemalt 

planeeritud põhimaantee E20 trassi koridoris Jõhvi-

Narva lõigul 

 

Alljärgnev peatükk on käesolevasse maakonnaplaneeringusse sisse viidud  

teemaplaneeringust „E20/T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi-

Narva lõigus ja Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ 

(kehtestatud 2013.a). 

Maade kasutamis- ja ehitustingimused E20 põhimaantee Jõhvi-Narva 

lõigu trassikoridori tee ja tee kaitsevööndi (150 meetri) alas 
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Planeeringuga kavandatav maantee koos kõigi tee ehitamiseks ja kasutamiseks 

vajalike rajatistega tuleb üldjuhul ehitada planeeringu tee ja teekaitsevööndi 

alale. Planeeringu kehtestamise järgselt tuleb tee ja teekaitsevööndi alas 

planeerimis- ja ehitustegevuse puhul arvestada maantee rajamisega ja sellega, et 

maantee asukoha kandmisega kohaliku omavalitsuse üldplaneeringusse loetakse 

tee ja teekaitsevööndi ala juhtotstarbeks transpordi- või liiklusmaa.  

 

Arvestades planeeringust ja õigusaktidest tulenevaid piiranguid, võib 

kavandatava tee ja tee kaitsevööndis ehitada uusi hooneid või rajatisi ning rajada 

istandikke üksnes Maanteeameti nõusolekul. Lähtetingimused Maanteeametilt 

tuleb küsida enne detailplaneeringu algatamist ja projekteerimistingimuste 

väljastamist. Samuti tuleb tegevuste kavandamisel tee ja tee kaitsevööndi alas 

arvestada teeseaduse §-dega 13 ja 3638.  

Maade kasutamis- ja ehitustingimused E20 põhimaantee Jõhvi-Narva 

lõigu trassikoridori puhveralas  

Maantee trassi koridori puhveralas on inimese elamine ja puhkamine 

autoliiklusega kaasnevate keskkonnamõjude tõttu tervisele ohtlik. 

Arendustegevuse kavandamisel tuleb arvestada maanteeliiklusest tulenevate 

mõjudega nagu võimalik müra ja õhusaaste. Seetõttu ei ole puhveralas 

soovitav müra ja saastetundlike objektide rajamine, va Jõhvi linna 

territooriumil ja käesoleva teemaplaneeringu kehtestamise hetkeks juba 

kehtestatud detailplaneeringu aladel.  

Puhveralas on lubatud (seni hoonestamata maaüksusel) uute müra ja 

saastetundlike objektide rajamine ning uute tootmisobjektide ja tee kasutaja 

teenindamiseks mõeldud äriobjektide rajamine järgmistel tingimustel: 

1. müra ja saastetundlike objektide ning tootmisobjektide ja tee kasutaja 

teenindamiseks mõeldud äriobjektide asukoha määramisel arvestatakse 

käesoleva teemaplaneeringuga määratud põhimaantee ja maanteega 

seotud rajatiste (kogujateed, jalg- ja jalgrattateed jne) asukohaga. 

Juurdepääsu tagamiseks tuleb rajatavad objektid siduda kas 

olemasolevate või maantee trassi asukoha määramise käigus kavandatud 

kogujateedega. Kõik projekteerimistingimused (detailplaneeringu 

koostamise kohustuse puudumise korral, nt tootmishoonete laiendamine) 

ja detailplaneeringud (koostamise kohustuse korral) tuleb kooskõlastada 

Maanteeametiga, sh ajutine mahasõit juurdepääsu tagamiseks, mida 

kasutatakse põhimaantee trassi ja kogujateede väljaehitamiseni; 

2. müra- ja saastetundlike objektide rajamisel, kui need asuvad väljaspool 

teemaplaneeringuga määratud konfliktalasid, võtab arendaja kasutusele 

normatiivsed müra- ja õhusaastet tagavad meetmed. 

 

Puhveralas on lubatud olemasoleval õuealal olemasolevate hoonete laiendamine 

ja uute rajamine, kooskõlastamise vajadust Maanteeametiga kaalutakse 

                                           
38 Käesoleva maakonnaplaneeringu koostamise ajal määrab kaitsevööndi ja selle tingimused 
ehitusseadustik. 
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(planeeringu koostamise korraldaja poolt) iga konkreetse üksikjuhtumi korral 

eraldi. 

Juhul, kui põhimaantee trassi koridorist kaugemale jäävad arendusalad vajavad 

juurdepääsu põhimaanteele, tuleb arendustegevuse kavandamisel arvestada 

planeeritud põhimaantee lahendusega. Lahendusega arvestamine tagab 

võimaluse põhimaantee trassi koridori väljaarendamiseks planeeringuga 

määratud tingimustel.  

4.1.2. RAUDTEED 

Raudteevõrk Ida-Virumaal on tihe ja mitmeotstarbeline, pakkudes 

keskkonnasäästlikku liikumisvõimalust nii reisijatele ja tööstustoodangule kui 

toorainele. Raudteevõrk koosneb Tallinn-Tapa Narva reisi- ja kaubaveotrassist ja 

tööstusraudteedest, mis ühendavad Sillamäe, Kohtla-Järve ja Narva tööstusalasid 

ja Balti elektrijaama. Maakonna lõunaosas asub nn põlevkiviraudtee, mis on 

rajatud karjääride ja kaevanduste teenindamiseks ning põlevkivi veoks (vt 

alljärgnev joonis). 

Joonis 7. Raudteevõrgustik Ida-Virumaal 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ järgi moodustab Eesti transpordivõrgustiku 

selgroo kvaliteedi poolest tuntavalt paranenud raudteeliiklus. Pikemas 

perspektiivis näeb üleriigiline planeering ette elektriraudtee pikendust kuni 

Narvani. AS Eesti Raudtee andmetel39 planeeritakse perspektiivis rajada 

                                           
39 AS Eesti Raudtee kiri nr 1-5.19/90-1 07.02.2014. 
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paralleelselt olemasoleva raudtee peateega teine peatee (telgede vahega 

ligikaudu 4,3 m) ning teine raudteesild üle Narva jõe. 

 

Maakonnaplaneeringu elluviimise perioodi jooksul olulisi muudatusi 

raudteevõrgus ette näha ei ole. Raudtee jääb oluliseks nii maakonna 

põhjaosa linnastu toimepiirkondade ühendamisel, transiitliikluse 

võimaldamisel ja ka aktiivse tööstustegevuse toetamisel. Tallinn-Tapa-

Narva raudtee trassikoridor võimaldab vajadusel teise niidi rajamist, kuid lähiajal 

puudub selleks raudtee suhteliselt madala koormatuse tõttu vajadus.  

Põlevkiviraudtee tulevik on pikemas perspektiivis seotud kaeveväljade reaalse 

kasutuse ja sealsete logistiliste lahendustega. Juhul, kui detailsema planeerimise 

ja teostatavus-tasuvusanalüüsi käigus selgub, et otstarbekam on põlevkivi 

transportimine lintkonveieri vm meetodil, tuleb põlevkiviraudtee vajadus ja 

funktsioon üle hinnata. Hindamisel tuleb arvesse võtta lisaks tehnilistele ja 

majanduslikele asjaoludele ka inim- ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. 

 

Põhimõtted raudteevõrgu arendamisel 

1. Raudteevõrgustiku kvaliteeti tuleb tõsta, et võimaldada kiiremaid ja 

tihedamaid ühendusi toimepiirkondade ja tööstusalade vahel. 
 

2. Raudteeliikluse seostada teiste transpordiliikidega (bussidel põhinev 

ühistransport, autoliiklus, kergliiklus), rajada selleks vastav taristu 

(peatused, pargi-ja-reisi parklad, jalgrattaparklad, ühendusteed). 

3. Välja ehitada/rekonstrueerida eritasandilised ristumised maanteedega 

liiklusohutuse parandamiseks (Vaivaras, Püssis, Kiviõlis, Sondas, Narvas); 

kavandada eritasandilised ristumised kergliiklusteedega omavalitsuste 

üldplaneeringutes. 

4. Uute raudteelõikude või olemasolevas raudteekoridoris täiendava 

rööpmepaari kavandamisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu 

vähendamisele. Raudteega piirnevate alade planeerimisel tuleb arvestada 

müratõkkeseinte ja piirdeaedade ehitamise vajadusega, kuna seoses 

perspektiiviga tõsta reisirongide liikumiskiirust kuni 160 km/h tuleb piirata 

jalakäijate raudteele pääsemist väljaspool nõuetekohaseid ülekäigukohti. 

5. Vältida elamuarendust aktiivseks kauba- ja kaevematerjali veoks 

kasutatavate raudteede lähiümbruses, elamumaade kavandamisel tuleb 

hinnata mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt raudteeteelõigu 

olemasolevast ja perspektiivsest liiklussagedusest ning sõidukiirusest. 

6. Erilist tähelepanu (detailne uuring või eksperthinnang) tuleb pöörata 

maapinna vibratsioonile juhul kui uusi objekte kavandatakse raudteele 

lähemal kui ca 20-30 m. Nimetatud raudteeäärsesse tsooni on soovitatav 

ette näha ainult uusi tootmis- või ärihooneid. Uusi eluhooneid tohib sinna 

rajada ainult erandjuhtudel ja eritingimustel, kombineerides erinevaid 

müra ning vibratsiooni mõjusid leevendavaid meetmeid: hoonete 

välispiirde kõrge helipidavus, müratõkkeseinte rajamine, hoonesiseselt 

tubade jaotuse planeerimine (tundlikumad eluruumid paigutada raudtee 

vastasküljele), vibratsiooni levikut vähendavate materjalide ja 

konstruktsioonilahenduste kasutamine. Vastavad tingimused tuleb 

määrata detailse hinnangu käigus. 
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7. Arvestada raudteedega ristuvate rohevõrgustiku tuumalade ja 

rohekoridoride toimimise vajadusega, kavandada vajadusel meetmeid 

potentsiaalsete mõjude leevendamiseks täpsemal planeerimisel ja 

projekteerimisel läbiviidava keskkonnamõju hindamise käigus. 

8. Võimalike uute raudteeületuskohtade planeerimisel ei ole lubatud I ja II 

kategooria samatasandiliste raudteeületuskohtade rajamine. 

9. III kategooria uue raudteeületuskoha rajamisel on vajalik reserveerida 

selleks piisava suurusega sobiv maa-ala (kuivõrd nähtavuskolmnurk peab 

olema ülesõidukohal 50 meetri kaugusel raudteest kummalegi poole 400 

m ja sellesse ei tohiks jääda nähtavust segavaid objekte - ehitisi, 

looduslikke objekt). 

4.1.3. VEETEED JA SADAMAD 

Ida-Virumaa olulisimad veeteed on Soome laht, Narva jõgi ja Peipsi järv. Soome 

lahelt laevatatavatele sisevetele – Narva jõele ja Peipsi järvele – jõudmist 

raskendavad Narva jõe astang ja hüdroelektrijaam, jõe kärestikud ning mõlema 

veekogu puhul küllaltki väike süvis40. Narva-Jõesuu sadama potentsiaali 

tõstmiseks tuleb kohalikul tasandil planeerimise käigus kavandada muul. 

Üleriigiliselt oluliseks sadamaks Ida-Virumaal on jätkuvalt väljaarendatav 

Sillamäe transiitkauba- ja reisisadam. 

Väikesadamaid nähakse ette Soome lahes, Narva jõe alamjooksul ja Peipsi kaldal:  

Kalvi, Purtse, Toila, Sillamäe, Narva-Jõesuu, Narva (Jõesadam ja Kulgu 

sadam), Vasknarva, Alajõe, Rannapungerja ja Lohusuu sadamad41, mille 

puhul on eesmärgiks arendada need kõik toimivateks külalissadamateks. 

Põhimõtted sadamate arendamisel 

1. Sillamäe sadama puhul on oluline juba planeeritud alade kasutuselevõtmine. 

Sadama vahetus läheduses paiknevate maade kasutuselevõtmisel tuleb 

arvestada nii sadama laiendamise perspektiivi kui ka sadamatest lähtuvate 

häirivate teguritega (müra, transpordivood). Kuna sadama asukoha muutmine 

on kulukas ja keeruline, tuleb vältida uute elamualade arendamist vahetult 

sadama naabruses. 

2. Väikesadamate arendamisel on otstarbeks ühitada erinevad kasutusotstarbed 

(kalandus, turism, rekreatsioon jne). 

3. Tulenevalt turismipotentsiaalist on eelnimetatud väikesadamate arenduse 

eesmärgiks pakkuda külalissadama teenusstandardit. 

4. Tagada väikesadamatele hea ligipääs nii mere poolt kui maismaalt. 

                                           
40 Teemaplaneeringuga “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” on kavandatud ka kanal Sillamäelt 
Narva jõeni ja Narva jõe kärestike kanal. Käesoleva maakonnaplaneeringu mõistes on tegemist 
kaugema arenguperspektiiviga, mille realiseerumist ei nähta käesoleva planeeringu raames, mistõttu 
kanaleid planeeringu kaartidel esitatud ei ole. 

41 Ida-Virumaa teemaplaneeringu “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” ja “Väikesadamate 
kontseptsioon 2014-2020” alusel. 
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5. Väikesadamate arendamine ei tohi kahjustada Natura 2000 alade kaitstavaid 

loodusväärtusi. Eritähelepanu tuleb pöörata Eesti suurima ning ühtlasi 

kalastikuliselt kõige liigirikkamale Narva jõele, sh alamjooksul paikneva 

Struuga loodusalale ja selle lähedusele. 

6. Väiksemad paadi- ja kodusadamad, lautri/sildumiskohad kavandatakse 

üldplaneeringute raames ning neile tagatakse avalikud juurdepääsud. 

4.1.4. LENNUVÄLJAD 

Maakonnaplaneering näeb ette kahe Ida-Virumaal paikneva lennuvälja – Olgina 

lähedal asuva Narva lennuvälja ja Jõhvi lennuvälja – säilimise ja 

edasiarendamise. Hetkel on tegemist madalaima klassi lennuväljadega, mis 

sobivad väikelennukitele ja helikopteritele. 

Planeeringulahendus näeb ette vajadusel Narva lennuvälja lennuraja pikendamise 

2000 meetrini ja Jõhvi lennuvälja lennuraja pikendamise 1200 meetrini. Edasisel 

planeerimisel tuleb arvestada Narva ja Jõhvi lennuväljade lähiümbruse 

piirangupindadega. Lennuväljade rekonstrueerimisel ja laiendamisel tuleb 

tähelepanu pöörata mürahäiringu vältimisele ning vajadusel leevendusmeetmete 

väljatöötamisele. 

Ka pikemas perspektiivis nähakse lennuvälju eelkõige maakondlikke vajadusi 

teenindavate hobilennuväljadena, mis võimaldavad elavdada piirkonna 

majandust. 

Tingimused lennuväljade arendamiseks 

1. Lennuohutuse tagamiseks tuleb kõik planeeritavad ja projekteeritavad üle 

45 m kõrgused ehitised (sh tuulegeneraatorid, mobiilsidemastid) 

kooskõlastada Lennuametiga. Täpsemad piirangud ja kitsendused 

sätestatakse õigusaktiga. 

2. Narva ja Jõhvi lennuvälja rekonstrueerimine tuleb kooskõlastada 

Lennuametiga. 

4.1.5. KERGLIIKLUS 

Kergliiklus on keskkonnasäästlik, kõikidele vanusgruppidele sobiv liikumisviis, mis 

on oluline ohutute lähiliikumiste võimaldamiseks nii linnalises kui maalises 

piirkonnas. Eelkõige on kergliiklusteede võrgustikul oluline roll keskuslinnade ja 

linna lähivööndi töö- ja õpirände ning teenuste tarbimise toetamisel.   Ida-

Virumaa maakonnaplaneeringus näidatav kergliiklusteede võrgustik põhineb 

suures osas teemaplaneeringul “Tehniline infrastruktuur”. Täiendavalt on 

kergliiklusteid kavandatud: 

- Kohtla-Järve Sompa linnaosa ühendamiseks Järve linnaosa ja Jõhviga; 

- Kohtla-Järve Ahtme ühendamine Rausverega (maanteega nr 32, et 

võimaldada paremat ühendust Kurtna puhkepiirkonnaga); 

- Narva ja Narva- Jõesuu linna ning Vaivara valla idapoolsete asustusalade 

paremaks ühendamiseks; 

- Sillamäe linnast ida suunas võrgustiku parema sidususe loomiseks. 
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Kergliiklusteede trasside asukohtade määramisel lähtutakse esmajoones 

järgmistest kriteeriumitest: 

1) elanike igapäevane liikumine ning vastavate sihtpunktide ja suundade 

olulisus (kasutustihedus, ohutuse tõstmise vajadus); 

2) ühistranspordipeatuste, eelkõige rongijaamade sidumine 

kergliiklusvõrgustikuga; 

3) omavalitsuse piiride üleste ühenduste tagamine, linnaosade ja suuremate 

asustusalade sidumine ettevõtluspiirkondadega; 

4) piirkonna vaatamisväärsuste ning looduskaunite paikade ühendamine 

laiemasse marsruutide võrku, mis hõlmab olemasolevaid radasid ja 

madala liiklussagedusega teid. 

 

Esmatähtsateks põhimõteteks kergliiklusteede planeerimisel on 

võrgustiku turvalisus, selgus, ühtlus ja pidevus. Olulisteks sihtpunktideks, 

mis peavad olema ühendatud kergliiklusteede võrguga, tuleb lugeda: koole, vaba 

aja veetmise paiku (nt noortekeskused, kultuuri- ja rahvamajad, spordihooned 

jmt), kauplusi, suuremaid tööandjaid, (teenindus)ettevõtteid, ametiasutusi ja 

meditsiiniasutusi. 

Kergliiklustee valgustamist tuleb oluliseks pidada järgmistel juhtudel: 

 kõige kasutatavamad teelõigud, 

 ohtlikud teelõigud, 

 tihedas kasutuses kooliteed, 

 aastaringselt kasutatavad terviserajad või nende osad ning 

 rulluisu- ja rullsuusarajad või nende osad. 

Tingimused kergliiklusteede kavandamiseks üld- ja detailplaneeringutes 

ja projektides 

1. Tee peab algama ja lõppema loogilises kohas, milleks on olemasolev tee, 

kool, kauplus, bussipeatus vms. Tee alguse, lõpu ja üleminekute 

lahendused peavad tagama ohutu ülemineku teistsuguse 

liikluskorraldusega teele. 

2. Vältida üleliigseid kergliiklustee katkestusi ja teeületusi. Kavandatav 

kergliiklustee peab olema katkematu ning võimalikult pikkadel lõikudel 

ühel pool maanteed või tänavat. Vältida põhjendamatuid ristumisi 

maanteega ja vajadusel kaaluda kergliiklustee mahutamiseks sõidutee 

ümberehitamist. 

3. Kergliiklusteede täpsemal kavandamisel on soovitav kaaluda võimalusi 

kergliiklustee mootorsõidukiliiklusest eemale viimiseks, eelkõige tiheda 

liiklusega maanteede ääres, et tagada kergliikleja jaoks meeldivam 

keskkond. Kaalumisel tuleb arvestada, et kergliiklustee eemale viimine 

sõiduteest ei tohi põhjustada kergliiklejate sattumist sõiduteele selle 

suurema kasutusmugavuse tõttu. Jalgrattaraja kavandamine on soositud 

ruumipuuduse, pika vahemaa ning väheste või väga paljude eeldatavate 
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liiklejate korral. Lõikudel ja olukorras, kus kergliiklejaid on väga arvukalt, 

on mõistlik rajada rattarada lisaks eraldiseisvale jalgteele või kõnniteele. 

4. Kergliiklustee laiuse määramisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest ja 

normidest. Üldjuhul võib lähtuda lähtetasemest „rahuldav“, erandlikult 

kitsad lahendused võib kavandada lühikestel lõikudel ruumipuuduse 

korral. Silmas tuleb pidada, et kui kergliiklusteed ääristab kõrge piire 

(ratta lenkstangini või kõrgemale ulatuv sein, müür, hekk vmt), on 

ratturite ruumivajadus suurem tavapärasest.  

5. Sõidutee lähedal kulgev kergliiklustee tuleb rajada sarnase või parema 

kattega kui on sõidutee, et tagada selle reaalne kasutamine. 

6. Kergliiklustee tuleb tähistada arusaadavalt ning igal aastaajal loetavalt. 

7. Kergliiklusteede märgistamisel, viidastamisel ja kujundamisel (nt teekatte 

valik) tuleb ühe trassi, kuid soovitavalt kogu kohaliku ja maakondliku 

kergliiklusteede võrgu piires kasutada sarnaseid võtteid, et hõlbustada 

orienteerumist. 

8. Kergliiklustee lõikumiskohal tee või tänavaga tuleb rajada sujuv, astmeta 

üleminek teetasapindade vahel. 

9. Kergliiklustee ristumisel sõidutee ja raudteega tuleb tagada piisav 

nähtavus ja liiklusohutus. 

10. Sildade ületamisel tuleb tagada katkematu ja ohutu liiklus, sildade 

rekonstrueerimisel tuleb arvestada vajaliku ruumiga jalgsi ja jalgrattaga 

liikujatele. 

11. Raudtee kaitsevööndisse kergliiklustee kavandamisel või raudtee 

kaitsevööndit läbiva kergliiklustee kavandamisel tuleb teha koostööd 

raudtee valdajaga ja Tehnilise Järelevalve Ametiga ning lähtuda 

vastavatest seadusandlikest piirangutest. Kergliiklusteed kavandada 

väljapoole raudteemaad ning vajadusel ette näha meetmed, mis 

takistaksid kergliiklusteelt pääsu raudteemaale selleks mitte ettenähtud 

kohtades. 

12. Olemasolevad ning kavandatavad kergliiklustunnelid tuleb valgustada, et 

tagada kasutajate ohutus ja turvalisus. 

13. Tervisespordiga tegelemist võimaldavate ja vaatamisväärsusi ühendavate 

kergliiklusteede juurde on otstarbekas kavandada autoparklad. 

Kergliiklusteede täpsemal kavandamisel planeerida raamkinnitust 

võimaldavad jalgrattaparklad, potentsiaalselt ametiasutuste, koolide,  

kortermajade, teenindusasutuste (raamatukogu, pood, kaubanduskeskus), 

vaba aja veetmise paikade (kultuurimaja, spordihoone, staadion, 

noortekeskus), rongijaamade ja ühistranspordisõlmede, ujumiskohtade, 

eelkõige avalike randade,  matkaradade ligipääsude ning surnuaedade 

juurde. Kõrge kasutuskoormusega kohtades peavad parklad olema 

ilmastiku eest kaitstud ja valgustatud. 

14. Planeeringus kavandatud kergliiklusteede täpsed tehnilised lahendused 

määratakse ära juba järgnevate planeeringute või 

projekteerimistingimustega, arvestades kõiki kehtiva seadusandluse 

norme ja kooskõlastusvajadusi. 

15. Riigimaantee teekaitsevööndisse planeeritavate kergliiklusteede 

projektidele tuleb nõutada eelnevalt tehnilised tingimused Maanteeametilt 

ning valmis projekt täiendavalt ka kooskõlastada. 
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16. Riigile kuuluvale transpordimaale kergliiklustee ehitamise eelduseks on 

riigivara valitseja eelnev nõusolek, millele peab eelnema ammendav 

alternatiivide võrdlus. 

17. Natura 2000 loodusalade piiril paiknevate planeeritavate kergliiklusteede 

puhul on edaspidistes etappides täpse asukoha määratledes vajalik 

hinnata konkreetset mõju Natura 2000 kaitstavatele elupaikadele ja 

sealsetele liikidele. 

4.1.6. ÜHISTRANSPORT 

Ida-Virumaa ühistranspordi korraldamisel tuleb aluseks võtta 

maakonnaplaneeringuga kavandatud asustusstruktuur, luues ühendusvõimalused 

eelkõige maakonna linnaliste alade vahel ja toimepiirkondade sidustamiseks. Ida-

Virumaa rahvastik on prognoosi järgi kahanev, mis perspektiivis muudab 

keeruliseks teenuste tagamise ja töökohtade hoidmise maapiirkondades. 

Ühistranspordil on seetõttu oluline roll toimepiirkondade sidustamisel. Kahaneva 

ja hajusa asustuse puhul on otstarbekas keskenduda mitte tavapärasele 

fikseeritud liinikorraldusele, vaid pigem paindlikule nõudetranspordile. 

 

Põhimõtted ühistranspordi arendamisel 

1. Tagada sage ühistranspordiühendus linnalähivööndis, et võimaldada 

liikuvusvõimalus erinevatele elanike gruppidele ja vähendada sõltuvust  

isiklikust autotranspordist. 

2. Tagada transpordiühendus maakonna keskuste vahel, sidustades keskustega 

ka keskuse tagamaa (toimepiirkonna). 

3. Hajusa asustusega piirkondades keskenduda paindlikele lahendustele, nt 

soodustada nõudetranspordi väljaarendamist. 

4. Siduda ühistranspordisõlmed – eelkõige rongi- ja bussijaamad – omavahel, sh 

kergliiklusvõrgustikuga. 

5. Kavandada pargi-ja-reisi parklad nii autodele kui jalgratastele suurematesse 

bussi- ja rongijaamadesse. 

4.2. MUU TEHNILILINE TARISTU 

4.2.1. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on Ida-Virumaal problemaatilised eelkõige 

suvilapiirkonnad, mis arenevad järk-järgult aastaringselt kasutatavateks 

elamualadeks. Reovee käitlus tuleb nendes piirkondades täpsemal planeerimisel 

ja projekteerimisel viia vastavusse kehtivate nõuetega. Samuti tuleb tagada 

kvaliteetse joogivee olemasolu, kuna Ida-Virumaal on probleeme kõrgenenud 

raua, mangaani, piirkonniti ka kloriidide ja naatriumi sisaldusega joogivees. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud küsimused tuleb lahendada 
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omavalitsuste üldplaneeringutes ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arengukavades. 

Käesoleva planeeringuga kavandatakse perspektiivse joonehitisena Kohtla-Järve 

Oru linnaosa ja Jõhvi vaheline joogi- ja reoveetorustiku trassikoridor (vt ptk 

4.4.2). Torustiku rajamise eesmärgiks on tagada Kohtla-Järve Oru linnaosale 

nõuetekohane joogiveevarustus ja lahendada reoveepuhastus. 

Seoses vajadusega tagada Peipsi hea seisund nähakse, kooskõlas kehtiva Peipsi 

järve ranna-ala üldplaneeringuga, ette järveäärsete ühiskanalisatsiooni 

piirkondade rajamine. 

4.2.2. SIDEVÕRGUD 

Kiire sideteenuse (lairibaühenduse) jõudmine tarbijani eeldab sidetaristu 

väljaarendamist. Olemasolevad ja avalikkusele suunatud elektroonilise side 

võrgusõlmed asendatakse järk-järgult ökonoomsemate aktiivkappidega42, 

sõlmede vahelised ühendused kulgevad enamasti teemaal. Uute sidekaablite 

ehitamisel kasutatakse optilisi kaableid, mis on varasematest kaablitest 

pikemaealised, võimaldavad suuremaid kiirusi ning annavad erinevate 

elektroonilise sideteenuste tarbimisel/infotehnoloogiate kasutamisel elanikele 

suuremaid valikuvõimalusi. 

Maakonnaplaneeringuga nähakse ette sidevõrkude paiknemise üldise 

põhimõttena asukoht teede koridorides. 

Sidevõrgu arendamise põhimõtted 

1. Võimaldamaks paindlikke lahendusi teenuste kättesaadavuse osas ja 

kaugtööd, on vajalik kvaliteetse sideteenuse väljaarendamine keskustest 

kaugemale jäävates maalistes piirkondades. 

2. Avalikes huvides sidevõrkude ehitamise ja ühiskonnaliikmete huvidele ja 

vajadustele vastavate telekommunikatsiooni teenuste pakkumise 

võimaldamiseks tuleb arvestada uute planeeringute koostamisel 

trassikoridoridega sidekaablite paigaldamiseks. 

3. Sidemastide asukoha valiku lähtuda majandus-ja taristuministri 05.08.2015 

määrusega nr 106 vastu võetud „Tee projekteerimise normide“ lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ p 8.2. „Õhuliinide paigutamine“ lg 2, mille 

alusel peab maantee läheduses planeerima või projekteerima sidemastid tee 

muldkeha servast vähemalt võrdsele kaugusele masti kõrgusega. 

4.3. TAASTUVENERGIA 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine on üleriigilise planeeringu 

Eesti 2030+ järgi Eesti riikliku energiamajanduse oluline eesmärk, seda nii 

keskkonna- kui energiajulgeoleku kaalutlusel. Kohalikele taastuvenergiaallikatele 

– tuul, päike, biomass, maasoojus – baseeruva energiatootmise paiknemist 

                                           
42 AS Elion kiri 06.02.2014 nr C-5.1/150-1. 
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nähakse hajusana üle Eesti ning ressursside efektiivseks kasutamiseks on olulise 

aspektina välja toodud koostootmisjaamade kasutamine. 

 

Ida-Virumaa on tuuleressursist lähtuvalt arvestatavaks tuuleenergia tootmise 

piirkonnaks. Maakonna potentsiaalsed tuuleparkide asukohad on toodud joonisel 

Tehnilisted võrgustikud. Tuuleparkide realiseerimine toimub koostöös 

Kaitseministeeriumiga, et tagada riigikaitseliste funktsioonide toimimine43. 

Täiendavalt on maakonnaplaneeringus näidatud Auvere piirkonnas kõrge 

tuulepotentsiaaliga ala. Nimetatud alal on riigikaitseliste piirangute ja/või 

tehnoloogia arengu korral ning etteantud nõudmistega arvestades võimalik 

alustada täpsustatud uuringuid tuuleenergia tootmise võimalikkuse kohta 

tulevikus.  

Maakonnas asub Tudulinna hüdroelektrijaam Rannapungerja jõel. Narva jõel asuv 

Narva hüdroelektrijaam kuulub Venemaale. 

Taastuvenergeetika seisukohalt on Ida-Virumaal perspektiivi täiendavalt 

arendada kohalikul tasemel päikese ja biomassile-gaasile baseeruvat 

energeetikat, aga võtta soojatootmiseks kasutusele ka täitunud 

kaevandusõõnsustesse kogunenud põhjaveereservuaarid. 

 

Üldised arendamistingimused 

1. Maakonnaplaneeringuga kavandatud potentsiaalsete tuulepargi alade 

väljaarendamine toimub läbi detailsema planeerimise (riigi või kohaliku 

omavalitsuse eriplaneering, kohaliku omavalitsuse üld-, teema või 

eriplaneering, detailplaneering) ja keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise. Planeerimisprotsessi käigus tuleb teha koostööd 

Kaitseministeeriumiga, et tagada riigikaitseliste funktsioonide toimimine.  

2. Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada kõigi, st mistahes kõrgusega 

tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud ja ehitusprojektid. 

3. Tuuleparkide planeerimisel kooskõlastatakse tuulikute paigutus ja kõrgused 

Siseministeeriumi haldusala vastavate asutustega. 

4. Tuulikute kavandamisel peab tuuliku minimaalne kaugus riigimaantee ja 

raudtee kaitsevööndi piirist olema võrdne tuuliku kogukõrgusega (mast ja 

tiiviku laba kõrgus) ning tuulikute planeerimisel peab lähtuma avariiohtu 

leevendavatest meetmetest. 

5. Tuuleparkide kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata mürahäiringu 

vältimisele ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele. Uute 

tuuleparkide kavandamisel piirkondades, mis seni on märkimisväärsest 

mürast mõjutamata (nt elamumaad hajaasustusalal), tuleb lähtuda 

tööstusmüra taotlustasemest, mis tagab head tingimused. Olemasolevate 

tootmispiirkondade läheduses või kokkuleppel 

maaomanikuga/mõjupiirkonda jääva elanikuga võib tuulikute kavandamisel 

lähtuda ka piirtaseme nõuetest, mis tagab rahuldavad tingimused. 

                                           
43 Potentsiaalsete tuulikuparkide alad tulenevad teemaplaneeringust “Tehniline infrastruktuur” ning 
alade suurust on korrigeeritud koostöös Kaitseministeeriumiga käesoleva planeeringu raames Sirgala 
piirkonnas. 
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6. Hüdroelektrijaamade rajamisel või vesiveskite taastamisel soovil tuleb 

koostada keskkonnamõjuhindamine, sh tagada hoiualadeks olevate 

veekogude liikide kaitse. 

7. Maasoojuse kavandamisel tuleb väärtuslikel maastikel tagada maastikuilme 

säilimine. 

8. Päikeseparkide rajamine ei ole üldjuhul lubatud väärtuslikel maastikel, 

rohelises võrgustikus ja väärtuslikul põllumajandusmaal. Päikeseparkide 

kavandamisel tuleb lähtuda väheväärtuslike alade kasutamisest 

9. Uputatud endiste kaevanduste puhul kaaluda kaevanduskäikudesse 

koguneva vee energeetilise potentsiaali kasutamist. 

4.4. JOONEHITISTE ASUKOHAVALIKUD 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames viidi läbi kolme joonehitise 

asukohavalikud vastavalt PlanS § 291. Eesmärgiks oli leida Ida-Virumaa 

maakonnaplaneeringu raames sobivaim asukoht kolmele joonehitisele: Eesti ja 

Balti elektrijaamade vahelisele 330kV õhuliini trassikoridorile,  Kohtla-Järve Oru 

linnaosa ja Jõhvi vahelisele joogi- ja reoveetorustiku trassikoridorile ning Kohtla-

Järve – Kukruse vahelise magistraalsoojustrassi trassikoridorile. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH koostamise käigus analüüsiti trassikoridoride 

alternatiivseid asukohti multikriteeriumi analüüsi meetodil. Alternatiivsete 

asukohtade võrdlemine ja detailsed põhjendused sobivale asukohale on esitatud 

KSH aruandes. 

Riigimaanteedega ristuvate ja paralleelselt kulgevate tehnovõrgu koridoride 

edasisel planeerimisel ja projekteerimisel tuleb taotleda Maanteeametilt tehnilised 

tingimused trassi asukoha ja ristumiste tehnilise lahenduse täpsustamiseks. 

4.4.1. EESTI JA BALTI ELEKTRIJAAMU ÜHENDAVA 330KV ÕHULIINI 

TRASSIKORIDOR 

Ida-Viru maakonnaplaneeringuga kavandatav trassikoridor ühendab Eesti 

Elektrijaama 330kV alajaama Vaivara vallas Auvere külas ning Balti 330kV 

alajaama Narva linnas Elektrijaama tee 29. Uue õhuliini rajamise eesmärgiks on 

Roheline Energia AS 1000MW tuulepargi ühendamine Eesti Elektrijaama 330kV 

alajaamaga. Rajatav ligikaudu 22 km pikkune 330kV õhuliin hakkaks paiknema 

kahe omavalitsuse territooriumil (Vaivara vald ja Narva linn). 

 

330kV õhuliini trassikoridori 

laiuseks on arvestatud 120 m, mis 

hõlmab õhuliini kaitsevööndit (40 m 

mõlemal pool liini telge) ning 

puhverala ulatusega 20 m. Vajadusel 

on võimalik projekteerimise käigus  

elektriliini koos kaitsevööndiga 

puhverala ulatuses nihutada. 
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Joonis 8. Näide kõrgepingeliinist. 

Foto allikas: elering.ee 
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Joonis 9. Elektriliini alternatiivid 

Arvestades joonobjekti iseloomu, seati alternatiivsete trassikoridoride (vt joonis 9) 

võrdluskriteeriumiteks:  

1) hoonete arv liini trassikoridori alal;  

2) eluhoonete arv 100+100m vööndis;  

3) eramaaomanike arv trassil ning osakaal trassil; 

4) kasvava metsa pindala põhikaardi järgi (potentsiaalne raadamine);  

5) pehme pinnasega alad; 

6) pärandkultuuri objektide arv liini trassikoridoris;  

7) g) rajatava õhuliiniga sarnaste elementide44 esinemine maastikus, kattuvuse 

osakaal ja 

8) maksumus (vt kriteeriumite selgitust pikemalt KSH aruandest). 

Analüüsi tulemusel kavandatakse maakonnaplaneeringus trassikoridor 

asukohaalternatiivis nr 2, mis on soodsaim asukoht eluhoonete osas ja ka teiste 

kriteeriumite lõikes.  

Trassikoridor möödub Ivuška aiandusühistust kaugemalt, jõuab Narva-Auvere 

kõrvalmaanteeni (tee nr 13109), pöördub sealt loode suunas ning ühineb 

olemasoleva kõrgepingeliini trassiga selle lõikumiskohal Narva-Arumäe 

kõrvalmaanteega (tee nr 13148). Trass möödub Arumäe aiandusühistust põhja 

poolt, kulgeb piki olemasoleva kõrgepingeliini trassi ning samas sihis kuni Narva-

Auvere kõrvalmaanteeni ning edasi paralleelselt maanteega sellest põhja pool. 

                                           
44 Sarnaste elementidena on käsitletud kõrgepinge õhuliine, kuid mitte keskpinge õhuliine, kuivõrd 
viimased on maastikus visuaalselt hinnanguliselt vähem dominantsed. 
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Vajadusel rajatakse liini ehitamise ajal ajutised juurdepääsuteed mastiplatsideni, 

juurdepääsuteed võivad ulatuda ka väljapoole trassikoridori ala. 

Peamisteks õhuliini rajamisega kaasnevateks piiranguteks on maavajadus liini 

rajamiseks (mastide alune maa) ning tegevuspiirangud liini kaitsevööndis. 

Elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud tegevused on esitatud ehitusseadustikus. 

Liini alt eemaldatakse puud ja võsa, kasvama võivad jääda madalakasvulised liigid, 

nt kadakas ja kibuvits vmt. 

Kõrgepinge õhuliini üldised parameetrid: 

- kasutatavate mastide kõrgus võib ulatuda maksimaalselt 45 meetrini; 

- liini ehitamisel on eelistatud vabalt seisvate torumastide kasutamine; 

optimaalseim visangu pikkus on 350-400 m, maksimaalselt kasutatakse kuni 

500 m pikkust visangut. 

 

Tingimused õhuliini kavandamisel 

1. Õhuliini posti kaugus maanteest peab vastama Tee projekteerimise normide 

p 8.2 Õhuliinide paigutamine lg 2 , mille alusel peab maanteega lõikumisel 

side- või elektriliini posti või maantee läheduses ükskõik mis otstarbega 

masti kaugus muldkeha servast olema vähemalt võrdne selle posti või 

masti kõrgusega. 

2. Õhuliini ehituseks vajalike ajutiste ja alaliste juurdepääsuteede 

projekteerimiseks on vaja taotleda tee omanikult (Maanteeamet, KOV jt) 

tehnilised tingimused. 

 

4.4.2. KOHTLA-JÄRVE JA JÕHVI VAHELISE JOOGI- JA REOVEETORUSTIKU 

TRASSIKORIDOR 

Torustiku rajamise eesmärgiks on tagada Kohtla-Järve Oru linnaosale 

nõuetekohane joogiveevarustus ja lahendada reoveepuhastus. Vee transportimiseks 

Ahtme-Kohtla-Järve magistraalist Oru puhtavee mahutitesse tuleb rajada 

veetorustik koos reovee survetorustikuga, mille kogupikkus on ~7.7 km.  Rajatava 

veetorustiku läbimõõt on 110 mm ja kanalisatsioonitorustikul 160 mm. Mõlemad on 

survetorud ja paigaldatakse ühte kaevikusse samale sügavusel, ca 1,8 m 

maapinnast. 

Arvestades asjaoluga, et otstarbekas on paigutada rajatava torustiku trassid 

samale alale olemasolevate kommunikatsioonide trassidega, kaaluti kahte 

trassikoridori alternatiivi. Ühel juhul kulgeb torustik suures osas raudtee äärsena, 

teisel juhul järgib elektriliinide kulgemist Oru ja Jõhvi vahel (vt järgnev joonis 10). 
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Joonis 10. Trassikoridori alternatiivid 

Arvestades joonobjekti iseloomu, seati alternatiivsete trassikoridoride 

võrdluskriteeriumiteks: a) kasvava metsa pindala (potentsiaalne raadamine); b) 

raskesti läbitavate pinnaste (soomullad, turvastunud  mullad) pindala; c) läbitavate 

maardlate arv ja d) maksumus. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse trassikoridor alternatiivile 1, mis on 

ca 50 m lühem, kasutab ära olemasolevat infrastruktuuri ning asub ehituslikust 

aspektist sobivamas looduskeskkonnas kui teine alternatiiv. Alternatiiv 1 kulgeb 

suures osas raudtee kaitsevööndis, olemasolevat metsateed ja -sihti mööda ning 

asub ka looduslikult lihtsamates oludes (lõunapoolse trassi asukoht on suures osas 

liigniiskel pinnasel ja läbib ka savimaardlat), mistõttu alternatiivi 1 puhul on 

rajamise- ja hooldekulud eeldatavalt madalamad. 

Peamisteks joogi- ja reoveetorustiku rajamisega kaasnevateks piiranguteks on 

maavajadus trassi rajamiseks ja tegevuspiirangud trassi kaitsevööndis. 

Trassikoridori laiuseks on Ida-Viru maakonnaplaneeringus arvestatud 30 m, 

trassikoridor hõlmab torustiku rajamiseks vajaliku maa-ala, kaitsevööndi torustiku 

telgjoonest 2 m kummalegi poole, hooldustee (juhul, kui selle rajamine on vajalik, 

st neil lõikudel, kus ei ole võimalik kasutada olemasolevaid teid hooldusteena) ning 

puhverala võimalike nihutuste tarvis. Trassi asukoha nihutamise vajadus võib 

tekkida nt hilisema projekteerimise käigus, tulenevalt olemasoleva olukorra 

täpsustustest vmt. Rajamise järgselt seab tegevuspiiranguid 2 m laiune 

kaitsevöönd torustiku telgjoonest mõlemale poole (kokku 4 m laiune koridor). 

Piirangud on sätestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses45; peamiseks 

eesmärgiks on hoiduda tegevustest, mis võiksid trasse kahjustada (nt juurdepääsu 

sulgemine, puude istutamine, süvendamine jm seaduses nimetatu) ning seaduses 

märgitud juhtudel kooskõlastada tegevus trasside omanikuga. Torustik rajada 

väljapoole raudteemaad.  

                                           
45 Vastu võetud 10.02.1999, vaadatud redaktsioon jõustunud 01.07.2014. 
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4.4.3. KOHTLA-JÄRVE – KUKRUSE MAGISTRAALSOOJUSTRASSI TRASSIKORIDOR 

Kavandatav magistraalsoojustrass hakkab ühendama Kohtla-Järve linnas Järve ja 

Kukruse linnaosa, mis tagab Kukruse asula varustamise soojusega. Soojatrass on 

plaanis rajada kogu ulatuses maa-alusena. Trassikoridori laiuseks on 30 m, 

trassikoridor hõlmab torustiku rajamiseks vajaliku maa-ala, kaitsevööndi torustiku 

telgjoonest 3 m kummalegi poole46 ning puhverala võimalike nihutuste tarvis. 

Trassi asukoha nihutamise vajadus võib tekkida nt hilisema projekteerimise käigus, 

tulenevalt olemasoleva olukorra täpsustustest vmt. 

Soojustrass koosneb kahest 150 mm läbimõõduga torust (pealevoolutoru ja 

tagasivoolutoru), mis on isoleeritud ja paigaldatud ühisesse hülsstorusse ning 

kaevikusse. 

Soojustrassi rajamise võimalike asukohtadena kaaluti 3 erinevat asukoha 

alternatiivi (vt alljärgnev joonis 11). 

 
Joonis 11. Trassikoridori alternatiivid 

Arvestades joonobjekti iseloomu, seati alternatiivsete trassikoridoride 

võrdluskriteeriumiteks: a) eraomandusse kuuluvate kinnistute arv trassil; b) trassi 

pikkus ja c) hinnanguline maksumus. Teiste mõjuvaldkondade osas trassivariantide 

puhul olulisi erinevusi ei esinenud. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse trassikoridor vastavalt asukohaalternatiivile 

3, mis on teistest trassidest lühem ja väikseima hinnangulise ehitusmaksumusega. 

 

                                           
46 Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 213 “Surveseadme kaitsevööndi ulatus“, RT I 2002, 58, 368, vaadatud 

redaktsioon jõustunud 02.06.2003, on kaitsevööndi ulatuseks kummalgi pool trassi 3 m. 
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Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku ajal selgus, et kavandamisel on Kukruse 

aherainemäe (Kukruse A-kategooria jäätmehoidla) ümbertõstmine 

naaberkinnistutele. 30 m laiune trassikoridor jääb aherainemäe uue asukoha 

põhjaserva. Täpsema kavandamise (detailplaneeringu) ja projekteerimise faasis on 

vajalik koostöö tegemine erinevate osapoolte (magistraalsoojustrassi 

projekteerijate ja jäätmehoidla projekteerija/Keskkonnaministeeriumi) vahel, et 

leida magistraalsoojustrassile sobiv asukoht. Projekteerimise käigus toimuvat 

trassikoridori täpsustamist aherainemäega arvestamisel ei loeta 

maakonnaplaneeringu muutmiseks. 

Maakasutuspiiranguna tuleb torustiku rajamisel arvestada kaitsevööndiga, mulle 

ulatuseks on kummalgi pool trassi 3 m. Kaitsevööndi eesmärgiks on vältida 

tegevusi, mis võiksid trassi kahjustada (nt juurdepääsu sulgemine, puude 

istutamine, süvendamine jm).  

4.5. PÕLEVKIVI KAEVANDAMISEGA SEOTUD TARISTU 

Seoses põlevkivikaevandamise jätkumisega on vajalikud ka arendused 

kaevandamisega seotud taristus. Perspektiivis kasutusele võetavast Estonia II 

kaevandusest põlevkivi transportimiseks Auveresse on kaalumisel ca 30 km pikkuse 

lintkonveieri rajamine (konveieri koridori orienteeruv laius 30 m). 

 

Lintkonveieri asukoha valikuks on vajalik eelneva täpsustava planeeringu 

koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine. 

Planeeringus tuleb konveierile leida sobivaim asukoht, arvestades inim- ja 

looduskeskkonnale kaasnevate mõjudega. Täpsustava planeeringu käigus on vajalik 

kokku leppida Kaitseministeeriumiga Sirgala harjutusvälja laienduse ja lintkonveieri 

jaoks parima trassikoridori asukoha valikus47. Lintkonveieri indikatiivsed asukohad 

on kantud alljärgnevale joonisele. 

 

                                           
47 Käesoleva maakonnaplaneeringu käigus tehtud koostöö raames avaldasid huvitatud osapooled 
(Keskkonnaministeerium ja Eesti Energia AS) seisukohta, et lintkonveieri rajamine võib olla 
põhimõtteliselt võimalik, kuid nõuab detailset asukohavalikut ja täpseid kokkuleppeid, mis võimaldaksid 
ala kasutada ka riigikaitselistel eesmärkidel. 
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Joonis 12.  Perspektiivset Estonia II kaevandust Auverega ühendava võimaliku 

lintkonveieri põhimõtteline kulgemine (tähistatud punase punktiirjoonega). 

Lintkonveieri rajamise võimalikkus ja täpne asukoht tuleb täpsustada detailsema 

planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. 

 

 

Seoses Uus-Kiviõli kaeveväljal kaevandamistegevuse alustamisega on vaja välja 

arendada kaevandamise uus logistiline skeem. Põlevkivi transportimiseks on 

erinevaid viise, millest sobivaim otsustatakse läbi täpsustava planeeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise, arvestades kaasnevaid mõjusid inim- ja 

looduskeskkonnale. Põhimõttelisteks alternatiivseteks võimalusteks on: 

 ca 6 km pikkune lintkonveier Uus-Kiviõli kaevandusest Aidu 

tööstusterritooriumil asuva raudteeni, Aidu-Liiva - Püssi raudteelõigu 

taastamine põlevkivi transpordiks (alljärgneval joonisel 13 tähistatud 

numbritega 1 ja 5) 

 ca 6 km pikkune lintkonveier Uus-Kiviõli kaevandusest Aidu tööstusalal 

asuvasse rikastusvabrikusse ja sealt edasi ca 4 km pikkune lintkonveier 

Püssi idaossa (alljärgneval joonisel 13 tähistatud numbritega 1 ja 4) 

 ca 6 km pikkune lintkonveier Uus-Kiviõli kaevandusest Aiduni ja ca 10 km 

raudteelõik Aidu-Liivalt Ereda ülesõiduni (alljärgneval joonisel 13 tähistatud 

numbritega 1 ja 6) 

 ca 6 km pikkune lintkonveier Uus-Kiviõli kaevandusest Aiduni ja sealt edasi 

ca 10 km pikkune lintkonveier Ereda jaamani (alljärgneval joonisel 13 

tähistatud numbritega 1 ja 2) 

 

Põhimõtteliseks võimaluseks on ka endise Viru kaevanduse ühendamine läbi Ereda 

ülesõidu lintkonveieriga (joonisel 13 tähistatud numbriga 3).  
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Joonis 13. Põlevkivi transportimise põhimõttelised variandid Uus-Kiviõli piirkonnas, 

mis täpsustatakse eraldiseisva planeeringuga 

 

Perspektiivis on ühe variandina kaalumisel ka Uus-Kiviõli kaevanduse Aidust algava 

võimaliku lintkonveieri ühendamine Estonia ja Estonia II kaevanduste ja Auvere 

tööstuskeskusega (vt alljärgnev joonis 14, punane punktiirjoon). Tegemist oleks 

ulatusliku joonobjektiga, mille rajamine oleks alternatiiv raudteetranspordile, kuid 

ühtlasi looks keskkonnas tuntava barjääri. Ka Aidu (Rääsa)- Auvere võimaliku 

lintkonveieri puhul on asukoha valikuks, tingimuste ja leevendusmeetme 

määramiseks vajalik täpsustava planeeringu koostamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimine. Planeeringu käigus tuleb teha koostööd 

Kaitseministeeriumiga, kuna Sirgala piirkonnas kattub võimalik lintkonveieri 

paigutusala riigikaitseliste huvidega. Samal suunal on kaalumisel ka lühemad 

trassikoridorid Estonia kaevandus - Auvere või/ja Estonia II kaevandus - Auvere. 
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Joonis 14.  Võimaliku Aidu (Rääsa)-Auvere lintkonveieri indikatiivne paiknemine, 

mis täpsustatakse eraldiseisva planeeringuga 

Kavandatava taristu täpsemad asukohad ja lahendused antakse 

detailsemate planeeringutega, arvestades planeeringutega integreeritult 

läbiviidud keskkonnamõju strateegilise hindamise alusel väljaselgitatud 

mõjusid loodus- ja inimkeskkonnale. Kaevandamise lubamise tingimuseks on, 

et kaevandatud alad korrastatakse kaevandamiseelse maastikuga samaväärseks ja 

negatiivsete mõjude minimeerimine tuleb planeerida juba enne kaevandamise 

alustamist. 

Kohtades, kus kavandatav kaevandamistranspordi koridor läbib 

riigikaitselist ehitist või selle piiranguvööndit, tuleb trassi täpsemal 

planeerimisel asukohta täpsustada koostöös Kaitseministeeriumiga. 

Põlevkivi kaevandamisega seotud taristu edasisel planeerimisel ja 

projekteerimisel tuleb teha koostööd Maanteeameti ja teiste avalike teede 

omanikega, et lahendada kaevandamisega seotud taristu ristumised 

avalike teedega. Kaevandamisala teenindavate avalike teede temaatikat tuleb 

käsitleda järgnevates planeeringutes ja vajadusel näha ette teede kandevõime 

tõstmine ning seisukorra vastavusse viimine arendustegevusega kaasneva 

liikluskoormusega. 

 

4.6. JÄÄTMETE LADESTAMINE JA KÄITLEMINE 

Ida-Virumaa kontekstis on tavajäätmete käitlemise kõrval oluline roll kaevandamis- 

ja tööstusjäätmete ladestamisel, millest suurt osa loetakse ohtlike jäätmete hulka. 
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Ida-Virumaal asub üks tavajäätmete prügila (Uikala) ja 8 tööstusjäätmete prügilat, 

neist omakorda 6 ohtlike jäätmete prügilat. Sillamäe tavajäätmete prügila on 

nõuetekohaselt korrastatud. 

2012.  aasta  seisuga töötab maakonnas 5 jäätmejaama  (Narva  

Jäätmekäitluskeskus, Sonda valla jäätmejaam, Vaivara ohtlike jäätmete 

käitluskeskus, Sillamäe jäätmejaam). Tegutseb üks kompostimisväljak – Uikala 

prügilas48. 

 

Tavajäätmete ladestamine 

Jäätmehoolduse üldiseks suunaks Riigi jäätmekava 2014-2020 järgi on jäätmete 

nägemine ressursina:  ladestamist käsitletakse seega viimase variandina, eelistades 

sellel jäätmete taaskasutust, ümbertöötlemist ja  jäätmetest energia tootmist. 

Antud lähenemisviisi tõttu on jäätmekäitluse seisukohalt oluliseks eelkõige jäätmete 

sortimise-kompostimise taristu. Kuna perspektiivis suunatakse ka valdav osa 

sortimata segaolmejäätmeid Iru Elektrijaama jäätmeenergiablokki, puudub 

maakonnas põhimõtteline vajadus uute tavajäätmekäitlusega seotud maa-

alade kavandamiseks. 

 

Põlevkivisektori jäätmete ladestamine 

Riigi jäätmekava 2014-2020 andmetel moodustasid 2011.a Eestis toodetud 

jäätmetest ca 80% põlevkivisektori jäätmed – kaevandamisjäätmed, põlevkivituhk 

ja poolkoks. Maavarade kaevandamisjäätmete teke 2011.a. oli 9 mln tonni ning 

ohtlike jäätmete (põlevkivi kolde-ja lendtuhk, poolkoks jm) samuti 9 mln tonni. 

Varasemalt ladestati põlevkivijäätmeid koonilistesse terrikoonikutesse, mis olid 

suure orgaanilise aine sisaldusega ja isesüttimise ohuga. Tänapäeval on Eestis 

kasutuses olevad lamepuistangud, mis liigitakse tänu väikesele orgaanilise aine 

sisaldusele ja leevendatud isesüttimise võimalusele jäätmeseaduse kohaselt B-

riskikategooriasse. 

Riigi jäätmekava toob maakonna jäätmekäitlusega seoses välja järgmised 

probleemid: 

- jätkub põlevkivi kaevandamine suurenevas mahus (piiriks on kuni 20 mln 

tonni aastas; põlevkivi kasutamine elektri ning õli tootmiseks); 

- jäätmeteke põlevkivisektoris suureneb; 

- kaevandamisjäätmete hoidlate möödunud aastakümnete vältel toimunud 

keskkonnareostuse ja tegematajätmise heastamine nõuab suuri kulutusi. 

Praeguseks on ohutuks muudetud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla. Narva 

elektrijaamade tuhaväljade osalise sulgemise ja korrastamise ning leeliselise vee 

neutraliseerimisjaamade rajamise mõjul vähenes leeliselise liigvee koormus Narva 

jõele ja veehoidlale. Suletud on Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila. 

 

                                           
48 „Riigi jäätmekava 2014-2020”, Keskkonnaministeerium 2014. 
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Rikastamisjääkide ladestamise/taaskasutamise osas on antud suuniseid ka Euroopa 

Liidu tasandil49, kus soovitakse saavutada järgmisi eesmärke: 

- jäätmete ohtlikkuse taset tuleks vähendada ja need peaksid olema nii 

ohutud kui võimalik; 

- eelistada tuleks taaskasutamist ja ringlussevõttu; 

- kõrvaldatavate jäätmete kogus peab olema viidud miinimumini ja 

kõrvaldamine peab toimuma ohutult. 

 

Põhimõtted põlevkivisektori jäätmete ladestamisel 

1. Jätkata jääkreostuse ja ohtlike ladestuskohtade nõuetekohast sulgemist ja 

keskkonnaohutuks muutmist (esimeses järjekorras Kukruse 

aheraineladestuse puistang nr 1). 

2. Leida aheraine ladestamise asemel alternatiivseid kasutamisvõimalusi 

(täitesegud, kaevandusõõnte täitmine, osaliselt ka täitematerjal kohalikul 

teedeehitusel50). 

 

4.7. RIIGIKAITSE JA TURVALISUS 

Eesti riigikaitse põhineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja kollektiivkaitsel, mille 

tagab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty 

Organization, edaspidi NATO) liikmelisus. Üheks olulisemaks osaks Eesti iseseisvast 

kaitsevõimest on mehhaniseeritud pataljoni loomine. Vabariigi Valitsuse 

24.01.2013. a heaks kiidetud riigikaitse arengukava 2013–2022 näeb 

maismaaoperatsioonide puhul ette kiirreageerivate jalaväebrigaadide loomist, 

soomusmanöövervõime arendamist ja tankitõrje tugevdamist.  

 

Ida-Viru maakonnas asuvad järgmised riigikaitselised ehitised, millele 

kehtestatakse planeeringuga järgmised piiranguvööndid: 

- Sirgala harjutusväli Vaivara vallas koos perspektiivse laienemisalaga, 

piiranguvööndi ulatus kuni 2 km harjutusvälja välispiirjoonest, 

- Aidu linnak Lüganuse vallas, piiranguvööndi ulatus kuni 2 km kinnisasja 

välispiirjoonest, 

- KV Jõhvi linnak Jõhvi linnas, piiranguvöönd erikujuline, vastavalt kuni 300 

m ja 2 km kinnisasja välispiirjoonest, 

- Alutaguse maleva staabi- ja tagalakeskus Jõhvi linnas (Jaama tn 37), 

piiranguvööndi ulatus kuni 300 m kinnisasja välispiirjoonest,  

- Avinurme lasketiir Avinurme vallas, piiranguvööndi ulatus kuni 2 km 

välispiirjoonest, 

- Aidu lasketiir Lüganuse vallas (perspektiivne), piiranguvööndi ulatus kuni 2 

km välispiirjoonest.  

                                           
49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ. 

50 TÜ Mäeinstituut 2014 http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/kogumik/2014/Maendus_2014_24.pdf. 
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Sirgala harjutusvälja (asutatud Vabariigi Valitsuse 12.06.2008. a korraldusega nr 

272) laiendamine on tingitud Jõhvi linnakus asuvate üksuste väljaõppe tingimuste 

tagamise vajadusest. Tugevdatud soomusjalaväe pataljonile vajalike väljaõppe 

tingimuste tagamiseks ja riigikaitse arengukava eesmärkide täitmise toetamiseks 

on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üheks suunaks muuhulgas harjutusväljade 

arendamise jätkamine51. Harjutusväljade arendamise jätkamine on oluline ka Eestis 

viibivate liitlasvägede perspektiivist. Kui Eesti ei arenda Kaitseväe harjutusväljasid, 

toob see kaasa riigi esmase iseseiseva kaitsevõime taandarengu, mis on vastuolus 

Põhja-Atlandi lepingu artikliga 3. Nimetatud lepingu artikli 3 järgi säilitavad ja 

arendavad lepinguosalised pidevalt ja tulemuslikult oma individuaalset 

kaitsevõimet. Samuti nõrgeneb Eesti kaitsepoliitika põhieeldus, milleks on usutav 

heidutus läbi kollektiivkaitse võimekuse. Kõik need tegurid kokku vähendavad 

oluliselt Eesti riigikaitse võimet ja ohustavad Eesti riigi iseseisvuse säilimist. 

 

Hetkel ei ole Sirgala harjutusvälja väiksusest tingituna seal võimalik vajalikku 

sõjalist väljaõpet korraldada. Praegu saab harjutusväljal korraldada laskmisi 

tankitõrjerelvadest ja raskekuulipildujatest ning teha soomukite õppesõitu, kuid 

mehhaniseeritud üksustega lahingut jäljendavaid manöövreid ei ole harjutusväljal 

võimalik teha. Samuti ei ole harjutusväljal võimalik teha liikumiselt laskmisi Eestile 

ostetud CV90-ga ja tankidega.  

 

Harjutusvälja laiendus jääb valdavalt asustamata aladele, mis on suures osas 

mõjutatud põlevkivikaevandamisest. Kuna alal ei ole ka avalikult kasutatavaid teid 

ja kommunikatsioone, on piirkond sobiv riigikaitseliseks väljaõppeks. 

 

Käesolev maakonnaplaneering näeb ette Sirgala harjutusvälja arendamise 

vajaduse. Sirgala harjutusvälja rajamiseks tuleb hinnata harjutusvälja 

arendamisega ja kasutamisega kaasnevad keskkonnamõjud. Lähtudes 

riigikaitselisest väljaõppest ja keskkonnamõju hindamise tulemustest tuleb edaspidi 

täpsustada harjutusvälja teede ning laske- ja õppeväljade asukoht. Laske- ja 

õppeväljadel tuleb omakorda määrata laskmiste ohualad ning sobivad alad 

tulepositsioonideks, sihtmärgialadeks ja teenindusaladeks. Samuti täpsustatakse 

harjutusvälja arendamise protsessi käigus välispiiri kulgemine. Veel tuleb määrata 

harjutusvälja ja ühendusteede kasutusintensiivsus ja harjutusvälja kasutamisest 

teavitamise kord. 

 

Väljaspool riigikaitsemaad toimub regulaarse väljaõppe korraldamine suurematel 

riigimetsa aladel – taktikaaladel (vt. joonis 15). 

                                           
51 6.17. Jätkame harjutusalade ja lasketiirude arendamist, et tagada vajalikud väljaõppetingimused Eesti 
kaitseväele, Kaitseliidule ja Eestisse lähetatud liitlasüksustele 
(https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/re-sde-irl-valitsusliidu-lepe-2015.pdf). 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/re-sde-irl-valitsusliidu-lepe-2015.pdf
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Joonis 15. Ida-Virumaal 2015.a seisuga enim kasutatavad taktikaalad ja 

Kaitseliidu allüksused 

Riigikaitselised ehitised – tingimused üldplaneeringute koostamiseks 

1. Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada kõik riigikaitselise ehitise 

piiranguvööndisse jäävad või ulatuvad planeeringud ning 

projekteerimistingimused või nende puudumisel ehitusloa eelnõud või 

ehitusteatised. 

1.1. Piiranguvööndi laiuseks loetakse linnades, alevites ja alevikes 300 meetrit, 

külades 2000 meetrit. Piiranguvööndi ulatust tuleb mõõta riigikaitselise 

ehitise välisseinast või riigikaitselise rajatise välispiirjoonest või kinnisasja 

välispiirjoonest. 

1.2. Riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndite ulatust täpsustatakse 

üldplaneeringute raames. 

1.2.1. Uue üldplaneeringu kehtestamiseni lähtutakse ehitussoovi korral 

riigikaitselise ehitiste piiranguvööndi maksimaalsest ulatusest, mis on 

näidatud maakonnaplaneeringu joonisel Asustuse suunamine. 

1.3. Harjutusvälja ja lasketiirude piiranguvöönditesse ei ole võimaliku müra 

leviku tõttu soovitatav rajada müratundlikke hooneid (nt. elamuid, 

puhkeotstarbelisi hooneid jne). 

2. Väljaspool piiranguvööndeid tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada: 

2.1. kõikide ehitiste planeeringud, projekteerimistingimused või nende 

puudumisel ehitusloa eelnõud või ehitusteatised, mille kogukõrgus ületab 

28 m; 

2.2. kõigi, st mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ja tuuleparkide 

planeeringud ja ehitusprojektid. 

3. Taktikaaladel toimuvate regulaarse õppuste korraldamine toimub vastavalt 

Metsaseaduse § 36-le. Väljaõppe toimumise ajal tuleb ümbritsevate alade 
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elanikel ja kasutajatel arvestada teatud müra leviku võimaluse ning 

raskesõidukite ja inimeste liikumisega. 

4. Riigikaitseliste ehitiste rajamisel ja taktikaalade kasutamisel on oluline koostöös 

omavalitsustega vähendada tegevustega kaasnevaid negatiivseid mõjusid 

piirkonna elanikele ja looduskeskkonnale. Negatiivsete mõjude oluline 

vähendamine ei pruugi olla alati võimalik, kuid leevendusmeetmete 

väljatöötamisele tuleb tegevuste kavandamisel tähelepanu pöörata. 

Käesoleva planeeringuga täiendavaid piirirajatisi ei kavandata.  

 

4.8. RISKIALLIKAD 

Maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel arvestatakse erinevate 

riskiallikatega, mis võivad esile kutsuda ootamatuid ja laiaulatuslikke hädaolukordi. 

Hädaolukorrana käsitletakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude 

inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise või keskkonnakahju või tõsiseid ja 

ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses. Päästeameti juhtimisel on 

koostatud erinevate hädaolukordade kohta riskianalüüsid. 

Päästeameti poolt käsitletavate hädaolukorra riskidele52 vastavalt paiknevad Ida-

Viru maakonnas järgmised riskiallikad, mida tuleb arvestada ruumilisel 

planeerimisel ja mille osas tuleb rakendada hädaolukordi ennetavaid ja  tagajärgi 

leevendavaid meetmeid: 

- suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus-või 

laohoones (kontsentratsioon suur Ida-Virumaa linnades), otsest või kaudset 

mõju avaldavad ka ohtlikud veosed; 

- tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi 

(nt olulise õnnetuseriskiga objektid; altkaevandatud alad, eriti veega 

täitunud endised kaevandused); 

- ulatuslik metsa-või maastikutulekahju (nt lõunaosa metsamassiivid); 

- üleujutus tiheasustusalal (Kohtla-Järvel sadeveekanalisatsiooni tõttu). 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi suurõnnetusohuga ettevõtteid. 

Olemasolevad suurõnnetusohuga ettevõtted ja nende ohualad on kajastatud 

maakonnaplaneeringu põhijoonisel Asustuse suunamine. Altkaevandatud aladele 

ehitamise tingimused on välja toodud ptk 3.2.2. ning ehitustingimusi üleujutustest 

mõjutatud aladel 3.1.5. Juhul kui võimalik, on soovitatav suurõnnetuseohuga 

ettevõtte asukohavaliku protsess läbi viia üldplaneeringu koostamise raames. 

Tingimused riskiallikatest tuleneva ohuga arvestamiseks üldplaneeringute 

koostamisel 

1. Uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte või olemasolevas ettevõttes muudatuste 

planeerimisel või suurõnnetusohuga ettevõtte ümbruse planeerimisel tuleb 

arvestada kemikaaliseaduse kohase Päästeameti kriisireguleerimise 

                                           
52 „Hädaolukorra riskianalüüside regionaalne kokkuvõte. Ida Päästekeskus“ Päästeamet 2015. 
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juhendiga53 ning Päästeameti käsiraamatus „Ruumiline planeerimine“ toodud 

põhimõtetega. 

2. Vastavalt kemikaaliseaduse § 14 peab kohalik omavalitsus detail- ja 

üldplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel ning ehituslubade 

väljastamisel arvestama suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuva riskiga 

vastavalt hädaolukorra riskianalüüsile „Suurõnnetus ohtlikke kemikaale 

käitlevas ettevõttes või muus tööstus – või laohoones“54. 

3. Tagada ohutud kaugused ja luua puhvertsoonid ohtlike objektide 

(suurõnnetuse ohuga ettevõtted, kütusetorustikud) ja elamurajoonide, 

ühiskondlike hoonete ja alade, puhkealade ning peamiste transpordiliinide 

vahele. 

4. Detail- ja üldplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel ning ehituslubade 

väljastamisel tuleb arvestada „Ida-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud 

riskide maandamiskavas“ toodud meetmetega. 

5. Üleujutusaladel tuleb ehitustingimuste seadmisel arvestada üleujutusriskiga. 

Ehitustegevusele peavad eelnema edasistes planeerimis- ja 

projekteerimisetappides läbiviidavad vajalikud uuringud ning meetmete 

väljatöötamine, et tagada nii ehitise püsivus kui ka looduslike protsesside 

jätkumine. Planeerimisel üleujutusohuga aladele kaasata Päästeameti Ida 

päästekeskust ning võtta arvesse regionaalset riskianalüüsi „Üleujutus 

tiheasustusalal“. 

6. Tiheasustusaladel tuleb tagada toimiv sademeveesüsteem, et vältida 

sademeveeüleujutusi. 

7. Ohtlike veoste maanteekoridoride planeerimisel tuleb eelnevalt koostada 

riskianalüüs, et kaardistada ohtlikud maanteelõigud, ristmikud, 

raudteelõigud ja ülesõidud. Riskianalüüsi koostamisel on soovitatav kaasata 

Päästeameti Ida päästekeskust ning võimalusel lähtuda põhimõttest, et 

ohtlike veoste koridor kulgeks tihedalt asustatud aladest võimalikult kaugel. 

8. Vältida kogunemis- ja puhkealade planeerimist suure riskiohuga objektide 

ohuala piirkonda või tööstusalade vahetusse lähedusse. 

 

4.8.1. PÄÄSTEVÕIMEKUS 

Päästevõimekuse seisukohalt on olulised nii riiklikud päästekomandod kui ka kohalikud 

vabatahtlikud päästekomandod, mis on partneriks Päästeametile päästetööde ja 

ennetustööde teostamisel.  Aladel, mis ei ole kaetud riikliku komando areaaliga, 

on eriti tähtis vabatahtliku päästekomando toetamine. 

 

Ida-Virumaal asuvad riiklikud päästekomandod Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis, 

Narvas ja Iisakus (vt joonis 16). Vabatahtlikud päästekomandod asuvad Purtses, 

Mäetagusel, Avinurmes, Iisakus, Lohusuus, Tudulinnas ja Jaamal (Vasknarva)55. Estonia 

                                           
53 Kemikaaliseaduse kohase planeeringute kooskõlastamise ja ehitusprojektide heakskiitmise otsuse 
tegemine. Päästeamet, Kriisi reguleerimise osakond, versioon 16.04.2012.  
54 Hädaolukorra riskianalüüs, „Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus – 
või laohoones“ Kinnitatud Päästeameti peadirektori 01.07.2013 käskkirjaga nr 286. Päästeamet.  
 

55 Päästeameti päästekomandode kaardirakendus, seisuga 5.juuni 2015 
http://paasteamet.ee/et/kodanikule/komandodekaart/ 
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kaevanduse territooriumil baseerub Mäepäästesalk, kes omab spetsiaalset väljaõpet 

tegutsemiseks allmaatingimustes. 

 

 
Joonis 16. Riiklike päästekomandode asukohad ja reageerimisajad  
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5. MAAKONNAPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU 

STRATEEGILISE HINDAMISE TULEMUSTEGA 

ARVESTAMINE 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu koostamisel on mõjude hindamine ja planeerimine  

toimunud omavahel tihedalt seostatult. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande (lisa nr 1) peatükkide 2 kuni 4 alapeatükkides on läbivalt esitatud 

ettepanekuid planeeringulahenduse täiendamiseks, tulenevalt konkreetsest 

teemakäsitlusest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise töögrupi tähelepanekuid 

ja soovitusi on jooksvalt arvestatud planeeringulahenduse väljatöötamisel. Seega 

kajastuvad mõjude hindamise käigus tehtud ettepanekud leevendavate meetmete 

osas maakonnaplaneeringu lahenduses konkreetsete tingimuste või põhimõtetena. 

KSH aruandes on leevendavad meetmed ja planeeringulahenduse 

täiendusettepanekud vastavates teemapeatükkides läbivalt välja toodud 

allajoonitult. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel selgus, et valdavalt ei kaasne 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt olulist otsest negatiivset 

keskkonnamõju. Küll aga tuvastas KSH töögrupp mitmeid valdkondi, kus 

maakonnaplaneeringu elluviimine toob kaasa positiivse keskkonnamõju, seda eriti 

sotsiaalsete ja majanduslike mõjude valdkonnas. Eraldiseisvaid mõõdetavaid 

seiremeetmeid käesoleva mõjude hindamise käigus välja ei töötatud, soovitused 

toimivate seiretegevuste jätkamise ning omavahelise ühildamise osas on toodud 

KSH aruande ptk 5.2. Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida 

planeeringus sätestatud tingimusi, samuti kehtivaid norme ja keskkonnanõudeid. 
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6. MAAKONNAPLANEERINGU ELLUVIIMINE  

Ida-Viru maakonnaplaneeringuga on määratud maakonna pikaajalised 

strateegilised arengusuunad. Maakonnaplaneeringus kavandatu – läbimõeldud 

asustusstruktuur keskuste võrgustik ja linnalise asustuse alade näol ning sellega 

seonduv taristu – on aluseks ruumilist väljundit omavatele tegevustele ja otsustele 

nii riiklikul kui kohalikul tasandil. 

Maakonnaplaneeringu elluviimine eeldab sihipärast tegevust nii riiklike kui kohalike 

ametkondade tasandil. Ruumiliste arengusuundade realiseerimisel on 

võtmetähtsusega koostöö ja valdkondade ülesed kokkulepped. 

Maakonnaplaneeringuga on oluline arvestada riiklike sektorarengukavade 

koostamisel ja elluviimisel. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava on 

toodud lisas 7. 

Ida-Viru maakonnaplaneering elluviimine kohalikul tasandil toimub lõviosas läbi 

kohalike omavalitsuste üld- ja teemaplaneeringute. Maakonnaplaneeringu 

lahendust arvestavad üldplaneeringud valmivad eeldatavasti 2022.a. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatud joonehitiste – Eesti ja Balti elektrijaamu 

ühendava kõrgepingeliini, Kohtla-Järve ja Jõhvi vahelise joogi- ja reoveetorustiku ja 

Kohtla-Järve – Kukruse magistraalsoojustrassi – väljaehitamine toimub lähiaastatel. 
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7. KASUTATUD MÕISTED  

Inimmõõde planeerimises – inimese vajadustele keskenduv linnaruum, mis 

soodustab jalgsi ja jalgrattaga liikumist ning väärtustab linnaruumi sotsiaalseid ja 

kultuurilisi funktsioone. 

Kaksikkeskus – koos toimivad keskused, kus kõiki teenuseid ei pea füüsiliselt 

olemas olema mõlemas keskuses, vaid vastava taseme teenuste olemasolu tuleb 

tagada kahe keskuse peale kokku. 

Kohalik keskus – keskus, kus on soovitavalt kättesaadavad teenused, mille 

kasutamine rahuldab elanike igapäevaelu põhivajadused. 

Linnalise asustuse ala – kompaktse asustuse arenguks sobilik ala, mida 

iseloomustavad maakasutusfunktsioonide mitmekesisus (elamualad, tootmisalad, 

äripiirkonnad, tihedale asustusele omased puhkealad), ühtsed teede- ja 

tehnovõrgud ning arvukate teenuste ja töökohtade olemasolu kohapeal. 

Linnalähivöönd (linnastu) – ala, kus elavatest inimestest on vähemalt 31% 

linnaga teenuste või töökohtade tõttu tihedalt seotud. 

Lähikeskus – keskus, mis aitab parandada igapäevaste sageli kasutatavate 

teenuste kättesaadavust suurematest keskustest eemal paiknevates 

maapiirkondades. 

Maakondlik keskus – maakonna olulisim töökohtade ja teenuste koondumise 

koht. 

Nõudetransport – vajaduspõhine kombineeritud transpordisüsteem. 

Rakendatakse eelkõige maalises piirkonnas ja maakonna äärealadel.  

Roheline võrgustik - planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab 

kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks 

süsteemiks. 

Piirkondlik keskus – maakondlikust keskusest väiksem keskus, piirkonnas oluline 

teenuste ja töökohtade koondumise koht. 

Ruumimudel – üldplaneeringu osa, mis kavandab tiheasumite ruumilist struktuuri 

ja terviklahendust.  

Siirdevöönd (tagamaa) – keskusega on igapäevaselt teenuste ja töökohtade 

tõttu seotud 16−30% elanikest. 

Tiheasum – olemasoleva kompaktse asustusega üksused (nt linnaosad vm 

ruumiliselt terviklik üksus), mille piiresse lisanduvad vajadusel kavandatavad 

laiendused või erandjuhul uued planeeritavad kompaktse asustusega terviklikult 

piiritletud üksused. 

Toimepiirkond – sisemiselt funktsionaalselt seotud piirkond, mis seob linna ja maa 

asustussüsteemi tervikuks; piirkond, mille piires käivad inimesed tööl ja mille 

keskus(t)es antakse kvaliteetset haridust ja on tagatud igapäevased teenused. 

Toimepiirkonnad tekivad reeglina suuremate linnade ümber. 
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Tugi-toimepiirkond –  toimepiirkonda toetav funktsionaalne piirkond oma 

kohaliku keskusega. 

Ääreala – ala, kus keskusega on igapäevaselt teenuste ja töökohtade tõttu seotud 

kuni 15% elanikest. 
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8. MAAKONNAPLANEERINGU JOONISTE LOETELU 

 

Maakonnaplaneeringu joonised on esitatud eraldiseisvate dokumentidena, 

maakonnaplaneeringu pabereksemplarile on lisatud joonised väljatrükina. 

 

Maakonnaplaneeringu joonised on: 

1. Asustuse suunamine 

2. Tehnilised võrgustikud 

3. Ruumilised väärtused 

 

Maakonnaplaneeringule on lisatud kavandatud joonehitiste kulgemist selgitavad 

skeemid (vt ptk 4.4.1.-4.4.3).  
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9. LISAD 

1. KSH ARUANNE 

KSH aruanne on esitatud eraldiseisva dokumendina. 

2. VAREMKEHTESTATUD MAAKONNAPLANEERINGU 

TEEMAPLANEERING E20T1 TALLINN-NARVA TRASSIKORIDORI 

TÄPSUSTAMINE JÕHVI-NARVA LÕIGUS JA VODAVA-RIIGIKÜLA 

(NARVA ÜMBERSÕIT) TRASSIKORIDORI MÄÄRAMINE 

(KEHTESTATUD 2013.A)  

Planeeringumaterjalid on esitatud eraldiseisva dokumendina. 

3. VAREMKEHTESTATUD MAAKONNAPLANEERINGU 

TEEMAPLANEERING IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI 

KAEVANDAMISALADE RUUMILINE PLANEERING (KEHTESTATUD 

2001.A) 

Planeeringumaterjalid on esitatud eraldiseisva dokumendina. 

 

4. VAREMKEHTESTATUD MAAKONNAPLANEERINGU 

TEEMAPLANEERING IDA-VIRUMAA TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

(KEHTESTATUD 2013.A) 

Planeeringumaterjalid on esitatud eraldiseisva dokumendina. 

 

5. VAREMKEHTESTATUD MAAKONNAPLANEERINGU 

TEEMAPLANEERING IDA-VIRUMAA ASUSTUST JA MAAKASUTUST 

SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED (KEHTESTATUD 2003. A)  

Planeeringumaterjalid on esitatud eraldiseisva dokumendina. 
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6. TÜ MÄEINSTITUUDI EKSPERTHINNANG “IDA-VIRUMAA 

PÕLEVKIVI KAEVANDAMISALADE RUUMILISE PLANEERINGU 

HINNANG” (KOOSTATUD 2014.A) 

Eksperthinnang on esitatud eraldiseisva dokumendina.  

7. MAAKONNAPLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA 

Tegevuskava on esitatud eraldi dokumendina. 


