LISA 1
Maakonna ruumilise arengu analüüs
Lääne-Virumaa on maakond Põhja-Eestis, mis piirneb Harju, Ida-Viru, Jõgeva ja Järva
maakondadega ning Soome lahega (joonis 1).
Maakonnakeskusest Rakverest on pealinna Tallinna 99, Narva 113, Jõhvi 67 ja Tartusse 123
kilomeetrit. Rakverel on oma väljakujunenud positsioon Eesti asustussüsteemis, seda toetavad
igapäevase suhtluse tugevad seosed Tallinna, Tartu ja Ida-Viru linnastuga ning Lääne-Viru
maakonna piiridest kaugemale ulatuvad võrgustikud. Rakvere positsiooni tugevdamine Eestis
lähtub eelkõige kultuuri ja puhkemajanduse edendamisest, sellega on edukalt ka tegeletud.
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Üle Soome lahe Kotka linna on vahemaa Kunda sadamast 65 meremiili ehk ca 110 km.

Joonis 1. Lääne-Viru maakonna paiknemine

2014. aasta alguse seisuga on maakonna rahvaarv 60 000 elanikku (joonis 2), millega ollakse
maakondade võrdluses 5.-ndal kohal.
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Rakvere linnaregioon ja seosed teiste piirkondadega (Tartu 2008), lk 61

Joonis 2. Lääne-Virumaa rahvastiku paiknemine, 31.12.2011
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Võrreldes rahvaloendusi aastatel 2000 ja 2011, vähenes maakonna rahvaarv 11,7% (joonis 3).
Vaatamata asjaolule, et vahepealsel perioodil liitus Lääne-Viru maakonnaga Järvamaa
maakonnast Lehtse valla osa - rahvaarvu vähenemine endistes Lääne-Viru maakonna piirides
oleks olnud 13,8%.
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Joonis 3. Lääne-Virumaa rahvastiku muutus, 31.03.2000 – 31.12.2011
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Statistikaameti esitlus Lääne-Viru Maavalitsuses 28.05.2014,
http://laane-viru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering;jsessionid=2182757482522F56A95C5B0E620C1080.jvm2

Statistikaameti rahvaarvu prognoos näeb ette, et Lääne-Viru maakonna rahvaarvuks on 2030.
aastal ca 51 300 inimest ehk 14% vähenemist käesoleva hetkega võrreldes.
Arvestades jätkuvalt suurenevat inimeste mobiilsuse kasvu, siis tõenäosus, et inimese elu- ja
töökoht ning teenuste tarbimine piirdub ühe kitsa regiooni (maakonnaga) üha väheneb.
Järjest enam omandavad kaalu paindlikud, sagedased ja erinevad ühendused, mis inimeste elu-,
töökoha ja teenuste tarbimise piirkondi seob. Töökohtade kättesaadavus või mittekättesaadavus
ka ühenduste kaudu on inimestele põhiliseks elukohavaliku otsuse aluseks.
Piirkondade võimalikult stabiilse püsielanikkonna tagamiseks tuleb tegeleda töökohtade
loomisega ka kohapeal (joonis 4). Püsielanikkonda on vaja toimiva ja kvaliteetse sotsiaalse
taristu ning teenuse ülalpidamiseks, mis omakorda, koos hoitud looduskeskkonnaga on
eelduseks, et antud piirkonda peetakse atraktiivseks elukeskkonnaks.

Joonis 4. Kandis kohapeal töötavate inimeste osatähtsus kandi Eestis hõivatutest, REL 2011
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Statistiameti esitlus Lääne-Viru Maavalitsuses 28.05.2014
Statistiameti esitlus Lääne-Viru Maavalitsuses 28.05.2014
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Looduskeskkond ja -ressurss
Looduskeskkonna ja –väärtuste poolest on Lääne-Virumaa Eesti mõistes mitmekesine ja isegi
vastuoluline. Ligi 36% maakonna territooriumist on kaetud riigi strateegilise maavara põlevkivi,
fosforiidi ja tehnoloogilise lubjakivi maardlatega. Samas on Pandivere piirkond ühe väga olulise
loodusvara - põhjavee allikaks.
Maakonna põhjarannik ligi 60% ulatuses on Eesti tuntuima rahvuspargi Lahemaa osa, mille
eesmärgiks on kaitsta unikaalset rannamaastikku, püsielupaiku, aga ka traditsioonilist
inimasustust ranna-alal.
Lääne-Virumaal asuvad Eesti kõrgema mullaviljakusega ja intensiivsema kasutusega põllumaad
(joonis 5), eriti maakonna lõunaosas. Samuti on metsamajanduslik ressurss maakonnas
märkimisväärne.

Joonis 5. Kasutamata põllumajandusmaa paiknemine (sinine markeerib põllumaade intensiivset
5
kasutust)

Hetkel on maavarade kaevandamine tööstuslikus mahus seotud
tsemenditootmisega.
Arvestades üha suurenevat vajadust väetiste järele toidu tootmiseks, kütteainete järele
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Arengufondi ENMAK 2030 ettevalmistamise raames toimunud Kohalike Kütuste seminar 20.02.2014
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/67/Vohu%2C_V._Eesti_kasutamata_p%C3%B5llumajandusmaa._Res
surss%2C_struktuur_ja_paiknemine_20022014.pdf

energiavajaduse rahuldamiseks, aga ka vajadust jätkuvalt tagada Eesti energiajulgeolek sisemiste
energiaressursside toel, on surve nii põlevkivi kui ka fosforiidi kaevandamiseks maakonna
territooriumil kasvamas. Need suundumused või uuringute teostamise ettevalmistamine on
tõstatanud avalikkuse seas üldisemad küsimused elukeskkonna säilimise osas ja tekitanud pigem
negatiivse hoiaku maavarade kaevandamise suhtes. Maavarade kaevandamine võib olla ka
vastuolus teise ressursi, põllumajandusmaa kasvava kasutusele võtuga, mida tõendab üha
suurenev soov põllumajandusmaad omandada ja üha kõrgem põllumajandusmaa hind. Nii
maavarade kui põllumajandusmaa intensiivne kasutamine tõstab omakorda üles küsimuse
põhjavee kaitstusest, mille sisuliselt suurim reservuaar asub Pandivere piirkonnas.
Ka maakonna puhkemajanduslik ressurss on sõltuvuses teistest maakasutuse viisidest.
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Lähtudes asjaolust , et planeeringu perioodil (aastani 2030) intensiivset maavarade kaevandamist
maakonnas ei ole ette näha, kuid samas võib seda eeldada sellele järgneval perioodil, siis ongi
üheks peamiseks ülesandeks maakonnas kavandada tasakaalustatult maakasutust, arvestades
osapoolte huve ning vajadusi ning olemasoleva maaressursi potentsiaaliga. Praeguses olukorras
on maavarade kasutamisele õiguslikult antud pigem eelistatud positsioon, võrreldes teiste
kasutusaladega, mis võib pärssida teisi majandustegevusi või elukorraldust kohtades, kus
maakasutusviis muude väärtuste alusel oleks otstarbekam (nt põllumajandus, puhkemajandus,
metsamajandus, elamumajandus vms).

Transport
Lääne-Viru maakonda läbivad olulised Eesti riigi raudteeühendused Tallinnast St.-Peterburi,
Pihkva ja Riia suunal. Maakonda läbivad Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaantee.
Kundas asub regionaalne kaubasadam. Maakonna ühendatust eelkõige Tallinna suunal tuleb
lugeda heaks - neljarealine põhimaantee, tihe kommertsbussiliiklus, millele lisanduvad
rongiühendused. Valdav osa tööjõu pendelrändest (joonis 6) väljapoole maakonda on seotud
Tallinna ja Harju maakonnaga. Arvestades Ida-Virumaa potentsiaali töökohtade areaalina,
samuti Lääne-Virumaa võimalusi pakkuda head elukeskkonda nii Harju kui Ida-Virumaa
töötajatele või ka töökohti, on vajadus mõlemasuunalise piisava sagedusega ühistranspordi
järele, mis oleks ühendamas kogu Põhja-Eesti regiooni suuremaid keskusi.
Hetkel on idasuunal elektrirongiühenduse sagedus kordi suurem kui diiselrongiühendus, samas
kui raudtee elektrikontaktvõrk lõpeb (seega ka rongiühendusesagedus) väikeasulas Aegviidu,
mitte aga lähedastes keskuses nagu Tapa või Rakvere.
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Põlevkivi arengukava 2016-2030 http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/polevkivi-arengukava2016-2030

Joonis 6. Elukoha ja tööaja ankurpunkti vahel liikujate arv tööperioodil.
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Aastaid on räägitud regulaarse laevaühenduse loomisest Kunda ja Kotka vahel. Kunda sadam
kuulub AS Kunda Nordic Tsement´ile, kelle põhitegevuse juurde ei kuulu riikidevahelise
laevaühenduse loomine. Samas on ettevõte olnud viimastel aastatel huvitatud Kunda sadama
funktsionaalsuse laiendamisest ka reisisadamana, seda nii sadama enda kui ka maakonna arengu
seisukohast. AS Kunda Nordic Tsement ja Lääne-Viru Maavalitsuse algatusel läbi viidud
uuringu TRIK alusel on olemas Eesti poolne vajadus ja potentsiaal kauba ja inimeste (tööle
käijad, turistid) liikumiseks Kunda-Kotka liinil. Sillamäe sadama püüded taas käivitada ühendust
Kotkaga kinnitavad seda sama, et ühenduseks on potentsiaali. Laevaliikluse algatamist nii Kunda
kui Sillamäe suunalt ei tohi pidada konkureerivaks, vaid pigem tuleks siin näha võimalusi
koostööks liinil Sillamäe-Kunda-Kotka. Tähtis on riikide vaheline strateegiline (ja
regionaalpoliitiline) otsus, et kas Eesti ja Soome vaheline ühendus on korraldatud vaid ühest
kohast (Tallinn-Helsinki liinil) või aidatakse kaasa ühendusvõimaluste loomisteks ka teistest
piirkondadest. Regulaarse, rahvusvahelise laevaühenduse loomine annaks olulise võimaluse
majandussuhete intensiivistumiseks nii maakonna kui ka Ida-, Kesk- ja Lõuna-Eestile Ida-Soome
regiooniga, samuti pakuks uusi võimalusi inimeste liikumiseks nii tööleminekuks kui ka
turistidena mõlemas suunas.
Oluline riiklik strateegiline otsus on, kas alustatakse sarnaselt naaberriigile Soomele
rahvusvaheliste, ülepiiriliste arengukoridoride kujundamist nagu Lõunakaar, see on St.Peterburg
– Tallinn - Stockholm suunal ja mille eesmärgiks oleks suurendada kaupade ja inimeste liikumist
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Regionaalse pendelrände kordusuuring (Tallinn 2013), lk 5

nendes arengukoridorides ja seeläbi anda tuge regioonide arengule. Lääne-Virumaa omaks selget
potentsiaali nii kaubavoogude teenindamiseks logistilistes sõlmpunktides nagu Tapa, Rakvere ja
Kunda, samuti turistide teenindamiseks läbi oma kultuuri-, loodus- ja terviseturismi võimaluste.
Ka maakonnasisesed, maakonna suuremate keskuste omavaheliste ühenduste parendamine on
tähtis, mistõttu on oluline maakonna ühistranspordivõrk põhjalikult üle vaadata. Seda eelkõige
korralduslikust seisukohast, et saavutada optimaalseim kattuvus kõigi avaliku sektori vahendite
eest korraldatud transpordiliikide ja liinide vahel, et hõreasustatud piirkondades oleks kaetud
liikumisvajadus kui ka vastavus sõitjate hulgale. Samuti suurenev sõiduvõimaluste sagedus ja
paindlikkus, mida saavutataks otseliinide ja rohkemate ümberistumisvõimaluste integreerimise
kaudu.

Ettevõtlus
Lääne-Viru maakond toodab 3,5% kogu Eesti sisemajanduse koguproduktist, millega ollakse
taas 5. kohal maakondade lõikes. Põhja-Eesti regioon, kuhu Lääne-Virumaa kuulub, toodab aga
rohkem kui 70% Eesti SKP-st ehk siia on koondunud valdav osa Eesti majandusest. See mõjutab
Lääne-Viru maakonna ettevõtluskeskkonna kujunemist ning annab selged eeldused ja eelised
tuleviku arenguteks.
Maakonna ettevõtete aastakäibe järgi on suuremad ettevõtlusharud kaubandus, toiduainete- ja
puidutööstus, põllumajandus. Maakonna ettevõtlusstruktuur on mitmekesine ja seda
mitmekesisust on peetud ka maakonna majanduse üheks tugevuseks, kuna kriiside ajal
mitmekesisem struktuur tasakaalustab võimalikud negatiivsed mõjud. Maakondlik
spetsialiseerumine laiemas mõttes on ka üha keerukam, sest ettevõtlus ise on üha vähem piiratud
maakondlike, isegi riiklike piiridega ning infotehnoloogilised vahendid võimaldavad mõningates
valdkondades ka turge, partnereid leida ja tootmist korraldada vaatamata kaugetele vahemaadele.
Lääne-Viru maakonnas on otstarbekas maakonna avaliku sektori, haridus- ja teadusasutuste ning
ettevõtjate koostöös tähelepanu osutada sektoritele:






põllumajandus ja toiduainetetööstus – traditsioonilised maakonna ettevõtlusharud üha
kasvava toiduvajaduse ja -tootmise globaalse trendi valguses;
puidutööstus – traditsiooniline maakonna ettevõtlusharu, millel on maakonnas nii
tooraine kui ka hea logistiline baas;
ehitusmaterjalitööstus – traditsiooniline maakonna ettevõtlusharu, kus koostöös
arendatava intelligentsete hoonete pädevuskeskusega on võimalus rakendada
innovatsiooni toodetes;
transport ja logistika – eeldades ida-lääne ja põhja-lõuna suunalistele rahvusvahelistele
arengukoridoridele edendamist;



metalli- ja masinatööstus – arvestades naabermaakondade potentsiaali selles
ettevõtlusharus ja Lääne-Virumaa võimalusi pakkuda või koopereeruda alltöövõtus,
kasutada kvalifitseeritud tööjõudu.

Mitmekesisus on sobiv märksõna ka ettevõtlusalade puhul. Lääne-Virumaa oma asukohaga Eesti
suurimate majandus- ja ettevõtluspiirkondade vahetus läheduses omab võimalust ja potentsiaali
ettevõtlusalade arendamiseks. Investorite suurema ringi tagamiseks on vajalik ka
investeerimisvõimaluste suurem valik, mida saab pakkuda mitmekesiste investeerimiskohtade
(ettevõtlusalade) olemasolu nii maakonnasiseselt kui regioonis laiemalt. Lääne-Virumaa puhul
võime rääkida erineva 5-6 ettevõtlusala arendamisest. Üks suurim kitsaskoht täna on
ettevõtlusalade tehnilise taristu ebakohasuse kõrval ka puuduv koostöö erinevate ettevõtlusalade
vahel ettevõtlusalade spetsialiseerumisel, turustamisel ja tööjaotusel tugiteenuste osas. Selline
koostöö ettevõtlusalade arendamisel on hädavajalik.
Maakonnale on oluline majandusharu turism. Lahemaa – koos oma loodus- ja
pärandkultuurmaastike, rannapuhkuse alade ja mõisakompleksidega – on üks Eesti tuntumaid
külastuskeskkondi. Eelneval perioodil tublisti arendatud ja hästi toimivate Lahemaa
mõisakomplekside kõrval on ruumi ka teisteks mõisaturismi arendusteks.
Maakonna turismitoote mitmekesistamise hulka kuulub maakonna rahvaspordivõimalustega
seotud puhkealade, Võsu ja Kunda, rannaalade välja arendamine ning loodusturismiga seotud
toodete parendamine (sh maakonna lõunaosas Emumäe piirkonnas ja Äntu järvestiku aladel).
Maakonna rannikuala vajab mõnda mastaapsemat turismiettevõtet, samas Lahemaa rahvuspargi
piires kindlasti tõusevad üles looduskaitselised küsimused, mis ettevõtmise majanduslike
eesmärkidega ei pruugi kokku langeda. Küll rannikualal, kuid mitte traditsioonilist ranna-ala
puhkemajanduse iseloomu kandev on tsemenditootmise teemapargi arendamise kava Kundas,
mis võib kujuneda oluliseks atraktsiooniks põhjarannikul ja millel on olemasolev baas
arendamiseks ja konkurentsieeliseks idee unikaalsus.
Rannikuala turismimajanduse arendamise üheks potentsiaaliks, aga täna ka kitsaskohaks on
väikesadamate seisukord ja nende toimimine võrgustikuna. Kui 2013. aastal avati tegevuseks
Eisma väikesadam, siis maakonna ülejäänud väikesadamatel on kõigil vajadused vähemaksrohkemaks investeeringuteks alates sadamate veeteede mereohutuse tagamisest kuni sadama
rajatiste väljaehitamiseni. Ühenduste olemasolu on kriitiline faktor riigi kui turismisihtmaa
arendamisel. Seetõttu tuleb rõhutada veelkord Lääne-Virumaa jaoks heade ühenduste olemasolu
vajadust nii pealinna Tallinna kui Soome lahe regiooni suurima keskuse St.-Peterburgi suunalt,
samuti vajadust avada ühendus põhjasuunal üle Soome lahe.

Sotsiaalne keskkond
Sotsiaalse elukeskkonna strateegilisteks märksõnadeks on teenuste kättesaadavus ja kvaliteet.
Maakonna elanikkonna vähenemisega sotsiaalsete teenuste võrgustik langeb surve alla
kontsentreeruda, mis hõreasustatud piirkondades tähendab teenuste kättesaadavuse halvenemist,
sest ka ühistranspordiga teenuste kättesaadavuse tagamine vähese inimeste arvuga on
majanduslikult ülejõu käiv. Hariduse- ja meditsiiniteenuse puhul tuleb kindlasti silmas pidada
kvaliteeditingimust, et kus ka teenuse formaalsel kättesaadavusel tarbitakse teenust väljaspool
maakonda, kuna ei olda rahul tema kvaliteediga. Maakonna põhjarannikul, Vihula vallas mõjutab
sotsiaalset elukeskkonda ka elaniku sesoonsus, kus elanike arv suve- ja talveperioodil muutub
oluliselt ja muudab keerukaks elanike arvu muutumisele vastava sotsiaalse taristu ülalpidamise.
Õpilaste arv maakonna üldhariduskoolides on õppeaastast 2005/2006 kuni õppeaastani
2013/2014 langenud 31 % võrra ja seda kõige rohkem just 3. kooliastmes - 41% ja
gümnaasiumiastmes - 38%. Koolivõrk samal perioodil olulisel määral muutunud ei ole.
Gümnaasiumiõpilaste pendelrändes võib eraldi käsitleda Lääne-Viru maakonda ulatuvate
Tallinna toimepiirkonda. Kuigi selles piirkonna kantide hõivatud liiguvad tööalaselt Tallinna
suunal, käivad selle piirkonna lapsed koolis Lääne-Viru maakonnas asuvates koolides Kadrinas
ja Rakveres. Seega kui toimepiirkondi peaks määratlema haridusrändemustrite järgi, siis ei
kuuluks Vergi, Võsu, Palmse ja Loodu-Viitina kandid Tallinna, vaid Lääne-Viru
8

toimepiirkonda (joonis 7).

Joonis 7. Gümnaasiumitaseme õpilaste haridusränne, 31.12.2011
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Toimepiirkondade määramine – raport (Tallinn 2014), lk 35

Lähitulevik on toomas koolivõrgus muutusi, eelkõige gümnaasiumiastme korralduses.
Haridusministeeriumi poolt korraldatav EL ühtekuuluvuspoliitika meede üldhariduskoolide
valdkonnas on seadnud prioriteediks just end ümberkorraldavate koolide toetamise, mistõttu ka
Lääne-Virumaal on vajalik koolivõrgukava maakonna tasandil üle vaadata. Kava ülevaatamise
lisaaspekt, eriti maapiirkondades, peaks olema koolihoonete võimaluste arendamine ka teiste
avalike, sotsiaalsete teenuste pakkumiseks.
Maakonnas saab kutseharidust omada neljas ja kõrgharidust kahes haridusasutuses. Õpilaste arvu
vähenemine annab tunda ennast ka kutse- ja kõrghariduseasutuste tasemel, mis tähendab sisulist
omavahelist konkureerimist õpilaste pärast. Maakonna arengu mõistes on oluline, et maakonnas
säiliks nii kutse- kui ka kõrghariduse omandamise võimalused. Kuna õppeasutuse säilimine on
seotud õppida soovivate õpilaste arvuga, siis on vajadus pakkuda kaasajastatud ja tulevikku
vaatavaid õppekavu, mis peaksid olema rohkem seotud maakonna ettevõtluskompetentsidega,
selleks et siduda koolilõpetajaid maksimaalselt edaspidiselt maakonnaga ja ühtlasi tagada
kohalike ettevõtjate suurem toetus kutseharidusasutuste tegevusele maakonnas.
Tervishoiuteenuse korraldamises maakonna tasandil võiks tuua välja kaks peamist väljakutset,
see on üldhaigla teenuse säilimine maakonnas ja teiseks perearsti- ja tervisekeskuste võrgu
optimaalne ülesehitus, milleks on vaja nii riiklikul kui maakonnatasandil kokku leppida, mis on
perearsti või tervisekeskused, mismoodi tagada tervisetaristu kaasajastatus ja millised oleksid
suhted tervisekeskustel nende filiaalide või iseseisvate perearstikeskustega.
Lähtudes maakonnaplaneeringute toimepiirkondade ja tugi-toimepiirkondade metoodikast, võiks
Lääne-Viru maakonnas olla maksimaalselt neli suuremat tervise-(perearsti-)keskust Rakveres,
Tapal, Väike-Maarjas ja Kundas, kuid mis omakorda ei tähenda väiksemate, toimivate,
tingimustele vastavate perearstikeskuste kaotamist teistes keskustes.
Sotsiaalhoolekande teenused on kohalike omavalitsuste korraldada, milles siis omavalitsuse
suurusest ja ka finantsilisest võimekusest johtuvalt võib nende teenuste mitmekesisus suuresti
varieeruda. Võimalikult ühesuguse sotsiaalhoolekandeteenuste tagatus maakonnas võiks olla
väljakutseks ja selle väljakutse lahenduseks on omavalitsuste vaheline tihedam koostöö.
Arvestades rahvastiku vähenemise suundumust ja seda ikka rohkem keskustest kaugematest
piirkondades, seoses sellega üha kulukamat sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse tagamist neid
piirkondades ja survet teenuseid kontsentreeruda keskustesse, peab eelseisval perioodil jätkuvalt
rääkima kogukonnateenuste edasiarendamisest, mis võiks hõlmata lastehoidu, huvitegevust,
kogukonna turvalisust, ja mille korraldamise aluseks oleks püsivam kokkulepe ning rahastamine
teenuse pakkuja ja teenuse tellija vahel kui seda senini üksikprojektipõhine praktika võimaldab.
Arvestades maakondlike toimepiirkondade kahepoolset piiriületavat mõju, siis sotsiaalsete
teenuste kättesaadavuse korraldamise seisukohast on oluline koostöös selliste Ida-Viru
maakonna keskustega nagu Aseri, Sonda, Kiviõli, Avinurme.

Tallinn on ja jääb Lääne-Virumaa peamiseks tõmbekeskuseks nii tööareaalina kui ka paljude
teenuste tarbimiskohana kui ka elukoha valikuks (joonis 8).

Joonis 8. Lääne-Viru maakonna omavalitsustest igapäevaselt Tallinnasse käivate inimeste arv (Passiivse
9

mobiilpositsioneerimise andmed, www.positium.ee).

Lääne-Virumaa peab oskama kasutada positiivselt Eesti peamise keskuse potentsiaali pakkudes
omaltpoolt võimalusi mitte ainult omada suvemaju põhjarannikul, vaid püüdes tallinlasi
(harjumaalasi) püsivamalt siduda läbi mitmekesise puhkusevõimaluste, atraktiivse, samas
rahulikuma elukeskkonna, aga ka töötamise võimaluste pakkumise. Maakondlike
toimepiirkondade kontekstis sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse korraldamise seisukohast on
oluline kahepoolne koostöö Harju maakonna (teenindus-)keskustega nagu Aegviidu, Loksa.
Lääne-Viru maakonna lääneosa on ajalooliselt olnud tihedalt seotud Järvamaaga (joonis 9).
Käesoleval ajal on küll mõlema maakonna jaoks tõmbekeskuseks Tallinn, siis Lääne-Virumaal ja
Rakverel on kindlasti võimalust end pakkuda järgmiseks tõmbekeskuseks nii mitme äri-, puhkusja kultuuriteenuse valdkonnas ning samuti töökohtade pakkujana.
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Joonis 9. Järva maakonna omavalitsustest igapäevaselt Rakvere linna käivate inimeste arv
(Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed, www.positium.ee)10.
Perspektiivne Kunda-Kotka laevaühendus avaks ka Järvamaale laiema valikuvabaduse
ühenduseks Ida-Soomega. Ülepiirilise koostöö teemad Järvamaaga oleksid laiem
turismikeskkonna arendus SA Põhja-Eesti Turism raames, aga kitsamalt turismi alane koostöö
Kõrvemaa, Piibe maantee ja Puhta Vee Teemapargi turismitoodete arendamisel. Maakondlike
toimepiirkondade kontekstis sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse korraldamise seisukohast on
oluline kahepoolne koostöö Järva maakonna keskustega nagu Koeru, Järva-Jaani, Ambla.
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