Lisa 8. Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava
Jõgeva maakonnaplaneeringus on kavandatud maakonna ruumilised arengusuunad aastani 2030+.
Maakonnaplaneeringu elluviimine eeldab sihipärast tegevust ja koostööd riigi-, maakonna-, kohaliku
omavalitsuse ja erasektori vahel. Riigi valdkondlike arengukavade ja strateegiate koostamisel tuleb
arvestada maakonna tasandi planeeringute ja arengukavadega. Kohalikul tasandil toimub
maakonnaplaneeringu elluviimine läbi üld- ja teemaplaneeringute.
Maakonnaplaneeringu elluviimiseks on planeeringu lisana koostatud tegevuskava. Tegevuskava seob
omavahel ühelt poolt pika-ajalise visiooni ja kaugemad eesmärgid ning teiselt poolt konkreetsed
ülesanded ja sammud nende saavutamiseks.
Teisest küljest on tegevuskava oluline monitooringuvahend, millega jälgitakse planeeringu elluviimist.
Käesolevat tegevuskava võib ajakohastada vastavalt vajadusele Jõgeva maakonnaplaneeringu
põhilahendust muutmata.
Lisaks maakonnaplaneeringule endale, mis on koostatud koostöös ametkondadega ja mille koostamisse
on kaasatud kõiki olulisi osapooli, on ka selle elluviimise tegevuskava väga konkreetne
koostöökokkulepe. Selles on lepitud kokku konkreetsed ülesanded kavandatud tegevuste elluviimiseks ja
vastutajad/koostööpartnerid.
Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava ülevaatamist on otstarbekas viia läbi koos
maakondliku arengustrateegia tegevuskava ülevaatamisega.

Nr

Eesmärk

Peamine
tegevus

Ülesanded kavandatud
tegevuse elluviimiseks

Teostamise
aeg

1.

Asustusstruktuur ja
asustuse
suunamine

Olemasoleva
hajalinnastunud
ruumi sidumine
ühtseks
tervikuks

Toimepiirkonna keskuste
Jõgeva ja Põltsamaa
linnade ning tugitoimepiirkonna keskuse
Mustvee linna
arendamine
Toime ja tugitoimepiirkondade
omavaheline ning
sisemine sidustamine
(vastavalt planeeringu
ptk-le 2.1.3.)
Positsioneerumine LõunaEesti regionaalse
toimepiirkonna keskuse
Tartu linna suhtes
(regionaalsete
kvaliteetteenuste
kättesaadavuse tagamine
ühistranspordi korralduse
kaudu)

2017-2030

1

2017-2030

2017-2030

Vastutaja/
koostööpartner
Jõgeva Linnavalitsus,
Põltsamaa
Linnavalitsus,
Mustvee
Linnavalitsus,
maavalitsus1
Ministeeriumid,
kohalikud
omavalitsused,
maavalitsus

Maavalitsus,
kohalikud
omavalitsused

Pärast 15.10.2017 ühinemise järgselt moodustunud asjakohane kohalik omavalitsus.

1

Keskuste
võrgustiku välja
arendamine,
säilitamine,
tugevdamine

Maakonna erinevate
tasandite keskuste
funktsionaalsuse ja
vajaliku taristu tagamine

2017-2030

Ministeeriumid,
kohalikud
omavalitsused

Teenuste olemasolu ja
kättesaadavuse tagamine
maakondlikus,
piirkondlikes, kohalikes
ning lähikeskustes

2017-2030

Ministeeriumid,
kohalikud
omavalitsused

Ettevõtluse
toetamine ja
ettevõtlusalade
arendamine

Ettevõtlusalade inventuur
ja seire, andmebaasi
koostamine, vastava info
jagamine

2017-2020+

Maakonna
potentsiaalsete
ettevõtlus- ja
tööstusalade terviklik
väljaarendamine
(vastavalt planeeringu
ptk-le 2.3.)
Kehtestatud
üldplaneeringute üle
vaatamine ning uute
üldplaneeringute
koostamine, milles
arvestatakse
maakonnaplaneeringus
toodud lahendustega
Väärtuslikele maastikele
hoolduskavade
koostamine ning nende
elluviimine koostöös
kohalike kogukondadega
(vt planeeringu ptk 3.1.1.)
Rohelise võrgustiku
toimimise tagamine
(vt planeeringu ptk 3.1.7.)

2017-2030+

Kohalikud
omavalitsused,
Sihtasutus
Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus
Kohalikud
omavalitsused,
ettevõtjad

Kultuuriväärtuste
säilitamine

Erinevate
kultuuriväärtuste
säilimise tagamine
(vt planeeringu ptk 3.1.2.)

2017-2030

Väärtuslike
põllumajandusmaade
jätkusuutlikkuse
tagamine

Väärtuslike
põllumajandusmaade
väljaselgitamine, piiride
ja kasutustingimuste
täpsustamine,
andmekogu loomine

2017-2025

Asustuse ja
maakasutuse
suunamine

2

Ruumilised
väärtused

Maastikuliste
väärtuste
tähtsustamine,
säilimise
tagamine

2017-2025

Maavalitsus,
kohalikud
omavalitsused

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused,
kodanike ühendused

2017-2030

Keskkonnaamet,
kohalikud
omavalitsused,
maavalitsus
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet,
maavalitsus,
kohalikud
omavalitsused
Maaeluministeerium,
Keskkonnaministeerium,
kohalikud
omavalitsused,
maavalitsus
2

Puhkemaastike
väärtustamine
sh puhkeotstarbelised
veekogud

3

Tehnilised
võrgustikud

Keskuste vahel
kiirema ja
sujuvama
ühistranspordi
tagamine

Maanteevõrgu
arendamine ja
tehnilise
seisundi
parandamine

†

Maakondliku tähtsusega
puhkealade
väljaarendamine ja
puhkevõimaluste
suurendamine (vt
planeeringu ptk 3.1.3.)
Veekogude ja nende
äärsete alade
kasutusvõimaluste
suurendamine (vt.
planeeringu ptk 3.1.6.)

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused,
kodanike ühendused,
ettevõtjad,
Päästeamet

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused,
kodanike ühendused,
ettevõtjad,
Päästeamet

Busside ja reisirongide
sõidugraafikute
ühildamine
Parklate rajamine
(sõiduautod, jalgrattad)
suurematesse bussi- ja
rongijaamadesse
Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa maantee 2+2
sõiduradadega
maanteeks
väljaehitamine vastavalt
teemaplaneeringule
„Põhimaantee nr 2 (E263)
Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa trassi asukoha
täpsustamine km 92,0183,0“
Põhimaantee nr 2
Põltsamaa-Tartu lõigu
2+1 sõiduradadega
maanteeks
väljaehitamine vastavalt
„Põhimaantee 2 (E263)
Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa PõltsamaaTartu lõigu 2+1
möödasõidu
eskiisprojektile “
Planeeringuga määratud
perspektiivsete
tolmuvaba katendiga
teelõikude väljaehitamine
(vastavalt planeeringu
ptk-le 4.2.2.)

2017-2030

Maavalitsus,
AS Eesti Liinirongid

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused

2030+

Maanteeamet†

2016-2020+

Maanteeamet*

2017-2030+

Maanteeamet*,
kohalikud
omavalitsused

Maanteeamet lähtub oma tegevuse realiseerimisel kehtivast teehoiukavast.

3

Jalg- ja
jalgrattateede
võrgustiku väljaarendamine
Raudtee
arendamine sh
Tallinn-TartuPihkva liinil
rongide
maksimaalse
lubatud
piirkiiruse
tõstmine kuni
160 km/h

Maakonnaplaneeringuga
planeeritud jalg- ja
jalgrattateede rajamine
(vt planeeringu ptk 4.2.3.)
Uue Jõgeva raudtee
kaubajaama rajamine
vastavalt „Painküla
tööstuspargi raudtee ja
infrastruktuuri tehnilisele
projektile“
Tallinn-Tartu liinil kahe
rööpapaariga raudtee või
asjakohaste
möödasõiduvõimaluste
väljaehitamine

2017-2030+

Kohalikud
omavalitsused,
Maanteeamet

2030+

aktsiaselts Eesti
Raudtee,
ettevõtjad

2020-2030+

Tapa-Tartu raudteeliinil
vajalike õgvenduste
tegemine sh Kaarepere ja
Tabivere jaamade
vahelise Tabivere ja
Palamuse valdade piiril
oleva lõigu õgvendamine
(õgvendus väljub
raudteemaa piiridest)
Kahetasandiliste ristmike
ja ülekäigukohtade
rajamine ning sellega
seoses ühetasandiliste
ülesõitude sulgemine

2020-2030+

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
aktsiaselts Eesti
Raudtee,
Tehnilise Järelevalve
Amet
aktsiaselts Eesti
Raudtee,
Tehnilise Järelevalve
Amet

2020-2030+

aktsiaselts Eesti
Raudtee,
Tehnilise Järelevalve
Amet,
Maanteeamet,
kohalikud
omavalitsused

Sadamate
arendamine

Peipsi järve
väikesadamate
võrgustiku
väljaarendamine
(vt planeeringu ptk 4.2.5.)

2017-2030+

Elektrivõrgu
arendamine

Uue 110 kV pingega
elektriliini rajamine
Mustvee ja Alatskivi
alajaamade vahele

2017-2030+

Kohalikud
omavalitsused,
Peipsi
Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu,
ettevõtjad
Elering AS

Uue 110 kV pingega
elektriliini rajamine
Puurmani ja Voldi
alajaamade vahele

2017-2030+

Elektrilevi OÜ

4

Sidevõrkude
arendamine sh
kvaliteetse
andmeside
tagamine

Taastuvenergia
osakaalu
suurendamine
energiavarustuses

Ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni
arendamine

Jäätmemajanduse
arendamine
4

Riigikaitse
ja turvalisus

Riigikaitse
väljaõppe
taristu
arendamine

Olemasolevas
trassikoridoris
elektriõhuliinidel pinge
tõstmine 110 kV pingele
(vt planeeringu ptk 4.3.1.)
Lairibavõrgu arendamine
ning kiire internetiühenduse võimaldamine
kogu maakonnas,
lahenduste leidmine
„viimase miili“
probleemile
Biogaasi
koostootmisjaama
rajamine Jõgeva
maakonda
Taastuvenergia
kasutuselevõtu
soodustamine
ettevõtjatele ja
majapidamistele
Ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
väljaehitamine Peipsi
järve ääres
Reoveekogumisalade
laiendamine vastavalt
vajadusele (vt
planeeringu ptk 4.3.4.)
Torma prügila
arendamine Lõuna- ja
Kagu-Eesti keskseks
jäätmekäitluskeskuseks

2030+

Elektrilevi OÜ

2017-2030

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
kohalikud
omavalitsused

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused,
ettevõtjad

2017-2030

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
kohalikud
omavalitsused
Kohalikud
omavalitsused,
Päästeamet

Sobivaima alternatiivi
väljaselgitamine
Kaitseliidu 600 m
lasketiiru jaoks
Kaitseliidu 600 m
lasketiiru rajamine
Kaitseliidu 200 m
lasketiiru
väljaarendamine 300 m
lasketiiruks

2017-2030

2017-2030

Kohalikud
omavalitsused

2017-2030

OÜ Amestop

2017-2020

Kaitseministeerium,
Kaitseliit

2030+

Kaitseministeerium,
Kaitseliit
Kaitseministeerium,
Kaitseliit

2017-2030

5

