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SISSEJUHATUS 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute 

koostamise. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Järva 

maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. 

Planeeritavaks alaks on Järva maakond. Kuigi planeeringu objektiks on maakond kui 

haldusüksus, on planeeringulahenduse kujundamisel vajalik vaadata üle maakonna piiriüleseid 

seoseid naaberaladega. 

Käesolev analüüs on esimene etapp maakonnaplaneeringu koostamisel. Analüüsi eesmärk on 

anda teavet maakonda iseloomustavate näitajate ja ruumiliste seoste kohta. Võimalusel on välja 

toodud valdkondlikud trendid alates aastast 2000. Lisaks on välja toodud valdkondlikud 

arenguvõimalused. Arenguvõimaluste väljatoomisel on tuginetud üleriigilisele planeeringule 

2030+, riiklikele, maakondlikele ja valdkondlikele arengustrateegiatele ning –kavadele. Arvesse 

on võetud ka maakonnaplaneeringu koostamiseks laekunud seisukohti. 

Analüüs on aluseks maakonna ruumilise arengu eesmärkide sõnastamisel ning 

planeeringulahenduste kirjeldamisel ja põhjendamisel.  

Järva maakonna sotsiaal-majanduslik ruumiline analüüs on koostatud koostöös konsultandi 

Ramboll Eesti AS ja Järva Maavalitsuse esindajatega: 

Järva Maavalitsus: 

Triin Pobbol arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 

Merli Virk planeeringute peaspetsialist 

Hannele Saksniit arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist 

Ramboll Eesti AS töörühm: 

Liisi Ventsel planeerija, planeeringu koostamise projektijuht 

Kristiina Ehapalu keskkonnaekspert, projektijuhi assistent 

Triin Lepland planeerija 

Veronika Verš KSH juhtekspert 

Kersti Ritsberg keskkonnaekspert, hüdrogeoloogia 

Kertu Arumetsa insener, veevarustus ja kanalisatsioon 

Raimo Pajula keskkonnaekspert, looduskeskkond 
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1. MAAKONNA ASEND JA PIIRID 

Järvamaa asetseb Kesk-Eestis ning on maakonna keskuse Paide linnaga Eesti südameks (Joonis 

1). Maakond piirneb põhjast Harjumaaga, kirdest Lääne-Virumaaga, kagust Jõgevamaaga, 

lõunast Viljandimaaga, edelast on väike kokkupuude Pärnumaaga ning läänest Raplamaaga.  

Järvamaa üldpindala on 2459,6 km2, mis moodustab Eesti pindalast ca 5%. Maakonna keskuseks 

on Paide linn. 2005. a eraldati Järvamaast Lehtse vald, mis liideti Lääne-Virumaaga. 

Maakonda läbivad olulised riigisisesed ja rahvusvahelised maantee- ja raudtee- 

transpordikoridorid: põhimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa; põhimaantee nr 5 Pärnu 

- Rakvere - Sõmeru; Tallinn – Rapla - Viljandi raudtee. 

 

Andmed: Maa-amet 

Joonis 1. Järvamaa asend Eestis  

 Haldusjaotus 

Maakond moodustub maakonna keskusest Paide linnast ning 11 vallast: Albu, Ambla, Imavere, 

Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa (Tabel 1 ja Joonis 2). 

Tabel 1. Järvamaa haldusjaotus 

Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2) 
Elanike arv 

(01.01.2014)1 
Asustusüksuste 

arv 

Paide linn - 10,03 8162 - 

Albu vald Järva-Madise küla 257,2 1137 16 

Ambla vald Ambla alevik 166,4 1971 13 

Imavere vald Imavere küla 139,6 838 12 

Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev 126,8 1516 9 

Kareda vald Peetri alevik 91,6 613 12 

Koeru vald Koeru alevik 236,8 2150 27 

Koigi vald Koigi küla 204,4 912 14 

Paide vald Paide linn 300,4 1581 28 

Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 132,1 967 13 

Türi vald Türi linn 598,8 9302 38 

Väätsa vald Väätsa alevik 195,3 1276 11 

                                                

1 Statistikaameti andmebaas 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/lehtse_vald
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Allikas: Järvamaa aastaraamat 2006 

Joonis 2. Järvamaa haldusjaotus 

 Kandid ehk paikkonnad 

Analüüsis on teatud teemasid käsitletud kantide (edaspidi paikkond) tasandil. Paikkond on 

asustussüsteemi esmane (alama astme) funktsionaalselt terviklik või ühtne osa, mille moodustab 

asustusüksus või nende grupp2. Antud mõistet kasutatakse edaspidi maakonnaplaneeringu 

koostamisel. 

Seni kasutusel olnud mõiste „kant“ on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on 

ühine “meie-tunne”. Ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile “oma”. Kant 

moodustub enamasti mitmest asulast: kandi moodustavad kas keskus ja selle ümber koondunud 

asulad või asulate rühm ilma olulise keskuseta3. 

Eelmise maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ on 

määratud 48 paikkonda. Paikkondade kasutamise põhjuseks teemaplaneeringu koostamisel on 

asjaolu, et aluseks on otstarbekas võtta asustusühik, mis ei ole sellise analüüsi tegemiseks liiga 

suur ega liiga väike. See peaks olema asustusühik, millel on kindel identiteet ja määratletav 

territoriaalne suurus. Järva maakonna paikkonnad on toodud Joonis 3. 

                                                
2 Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020. Siseministeerium, 2014. 

3 Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“, 2010. 
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Allikas: Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ 

Joonis 3. Järva maakonna paikkonnad 
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2. RAHVASTIK JA ASUSTUS 

Järvamaal elab Statistikaameti andmetel 01.01.2014 seisuga 30 425 inimest, mis moodustab 

Eesti rahvastikust 2,3%. Järvamaa rahvastikust 57% elab Paide linnas ja Türi vallas (vastavalt 

8162 in, 27% ja 9302 in, 31%). Ligikaudu veerand kogu maakonna rahvastikust elab Koeru 

(2150 in, 7%), Ambla (1971 in, 6%), Paide (1581 in, 5%) ja Järva-Jaani (1516 in, 5%) valdades.  

Maakond on tihedamalt asustatud maakonna keskuses ja selle lähiümbruses (Paide linn ja Türi 

vald). Tihedamalt on asustatud ka maakonna kirde- ja idaosa (Ambla ja Järva-Jaani vallad). 

Tihedam asustus paikneb suures plaanis maanteede läheduses. Looduslike tingimuste, suurte 

metsamassiivide ning raba- ja soomaastike tõttu on hõredamalt asustatud alasid rohkem 

maakonna loode- ja lõunapiirkonnas. Rahvastikutihedust illustreerib Joonis 4. 

 

Allikas: Statistikaamet, REL 2011 

Joonis 4. Järva maakonna rahvastiku paiknemine, seisuga 31.12.2011 

Rahvastikupüramiid 

Järva maakonna rahvastikupüramiid (Joonis 5) näitab, et maakonnas elab Eesti keskmisest enam 

eakamaid ning oluliselt vähem 20-40-aastaseid inimesi. Vaadeldes rahvastikupüramiidi alumist 

poolt on näha, et sündimus on märkimisväärselt vähenenud. Vähene sündimus on tingitud 

eelkõige aktiivsemas sünnituseas olevate naiste arvu vähesusest vanusevahemikus 20-35, 

aktiivse sünnitusea pikenemisest ning negatiivsest rändesaldost. Eeltoodust saab järeldada, et 

Järva maakond on vananeva rahvastikuga, mistõttu väheneb tööealiste elanike arv ja suureneb 

koormus sotsiaalsüsteemile. 
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Allikas: Statistikaamet 

Joonis 5. Järva maakonna rahvastikupüramiid, 01.01.2014 seisuga 

Rahvuseline koosseis 

Järva maakonnas elab kõige enam eestlasi (94,3%). Venelased moodustavad Järva maakonna 

rahvastikust 2,8% (Joonis 6). Üle-eestilises maakondade võrdluses on Järva maakonnas 

venelaste osakaal üks väiksemaid. 

 
Andmed: Statistikaamet 

Joonis 6. Järvamaa rahvuseline koosseis 2013. aastal 

 Muutused rahvastikus 

Eesti rahvaarvu muutuse viimase 40 aasta jooksul saab jagada kahte 20-aastasesse etappi. 

Aastatel 1970–1990 kasvas Eesti rahvastik pidevalt ja ühtlaselt, ent viimase 20 aasta jooksul on 

Eestlased; 94,3%

Venelased; 2,8%

0,9%
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rahvaarv vähenenud. Aastatel 2008–2010 on rahvaarvu kahanemise tempo oluliselt langenud ja 

2011. aasta lõpus võiks rääkida isegi stabiliseerumisest. Järva maakond kuulub kiirelt väheneva 

rahvastikuga maakondade hulka4. 

Perioodil 2000-2013 on Järva maakonna rahvaarv kahanenud umbes 7700 inimese võrra (20%). 

Protsentuaalselt kõige suurem on rahvaarvu vähenemine olnud Kareda vallas (269 in, 30%), 

Roosna-Alliku vallas (300 in, 24%), Koigi vallas (257 in, 22%) ja Türi vallas (2366 in, 20%). 

Väiksem on olnud rahvaarvu vähenemise osakaal maakonna keskuses Paides (1491 in, 15%) ja 

Paide vallas (242 in, 13%), Väätsa vallas (210 in, 14%) ja Koeru vallas (411 in, 16%). 

Rahvaarvu muutust illustreerib 2000. ja 2011. a rahvaloenduse tulemuste võrdlus (Joonis 7). 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ toob välja, et rahvastiku vananemise ja rahvaarvu mõõduka 

kahanemise kõrval jätkub tõenäoliselt ka aeglane linnastumine. Linnarahvastiku kasv on 

suhteline: selle absoluutarv ei suurene märkimisväärselt, kuid selle osakaalu tõstab 

maaelanikkonna kahanemine. Järva maakonnas linnastumistrendi näha ei ole. Alates 2000. 

aastast on rahvastiku osakaal linnade ja valdade vahel püsinud stabiilne, kui mitte öelda 

muutusteta. Paari protsendipunkti võrra on suurenenud Paide linna elanike osakaal. 

 
Allikas: Statistikaamet 

Joonis 7. Järva maakonna rahvaarvu muutus perioodil 31.03.2000-31.12.2011 

Rahvaarvu kahanemine on põhjustatud jätkuvalt negatiivsest iibest ja negatiivsest rändesaldost.  

  

                                                
4 Statistikaameti ajaveeb (http://statistikaamet.wordpress.com/2011/12/28/eesti-rahvastik-vaheneb-ja-vananeb-visuaalne-

statistiline-vaade/) 

http://statistikaamet.wordpress.com/2011/12/28/eesti-rahvastik-vaheneb-ja-vananeb-visuaalne-statistiline-vaade/
http://statistikaamet.wordpress.com/2011/12/28/eesti-rahvastik-vaheneb-ja-vananeb-visuaalne-statistiline-vaade/
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Rahvastikuprognoos 

Statistikaamet on koostanud kaks rahvastikuprognoosi: prognoos, mis võtab arvesse muuhulgas 

seniseid rändetrende, ja prognoos ilma ränneteta (Joonis 8). Joonisel kujutatud prognoosid 

näitavad, et rahvastiku vähenemise suurimaks probleemiks on väljaränne. 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 8. Järva maakonna rahvaarv aasta alguses, 2000-2014 ja 2015-2040 

Statistikaameti poolt koostatud omavalitsuste rahvastikupotentsiaal aastani 2040 näitab, et kõige 

suurem keskmine kahanemine toimub Türi vallasiseses linnas (-740 in, -15,2%). Väiksem on 

keskmine kahanemine Väätsa vallas (-58 in, -4,8%), Paide linnas (-616 in, 8%), Koigi vallas      

(-79 in, 9,2%) ja Paide vallas (-167 in, 11,9%). Ainukesena nähakse rahvastiku kasvu Imavere 

vallas (9 in, 1,1%). Ülejäänud valdades kahaneb rahavastik ilma rändeid arvestamata ca 13%. 

Sisse- ja väljaränne 

Maakonna rahvastiku kahanemise põhjuseks on nii negatiivne loomulik iive kui ka, võrreldes 

sisserändega suurem väljaränne (Joonis 9). Rändesaldo (arvestatud nii sise- kui välisrännet) on 

viimase kümnendi puhul püsinud pidevalt negatiivne. Negatiivne rändesaldo suurenes alates 

2009. aastast majanduslanguse tõttu. Siseränded toimuvad valdavalt Harjumaa ja Tallinna, 

samuti Pärnu, Jõgeva, Lääne-Viru, Tartu ja Viljandi maakondade vahel. Enamiku välismaale 

rännanute sihtkohaks on Soome, üksikutel juhtudel Suurbritannia ja Saksamaa. 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 9. Ränne Järva maakonnas 2000-2013 
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Tööränne 

Statistikaamet on koostanud analüüsi „Toimepiirkondade määramine“, 2014. Analüüsi eesmärk 

on koostada statistiline ülevaade inimeste töö- ja haridusalase liikumise kohta kõigi Eesti 

maakondade kohta ühtsete kriteeriumite alusel. Analüüs koostati paikkonna põhiselt ning aluseks 

võeti 2011. a rahva ja eluruumide loenduse andmed. Analüüsis on välja toodud paikkondade 

tööhõivemäär, paikkonnas kohapeal töötajate osatähtsus Eestis hõivatutest ja pendelrände 

peamine sihtkoht. 

Analüüsist tuleneb, et enamus Järva maakonna tööealistest inimestest käib tööl Järva 

maakonnas. Maakonnasiseselt on oluliseks tööalase rände sihtkohaks eelkõige Paide linn, mille 

mõjualas on enamik Järvamaa paikkondi (Joonis 10). 

Statistikaameti 2011. a rahvaloenduse andmetel on Järva maakonnas 12 661 hõivatut, kellest 

28% töötab väljaspool maakonda. Väljaspool maakonda töötajate peamiseks sihtkohaks on Harju 

maakond (8% maakonna hõivatutest) ja välismaa (5,9% maakonna hõivatutest). 

Allikas: Toimepiirkondade määramise raport. Siseministeerium, 2014 

Joonis 10. Peamised pendelrändevood paikkondadest linnalistesse asulatesse, 

31.12.2011 
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Statistikaameti koostatud ülevaade Eesti omavalitsusüksuste töörändest5 kajastab lisaks 

maakonnast väljuvale töörändele maakonnasisest töörännet (Joonis 11). 

  

Allikas: Eesti omavalitsusüksuste tööränne. Statistikaamet 

Joonis 11. Maakonnasisene tööränne Järvamaal, 2011 

Joonis illustreerib, et lisaks maakonnast välja suunduvale töörändele toimub aktiivne tööränne ka 

maakonnasiseselt. Peamisteks sihtkohaks on Paide linn. Olulisteks sihtkohtadeks on veel Ambla, 

Koeru ja Imavere vallad. 

Maakonnast väljuva töörände peamine sihtkoht on Tallinn, seda eriti maakonna 

põhjapoolsemates valdades. Eraldi võib välja tuua, et Imavere vallast suundutakse tööle 

Põltsamaa piirkonda, Ambla vallast Lääne-Virumaale Tapa valda, Albu vallast Harju maakonda 

Kõue valda. Mõningal määral esineb Tartu suunalist töörännet maakonna kagupoolsemates 

valdades. 

Järva maakonda tullakse tööle eelkõige Imavere valda, mis asub kolme maakonna piiril. Imavere 

valda tullakse tööle Viljandi maakonnast Võhma linnast, vähemal määral ka Kõo vallast ja Jõgeva 

maakonnast Põltsamaa vallast. Koigi valda tullakse tööle Jõgeva maakonnast Pajusi vallast. 

Koeru valda tullakse tööle Lääne-Viru maakonnast Rakke vallast ja Ambla valda tullakse tööle 

Tapa vallast. Paide linna ja Türi valda tullakse tööle Rapla maakonnas Käru vallast. 

Maakonnasisest töörännet analüüsiti lisaks Statistikaameti koostatud analüüsidele paikkondade 

tasandil. Selleks koostati Statistikameti andmete6 põhjal skeem ja arvutustabel Järvamaal elavate 

                                                
5 Rahva ja Eluruumide loendus 2011. Ülevaade eesti omavalitsusüksuste töörändest. Statistikaamet, 2014. Ü.Valgma, 

A.Tõnurist. 
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ja töötavate inimeste töörände elu- ja töökoha paikkondade järgi (Lisa 1 ja 2). Skeemil kujutatud 

andmed annavad täpsema ülevaade, kui palju inimesi liigub töö tõttu erinevate paikkondade 

vahel ning kui palju inimesi elab ja töötab samas paikkonnas. 

Arvuliselt kõige enam töötab elukohaga samas paikkonnas inimesi Paide linnas (2053 in) ja Türi 

paikkonnas (1181 in). Järgnevad Koeru (308 in), Järva-Jaani (216 in), Aravete (191 in), Imavere 

(166 in), Väätsa (126 in) ja Oisu (122 in). Elukohaga samas paikkonnas töötavate inimese 

osakaal paikkonna hõivatute arvust on suurim Koeru ja Imavere paikkonnas (61%), seejärel 

Päinurme paikkonnas (59%), Paide linnas (57%) ja Lõõla paikkonnas (53%). 

Järva maakonna 48-st paikkonnast neljas suureneb maakonnasisese paikkondade vahelise 

töörände tulemusel töötajate koguarv (paikkonnas elavate ja töötavate ning sisserändavate 

töötajate summa) ning ületab tööajal paikkonnas elavate töötajate arvu: Mäo (kasv 210 in, 

439%), Mündi (kasv 54 in, 163%), Imavere (kasv 54 in, 118%), Reopalu (kasv 1 in, 102%). Mäo 

märkimisväärne töötajaskonna kasv on tingitud sellest, et Mäo paikkonnas elab vähe inimesi, 

kuid Mäo on arenenud oluliseks töökohtade pakkujaks. 

Kõiki paikkondi iseloomustab tööalase väljarände suur osakaal – 40% ja enam.  

Analüüs tõendab, et oluliseks töökohtade pakkujaks on maakonna keskus Paide linn ja selle 

lähiümbruse paikkonnad Türi ja Mäo. Olulisteks töökohtade pakkujaks on veel Koeru, Järva-Jaani, 

Aravete, Imavere ja Oisu paikkonnad.  

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ toob välja, et elukeskkonna kvaliteet sõltub nii kohapeal kui 

ka lähiümbruses pakutavates töökohtadest ja teenustest. Samuti tuleb vältida maapiirkondades 

püsiasustuseta piirkondade teket. Seetõttu on oluline tagada töökohtade säilimine paikkondades, 

kus tööränne ei ole märkimisväärne, kuid kus töötab enamus paikkonnas elavatest töötajatest. 

 Detailplaneeringu kohustusega alad 

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on detailplaneeringu (DP) kohustusega alade ja juhtude 

määramine väljaspool linnu ja aleveid, kui need ei ole kehtestatud üldplaneeringuga määratud. 

Järva maakonnas on kehtivad üldplaneeringud 11. omavalitsusel. Üldplaneering on koostamisel 

Albu vallas (vastu võetud 21.03.2014). Uue üldplaneeringu koostamine on algatatud Paide linnas 

(16.04.2009) ja Koeru vallas (30.01.2014). Üldplaneeringute hetkeseis on toodud Tabel 2. 

Tabel 2. Järvamaa omavalitsuse üldplaneeringute seis (oktoober, 2014) 

Omavalitsus ÜP algatamise ostus ÜP kehtestamise otsus 

Paide linn 
03.07.1997 nr 57 

16.04.2009 nr 21 

10.10.2002 määrus nr 29 

- 

Albu vald 
22.04.1994 

05.06.2006 nr 30 

22.09.1995 

21.03.2014 nr 15 (vastuvõtmine) 

Ambla vald 19.04.2007 nr 16 24.09.2009 nr 15 

Imavere vald 18.11.2004 nr 28 19.06.2008 nr 13 

Järva-Jaani vald 28.09.2006 nr 32 27.08.2009 nr 29 

Kareda vald 18.11.2004 nr 27 22.09.2009 nr 17 

Koeru vald 
05.03.1998 nr 7 

30.01.2014 nr 4 

18.11.1999 määrus nr 20 

- 

Koigi vald 11.11.2004 nr 92 13.10.2011 nr 58 

Paide vald 21.05.1998 nr 14 27.10.2011 nr 48 

Roosna-Alliku vald 25.11.2004 nr 44 24.09.2009 nr 43 

Türi vald 30.08.2006 nr 131 25.06.2009 nr 55 

Väätsa vald 27.01.2005 nr 3 25.03.2010 nr 3 

 

                                                                                                                                                

6 Järva Maavalitsuse 09.04.2014 e-kiri. 
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Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on planeerimisseaduse (PlanS) § 3 lg 2 kohaselt 

linnad ja alevid ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel 

kompaktse asustusega territooriumi osadel. 

DP koostamise kohustusega alad on üldplaneeringutega üsna täpselt ära määratud ning võetakse 

arvesse maakonnaplaneeringu koostamisel. DP koostamise kohustusega juhtud tuleb 

maakonnaplaneeringu koostamise käigus täpsemalt analüüsida, arvestades muuhulgas 

looduskeskkondlikke piirangud (nt maardlad, nitraaditundlikud alad, nõrgalt kaitstud põhjaveega 

alad vms). 

Pooltes üldplaneeringutes on piirdutud DP kohustusega alade piiritlemisega planeeringu joonisel 

ning nimetamisega tekstilises osas. DP koostamise juhud väljaspool linnu ja aleveid ning 

väljaspool DP kohustusega alasid on määratud Ambla, Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa 

valdades. Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Väätsa vallas on DP koostamise kohustusega juhud 

samad. Järgnevalt on antud ülevaade üldplaneeringuga määratud DP koostamise kohustusega 

aladest ja juhtudest (Tabel 3).  

Tabel 3. Üldplaneeringutega määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alad 

ja juhud 

Omavalitsus DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustuse juhud 

Paide linn Paide linn - 

Albu vald 

Tiheasustusalad: Albu, Ahula, Järva-
Madise ja Kaalepi küla keskused ning 

planeeritavad elamu-, tootmis- ja 
ärimaad 

- 

Ambla vald 

 Planeeringujoonisel piiritletud 

tiheasustusega alad: Aravete, 
Käravete ja Ambla alevikud ning 
Roosna ja Jõgisoo küla keskused; 

 puhke- või spordiotstarbelise 
hoonestuse või maakasutusega alal; 

 miljööväärtuslikel aladel; 

 mõisakompleksid. 

 eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga 
objektide kavandamisel; 

 keskkonda ohustada või 
liikluskorraldust mõjutada võiva 
tööstus- või teenindusehitise 
kavandamisel; 

 kalda piiranguvööndis kinnistute 
jagamisel ja ehituskeeluvööndi 
vähendamisel; 

 maanteede kaitse- ja sanitaarvööndis; 

 põllu- ja metsamaa kruntimisel uue 
kompaktse hoonestuse ja intensiivse 
maakasutusega alade tekkimisel või 
selle tekkimise võimalusel; 

 Ambla Vallavolikogu algatusel 
põhjendatud vajadusel ka aladel ja 
juhtudel, millele ei ole 
üldplaneeringuga sätestatud 
detailplaneeringu koostamise 
kohustust. 

Lisaks on ÜPga määratud tingimused, 
millal tuleb DP koostada ka 

hajaasustusalades. 

Imavere vald 
Imavere ja Käsukonna küla keskused 
koos perspektiivse maakasutusega 

- 

Järva-Jaani vald 

Järva-Jaani ja Karinu külakeskuses 
määratud tiheasustusalad. Lisaks on 

välja toodud piirkonnad ja tänavad, kus 

vastavalt ÜPga määratud maakasutusele 
tuleb koostada DP 

- 

Kareda vald 

Planeeringujoonisel piiritletud kompaktse 

hoonestusega ja perspektiivse 
maakasutusega alad Esna ja Müüsleri 
küla keskuses ja nende lähiümbruses. 

Peetri aleviku keskus koos perspektiivse 
maakasutuse laiendustega Ämbra küla 

aladele 

- 
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Omavalitsus DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustuse juhud 

Koeru vald 
Koeru alevik, Vao, Ervita ja Väinjärve 

põhjakalda kompaktsemalt asustatud 
alad 

- 

Koigi vald 
Koigi, Päinurme ja Sõrandu külade 
kompaktsemalt hoonestatud alad 

Juhud väljaspool DP koostamise 
kohustusega alasid: 

 hajaasustatud kohtades maa-ala 
kruntideks jagamisel elamuehituse 
eesmärgil, kui soovitakse ehitada 
enam kui kolmest pereelamust 
koosnevat hoonete gruppi;  

 kämpingu või motelli rajamisel;  

 autoteenindusjaama, bensiinijaama 
rajamisel;  

 tootmise või tööstuse planeerimisel, 
kui tootmisest tulenevad üle antud 
piirkonda lubatud mõjud (müra, saast, 
heitgaasid jms) väljuvad tootmismaa 
piiridest ning mõjutavad lähiümbrust 
või kavandatakse rajada üle 1000 m2 
ehitusaluse pinnaga tootmis- või 
laohoonet. Koos detailplaneeringuga 
tuleb hinnata majandusele, 
sotsiaalsele ja looduskeskkonnale 

avalduvaid mõjusid planeeringu 
koostamise käigus;  

 uue tootmisala planeerimisel; 

 uue loomapidamishoone rajamisel, kui 
niisuguse linnu-, sea- või veisefarmi 
püstitamine, kus saab kasvatada 
rohkem kui 85 000 broilerit või 60 000 
kana, 3000 nuumsiga arvestuskaaluga 
igaüks üle 30 kilogrammi, 900 emist, 
450 lüpsilehma, 600 lihaveist või 900 
kuni 24 kuu vanust noorveist. 
Sellistele tingimustele vastav 
loomapidamishoone ei tohi asuda 
lähemal kui 500m eluhoonetest ja 
ühiskondlikest hoonetest. 

Lisaks võib vald nõuda DP koostamist 
aladel ja juhtudel, mis ei ole ÜP-ga 
määratud. 

Paide vald 

Viraksaare, Kriilevälja, Mündi, Tarbja, 
Anna, Sargvere, Mäeküla, Sillaotsa-Mäo 
külade kompaktse asustusega maa-alad 
koos perspektiivsete maakasutusega. 

Miljööväärtuslikud alad. 

Roosna-Alliku 
vald 

Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla 

kompaktse asustuse ala koos 
perspektiivse maakasutusega 

Väätsa vald 

Väätsa aleviku, Reopalu, Röa ja 
Jõekääru külade kompaktse asustusega 

maa-alad koos perspektiivse 
maakasutusega 

Türi vald 

 Tiheasustusalad: Türi linn, Särevere 

ja Oisu alevik, Türi-Alliku, Taikse, 
Ollepa, Kirna, Poaka, Pala küla 

Raademetsa suvilate ala, Lokuta, 
Kolu küla Kõltsi suvilad, Kabala, 
Kahala, Laupa ja Retla külaosad; 

 miljööväärtuslikud alad: 
külamiljööala Villeveres ja 

mõisamiljööalad Laupal ja Kolus; 

 üldplaneeringu põhijoonisel 
tähistatud ala Türi-Arkma ja 
Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia 

maanteede ristmiku piirkonnas. 

 hajaasutusega alal juhul, kui krundile 

soovitakse rajada hoonete ja rajatiste 
kompleksi, mille puhul on otstarbekas 
kõigi ehitiste kompleksne 
kavandamine; 

 hajaasutusega alal juhul, kui krundile 
soovitakse rajada sellist avalikkusele 
suunatud funktsiooniga ehitist, mille 
kasutusotstarve eeldab 
üldplaneeringus märgitud 
maakasutuse juhtfunktsioonist erineva 
katastriüksuse sihtotstarbe 
määramist; 

 hajaasustusega alal juhul, kui on ette 
näha, et kavandatava ehitise 
ehitamine või kasutamine võib kaasa 
tuua olulise mõju keskkonnale või 
piirnevate kinnisasjade sihipärasele 
kasutamisele; 

 juhtudel, kui soovitakse taotleda kalda 
ehituskeeluvööndi vähendamist. 
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 Tiheasustusalad 

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on maareformi seaduse § 7 lg 4 tähenduses tiheasustusalade 

määramine, kui need ei ole kehtestatud üldplaneeringuga (ÜP) määratud. 

Tiheasustusalade määratlemise kohta on Siseministeeriumi tellimusel koostatud „Uuring tihe- ja 

hajaasustusala määratlemise võimaluste kohta“ (Mati Tee, 2012). Uuring kirjeldab tiheasustusala 

mõiste tähtsust, selle laia kasutamist erinevates seadustes, analüüsib lähiriikide praktikat ning 

pakub välja, milliste kriteeriumite alusel võiks tiheasustusala määrata. Uuring toob välja, et 

tiheasustusalal on mõjutatud eelkõige majandustegevus, nt: ehituslubade väljaandmist, 

toiminguid kinnisvaraga, maksustamist, keskkonnakaitset ja loodushoidu, piirangute 

kehtestamist, jäätmekäitlust, aadressisüsteemi, liikluskorraldust, transpordisüsteemi ja paljut 

muud. 

Tabel 4 on toodud ülevaade üldplaneeringutega määratud tiheasustusaladest ning esialgne 

soovitus maakonnaplaneeringu ja edasiste ÜP-de koostamiseks. Ettepaneku tegemisel on esialgu 

lähtutud Statistikaameti kaardirakenduses7 kujutatud andmetest: elanike arv asustusüksustes ja 

elanike arv 1x1 km ruudustikus.  

Tiheasustusalade analüüsimisel selgus, et kõik ÜPd ei ole tiheasustusalasid määratud ning neid ei 

ole määratud ühtsetel alustel. Seetõttu on soovitav maakonnaplaneeringu koostamise käigus 

tiheasustusalade määramiseks välja töötada üldpõhimõtted, millest saaksid omavalitused 

edasiste ÜP-de koostamisel lähtuda. 

Tabel 4. Järvamaa omavalitsuse üldplaneeringutega määratud tiheasustusalad 

Omavalitsus 
Tiheasustus-

alad 
Käsitlemise soovitus maakonnaplaneeringus 

Paide linn Paide linn Arvestada 

Albu vald 

Albu, Ahula, 
Järva-Madise ja 

Kaalepi küla 
keskused. 

Soovitus tiheasustusalana täpsustada: 

  Albu külas määrata tiheasustusalaks kompaktselt asustatud ala 
Männi väikekoht. Külas elanikke 277, Männi väikekohas 1x1 

km ruudustiku alusel ligi 200. 

 Ahula küla keskuse kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 294.  

Soovitus mitte arvestada: 

 Järva-Madise küla keskust – külas elanikke (REL 2011) 75; 1x1 
km ruudustikus küla keskuse alal 36 elanikku. ÜP-ga planeeritud 

tiheasustusala hõlmab lisaks olemasolevale asutusele 
olemasolevaga sama suurt perspektiivset elamuala, mille 

realiseerumine 2030+ aasta perspektiivis on vähe tõenäoline. 

 Kaalepi küla keskust – külas elanikke 163; 1x1 km ruudustikus 
küla keskuse alal 99 elanikku. Pool tiheasustusalast moodustab 

tootmisala (end. laudad). 

Ambla vald 

Aravete, 
Käravete ja 

Ambla alevikud, 
Jõgisoo ja 

Roosna küla 
kompaktse 
asustusega 
piirkonnad. 

Arvestada: 

 Aravete aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku ääres 
asuvad põllumaad). Alevikus elanikke 769.  

 Käravete aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku ääres 
asuvad põllumaad ja hajusamalt asustatud alad). Alevikus 

elanikke 234.  

 Ambla aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku ääres 
asuvad põllumaad ja hajusamalt asustatud alad). Alevikus 

elanikke 299. 

Soovitus mitte arvestada: 

 Jõgisoo küla kompaktse asustusega piirkonda – külas elanikke 91; 
1x1 km ruudustikus küla keskuse alal 36 elanikku. 

Tiheasustusalast üle 3/4 moodustavad põllu- ja tootmismaad. 

 Roosna küla kompaktse asustusega piirkonda – külas elanikke 89; 
1x1 km ruudustikus küla keskuse alal 36 elanikku. Tiheasustusala 
liialt liigendatud, üle poole alast tootmis- ja maatulundusmaad. 

Imavere vald 
Ei ole ÜP-ga 
määratud. 

Soovitus määrata tiheasustusalaks Imavere küla olemasolev 

kompaktselt hoonestatud ala (v.a edelas asuvad tootmisalad, sest 1x1 

                                                

7 https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR 
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Omavalitsus 
Tiheasustus-

alad 
Käsitlemise soovitus maakonnaplaneeringus 

km ruudustiku alal elab seal alla 4 inimese). Külas elanikke 447, 1x1 
km ruudustikus küla keskuse alal 360 elanikku. 

Järva-Jaani 
vald 

Järva-Jaani ja 

Karinu 
külakeskused. 

Soovitus tiheasustusalana täpsustada: 

 Järva-Jaani alevi kompaktselt asustatud ala (v.a alevi idaosas 
asuvad põllumaad). Alevis elanikke 999. 

Soovitus mitte arvestada: 

 Karinu küla keskust – külas elanikke 181; 1x1 km ruudustiku 
andmetel ÜP-ga määratud tiheasustusalal alla 130 elaniku. Küla 

keskus ja elamualad paiknevad eraldi. 

Kareda vald 
Ei ole ÜP-ga 
määratud. 

Soovitus määrata tiheasustusalaks Peetri aleviku kompaktselt 
asustatud ala. Alevikus elanikke 213.  

Koeru vald Koeru alevik 

Soovitus tiheasustusalana täpsustada: 

 Koeru aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku põhja- ja 
lõunaosas asuva põllumaad ja hajusamal asustatud alad). Alevis 

elanikke 1178. 

Koigi vald 
Ei ole ÜP-ga 
määratud. 

Soovitus määrata tiheasustusalaks Koigi küla kompaktselt asustatud 

ala. Külas elanikke 376, 1x1 km ruudustikus küla keskuse alal ca 300 
elanikku. 

Paide vald 

Kõik DP 
koostamise 
kohustusega 

alad: 
Viraksaare, 
Kriilevälja, 

Mündi, Tarbja, 
Anna, Sargvere, 

Mäeküla, 
Sillaotsa-Mäo 

külade 
kompaktse 
asustusega 

maa-alad koos 
perspektiivse 

maakasutusega 
ja 

miljööväärtus-
likud alad. 

Arvestada: 

  Viraksaare küla kompaktselt asustatud ala (end. suvilapiirkond). 
Külas elanikke 91, kuid hoonestatud üksikelamute/suvilate krunte 

arv on ligi 200. Hoonete omavaheline kaugus sageli alla 6 m. 

 Kriilevälja küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 73. 
Paide linnaga tihedalt seotud ala. 

 Tarbja küla kompaktselt asustatud alad. Külas elanikke 227. 1x1 
km ruudustikus küla keskuses elanikke ligi 200. 

 Sargvere küla kompaktselt hoonestatud ala. Külas elanikke 191, 
1x1 km ruudustikus küla keskuse alal ca 130 elanikku. 

 Miljööväärtuslikud alad. 

Soovitus mitte arvestada: 

 Mündi küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 70. 

 Anna küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 70. 

 Mäeküla küla. Külas elanikke 27. Külas puudub olulise suurusega 
kompaktselt hoonestatud ala. 

 Sillaotsa-Mäo kompaktse hoonestusega ala. Mäo külas elanikke 
75, Sillaotsa külas 60. Külades puudub olulise suurusega 

kompaktselt hoonestatud ala. 

  

Roosna-Alliku 
vald 

Ei ole ÜP-ga 
määratud. 

Soovitus määrata tiheasustusalaks Roosna-Alliku aleviku 
kompaktsemalt asustatud ala (aleviku põhjapoolne osa). Alevikus 
elanikke 427, 1x1 km ruudustikus aleviku keskus ligi 400 elanikku. 

Türi vald 

Türi linn, 
Särevere ja Oisu 

alevik, Türi-
Alliku, Taikse, 
Ollepa, Kirna,  

Poaka, Pala küla 
Raademetsa 
suvilate ala, 
Lokuta, Kolu 
küla Kõltsi 

suvilad, Kabala, 
Kahala, Laupa 

ja Retla 
külaosad. 

Soovitus tiheasustusalana täpsustada: 

 Türi linna kompaktselt asustatud ala (v.a linna ääres asuvad 
maatulundusmaad). Linnas elanikke 5410. 

 Särevere aleviku kompaktselt asustatud alad. Alevikus elanikke 
675. 

 Oisu aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku ääres asuvad 
põllumaad). Alevikus elanikke 319. 

 Türi-Alliku küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 431, 
1x1 km ruudustikus küla keskuses elanikke 307. 

 Poaka küla suvilate ala. Külas elanikke 127, 1x1 km ruudustikus 
suvilate alal elanikke umbes 100 ning hoonestatud 

üksikelamute/suvilate krunte arv on ca 100. Hoonete omavaheline 
kaugus alla 10 m. 

 Kabala küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 279, 1x1 
km ruudustikus küla keskuses elanikke ca 210. 

Soovitus mitte arvestada: 

 Taikse küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 152, 1x1 
km ruudustikus küla keskuses ca 120 elanikku. 

 Ollepa kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 83. 

 Kirna kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 144. 

 Pala küla Raademetsa suvilate ala. Külas elanikke 85, Raademetsa 
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Omavalitsus 
Tiheasustus-

alad 
Käsitlemise soovitus maakonnaplaneeringus 

suvilate alal 20 katastriüksust. 

 Lokuta küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 178, 1x1 
km ruudustikus küla kompaktsemalt asustatud alal elanikke ca 77. 

 Kolu küla Kõltsi suvilate ala. Külas elanikke 118, 1x1 km 
ruudustikus suvilate alal elanikke ca 20, hoonestatud kruntide arv 

ca 50. 

 Kahala küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 122, 1x1 
km ruudustikus küla keskuses elanikke 106. 

 Laupa küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 187, 1x1 km 
ruudustikus küla keskuses elanikke ca 80. Hooned paiknevad 

hajusalt. 

 Retla küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 132, 1x1 km 
ruudustikus küla keskuses elanikke ca 100. Asustusstruktuur 

iseloomulik rida- ja tänavkülale. 

Väätsa vald 

ÜP-s nimetatud 
tiheasustus-

aladeks 
jäätmemajan-
duse peatükis 
Väätsa alevik, 
Röa, Reopalu, 

Piiumetsa, 
Lõõla. 

Soovitus määrata tiheasustusalaks: 

 Väätsa aleviku kompaktselt asustatud alad. Alevikus elanikke 558. 

Soovitus mitte arvestada: 

 Röa küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 155, 1x1 km 
ruudustikus kompaktsel asustatud alal elanikke alla 50.  

 Reopalu küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 117, 1x1 
km ruudustikus kompaktsel asustatud alal elanikke alla 100. 

 Piiumetsa küla. Külas elanikke 47. Tegu hajaasustatud 
piirkonnaga. 

 Lõõla küla. Külas elanikke 123, 1x1 km ruudustikus 
kompaktsemalt asustatud alal alla 100. 

 Asustuse arenguvõimalused 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ toob välja, et Eesti taotleb jätkuvalt asustussüsteemi 

üleriigilist tasakaalustamist eeskätt maakonnakeskuste võrgu kaudu, sest väikelinnad ja maa-

asulad ei suuda pakkuda piisaval hulgal ja küllalt mitmekesiseid töökohti ega teenuseid oma 

elanikele, kelle haridustase ja nõudmised elustandardi suhtes kasvavad sarnaselt kogu riigi 

elanikkonna soovidega. Tulenevalt vältimatutest rahvastikumuutustest kahanevad paljud maa-

asulad ja väikelinnad ka lähitulevikus, väheneda võib ka sealsete teeninduskohtade arv. 

Väikelinnade ja maapiirkonna asustuse püsimajäämist tuleb neis tingimustes soodustada nende 

parema sidustamise kaudu maakonnakeskuste jt suuremate linnadega toimepiirkondade sees. 

Siin on abi peamiselt maakondliku ühistranspordikorralduse parandamisest, mis peab täiendama 

ja osaliselt asendama kasvavat autoliikust. Transpordi edendamisele lisandub riigi toetusel kiire 

andmesideühenduse, erinevate e-teenuste ja kaugtöövõimaluste pakkumine kõikjal Eestis. 

Asustuse pikaajalist arengut peaksid muutma ning juhtima toimepiirkonnad ja nendevahelised 

ühendused. Üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ on Järva maakonnas toimepiirkonna 

keskusteks määratud Paide ja Türi linnad. Toimepiirkonna keskuseks on linnapiirkond, mis 

haaravad endasse linna ja selle lähialad, kus potentsiaalselt liigub iga päev 50% töötajatest. 

Järva maakonnas on sellisena linnapiirkond ette nähtud nii Paide kui ka Türi linna ümber. 

Toimepiirkondade ulatus ja suurus täpsustatakse maakonnaplaneeringu edasisel koostamisel. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 toob välja, et Paide linn ei ole tugevaks tõmbekeskuseks 

kogu maakonnale ning vajalik on Paide linna kui maakonnakeskuse võimekuse ja mõju 

kasvatamine. Samuti nähakse, et vajadus ja arusaamine väikeste omavalitsuste ühinemise 

vajalikkusest on kasvavas trendis. Arengustrateegia halduskorralduse üldeesmärk on: Paide kui 

maakonnakeskus on kujunenud tugevaks tõmbekeskuseks ning teenuskeskustes pakutakse 

kvaliteetseid avalikke teenuseid. Oluliste tegevussuundadena on muuhulgas välja toodud: 

 omavalitsuste liitumine kuni kolmeks tugevaks üksuseks; 

 Paide kui maakonnakeskuse kujundamine tugevaks tõmbekeskuseks;  

 Türi kui toimepiirkonna keskuse arendamine ja parendamine. 
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3. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 

Üleriigilise planeeringu 2030+ kohaselt on viimasel aastakümnel selgesti kahanenud teenuste 

kättesaadavus maapiirkondades. Olukorda on halvendanud nii ettevõtete otsused oma 

tegevuspunkte sulgeda (postkontorid jt), riigi otsused tõmmata ametiasutuste võrku kokkupoole, 

kui ka rahvaarvu vähenemise tagajärjel väikeste teeninduskeskuste ebapiisav kasutajaskond 

(koolide sulgemine jms). Samas ei tohi tekkida olukorda, kus maapiirkonnad muutuvad 

püsiasustuseta piirkondadeks. Inimene peab saama lähikonnast otstarbekal viisil esmatähtsaid 

teenuseid ning pääsema ühissõidukiga iga päev maakonnakeskusesse. Esmatähtsate teenuste8 

kättesaadavuse problemaatikaga on tegeletud põhjalikult maakondade sotsiaalse taristu 

teemaplaneeringuis, mida tuleb samuti arvesse võtta. 

Sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavust on analüüsitud Järvamaa maakonna 

teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2009). Andmete uuendamiseks ning 

muutuste selgitamiseks viis Järva Maavalitsus 2014 suvel läbi küsitluse. Küsitluses uuriti 

omavalitsustelt: 

 milliste teenuste kättesaadavus on täna probleemsem, võrreldes SI teemaplaneeringus 

käsitletuga; 

 millised teenused on täna paremini kättesaadavad, võrreldes SI teemaplaneeringus 

käsitletuga; 

 millised SI objektid asuvad paikkondades; 

 millised SI teenuseid pakkuvaid objekte on, võrreldes SI teemaplaneeringu koostamise 

ajaga, renoveeritud või juurde rajatud/ehitatud; 

 milliseid SI teenindusobjekte on pärast SI teemaplaneeringu kehtestamist suletud ja 

millistele suletud objektidele on leitud alternatiivne kasutusviis; 

 millised SI teenuseid pakkuvaid objekte ähvardab lähitulevikus sulgemine laste arvu või 

muu teenuse tarbijate sihtgrupi vähenemise tõttu. 

 Haridus 

Viimane aastakümme on näidanud, et Järva maakonna rahvaarv on vähenenud. Rahvaarvu 

vähenemise tulemusena on märkimisväärselt vähenenud õpilaste arv. Statistikaameti andmetel 

oli 2000. a õppeaasta alguses Järva maakonna koolides 6536 õpilast. 13 aastat hiljem on õpilasi 

poole võrra vähem – 2013. a õppeaasta alguses oli õpilaste arv 3176. Alates 2006. aastast on 

õpilaste arvu vähenemine aeglustunud, kuid oluliselt suurem aeglustus on toimunud alates 2009. 

aastast ning on järgnevate aastate lõikes olnud suhteliselt stabiilne (Joonis 12). Kõige enam on 

vähenenud 1.-6. klassi õpilaste arv ning kõige vähem gümnaasiumiõpilaste arv.  

                                                

8 Sotsiaalse taristu teemaplaneeringutes käsitleti teenustena esialgu alushariduse (lastehoid), alghariduse, põhihariduse ja keskhariduse 

pakkumist, perearsti tööd, ravimimüüki (apteek), seltsimaja (kogukonnakeskus) ja maakonnakeskuse tegevust. Neile lisandusid teenused, mida 

pakuvad pank, päevakeskus, raamatukogu, avalik internetipunkt, staadion, kultuurikeskus, rahvamaja, spordiväljak, spordisaal (võimla), 

vallavalitsus ja postiasutus, samuti esmatarbekaupade müük (kauplus). 
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 12. Õpilaste arv üldhariduskoolides õppeaasta alguses 2000-2013 

Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on 2014. a õppeaasta alguses Järva maakonnas 57 

haridusasutust (Joonis 13): 15 lasteaeda (sh 1 laste mängutuba), 6 lasteaed-põhikooli (sh 1 

lasteaed-algkool), 9 põhikooli (sh 1 erivajadustega laste põhikool), 7 gümnaasiumi (sh 1 

täiskasvanute gümnaasium), 1 kutsekool ja 18 huvikooli (huvikeskus, muusika- ja spordikoolid). 

Lisaks asub Kareda vallas Vodjal Rocca al Mare Kooli filiaalina Vodja Individuaalõppekeskus 

(erivajadustega laste põhikool). 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 eesmärgi kohaselt koosneb Järvamaa haridusvõrk 

kodulähedastest, konkurentsivõimelist haridust andvatest, erinevate kooliastmetega 

põhikoolidest, ühest (riigi)gümnaasiumist, kutsehariduskeskusest ning 

täiskasvanukoolitusasutusest. Selle eesmärgi täitmiseks tuleb haridusvõrku korrastada ja 

õpikeskkonda kaasajastada. Nimetatud haridusvõrgu korrastamist on käsitlenud ka Haridus- ja 

Teadusministeeriumi tellimusel koostatud Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 

2020 (Praxis, 2014). Analüüs toob välja, et Järva maakonnas peaks praeguse 18 

tavaüldhariduskooli asemel 2020. aastaks alles jääma 13.  

Järvamaa 1998. aastal koostatud maakonnaplaneering näeb ette paindliku täiskasvanukoolituse 

süsteemi loomist; õpetajate koolituskeskuse rakendamist; psühho-sotsiaalse nõustamiskeskuse 

loomist; Tartu Ülikooliga koostöö jätkamist ja arendamist; kutseõppe võimaluste avardamist 

tütarlastele, keskharidust omandavatele noortele, erivajadustega inimestele ja põhiharidust 

mitteomavatele noortele; väljakujunenud huvihariduse süsteemi toetamist; õppetöö taseme 

tõstmist õpetaja kutsemeisterlikkuse tõusu kaudu ning maakonna õppeasutuste tugevate külgede 

väljaarendamise soodustamist õppekavade arendamise kaudu. 

Järvamaa maakonna teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2009) käsitleti 

hariduse kättesaadavust kui esmatasandi teenust. SI teemaplaneeringust nähtub, et mõningates 

paikkondades peeti ebapiisavaks alghariduse ja üldkeskhariduse kättesaadavust.  
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Andmed: Eesti Hariduse Infosüsteem, seisuga 10.09.2014 

Joonis 13. Haridusasutused Järva maakonnas 

Järva Maavalitsuse poolt läbiviidud küsitlusest selgus, et haridusasutuste kättesaadavus, 

võrreldes SI teemaplaneeringu käsitletuga ei ole muutunud probleemsemaks. Imavere, 
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Käsukonna ja Koeru paikkondades leiti, et sinna oleks vaja juurde lastehoiuteenust. Paljudes 

paikkondades vajavad haridusasutused renoveerimist. Türi paikkonda oleks lastele vaja 

korralikke sportimisvõimalusi ning tuleks juurde ehitada lasteaed ja renoveerida põhikool. 

Perioodil 2009-2014 on suletud üks lasteaed (Kabala paikkonnas), üks lastehoiuteenus 

(Sargveres). Türil on endise kahe gümnaasiumi asemel üks puhas gümnaasium (Türi 

Ühisgümnaasium) ja üks põhikool (Türi Põhikool). Lähitulevikus on võimalik, et suletakse õpilaste 

vähesuse tõttu Peetri paikkonnas lasteaed ja põhikool ning Järva-Jaanis gümnaasium juhul, kui 

maakonna keskuses avatakse riigigümnaasium. 

Küsitlusest selgus ka, et Türi vallas on gümnaasiumihariduse kättesaadavus muutunud 

paremaks, kuna koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena eraldati põhikoolid ja gümnaasium, 

mis tagab kvaliteetsema gümnaasiumihariduse. Pärast SI teemaplaneeringu koostamist on 

haridusasutusi osaliselt renoveeritud ja laiendatud (Järva-Jaani paikkonda lasteaed, Koigi 

paikkonda lastehoiuteenus ja Koeru paikkonda gümnaasium). 

Haridusränne ehk õpiränne 

Statistikaameti koostatud analüüsis „Toimepiirkondade määramise raport“ uuriti 

gümnaasiumitaseme õpilaste haridusrännet. Haridusrände analüüsi tulemused kinnitavad, et 

tugevates tõmbekeskustes käib koolis õpilasi peaaegu kõikidest maakonna paikkondadest. Järva 

maakonnas on gümnaasiumirände sihtkohtadeks Paide ja Türi linnad, vähemal määral Koeru ja 

Järva-Jaani. Üle maakonna piiri on gümnaasiumiränne tagasihoidlik – vaid Ollepa paikkonnast 

Võhma linna (Viljandi maakond). Naabermaakondadest liigub Järvamaale gümnaasiumisse õpilasi 

Lääne-Virumaalt (Vajangu paikkond) Järva-Jaani ja Raplamaalt (Käru paikkond) Türile. 

Gümnaasiumiõpilaste ränne paikkondadest on kujutatud alljärgneval joonisel (Joonis 14). 

Joonisel on eraldi kajastatud rände osakaal paikkonnas õppivatest gümnaasiumiõpilastest 

protsentides (30-100%).  

Kõige olulisem tendents, mis määrab õpirände, on kooli kaugus kodukohast. Suurem osa noori 

õpib kodu lähedal väiksemas keskuses asuvas koolis ja ei pendelda pikki vahemaid.9 

 
Allikas: Toimepiirkondade määramise raport. Siseministeerium, 2014 

Joonis 14. Gümnaasiumiõpilaste õpiränne, REL 2011 

                                                

9 Toimepiirkondade määramise raport. Siseministeerium, 2014 
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 Teenuste kättesaadavus 

Järva maakonna 2009. aasta kehtestatud sotsiaalse infrastruktuuri (SI) teemaplaneeringus leiti, 

et probleemseteks teenusteks on alushariduse (lastehoid), põhihariduse, üldkeskhariduse, 

ravimimüügi, pangateenuste, esmatarbekaupade (kaupluste), postiteenuse ja arstiabi 

kättesaadavus. Kõige rohkem probleemseid teenuseid oli Mustla (13 probleemset teenust), Anna 

(12) ja Saueaugu (11) paikkondades. Sellise olukorra on tekitanud peamiselt puudulik 

transpordiühendus maakonnakeskusega.  

Sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavust võib SI teemaplaneeringu kohaselt Järvamaal lugeda 

heaks, kuna 48 paikkonnast 15 paikkonnas probleemid puudusid (Ahula, Karinu, Kareda, 

Müüsleri, Kuusna, Koigi, Mäo, Roosna-Alliku, Valasti, Viisu, Kabala, Laupa, Oisu, Türi ja Väätsa 

paikkonnas), 15 paikkonnas oli raskusi ühe teenuse kättesaadavusega, 15 paikkonnas probleeme 

2-4 teenusega ja ainult 3 paikkonnas oli probleem laialdasem (11 ja enam teenusega 

probleeme). 

2014. aastal viidi kõikides Järvamaa omavalitsustes läbi küsitlus, et kaardistada tänase seisuga 

paikkondades olevad probleemsed ja suletud teenused. Samuti sooviti teha kindlaks, milliste 

teenuste kättesaadavus on võrreldes 2009. a kehtestatud teemaplaneeringuga paranenud, mida 

ähvardab sulgemine või mida omavalitsuste hinnangul oleks vajalik juurde lisada (Lisa 3). 

Küsitlusest selgus, et kõige probleemsemateks teenusteks maakonnas on kauplusauto ja 

ühistransporditeenus. 

Viimase 5 aasta jooksul on Järvamaal Albu, Roosna-Alliku, Kareda ja Türi vallas lõpetanud 

tegevuse kauplusauto, mistõttu on 12 paikkonnas selle teenuse kättesaadavus halvenenud. 

Probleemi aitaks parandada parem ühistranspordiühendus, mis võimaldaks inimestel muretult ja 

ohutult poes käia. Ent paraku on just ühistransporditeenus teine kahest kõige probleemsemast 

teenusest Järva maakonnas (probleemne tervelt 16 paikkonnas). Peamiselt on 

ühistranspordiliinide sageduse vähendamine seotud nõudluse vähenemisega, mis on otseselt 

seotud rahvaarvu vähenemisega. Kui pole inimesi, kes teenuseid kasutaks, pole ka teenuste 

pakkumine vajalik. Selline tendents võib aga omakorda hoogustada asustuse hääbumist, sest 

inimeste jaoks muutub elamine nendes kohtades problemaatiliseks. 

Võrreldes SI teemaplaneeringuga on teenuste kättesaadavuse olukord üldiselt halvenenud, kuna 

paikkondade arv, kus probleemid puuduksid, on vähenenud. Hetkel on vaid Kuusna, Mäo ja 

Väätsa need paikkonnad, kus probleemid puuduvad. Mäo ja Väätsa asuvad Paide linna ümbruses, 

mistõttu on seal ka teenuste kättesaadavus linna läheduse tõttu hea. Peamiselt on probleemid 

tekkinud sellest, et ühistranspordi kättesaadavus on halvenenud, mis pärsib ka teiste teenuste 

kättesaadavust.  

Teenuste kättesaadavuse küsitluse andmetel on teemaplaneeringuga võrreldes paranenud 

päästeteenuse ja kiirabi kättesaadavus – Türi linna rajati uus kiirabibaas. Päästeteenus on 

paranenud Koeru vallas päästekomando võimekuse paranemise tõttu ning Koigi vallas 

vabatahtliku päästekomando lisandumise tõttu.  

Lisandunud teenused Türi linna (Türi hoolekandeküla, õpilaskodu, mänguväljak, kiirabibaas ja 

rulapark) on otseselt seotud sellega, et kõigi nimetatud teenuste kättesaadavus on Türi 

paikkonda ümbritsevates paikkondades paranenud. Ahula paikkonda ehitatud noortekeskus võib-

olla ka põhjuseks, miks noortekeskuse kättesaadavus on paranenud Kaalepi paikkonnas. 

Märgatavalt on Järva maakonda lisandunud sotsiaalseid teenuseid:  

 Ahula ja Väätsa paikkond – noortekeskus; 

 Imavere paikkond – sotsiaalmaja ja sotsiaaltöötaja vastuvõtupunkt, päevakeskus; 

 Koigi paikkond – seltsimaja; 

 Väike-Kareda ja Sõrandu paikkond – sotsiaaltransport; 

 Türi paikkond – hoolekandeküla. 

Sotsiaalsete teenuste lisandumine peab ka tulevikus tõenäoliselt jätkuma, seda eelkõige 

rahvastiku vananemise aspektist lähtuvalt.  
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4. MAJANDUSTEGEVUS JA ETTEVÕTLUSKESKKOND 

Majandusaktiivsus ning hea ettevõtluskeskkond on iga kohaliku omavalitsuse arengu mootoriks, 

mis kokku kujundavad maakonna ilme. Siinkohal mängivad olulist rolli lisaks erialase väljaõppega 

tööjõu olemasolule ka looduslikud eeldused ning ajalooliselt kujunenud majandusvaldkonnad. 

Kuigi Järva maakond on üks olulisemaid primaarsektori eestvedajaid ning viljakate muldadega 

maakondi, on enamus ettevõtteid teenindavas (tertsiaar) sektoris. Statistikaameti andmetel on 

Järvamaal statistilisse profiili10 kuuluvaid ettevõtteid 2013. aasta seisuga 2026. Primaarsektoris11 

tegutseb 2013. aasta seisuga 30% ettevõtetest (Joonis 15). 

 
Andmed: Statistikaamet 

Joonis 15. Ettevõtete osakaal tegevusvaldkondades 2013. aastal Järva maakonnas 

Maakonnas on peamiselt väikese töötaja arvuga (ettevõttes vähem kui 10 töötajat) ettevõtted. 

2013. a seisuga oli kõikidest Järvamaa ettevõtetest alla 10 töötajaga ligikaudu 93%. Üle 50 

töötajaga ettevõtteid on tänase seisuga kokku 19. Paide linnas selliseid ettevõtted 7, Türi vallas 

5, Paide vallas 4, Ambla ja Väätsa vallas 1.12 Järva maakonnas asub ka kaks üle 250 töötajaga 

ettevõtet, mis mõlemad asuvad Paide linnas. Enam kui 50 töötajaga ettevõtete arvu 

iseloomustab alates 2004. aastast kahanemine – väiksem on see üle 250 töötajatega ettevõtete 

puhul. Kõiki loetletud valdasid iseloomustab logistiliselt hea asukoht tehnilise infrastruktuuri 

suhtes, mis omakorda soodustab selliste ettevõtete koondumist. 

Majandussektorite osakaalu muutus viimase 13 aasta jooksul näitab primaarsektori märgatavat 

langustrendi ning tertsiaarsektori13 kasvu. Samas viimase 4 aasta on majandussektorite osakaal 

olnud stabiilne ning muutused protsentuaalselt väikesed. Sekundaarsektori14 osakaal on alates 

2001. a olnud kõige stabiilsem ning püsinud 13-20% piires (Joonis 16).  

                                                
10 Statistiline profiil - majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste, 

mittetulundusühingute) kogum. Peale äriregistrisse registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjate andmete on majandusüksuste 

statistilises registris maksukohustuslaste registrisse registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Statistilise profiili 

maakondlik jaotus põhineb kontaktaadressidel, mis on enamasti üksuste reaalne tegutsemiskoht. 

11 Primaarsektor - põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus. 

12 Statistikaameti andmebaas. 

13 Tertsiaarsektor - hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja 

toitlustus; info ja side; finants- ja kindlustustegevus; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; 

haldus- ja abitegevused; avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja 

sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused. 

14 Sekundaarsektor - mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja auruvarustus, veevarustus, kanalisatsioon, 

jäätme- ja saastekäitlus, ehitus. 
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 16. Majandussektorite osakaal Järva maakonnas 2000-2013 

Järva maakonda iseloomustab ettevõtete tugev kontsentreerumine maakonna tõmbekeskustesse 

Paide linna ja Türi valda. Tõmbekeskused ja neid ümbritsevad vallad on peamised 

majandussektoreid vedavad piirkonnad. 2013. aasta seisuga on üle 50% primaarsektori 

ettevõtete osakaaluga Imavere, Koigi ja Kareda vallad. Seevastu maakonna linnadesse (Paide 

linn ja Türi vallasisene linn) on koondunud pigem tertsiaarsektoris tegutsevad ettevõtted, mis on 

linnalistele asulatele ka igati iseloomulik. Üle 50% osakaaluga on tertsiaarsektori ettevõtteid ka 

Järva-Jaani vallas (Joonis 17). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 17. Aastate keskmine sektoriline jaotus haldusüksuste kaupa perioodil 2000-

2013 

Ettevõtete arv haldusüksustes tegevusvaldkondade kaupa kirjeldab ilmekalt seda, mis on 

kohaliku omavalitsuse jaoks suurim majandusvaldkond (Joonis 18). Jooniselt on välja jäetud 

primaarsektori osakaal, kuna see on kõigis haldusüksustes (v.a Paide linn) nii suur ning seega 

oleks graafikul liialt domineeriv.  
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 18. Ettevõtete tegevusvaldkonnad ja ettevõtete arv (va primaarsektor) 

haldusüksustes 

 Põllumajandus 

Järva maakonnas paiknevad ühed Eesti viljakaimad põllumaad (ptk 8.5), mistõttu on 

põllumajandustööstusel maakonna kontekstis oluline roll15. Põllumajanduse arengule on 

looduslikest teguritest aidanud kaasa viljakad mullad ning suur põllumajandusliku maa 

osatähtsus. Järvamaa põllumajandusmaade viljakus ületab Eesti keskmise põllumullaviljakuse ja 

valdavalt on tegemist leostunud ja leetjate liivsavimuldadega. 

Põllumajandusmaa pindala 2013. aastal oli 894 km2, mis moodustab maakonna kogupindalast 

36%. Sellest põllukultuuride kasvupind on 613 km2, mis moodustab kogu põllumaast 69%.16 

Peamised põllumajanduspiirkonnad asuvad kirde-, ida- ja edelaosas. 

Põllukultuuridest kasvatatakse peamiselt teravilja (talinisu, suvinisu, oder), rapsi, rüpsi, vähemal 

määral kartulit ning kaunvilju, kogusaagilt on kõige suurem teravilja saak. Põllukultuuride 

kasvupind perioodil 2010-2014 oluliselt muutunud ei ole, seevastu põllukultuuride kogusaak on 

suurenenud ca 36%, kõige rohkem teravilja saak ca 43%17. 

2013. aasta käibe ja ärikasumi, käibe ja kasumi kasvu, rentaabluse ja varade tootlikkuse põhjal 

kokku pandud Äripäeva Järvamaa edukamate ettevõtete tabelis kahekümne parima ettevõtte 

seas on põllumajandustootjaid 8: Peetri Põld ja Piim AS, Väätsa Agro OÜ, TAC-Ettevõtted AS, 

                                                
15 http://www.stat.ee/ppe-jarva-maakond 

16 Kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine, 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/8/8b/Vohu,_V._Kasutusest_v%C3%A4ljas_olev_p%C3%B5llumajandusmaa_Ees

tis.pdf 

17 Statistikaamet 
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Koigi OÜ, Järva PM OÜ, Tammsaare OÜ, Risti Agro AS ja Sargvere Põllumajandusühistu TÜH. 

Toiduainetööstuse esindajana on kahekümne parima seas Piimandusühistu E-Piim TÜH.18 

Kõige suurem on põllumassiivide osakaal PRIA andmetel Järva-Jaani ja Kareda vallas (Tabel 5), 

moodustades kogu omavalitsuse pindalast vastavalt ca 53% ja 46%. Väiksem on põllumassiivide 

osakaal Paide vallas.  

Tabel 5. Järva maakonna põllumassiivide pindala KOV lõikes 

Omavalitsus (KOV) 
Põllumassiivi 

pindala (ha) 

KOV pindala 

(ha) 

Põllumassiivi 

osakaal KOV 

pindalast 

Järva-Jaani vald 6 698,76 12 680 53% 

Kareda vald 4 249,91 9 160 46% 

Ambla vald 7 235,16 16 640 43% 

Koeru vald 9 337,39 23 680 39% 

Roosna-Alliku vald 4 647,21 13 210 35% 

Türi vald 20 089,39 59 880 33% 

Koigi vald 6 678,64 20 440 33% 

Imavere vald 4 387,66 13 960 31% 

Väätsa vald 5 042,31 19 530 26% 

Albu vald 6 353,49 25 720 25% 

Paide vald 7 102,11 30 040 24% 

KOKKU 81 822,03 244 940  

Allikas: PRIA kaardirakendus, https://kls.pria.ee/kaart/, andmed seisuga 24.09.2014 

Loomakasvatus 

Loomakasvatuse poolest kuulub Järvamaa Eesti maakondadest kõige eesrindlikumate hulka. 

2013. aasta lõpuks oli Statistikaameti19 andmetel Järva maakonnas veiste arv vabariigi suurim, 

ulatudes 30 300-ni. Järva maakonnale järgnesid veiste arvu poolest Lääne-Viru ja Pärnu 

maakonnad, kus veiste arv oli vastavalt 28 700 ja 26 200. Ka piimalehmade arvu poolest oli 

Järva maakond 2013. aasta lõpuks esikohal (14 600 lehma). Sigade arvu poolest on Järvamaa 

siiski väga tagasihoidlikul positsioonil. 2013. aastal oli sigade arv vaid 600. Lammaste ja kitsede 

arvu poolest on Järvamaa teiste maakondadega võrreldes üsna kesksel kohal (3 500 isendit).  

Loomakasvatustoodangu poolest on liha tootmise arvestuses Järvamaa seitsmendal kohal. Liha 

toodetakse kokku 1 782 tonni. Võrreldes Harju ja Viljandi maakonna lihatoodanguga (vastavalt 

22 861 ja 16 767 tonni), on Järvamaal toodetud liha osakaal väiksem. Suurimat rolli mängib siin 

seakasvatuse vähene osakaal (214 tonni). Veiseliha tootmises oli just Järvamaa 1 546 tonniga 

2013. aasta arvestuses esikohal. Piimatootmise seisukohalt on Järvamaa absoluutses ülekaalus, 

võrreldes teiste Eesti maakondadega. Piima toodeti 2013. aastal 119 948 tonni. Järvamaa järel 

on piimatoodangu poolest järgmised Lääne-Viru (95 902 tonni) ja Jõgeva (80 712 tonni) 

maakond.  

Statistikaameti andmetel suurenes Järva maakonna veiste arv perioodil 2011-2013 ca 2% ja 

piimalehmade arv ca 5%. Sigade arv vähenes seevastu ca 90% võrra. Lammaste ja kitsede arv 

on nimetatud perioodil pisut suurenenud ja seda ca 16% võrra.  

Loomakasvatustoodangu poolest on viimasel kolmel aastal (2011-2013) olnud suurim tõus 

veiseliha tootmise valdkonnas moodustades ca 17%. Suurim langus on vastaval perioodil 

toimunud sealiha tootmises (ca 70%). 

                                                

18 Järvamaa edukamad ettevõtted aastal 2013, Äripäev, 16.10.2014 

19 Eesti Statistikaamet 

https://kls.pria.ee/kaart/
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1998. aasta Järvamaa maakonnaplaneering näeb ette piimakarjakasvatuse eelisarendamist, 

pidades olulisemaks produktiivsuse tõusu.  

 Metsandus 

Järvamaa ettevõtetest üle kolmandiku tegutseb põllumajandus- ja metsandussektoris. Tuntumad 

Järva maakonna puidutööstusettevõtted on Imaveres tegutsevad Imavere saeveski (Stora Enso 

Eesti AS) ja Graanul Invest, kes toodavad väheväärtusliku metsamaterjali ja puidujäätmete 

baasil puit pelleteid ning Reopalus tegutsev Reopalu saekaater (Combomill Reopalu OÜ), kes 

toodab saematerjali. Puidust aknaid ja uksi valmistab Viking Window AS. Puidu töötlemisega 

tegelevaid ettevõtteid ja saeveskeid on Järva maakonnas mitmeid20 - Aravete Saeveski AS, Fram 

Puit OÜ, Hansa Hake OÜ, Invester OÜ, Hextall OÜ, Looritsa Saekoda OÜ, Marrek Puit OÜ, 

Puiduladu OÜ jne. 

Järva maakonna metsamaa pindala on aastaraamatu21 „Mets 2013“ andmetel 127300 ha. Järva 

maakonna metsasus on 48,5%, mis on ka ligikaudne Eesti keskmine. Metsamaa tagavara on 

maakonnas 172,6 m3/ha, mis on suurem vaid Lääne maakonna metsamaa tagavarast. 

Korraldatud puistutega kaetud metsamaa pindalast moodustab riigimets 45 588 ha ja eramets 

39 080 ha. Järvamaa metskonnas on enam levinud samblasoo ja laanemetsade tüübirühma 

metsad. Laialdaselt on levinud ka palumetsad ja metsakuivenduse tulemusena kujunenud 

kõdusoo tüübirühma metsad22.  

Valitsevad puuliigid riigimetsas on mänd (37,7%), kuusk (30%) ja kask (27%). Erametsas on 

valitsevateks puuliikideks vastavalt kask (37,6%), kuusk (21,6%) ja seejärel mänd (17,1%). 

Puistute keskmine boniteet Järvamaa riigile kuuluvates männikutes on 3,6, mis on ühtlasi ka 

kõrgeim hinne maakondade lõikes. Kuusikute osas on boniteet riigimetsas 1,4, mis jääb, 

võrreldes teiste maakondadega, üsna kesksele kohale Saare- ja Hiiumaa järel. Kuusikute pindala 

moodustab Järva maakonnas nii era- kui ka riigimetsas kokku 25 429 ha. Männikud moodustavad 

vastavalt 24 682 ha. Kaasikute metsamaa pindala moodustab Järva maakonnas 29 088 ha. 

Müüdud metsamaa pindala osas oli Järvamaa 2013. aastal seitsmendal kohal, kusjuures kõige 

enam müüdi metsamaad Saare ja Lääne maakonnas. Uuendusraided (lageraie ja turberaie) viidi 

Järva maakonnas 2013. aastal läbi 2328 hektaril, hooldusraietega (valgustus-, harvendus- ja 

sanitaarraie) kaetud ala moodustas 4764 ha. Kõik raideliigid kokku moodustasid 7197 ha ala. 

Võrreldes teiste maakondadega on see üsna keskmine tulemus. Pindala järgi olid raided kõige 

suuremad Pärnu, Viljandi ja Lääne-Virumaal. Mahu järgi moodustas Järvamaa raie 2013. aastal 

600 845 m3, mis oli suurem vaid Valga-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaast. Üldiselt on lageraide 

pindala viimase kolme aasta (2011-2013) jooksul suurenenud vaid vähesel määral – ca 1,4%. 

Võrreldes 2003. aastaga on see aga suurenenud palju rohkem, ca 28% võrra. 

Järvamaa 1998. aasta maakonnaplaneering seab metsanduse arengueesmärgiks säästliku 

metsanduse, mille all mõeldakse metsade ja metsamaade hooldust ja kasutust sellisel viisil ja 

tempos, mis säilitab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse 

ning potentsiaali. 

 Tööhõive ja töötus 

Järva maakonnas on enamus ettevõtteid teenindavas sektoris ning seetõttu on seal ka hõivatud 

kõige enam. Kuigi primaarsektoris on ettevõtete osakaal üsna kõrge, 30%, on töötajate osakaal 

seal kõige väiksem. Selle põhjuseks võib lugeda põllumajandusvaldkonna mehhaniseerituse, mis 

tingib väiksema töötajate vajaduse. 

                                                
20 http://www.ee.ee/est/head_search/P470A/J%C3%A4rvamaa/?what=Puidut%C3%B6%C3%B6stus,%20saeveskid 

21 Aastaraamat Mets 2013, Keskkonnaagentuur, Tartu 2014 

22 http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/metskonnad/jarvamaa-metskond 
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Üle poole Järvamaa hõivatutest töötab teenindavas sektoris. Teine suur osa hõivatutest töötab 

sekundaarsektoris. Alates 2010. aastast on tertsiaarsektori töötajate osakaal märkimisväärselt 

tõusnud ning sekundaarsektori töötajate osakaal langenud. Primaarsektoris hõivatute osakaal on 

olnud pidevalt langustrendis (Joonis 19). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 19. Hõivatute osatähtsus majandussektorites aastatel 2000-2013 

Hõivatute osakaal avalikus ja erasektoris on üleriigiliselt olnud küllalti stabiilne. Järva maakonnas 

on avalikus sektoris töötajate osakaal olnud riigi keskmisest stabiilselt madalam. Joonis 20 

näitab, et Järva maakonnas on tööhõive avaliku ja erasektori vahel riigi keskmisega võrreldes 

tasakaalus. 

 
Andmed: Statistikaamet 

Joonis 20. Hõivatute osatähtsus avalikus ja erasektoris 

Tööjõu haridustasemes on kõrghariduse osakaal olnud pidevalt, küll mõningate mõõnadega, 

mõõdukas tõusutrendis (Joonis 21). Alates 2008. aastast on kasvutrendis ka keskerihariduse 

omandanud inimeste osakaal. Alates 2011. aastast on langenud teise taseme haridus ning 

kasvanud kõrghariduse omandanud inimeste osakaal. Võrreldes Eesti keskmisega, on Järvamaal 
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märkimisväärselt vähem kõrgharidusega inimesi ning pisut enam keskerihariduse ja esimese 

taseme haridusega inimesi. 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 21. Tööjõu haridustasemete osatähtsus Järva maakonnas 2000-2013 

Töötuse tase maakonnas on viimasel 10 aasta jooksul järginud Eesti keskmist töötuse trendi ning 

kahel viimasel aastal olnud Eesti keskmisest madalam. Hüppeliselt tõusis töötus 2009. aastal 

majanduslanguse tagajärjel ning 2010. aastast on töötuse määr langemas ja tööhõive määr 

tõusmas (Joonis 22). Antud trendide puhul saab tuua paralleeli alates 2010. aastast kasvanud 

ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtete arvu suurenemisega.  

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 22. Töötuse ja 15-64.a tööhõive määr Järva maakonnas aastatel 2000-2013 
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 Majandustegevuse ja ettevõtluskeskkonna arenguvõimalused 

Järvamaa tugevuseks on paiknemine Eesti südames ehk keskel, kust enamus Eesti 

maakondadesse jõuab umbes tunniga. Logistiliselt hea asukoht, mida soodustab oluliste 

riigimaanteede läbimine ja raudtee olemasolu, annavad tugeva eelise tootmise, veonduse ja 

laonduse arendamiseks. 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt on väga oluline kohalikul oskusteabel põhineva 

spetsialiseerumise väljaarendamine ja ära kasutamine. Selleks tuleb mitmepoolsetes 

partnerlussuhetes (riik, omavalitsus, teadus- ja arendusasutused, eraettevõtjad jt) luua muu 

hulgas ka linnade ruumilise planeerimise kaudu sobivad tingimused. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 kohaselt on Järvamaa tänasteks võtmevaldkondadeks 

uuenduslik põllumajandus ja põllumajandussaaduste töötlemine, metsamajandus ja 

lõpptoodangut andev puidu- ja ehitusmaterjalitööstus, uued keskkonna- ja kõrgtehnoloogilised 

majandusharud ning kvaliteetsed teenused maakonna elanikele. Ettevõtluse kasvu aluseks 

peetakse eksporditellimuste kasvu, sisenõudluse suurenemist puidu- ja metallitööstuse 

toodangule ning taasarenevat toiduainetööstust. Järvamaa plussiks on Tallinna kui suurima 

siseturu ja väljaveosadama lähedus. 

Järvamaa arengustrateegi 2020+ ettevõtluse valdkonna üldeesmärk on arendada Järvamaa 

mitmekesise majandusstruktuuriga, ettevõtjasõbralik ja tasuvaid töökohti pakkuvaks Kesk-

Eesti maakonnaks. Olulise valdkondliku tegevussuunana on muuhulgas nimetatud Mäo 

arenduspiirkonna edendamist ja selle infrastruktuuri arendamist, et sinna lisanduks uusi 

ekspordivõimelisi ja kõrget lisandväärtust pakkuvaid ettevõtteid. Välja on toodud, et eduks on 

vajalik kõrge viimistlusastmega lõpptoodangu osakaalu tõstmine, spetsialiseerumine ning 

ettevõtetevaheline usalduslik koostöö ja sotsiaalne ettevõtlus. Samuti on ettevõtluse 

mitmekesistamine üks peamisi ülesandeid, et Järvamaa leiaks oma unikaalse profiili. 

1998. aastal koostatud Järvamaa maakonnaplaneering toob välja maakonna majandusarengu 

strateegiad: soodsa investeeringukliima tekitamine; ettevõtluse suunamine ja toetamine; 

tööjõuturu paindlikkuse suurendamine ja kutsekoolituse süsteemi täiustamine orienteerudes turu 

tegelikule vajadusele; täiskasvanute täiend- ja ümberõppe tähtsustamise kaudu tööealise 

elanikkonna potentsiaali tõstmine; riigi ja doonorite rahade kaasamine Euroopa Liidu nõuetele 

vastavate tehnoloogiate juurutamisel maakonna tööstuses ja põllumajanduses; kaasaegse 

tehnoloogia, eriti infotehnoloogia rakendamine tootmise intensiivistamise ja kvaliteedi tõstmise 

eesmärgil; puhkemajanduse ja puhkealade võrgustiku väljaarendamine; säästva arengu 

põhimõtete propageerimine ja rakendamine ettevõtluses. Maakonnaplaneering näeb ette Paide-

Türi kaksikkeskuse majandusliku mõju suurenemise ja kohalikul toormel baseeruva 

materjalitootmiste mahu ning ekspordi suurenemise. 
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5. TURISM JA PUHKEMAJANDUS 

Järvamaa on turismisihtkohana väga mitmekesine – eripärase loodus- ja kultuurimaastikuga ning 

pakub erinevaid aktiivse puhkuse võimalusi. Statistikaameti andmetel on Järva maakonnas 

majutatud turistide arv viimasel kümnendil olnud üsna hüppeline. Alates 2006. aastast toimus 

suurem langus, mis on pärast langust viimase nelja aasta jooksul tõusnud ja stabiliseerunud, 

kuid 2005. aasta tasemele jõudnud ei ole. Suurem osa Järva maakonnas majutatud turistidest 

elavad Eestis. Majutatud välisturistide osakaal on viimasel kümnel aastal jäänud 20% ja 35% 

vahele (Joonis 23). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 23. Majutatud sise- ja välisturismi osakaal Järva maakonnas aastate lõikes. 

Enim külastavad Järvamaad Soome turistid, teistest Euroopa riikidest pärit külastajate osatähtsus 

jääb suhteliselt madalaks. Väljaspool Euroopat saabunud külastajate osatähtsus on vaid 2% 

(Joonis 24). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 24. Järvamaa majutusasutuste külastatavus 2013. aastal. Välisturistidest 

külastajate osatähtsus elukohariigi järgi  

Majutuskohtade arv on Statistikaameti andmetel Järva maakonnas aasta aastalt tõusnud (Joonis 

25). Suvisel perioodil majutusasutuste arv suureneb kuna mitmed asutused avavad uksed vaid 

turismihooajaks.  
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 25. Aasta keskmine majutuskohtade arv Järva maakonnas  

Suuremaid majutuskohti, kus on üle viiekümne voodikoha on Järva maakonnas kolm ning 

suuremaid seminariruume, kus on üle viiekümne koha, on kaheksa. Üle viiekümne voodikohaga 

majutuskohad asuvad Albu vallas Mägede külas, Türi vallas Türi-Alliku külas ja Paide linnas. Üle 

viiekümne kohaga seminariruumid asuvad Paide ja Türi linnas, Paide vallas Eivere ja Sargvere 

külas, Imavere vallas Eistvere mõisas, Väätsa vallas Väätsa alevikus ning Koigi vallas Koigi 

külas.23 

Põhilise osa majutusasutuste külastajate reisieesmärgiks on 2005-2013 aastate lõikes olnud 

tööreis. Viimastel aastatel on puhkuse ja tööreisil olevate külastajate arv peaaegu võrdsustunud 

(Joonis 26). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 26. Reisi eesmärk Järvamaa majutusasutuste külastamisel aastate lõikes  

Järvamaa aastaraamatus 2013 on välja toodud, et paremini täituvad väikese kohtade arvuga 

majutusettevõtted, mis asuvad maapiirkonnas. Ilmselt on majutuse kõrval neil pakkuda ka 

aktiivsemaid tegevusi ja seda puhkajad otsivadki. Järvamaa vaatamisväärsusi ja atraktsioone 

tabas 2013. a külastatavuse langus (11%), maakond jäi kokkuvõttes 15 tuh külastajaga 

miinusesse. Kõige rohkem külastati Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust, muuseume ja 

mõisaid.24 

                                                
23 Eesti ametlik turismiinfo, www.puhkaeestis.ee 
24 Järvamaa aastaraamat 2013 
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Järva Turismiinfokeskuselt on saadud andmed25 turismiobjektide (muuseumid, mõisad, 

teemapargid ja puhkekeskused) külastajate arvu kohta aastatel 2000-2013. Kõige enam 

külastatakse Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust (aastate keskmine 37 058 in) ja 

Ajakeskus Wittenstein`i (12 363 in). Ülejäänud objektide külastajate keskmine arv jääb alla 

10 000 külastaja. 

Järvamaa arengustrateegi 2012-2020 kohaselt on Järvamaa turismi kitsaskohad põhiliselt 

tootearenduses sh. tegevused erinevate programmidega. Maakonnas puuduvad säravad kultuuri-

ja spordisündmused, mis meelitaksid siia inimesi aastaringselt üle Eesti. 

Turismi ja puhkemajanduse arenguvõimalused 

Järvamaa tugevuseks on kultuuripärand – mõisaarhitektuur ja -kultuur, talu-, väikelinna- ja 

sakraalarhitektuur, linnamäed, rikas ajalooline pärand, loodusturismi- ja sportimisvõimalused, 

rahvuslik käsitöö, pärimuskultuur, harrastuskunst. Tuleb märgata ja esile tõsta olemasolevat 

kasutamata kohalikku ressurssi ja potentsiaali. Veelgi enam tuleb panustada turismiedendajate 

võrgustiku töö arendamisse.26 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 näeb turismi valdkonnas järgmisi tegevussuundasid: 

 Ajakeskus Wittenstein, Järvamaa Muuseumi ja teiste muuseumite edasiarendamine; 

 vaba aja veetmise võimaluste suurendamine ja arendamine maakonnas; 

 olemasolevate turismiobjektide pidev edasiarendamine ja toetamine; 

 turismiedendajate võrgustiku tugevdamine ja suunamine koostööle; 

 turismitoodete ja turunduse toetamine ning kvaliteedi tõstmine. 

Turismi ja puhkemajanduse võimalused Järvamaal on seotud peamiselt looduses puhkamise või 

matkamisega ning mitmete muuseumide ja vaatamisväärsustega. Peaaegu Eesti keskel asuv 

maakond on asendiliselt soodsal kohal, kuid lühikeste vahemaade tõttu võib külastus jääda vaid 

1-päevaseks.27 Seetõttu on mõistlik planeerida mitmepäevaseid üritusi ja õhtuseid 

meelelahutusvõimalusi, et inimesed tahaksid jääda Järvamaale ka ööbima. 

1998. aastal kehtestatud maakonnaplaneering näeb Järvamaal ette teadusturismi arendamist 

konverentside ja ekspeditsioonide näol. Heaks konverentsipiirkonnaks on eelkõige Paide oma 

asukoha tõttu ja ekspeditsioone saab läbi viia rabamaastikel. Peale selle toob 

maakonnaplaneering välja, et puhkealasid tuleks atraktiivsemaks muuta, mis aitaks Järvamaal 

kujuneda Tallinna rekreatsioonialaks. Üheks nõrkuseks, mida nii maakonnaplaneeringus kui ka 

Järvamaa arengustrateegias nimetatakse, on puudulik viidasüsteem. Selle arendamine aitaks 

tõsta teede äärsete turismiobjektide jätkusuutlikkust, piirkonna mainet ja kultuuriväärtuste 

kättesaadavust. 

                                                

25 Turismiinfokeskus 

26 Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 

27 Järvamaa turismistrateegia 2008-2013 
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6. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

 Maanteevõrk 

Maakonda läbivad olulised riigisisesed ja rahvusvahelised maanteed: põhimaantee nr 2 Tallinn - 

Tartu - Võru – Luhamaa ja põhimaantee nr 5 Pärnu – Rakvere - Sõmeru (Joonis 27). 

 

Allikas: Maanteeameti aastaraamat 2013 

Joonis 27. Riigimaanteed Järva maakonnas 

Järva maakonnas on 2014. a seisuga28 917 km riigimaanteid, millest 34,2% on kaetud 

asfaltbetooniga, 32% on kruusateid, 18,9% pinnatud kruusa ja freespuruga, 8,4% on mustkatte 

all ning 6,4% kaetud tuhkbetooni- ja stabiliseerimisega. Kattega riigimaanteede osakaal on Järva 

maakonnas 10 aastaga suurenenud ligi 17% võrra – 1. jaanuari 2004 seisuga oli kattega teid 

51,4% ja 10 aastat hiljem - 1. jaanuar 2014 - oli kattega teid 68%. Kõvakatte all on kõik 

maanteed, mille liiklussagedus on alates 200 sõidukit ööpäevas. 

Järva maakonnas on 48 silda, millest enamus (23) asuvad kõrvalmaanteedel, 20 põhimaanteedel 

ja 5 tugimaanteedel.25 

Riigimaanteede tihedus on Järva maakonnas 373 km/1000 km2 kohta, mis on pisut alla Eesti 

keskmise (379) ning asub tiheduselt 7-8. kohal koos Saare maakonnaga. 

Maa-ameti X-Gis Maanteeameti kaardirakenduse andmetel on kõige suurem liiklussagedus 

põhimaanteel nr 2, mis ühendab Lõuna-Eestit pealinnaga (Joonis 28). 

                                                

28 Maanteeameti aastaraamat 2013 
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Allikas: Maa-ameti X-GIS kaardirakendus 

Joonis 28. Liiklussagedused Järva maakonna riigimaanteedel (ööpäeva keskmine, 

2013) 

Maanteede arenguvõimalused 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ kohaselt on riigi maanteevõrk tihe ja uute põhimaanteede 

rajamise vajadust ei ole. Liikuvuse suurenemise ja ohutuse tagamise nõude tõttu on siiski vaja 

rekonstrueerida olemasolevaid ning rajada mõningaid uusi teelõike ja liiklussõlmi põhimaanteede 

koridorides. Üleriigilise planeeringu eesmärki täidab kehtestatud Järvamaa 

maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-

Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0–183,0“, millega määrati I klassi maantee ja 

kogujateede trassikoridorid ning ümbersõidud (Joonis 29) Paide vallas Mäeküla külast kuni 

Imavere valla maakonna piirini. Nimetatud teemaplaneering võetakse aluseks uue 

maakonnaplaneeringu koostamisel. 
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Allikas: Teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0–

183,0“ põhijoonis 

Joonis 29. Planeeritud põhimaantee nr 2 (E263) trassikoridor ja liiklussõlmed Järva 

maakonnas 

Lisaks eelnimetatud teemaplaneeringule on Maanteeameti tellimusel koostatud eelprojekt 

maantee lõigule Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo29 (Joonis 30). Eelprojektiga projekteeriti uus 

maanteelõik suuremalt jaolt uuele trassile, mis kulgeb olemasolevast teest lõunapoolt ning 

ehitatakse neljarealiseks (2+2) eraldusribaga I klassi maanteeks, et tagada nõutav läbilaskvus ja 

teenindustase. Tänane teetrass jääb suures osas kogujateeks, mis eraldab kohaliku liikluse 

transiitliiklusest. Jalakäijate ja jalgratturite ohutusele mõeldes rajatakse suuremate asustatud 

punktide läheduses kergliiklusteed. Nimetatud eelprojekt võetakse aluseks uue 

maakonnaplaneeringu koostamisel. 

                                                

29 E263 Tallinn-Tartu-Võru-luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu –Mäo (km 68,0-85,0) teelõikude eelprojekti koostamine, 

Ramboll Eesti AS, 2009 
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Allikas: E263 Tallinn-Tartu-Võru-luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu –Mäo (km 68,0-85,0) teelõikude 

eelprojekt, asendiplaan 

Joonis 30. Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo eelprojekti järgne maantee 

Omavalitsuste üldplaneeringutega on uusi kohalikke teid planeeritud üksikutel juhtudel ja 

lühikeste lõikudena. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 on välja toodud, et teedevõrk (maanteed, raudtee) on 

tihe ning ühendus vallakeskuste ja linnade vahel hea. See loob head eeldused kaupade 

transpordiks ja inimeste liikumiseks. Peale selle on esitatud maakondliku tähtsusega tegevused, 

milleks on: 

 Kose-Mäo neljarealise maantee väljaehitamine; 

 tolmuvabade katete ehitamine maakonna tugimaanteedele; 

 kaasaegsete tänavavalgustusvõrkude rajamine; 

 jalg- ja jalgrattateede võrgustiku edasiarendamine. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 toob suurima probleemina välja kruusakattega teede 

suure osakaalu ja mõningate teede halva kvaliteedi. Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-

2020 kohaselt on Vabariigi Valitsuse 5. mai 2011.a korraldusega nr 209 vastu võetud „Vabariigi 

Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015“, millega on püstitatud eesmärk koostada ja rakendada 

riiklik programm "Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030". Suurimaks probleemiks kruusateede 

juures on tolmu mõju keskkonnale ja selle suurus sõltub enim elanikkonna paiknemisest ja 

liiklussagedusest. Katteta riigimaanteede liiklussagedused on enamikus alla 200 auto ööpäevas ja 

väga suur osa ehk 47,4% on väga väikese liiklussagedusega, ehk alla 50 auto ööpäevas. 

Eesmärk on ehitada riigimaanteedele tolmuvabad katted kõigile suurema kasutusega (sagedus 

üle 50 autot/ööp) kruusateedele aastaks 2030, arvestades elanikkonna paiknemist ja tee 

kasutamise intensiivsust. Objektide nimekiri koostatakse kuni 4 aastaks ning seda korrigeeritakse 

iga-aastase eelarveprotsessi käigus. Järvamaal läheb 2014-2017 kruusateedele katete 

ehitamisele järgmised lõigud: 
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 15208, Kirna - Poaka Türi vallas, pikkusega 0,786 km; 

 15161, Vao – Päinurme – Sulustvere Koigi vallas, pikkusega 2,169 km; 

 15172, Kolu – Jändja Türi vallas, pikkusega 5,616 km; 

 15106, Taikse – Tori – Türi-Alliku Türi vallas, pikkusega 3,594 km; 

 15108, Kirna – Virika – Änari Türi vallas, pikkusega 2,583 km; 

 15129, Paide – Roovere – Kuimetsa Väätsa vallas, pikkusega 0,3 km. 

Teede kõvakatte alla viimist on planeeritud enamikes valdade üldplaneeringutes. 

 Raudteetaristu 

Järvamaa edelaosa läbib Tallinn – Lelle – Türi - Viljandi raudteeliini lõik kogupikkuses 35,54 km. 

Türil asub raudtee kaubajaam ja reisirongiliikluse jaam. Rongipeatused ja platvormid on lisaks 

veel Taiksel, Käreveres ja Ollepal (Joonis 31). Enne Türi rongipeatust on olemas veel Kolu 

rongipeatus, kuid seda alates 2014. aastast ei teenindata. 30 

 
Allikas: http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart 

Joonis 31. Rongipeatused Järva maakonnas 

Raudtee kaubavedu on alates 2008. aastast drastiliselt langenud, kuna Edelaraudtee AS 

otsustas 2008. aastal lõpetada regulaarsed kaubaveod Tallinn – Viljandi liinil. Kui 2007. aastal 

laaditi Türi peatuses 1123 vagunit mahuga 50 000 tonni, siis 2012. aastal laaditi 167 vagunit 

mahuga 5 100 tonni.31 

2012. aastal tõstis Edelaraudtee peale Türi - Viljandi raudtee kapitaalremonti Türi – Viljandi 

raudteelõigul tippkiiruse 120 kilomeetrini tunnis, mis lühendab sõiduaega Tallinna ja Viljandi 

vahel 20 ning Türi ja Viljandi vahel 12 minutit.32 

                                                
30 Järvamaa aastaraamat 2013 

31 Järva Maavalitsuse e-kiri 02.06.2014 

32 Järvamaa aastaraamat 2012 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
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Raudtee arenguvõimalused 

Transpordi arengukava 2014-2020 kohaselt on raudteetaristu Eestis piisav, et teenindada umbes 

kaks korda suuremat kaubavoogu, kui hetkel raudteel liigub. Probleemiks on raudtee 

kaubavedude langus tasemele, mis ohustab taristu ülalpidamise võimekust. Tugevusena on välja 

toodud suuresti rekonstrueeritud raudteetaristu ja valdavalt selle piisav läbilaskevõime. 

Arengukava toob välja, et jätkatakse investeeringutega raudteetaristusse, et tagada kiirus 

120 km/h ning kohati ka kuni 140 km/h. Täpsemaid arengumeetmeid Järva maakonda ette pole 

nähtud. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 näeb taristu valdkonna ühe olulise tegevussuunana 

raudteetranspordi edasist arendamist suuremate ühenduskiiruste saavutamiseks. 

 Ühistransport 

Ühistranspordi korraldusega Järvamaa maakonnaliinidel tegeleb Järvamaa Ühistranspordi Keskus 

MTÜ (JÜTK), mis on asutatud 2000. aastal Järvamaa omavalitsuste ja Järva Maavalitsuse poolt. 

Ühistranspordi kättesaadavust on üle-eestiliselt analüüsinud Maanteeameti ühistranspordi 

osakond. Analüüsi käigus on peatuste kaupa (nii bussi- kui ka rongipeatused) uuritud ühenduste 

arvu maakonna- või tõmbekeskustega. Järva maakonnas käsitleti tõmbekeskustena Paide ja Türi 

linnasid ning Ambla tõmbekeskuseks arvestati Tapa linna Lääne-Viru maakonnas.  

Esialgne analüüs on koostatud ühistranspordi infosüsteemi www.peatus.ee andmetel 

asustusüksuste tasemel. Analüüsi aluseks on võetud peatused ja nende mõjualaks 2 km raadius, 

2011. aasta rahvaloenduse andmed ning ühenduste arv esmaspäevast-reedeni. Arvesse ei ole 

võetud vallaliine. 

Analüüsi tulemusest selgub, et Järva maakonnas on 2% elanikke, kellel ei ole ühtegi ühendust 

maakonna- või tõmbekeskusega. Alla kahe korra päevas puudub ühistranspordi ühendus 

maakonna- ja tõmbekeskusega 1,4% elanikest. Joonis 32 illustreerib, millistes piirkondades on 

ühistranspordi teenus tagatud ja millistes mitte. Kõige enam on probleemseid piirkondi 

maakonna kirdeosas. Probleemseteks piirkondadeks on Ambla vallas Sääsküla, Linnape, Rava ja 

Jõgisoo külade piirkonnad, Roosna-Alliku valla idaosas asuvad külad, Järva-Jaani valla kaguosas 

paiknevate külade piirkonnad. 

 
Allikas: Maanteeameti ühistranspordi osakond, joonis seisuga 09.07.2014 

Joonis 32. Ühistranspordi kättesaadavus maakonna- ja tõmbekeskustesse 2014. a 

seisuga 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
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Bussiliiklus 

Järvamaa aastaraamat 2013 andmetel on Järvamaa avalike liinide arv püsinud alates 

2009. aastast stabiilsena – 38 liini. Samuti on stabiilne liinikilomeetrite arv kui piletitulu, mis 

kajastab reisijate arvu (Joonis 33). 

 

Andmed: Järvamaa aastaraamat 2013 

Joonis 33. Piletitulu ja liinikilomeetrite mahu muutus Järva maakonnas 2009-2013 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 kohaselt on taristu valdkonna üheks oluliseks 

tegevussuunaks ühistranspordi Kesk-Eesti sõlmpunkti edasiarendamine Mäos ning erinevate 

ühistranspordiliikide sidustamine ja vastava tehnilise infrastruktuuri rajamine. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb ette, et bussiliikluse võrk tuleb üles ehitada nii, et see 

pakub sagedast, kiiret ja usaldusväärset ühendust elu- ja töökohtade, haridus- ja 

teenindusasutuste vahel toimepiirkonna piires, kuid on sidustatud ka muud liiki ühistranspordiga 

(näiteks raudteeveoga). Regionaalne ja kohalik, sh linnasisene bussiliiklus peab tagama ka 

õpilasveo, mille marsruudid ja maht vastavad koolivõrgu arengule. Õpilasvedu peab olema 

tulevikus tugevamini ühendatud muu kohaliku transpordinõudlusega (nt liinidel sõidetakse ka 

ajal, mil õppetööd ei toimu). Maapiirkondades tuleb õpilasveost kujundada kohaliku 

ühistranspordi selgroog. 

Järvamaa ühistranspordi arengukava 2013-2018 kohaselt on maakonna ühistranspordi visiooniks 

2018 on professionaalselt ja efektiivselt korraldatud ühistranspordisüsteem, mille kaudu on 

tagatud inimeste liikumisvajaduse rahuldamine, s.h sujuv ümberistumine Mäo reisiterminalis ja 

teistes logistiliselt sobivates paikades. Infrastruktuuri valdkonna visiooniks on Mäo reisiterminali 

kujunemine regionaalse tähtsusega Kesk-Eesti ühistranspordisõlmeks. Jätkusuutlikult peab 

tegutsema ka Paide bussijaam. 

Rongiliiklus 

Läbi Järva maakonna kulgeb Tallinn – Lelle – Türi - Viljandi raudteeliin. Türi, Taikse, Kärevere ja 

Ollepa rongipeatustes (Joonis 31) peatuvad rongid mõlemal suunal 4 korda päevas. Türil peatub 

lisaks tööpäevadel sõitev Viljandi - Tallinna kiirliin.33 

Rongireisijate koguarv on alates 2003. aastast püsinud stabiilsena 105 000-113 000 vahel. Kõige 

enam teenindab reisijaid Türi rongipeatus (keskmiselt 89% kõigist reisijatest, 99 600 in), seejärel 

Kärevere (5%, ~5 200 in) ja Ollepa (4%, ~4 300 in). Türi rongipeatuse kasutuse osakaal on 

viimastel aastatel tõusnud.34 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb Järva maakonda läbivat raudteekoridori ühe peamise 

transpordivõrgu põhistruktuuri osana, kus rongiühenduse kiiruseks on 120 km/h. 

                                                

33 www.peatus.ee, külastatud 23.09.2014 

34 Järva Maavalitsuse e-kiri 02.06.2014 
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„Transpordi arengukava 2014-2020“ kohaselt on kiire rongiliiklus peamine viis, kuidas vähendada 

Eesti-siseseid aegruumilisi vahemaid. Eksisteerib selge ootus, et rongiliiklus oleks oluliselt kiirem 

kui võrreldav maanteetransport. Oluline on sundliikumise vähendamine, milleks tuleb asustuse ja 

ettevõtluse suunamisel ning olulise liiklusmõjuga objektide asukohavalikul eelistada olemasoleva 

ühistranspordi, eelkõige rongiliikluse teenindusala. 

 Jalg- ja jalgrattateede võrgustik 

Järva maakonnas on 2005. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering 

„Järvamaa jalgrattateede võrgustik“. Teemaplaneeringuga (TP) kavandati maakonnas 

perspektiivsed jalg- ja jalgrattateed ning määrati vastavalt olulisusele väljaehitamise järk - 

esimene või teine. Seoses uue maakonnaplaneeringu koostamisega vaatas Järva Maavalitsus 

teemaplaneeringu 2014. aasta suvel üle35. Ülevaatamise käigus paluti omavalitsustel anda 

informatsiooni TP-s kajastatud jalg- ja jalgrattateede ning täiendavate jalg- ja jalgrattateede 

vajaduse osas. Teemaplaneeringu ülevaatamise tulemus on toodud joonisel Lisa 4. 

Teemaplaneeringu ülevaatamisel selgus, et ligi 56% TP-ga kavandatud I järgu jalg- ja 

jalgrattateedest on välja ehitatud. Lisaks on rajatud TP väliseid jalg- ja jalgrattateid. 

Väljaehitatud jalg- ja jalgrattateed ühendavad inimeste peamiseid elu-, töökoha ja teenuste 

tarbimise sihtpunkte. Märkimisväärselt on jalg- ja jalgrattateede võrgustikku arendatud Paide ja 

Türi ümbruses. Omavahel on ühendatud ka maakonna tõmbekeskused Paide ja Türi. Veel on 

olulises mahus jalg- ja jalgrattateid ehitatud Koeru lähiümbruses. 

Maakonna jalg- ja jalgrattateede olemasolev võrgustik järgib suurel määral inimeste olulisemaid 

liikumise sihtpunkte. Perspektiivsemate, II järgu ja täiendavate ettepanekutena esitatud, jalg- ja 

jalgrattateed katavad maakonna märkimisväärselt tiheda võrgustikuga ning nende otstarbekus 

nii majanduslikus kui ka liiklusohutuse seisukohalt on kaheldav. Analüüsides naabermaakondades 

kavandatut, siis Albu ja Ambla valdadest Lääne-Viru maakonda Tapa valda suunduvad jalg- ja 

jalgrattatee ettepanekud jätkuvad koostatava Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringu36 kohaselt 

jalgrattamarsruudiga. Samuti ei näe jalg- ja jalgrattateede ühendamist Türi vallaga Rapla 

maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering37. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 nimetab taristu valdkonnas olulise tegevussuunana 

muuhulgas jalg- ja jalgrattateede võrgustiku edasiarendamist. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ toob välja, et linnade sisestruktuuri ja lähialade sidustamise 

seisukohalt on otstarbekas ühendada jalg- ja jalgrattateed piirkonniti võrgustikuks. 

Kergliiklusteed peavad siduma suuremad elamupiirkonnad töökohtade, matkaradade, 

spordirajatiste, haridusasutuste ja muude teenuste osutamise ja vaba aja veetmise kohtadega 

(kaubanduskeskused, linnasüda jm) ning tähtsamate transpordisõlmedega (rongi- ja 

bussipeatused jm). Hajaasustusega piirkonnas nimetatakse sobivate transpordilahendustena era- 

ja ühissõidukite kasutuse kombineerimist. 

  

                                                
35 Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Järvamaa jalgrattateede võrgustik“ ülevaatamine. Järva Maavalitsus, 

2014 

36 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2010+ teemaplaneering "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed", algatatud 

12.09.2013 

37 Rapla maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering, vastu võetud 28.02.2013 
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 Energeetika 

Järva maakonda läbivad mitmed põhivõrgu 330 kV, 220 kV ja 110 kV elektriliinid ning 

jaotusvõrgu 35 kV elektriliinid (Joonis 34). 

 

Andmed: Elering AS ja Elektrilevi OÜ, 2014 

Joonis 34. Põhi- ja jaotusvõrgu liinid ja alajaamad Järva maakonnas 

„Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruande 2014“ (Elering, 2014) kohaselt on 

elektritarbimine kasvav ning Eestis jääb aastane kasv keskmiselt 1,2% juurde. Ka 

jaotusvõrguettevõtjate hinnangul on tarbimisvõimsuse kogunõudlus suurenenud. 

Vastavalt Eleringis koostatavale Eesti elektrisüsteemi arengukavale ja pikaajalistele 

investeeringukavale on Järva maakonna elektrivõrgus aastani 2030 ja edasi planeeritud 

järgmised võimalikud arengud: 

 330 kV õhuliinid L356, L357 ja L346 rekonstrueeritakse olemasolevale õhuliini trassile; 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
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 110 kV õhuliinid L132A, L132B ja L132C rekonstrueeritakse olemasolevale õhuliini 

trassile. 

Jaotusvõrguettevõte Elektrilevi OÜ hetkel uusi elektriliine Järva maakonda ei planeeri. 

Perspektiivse 35-110 kV võrgu info koostatakse siis, kui maakonnaplaneeringuga leitakse 

elektrienergia muutuste vajadusi.  

Järvamaa 1998. aasta maakonnaplaneering toob välja, et stabiilne ja kvaliteedinõuetele vastav 

elektrienergia peab olema kättesaadav igale tarbijale.  

Imaverre on planeeritud soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam ning Lõõlasse biogaasijaam. 

 Gaasivarustus 

Järvamaal olemasolevaid D- ja C-kategooria gaasitorustikke pole. AS EG Võrguteenus ei ole ka 

lähiaastatel planeerinud arenguinvesteeringuid arendamaks maagaasi ülekandevõrku Türi – Paide 

suunal. 2030 aasta perspektiivis on reaalne Paide varustamine maagaasiga Vireši – Tallinna 

ülekandetorustikust. Kuid selleks on vaja, et maakonnas oleks maagaasist huvitatud 

tööstustarbijaid ja soojust tootvaid katlamaju.38 

 Telekommunikatsioon 

Järva maakonnas on seni rajatud lairibaühendused Ambla, Albu, Roosna-Alliku, Paide, Koigi, 

Imavere, Järva-Jaani ja Türi valdades. Lähiaja arendused on plaanitud Koigi ja Roosna-Alliku 

vahele, Kareda, Paide ja Koigi valdades (Joonis 35). 

 

Allikas: http://ela12.elasa.ee/elakaart/, 19.09.2014 

Joonis 35. Lairibavõrgu areng Järva maakonnas 

                                                

38 AS EG Võrguteenuse kiri Järva Maavalitsusele 23.05.2014 

http://ela12.elasa.ee/elakaart/
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Järva maakond on lairibaühendusega küllalti hästi kaetud – ühenduse on saanud enamus 

omavalitsuste keskused. Ühendus on vaja tagada lisaks ehitamisel olevatele lairibaühendustele 

maakonna keskuses Paides, omavalitsuste keskustes Järva-Madisel, Koerus ja Väätsas ning Türi 

vallas Oisus. 

Üleriigilise planeeringu 2030+ kohaselt on ajakohaste andmesidevõrkude kättesaadavus kogu 

Eestis tasakaalustatud ruumilise arengu üks eeldusi, sest tänapäevane elu sõltub järjest enam 

infotehnoloogiast. See kõik aga pigem täiendab, kui asendab inimeste liikumise tegelikku 

vajadust. Igapäevase ja hooajalise liikuvuse mõistliku soodustamisega saab osaliselt korvata 

asustuse hõredust ja asulate väiksust. Ühelt poolt suurendab see asulate majanduslikku 

konkurentsivõimet, teiselt poolt aga parandab inimeste ligipääsu teenustele (mitmesugused e-

teenused) ja töökohtadele (kaugtöö). Kiire internetivõrgu väljaehitamise käigus rajatakse 

EstWINi projekti kaasabil Eestisse umbes 6000 km võrku ja ehitatakse välja ühenduspunktid. 

Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisiooni järgi peab 98% majapidamistest, ettevõtetest 

ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km. Arendusvisioon püstitab ka eesmärgi, et 2015. 

aasta lõpuks peab kõikidele kodudele, ettevõtetele ja asutustele olema kättesaadav 100 Mbit/s 

andmesidekiirust võimaldav lairibaühendus. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 kohaselt on maakondlikult tähtsaks tegevuseks 

andmesidevõrkude arendamine stabiilse ja kiire internetiühenduse tagamiseks kõikjal maakonnas 

(EstWin projekt). 

1998. aasta maakonnaplaneeringu kohaselt on telekommunikatsiooni arendamise peamiseks 

eesmärgiks paremate ettevõtlustingimuste loomine ja elanikkonna turvalisuse tagamine. 

 Vee- ja kanalisatsioonivarustus 

Järvamaa ühisveevärgis kasutatakse joogiveeallikana põhjavett, mis võetakse rohkem kui 50 

puurkaevust. Järvamaal leidub üldjuhul kõikides kohalikes omavalitsustes kasutusest väljas või 

omanikuta puurkaeve, mis tuleks põhjavee reostusohu vähendamiseks tamponeerida. Vastavalt 

Keskkonnaagentuuri Veeosakonna poolt koostatud 2012. aasta põhjaveevaru bilansile, on Järva-

Jaani alevis põhjaveevarud kinnitatud 2033. aastani varuga 1 200 m3/ööpäevas, Paide linnas 

2024. aastani 2 000 m3/ööpäevas ning Türi linnas 2023. aastani varuga 1 880 m3/ööpäevas ja 

2038. aastani 1 400 m3/ööpäevas. 

Suurimad põhjaveehaarded on Vodja veehaare, Järva-Jaani veehaare ja Hiie veehaare. Vodja 

veehaare koosneb neljast siluri veekompleksi puurkaevust ja on ette nähtud Paide linna 

joogiveega varustamiseks. Järva-Jaani veehaare koosneb kahest ordoviitsiumi veekompleksi ja 

ühest siluri-ordoviitsiumi kompleksi puurkaevust, millest Järva-Jaani alevi ühisveevärgi tarbeks 

on kasutusel ainult ordoviitsiumi veekompleksi puurkaev. Hiie veehaare koosneb kahest siluri 

veekompleksi puurkaevust asukohaga Retla küla ning on Estonia OÜ omanduses.  

Viimastel aastatel on veetarbimine oluliselt vähenenud, mistõttu on vee erikasutuslubadega ette 

nähtud vooluhulgad piisavad (Tabel 6). 

Tabel 6. Lubatud veevõtt ühisveevärgi puurkaevudest omavalitsuste lõikes 

Vald/ Linn 
Lubatud veevõtt 

m3/aastas39 

Paide linn (Vodja veehaare) 730 000 

Türi vald 631 400 

Järva-Jaani vald 57 900 

Järva-Jaani alev 

(Järva-Jaani veehaare) 
20 000 

Albu vald 42 000 

                                                

39 Vastavalt vee erikasutusloale 
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Vald/ Linn 
Lubatud veevõtt 

m3/aastas39 

Ambla vald 100 520 

Imavere vald 40 000 

Kareda vald 20 000 

Koeru vald 144 000 

Koigi vald 42 000 

Paide vald 25 200 

Roosna-Alliku vald 54 000 

Väätsa vald 25 000 

Andmed: ÜVK arengukavad, Keskkonnainfo avalik andmebaas ja vee erikasutusload 

Põhjavesi ammutatakse enamasti silur-ordoviitsiumi, ordoviitsium-kambriumi, siluri ja 

ordoviitsiumi põhjaveekogumitest. Tavaliselt on probleemiks liigne raua ja fluoriidide sisaldus 

joogivees, mistõttu on kohati vajalik toorvee eelnev käitlemine. Käesoleval hetkel on joogivee 

kvaliteediprobleeme Vao ja Lõõla külades, kus joogivees on ülemäärast rauda. Järvamaa 

ülejäänutes ühisveevärgiga kaetud piirkondades vastab tarbijatele edastatav joogivesi EÜ 

standardis EC 98/83 ning Eesti Vabariigi sotsiaalministri 31.07.2001.a. määruses nr 82 „Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ toodud nõuetele.  

Järvamaal on kokku 32 reoveekogumisala, millest suurimad on Paide, Türi, Koeru ja Järva-Jaani 

reoveekogumisalad. Paide reoveekogumisala hõlmab 414,8 ha (40 225 IE40) ning haarab lisaks 

Paide linnale ka Kriilevälja ja Prääma külasid Paide vallas. Türi reoveekogumisala hõlmab 580 ha 

(7 632 IE) ning haarab lisaks Türi vallasisesele linnale ka Türi vallas asuvaid Särevere alevikku 

ning Lokuta ja Türi-Alliku külasid. Koeru reoveekogumisala hõlmab 157 ha (2 035 IE) ning 

haarab Koeru alevikku ja Aruküla, Kapu, Laaneotsa ja Santovi külasid Koeru vallas. Järva-Jaani 

reoveekogumisala hõlmab 132 ha (12 000 IE) ning haarab Järva-Jaani alevit ja Kuksema küla 

Järva-Jaani vallas. 

Vastavalt keskkonnaregistri avaliku andmebaasi andmetele on Järvamaal 33 ühiskanalisatsiooni 

reoveepuhastit, millest suurimad on Paide, Türi, Koeru ja Järva-Jaani reoveepuhastid.  

Maapiirkondades asuvad seni veel rekonstrueerimata reoveepuhastid, mis tuleks korrastada. 

Vajadusel tuleb ette näha uute reoveepuhastite rajamine üldplaneeringutega määratud 

tiheasustuspiirkondadesse (nt Müüsleri, Sõrandu ja Viraksaare), kus puhasti hetkel veel puudub. 

Tiheasustuspiirkondades (nt Esna, Väinjärve, Mäeküla, Mündi, Prääma ja Röa) kus reovesi 

kogutakse kogumiskaevudesse tuleb kontrollida kogumiskaevude lekkekindlust ja tühjendamise 

tihedust. 

Alljärgnevas tabelis (Tabel 7) on toodud reoveepuhastid ja reoveekogumisalad omavalitsuste 

lõikes.  

Tabel 7. Ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite arv omavalitsuste lõikes 

Omavalitsus 

Reovee-

puhastite 

arv 

Reoveepuhastite 

nimetused 

Reovee-

kogumisalade 

arv 

Reoveekogumisalade 

nimetused 

Albu vald 3 Albu, Kaalepi, Ahula 4 
Kaalepi, Aravete, Albu, 
Ahula 

Ambla vald 4 
Käravete, Jõgisoo, 
Aravete, Ambla 

3 Käravete, Aravete, Ambla 

Imavere vald 2 Imavere, Käsukonna 2 Imavere, Käsukonna 

Järva-Jaani vald 2 Järva-Jaani, Karinu 2 Karinu, Järva-Jaani 

                                                

40 IE – Inimekvivalent on ühe inimese poolt põhjustatud keskmine ööpäevane tinglik reostuskoormus, millega mõõdetakse ka 

muude reoveeallikate poolt põhjustatud koormusi 
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Omavalitsus 

Reovee-

puhastite 

arv 

Reoveepuhastite 

nimetused 

Reovee-

kogumisalade 

arv 

Reoveekogumisalade 

nimetused 

Kareda vald 1 Peetri 1 Peetri 

Koeru vald 3 Vao, Koeru, Ervita 3 Vao, Koeru, Ervita 

Koigi vald 2 Koigi, Päinurme 2 Koigi, Päinurme 

Paide linn 1 Paide 1 Paide 

Paide vald 3 Tarbja, Sargvere, Anna 3 Tarbja, Sargvere, Anna 

Roosna-Alliku 
vald 

2 Roosna-Alliku, Viisu 2 Roosna-Alliku, Viisu 

Türi vald 7 

Türi, Taikse, Oisu, 

Laupa elamud, Kirna, 
Kahala, Kabala 

7 

Türi, Taikse, Oisu, Laupa, 

Kirna-Poaka, Kahala, 
Kabala 

Väätsa vald 3 Väätsa, Lõõla, Reopalu 3 Väätsa, Lõõla, Reopalu 

Andmed: ÜVK arengukavad, Keskkonnainfo avalik andmebaas, vee erikasutusload 

Tõsiseks probleemiks terve maakonna lõikes on jätkuvalt lekkivad torustikud ning 

tiheasustuspiirkonnad (nt Jõgisoo, Roosna, Ervita, Esna, Müüsleri, Sõrandu, Mäeküla, Mündi, 

Mäo, Prääma, Viraksaare ja Röa külad), kus puudub ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrk. 

Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata just tiheasustuspiirkondade ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisele ja rajamisele, mis on kohalike omavalitsuste ja 

vee-ettevõtete pädevuses. Projekte hakatakse valdavalt rahastama Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvusfondist (ÜF). 

Viimastel aastatel on oluliselt paranenud Järvamaa hajaasutusega piirkondades joogivee 

kättesaadavus ning kvaliteet. Hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuste abil on tagatud 

kvaliteetne joogivesi rohkem kui 1 000 inimesele. 

 Jäätmemajandus  

Järva maakonnas on loodud toimiv jäätmete liigitikogumise võrgustik. Maakonna 12 

omavalitsusest 11 on liitunud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega (KEJHK), mis on 

muuhulgas maakonnas asuvate keskkonnajaamade omanik. Keskkonnajaamasid haldab AS 

Väätsa prügila. Alates 2007. aastast on piirkonnas korraldatud jäätmevedu.41  

Järvamaal asub Eesti üks viiest prügilast, Väätsa prügila, kus toimub jäätmete ladestamine.42 

Prügilas toimub taaskasutatavate jäätmete vastuvõtt,  kogumine, sorteerimine, pakendamine ja 

ümbertöötlemine; inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine ja käitlemine; ohtlike jäätmete 

kogumine, vastuvõtt, sorteerimine ja pakendamine; jäätmejaamade ja keskkonnajaamade 

haldamine ning transporditeenused.43 Prügila teenindab Kesk-Eesti 2 jäätmejaama ja 19 

keskkonnajaama. Järvamaa suurim jäätmete tekitaja on puidutööstus, samas on puidutööstusest 

pärit ka suurim osa taaskasutatud jäätmetest.44 

Riigi jäätmekava 2014-2020 kohaselt on jäätmekäitluses oluliseks põhimõtteks jäätmekäitluse 

hierarhia järgimine. Antud põhimõtte kohaselt tuleb vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, 

toetada korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada 

prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. 

 

                                                
41 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse kodulehekülg, www.kejhk.ee, külastatud 22.09.2014 

42 Riigi jäätmekava 2014-2020, Keskkonnaministeerium, 2014 

43 www.prygila.ee, külastatud 22.09.2014 

44 Järvamaa aastaraamat 2013 

http://www.kejhk.ee/
http://www.prygila.ee/
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7. MAAVARAD 

Maavarade arvestust peetakse keskkonnaregistris maardlate kaupa maavaravarudena 

keskkonnaregistri seaduses sätestatud korras ning vastavalt Maapõueseadusele45. Maa-ameti 

kodulehelt leiab ka maavarade koondbilansid46 ja kaardirakenduse, kust on võimalik saada 

andmeid maardlate kaupa. 

2014. aasta andmete kohaselt on Järvamaal 56 maardlat, neist lubjakivi või dolokivi maardlad - 

9, liiva või kruusa maardlad – 20, savi maardlad 2 ja pindalaliselt kõige suurema alaga 

turbamaardlaid 25.  

Maakonnaplaneeringuga ei ole kavas leida uusi maardlaid, kuid planeering peab ära näitama 

maardlate alad ning sellega seotud piirangud. Lisaks on hea, kui maakonnaplaneering annab 

hinnangu, kui perspektiivne on erinevate maardlate kasutusele võtt. Selleks viidi läbi analüüs, 

mis liigitab kõik maardlad järgmiselt: 

1) I kategooria alad, kus maavarade kaevandamine on soodustatud (seal kaevandatakse 

juba praegu ja on mõistlik kaevandamist jätkata või on tegu piirkonnaga, kus on vähe 

varusid ja suuri takistusi näha ei ole); 

2) II kategooria alad, kus käesoleva analüüsi täpsuse juures ei ole teada suuremaid takistusi 

kaevandamise alustamiseks. Vajalikuks võib osutuda täiendavate uuringute teostamine 

kaevandamise võimalikkuse selgitamiseks; 

3) III kategooria alad, kus on olulised kitsendused maavara kaevandamiseks (tiheasustus, 

keskkonnaregistris arvel olevad looduskaitsealad, Natura alad ja muud piirkonnad, kus 

kaevandamine on keelatud seadusest tulenevalt). 

Maardlate esialgne kategooriasse jagamine ning selgitused on tabelina toodud Lisa 5. 

Kaevandamise maht sõltub sellest, kui suur on maavara vajadus. Turba kaevanduse mahud on 

suhteliselt ühtlased ja stabiilsed, kuna nende ekspordi alad ei muutu oluliselt ning seega sõltub 

kavandusmaht turba puhul pigem klimaatilistest tingimustest (kuival suvel ei saa kaevandada 

tuleohu tõttu). Hoopis erinev lugu on aga ehitusmaavaradega nagu liiv-kruus ning lubjakivi-

dolomiit, mille kaevandusmahud võivad aastast aastasse kordades erineda ja sõltuvad sellest, 

kas on mingit suurehitusobjekti maardla piirkonnas või mitte. Maardla piikonnad ei ole aga 

määratletud maakonnapiiridega, vaid sõltuvad pigem teedevõrgust ja sellest tulenevast 

transpordikaugusest. Eriti tuleb välja tuua asjaolu, et lubjakivi ja dolomiidi karjääre ei ole lõuna 

Eestis, mistõttu ka Järvamaa maakonna lubjakivi ja dolomiiti transporditakse lõunapoolsematesse 

maakondadesse, kus seda ei ole võimalik kaevandada, kuna lubjakivi lasund asub Devoni 

liivakivide ja Kvaternaari setete paksu kihi all. 

Ehitusmaavarade osas tulevikku vaadates on Järvamaal suhteliselt ebatähtis arvestada 

varasemate aastate statistikat. Pigem tuleks kalkuleerida, palju läheb vaja maavarasid lähiaja 

tee-ehituse suurprojektiks Kose-Mäo vahelisele Tallinn-Tartu maantee uuele teelõigule. 

2014. aasta seisuga on kaevandusloa alusel ehitusmaavarade jääkvaru toodud alljärgnevalt 

joonisel (Joonis 36). 

 

                                                

45 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014021 

46 http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Maardlad/Maavaravarude-koondbilansid-

p193.html 
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Andmed: Maa-amet 

Joonis 36. Ehitusmaavarade maht kehtivatel kaevelubadel Järvamaal 2014. aasta 

seisuga  

Maanteeamet on tellinud ehitusmaavarasid analüüsiva töö Maanteeameti objektide jaoks. Antud 

töö peaks valmima 2014. aasta lõpuks ja siis on ka näha kuivõrd kriitiline olukord maavarade 

osas on siin piirkonnas. Esialgse hinnangu kohaselt võib olla aga Järvamaal lähiaastatel surve 

avada uusi ehitusmaavarade kaevandusi just seoses Tallinn-Tartu maantee projektidega. 
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8. LOODUSKESKKOND 

 Looduskaitsealad ja kaitstavate liikide elupaigad 

Tänaseks on Eesti riigi territooriumist 17,4% maismaal ja 27,4% merealal kaetud kaitse- ja 

hoiualadega.47 Natura 2000 aladega on kaetud 16,5% maismaast.48 

Järva maakonna territooriumist hõlmavad pindalalised kaitstavad loodusobjektid ligikaudu 

33 760 ha ehk 13,5%, sh Natura 2000 alad ca 27 110 ha ehk ca 11% (Joonis 37).49 

 

Andmed: EELIS, mai 2014 

Joonis 37. Loodus- ja maastikukaitsealad Järvamaal 

 

                                                
47 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ 
48 Keskkonnaministeeriumi koduleht http://envir.ee/et/natura-2000 (külastus 10.06.2014) 
49 Järvamaa aastaraamat 2013 

http://envir.ee/et/natura-2000
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Keskkonnakaitselistest objektidest asub Järvamaal: 

 51 kaitseala, sh 8 (lisaks 2 projekteeritavat) looduskaitseala, 

 10 maastikukaitseala (MKA),  

 30 parki ja 2 puistut (MKA eritüüp), 

 1 uuendamata kaitsekorraga ala,  

 8 hoiuala (kokku 203 ha), 

 3 Natura 2000 võrgustikku kuuluvat linnuala ja 26 loodusala. 

Natura alade näol pole tegemist täiendava kaitsealuse pinnaga, vaid need kattuvad 

looduskaitsealade, maastikukaitsealade ja hoiualadega. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav 

loodusobjekt on Koordi raba.50 Pindalalised kaitstavad objektid on veel kaitstavate liikide 

püsielupaigad, mida Järvamaal on 56 (üle 12 000 ha). Arvuliselt on enim väike-konnakotka 

püsielupaiku, kuid valdava osa pindalast võtavad enda alla metsise püsielupaigad. 

Suurimad kaitsealad on Kõrvemaa maastikukaitseala (kokku 20 540 ha, millest Järva maakonnas 

asub 12 940 ha) ja Endla looduskaitseala (kokku 10 110 ha, millest Järva maakonnas asub 4 117 

ha), mis kattub osaliselt Endla turbamaardlaga, Joonis 37. 

Vastavalt keskkonnaministri 09.10.2002 määrusele nr 58 on lõheliste elupaikadena kaitstavad 

veekogud Järvamaal Jägala jõgi, Jänijõgi, Vodja jõgi, Põltsamaa jõgi, Pärnu jõgi ja Preedi jõgi. 

Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 51 on lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigul keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine 

ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi 

muutmine. Eelnimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, veerežiimi ning veetaseme 

muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui sellega parandatakse kalade 

kudemisvõimalusi. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu on 

kehtestatud keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“. Järvamaale jäävad nendest Preedi jõgi kogu ulatuses, 

Pärnu jõgi Tarbja veehoidla paisust suubumiseni Pärnu lahte ja Vodja jõgi Olliküla maantee sillast 

kuni suubumiseni Pärnu jõkke. Lõheliste elupaikade kaitse nõuete täitmist käsitletakse KSH 

aruandes. 

Pärnu jõgikond on suure potentsiaaliga lõheliste elupaikade ja kudemisaladena. Potentsiaalseid 

elupaiku pakuvad Järvamaa piires paiknev Pärnu jõe võrdlemisi kiirevooluline ning selgeveeline 

kesk- ja ülemjooks ning lisajõeks olev Vodja jõgi. Paraku on lõheliste kui siirdekalade ränne 

takistatud rea Pärnu jõele rajatud paisudega. Esimeseks ületamatuks rändetõkkeks on juba 

Pärnu jõe alamjooksul paiknev Sindi pais, mille rekonstrueerimisest või võimalikust 

lammutamisest sõltub jõgikonna „avanemine“ lõhelistele. Kalapääsud on Pärnu jõel juba loodud 

Kurgja ja Türi-Särevere paisudele. Põltsamaa jõel on juba rajatud kalapääsud Põltsamaa 

linnapaisule ja Kamri paisjärve paisudele, kuid töö kalapääsude rajamisel veel jätkub, mis peaks 

kokkuvõttes tagama siirdekalade, sh lõheliste pääsu ka Põltsamaa jõe lisajõeks olevasse Preedi 

jõkke. Kaitsealad, sh püsielupaigad, hõlmavad Järvamaa pindalast 13,5%, mis on pisut väiksem 

Eesti keskmisest. Koos kavandatavate kaitsealadega (praegused ajutiste piirangutega aladega), 

on kaitsealuste maade osakaal 13,6%. Kaitsealade osakaal on proportsioonis loodusmaastike 

osakaaluga ja kaitseväärtuste – looduslike elupaikade ja kaitstavate liikide levikuga. Järvamaal 

on looduslikeks Loodusdirektiiviga kaitstavateks elupaikadeks valdavalt metsaelupaigad ja soo-

elupaigad, samuti loodusliku seisundis järved ja jõelõigud. Maakonnas on suhteliselt vähe 

esindatud niiduelupaigad ning täiesti puuduvad rannikuelupaigad. Suur osa kaitsealade üld-

pindalast Järvamaal moodustub Kõrvemaa kõrge kaitseväärtusega loodusmaastikest . Suuremad 

kaitsealad paiknevad valdavas osas riigimaal, kuid väiksemate kaitsealade osas on ka eramaade 

osakaal võrdlemisi suur. Enim paikneb eramaadel kaitstavate linnuliikide (eriti väike-konnakotka) 

püsielupaiku, mis on pindalalt siiski väikesed – enamasti 100 m raadiusega ring (3,1 ha) või 200 

m raadiusega ring (12,5 ha) pesapaiga ümber. Suurepindalalised metsise püsielupaigad 

paiknevad valdavalt riigimaadel. 

                                                
50 Keskkonnaregister (seisuga 10.06.2014) 
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Järvamaal on loomisel mitmed uued kaitsealad või toimub olemasolevate kaitsealade ümber-

struktureerimine ja laiendamine, neist suuremad kavandatavad uued kaitsealused territooriumid 

on Mäo must-toonekure püsielupaik (112 ha), Kapu looduskaitseala (90,3 ha), Purdi 

looduskaitseala (55,7 ha), Tammeküla looduskaitseala (13,7 ha) ja Pibari väike-konnakotka 

püsielupaik (15,5 ha). Uute alade kaitse alla võtmine on vajalik ja põhjendatud eelkõige I 

kategooria kaitstavate liikide kaitse vajadusega ning vähemal määral ka looduslike 

metsaelupaikade kaitsega.  

Kaitsealade ruumiline jaotus on Järvamaal mõnevõrra ebaühtlane – kaitsealade osakaal on väga 

suur maakonna lääne- ja loodeosas Kõrvemaa maastikurajoonis, samuti maakonna kagunurgas 

Endla nõo maastikurajoonis, kus valdavad soo- ja metsamaastikud. Kõige väiksem on kaitstavate 

alade osakaal maakonna kirde- ja idaosas Pandivere kõrgustiku äärealadel, kus viljakatel 

muldadel valdavad põllumaad ning looduslike alade osakaal on väike. Seega on kaitsealade 

väiksem osakaal neil aladel tingitud agraarmaastike domineerimisest ning kaitseväärtuste 

vähesusest. Samas puuduvad piirkonnad, kus kaitsealad puuduksid või paikneksid väga hõredalt. 

Piirkondades, kus kaitsealade osakaal on väike, on kaitstavate alade võrgustik arvestatava 

tihedusega, kuid alad on väikesed (pargid, püsielupaigad). Suure kaitsealade osakaaluga 

piirkondades ei pruugi kaitsealade arv olla suurem, kuid need on suure pindalaga, hõlmates 

ulatuslikke soo- ja metsamaastikke. 

Koos kavandatavate aladega on kaitsealade võrgustik maakonna tasandil võrdlemisi optimaalne. 

Tagatud on heal tasemel loodusväärtuste kaitse, kuid mitte piirates veel olulisel määral 

traditsioonilist maakasutust, majandustegevust ja paikkondade arengupotentsiaali. Täiendavate 

kaitsealade loomine pole vajalik ega maakonna tasakaalustatud arengut silmas pidades ka 

otstarbekas. Enim piiranguid avaldab kaitsealade võrgustik metsamajandusele, kuna kaitsealade 

sihtkaitsevööndites on metsade majandamine täielikult keelatud ning piiranguvööndites on 

metsade majandamisel hulk piiranguid. Suurim on kaitstavate metsade hulk maakonna lääne- ja 

loodeosas Kõrvemaal, kus metsi on võetud kaitse alla nii metsaelupaikade kaitseks, kui ka 

kaitstavate liikide (eelkõige metsise) elupaikadena. Kaitsealade negatiivseid mõjusid leevendab 

asjaolu, et suure kaitsealade osakaaluga piirkondades on asustus väga hõre ning valdav enamus 

kaitstavatest metsamaadest paikneb riigimaal. Erametsaomanike saamata jäävat tulu 

kompenseerib osaliselt Natura 2000 metsatoetus. 

Kaitstavate I ja II kategooria loomaliikide (valdavalt linnuliigid) elupaigad on maakonnas 

võrdlemisi hästi kaitstud, kuna paiknevad valdavas osas kaitse- ja hoiualadel või nende kaitseks 

spetsiaalselt moodustatud püsielupaikades. Kaitstavate I ja II kategooria taimeliikide kasvukohad 

asuvad samuti suures osas kaitstavatel aladel. Seega on liigikaitse kaitsealade võrgustiku kaudu 

suhteliselt hästi tagatud. III kaitsekategooriasse kuuluvate loomaliikide ja taimeliikide elupaigad 

paiknevad olulises osas väljaspool kaitsealade võrgustikku, kuid paiknedes valdavalt loodus-

maastikes, on need suures osas hõlmatud rohevõrgustikuga. Mitmed kaitstavad liigid (näiteks 

valge-toonekurg, rukkirääk) elutsevad ka kultuur- ja põllumajanduslikes maastikes olles 

inimtegevusega hästi kohanenud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et III kategooria kaitstavate liikide 

populatsioonide säilimine on reeglina tagatud tänase maastikumustri ning maakasutusviiside 

püsimisel.  
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 Põhjavesi ja nitraaditundlikud alad 

Statistikaameti andmete järgi (Joonis 38) on Järva maakonnas olnud viimastel aastatel suhteliselt 

stabiilne põhjavee- ja pinnaveevõtt. Suuremad veevõtukõikumised on olnud seotud seoses 

kaevandusveevõtuga, mis 2008-2009 olid kõrged. 

 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis 38. Järva maakonna veekasutus aastatel 2008-2012 

Vastavalt Euroopa Liidu nitraadidirektiivile51, asub Järva maakond nitraaditundlikul alal, kus 

piirkonniti on õhuke pinnakatte ja põhjavee reostusoht on suur. Nitraaditundlikuks loetakse ala, 

kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees 

üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud 

või eutrofeerumisohus. Eesti nitraaditundlikud alad on ka Põhja-Eesti põhjavee toitealaks 

(sealhulgas Tallinna vee valgaladeks). Sellistele aladele on veeseaduse alusel kehtestatud 

rangemad keskkonnakaitsenõuded. Nitraaditundliku ala (edaspidi NTA) piirid on toodud 

21.01.2003 Vabariigi Valitsuse määruses nr 17 “Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku 

ala kaitse-eeskiri”. 

Nitraaditundliku ala seiret viiakse läbi põhjaveeseire raames. 2013. aasta seiretulemused52 

(Joonis 39) näitasid piirkonniti nitraadisisalduste tõusu. 

                                                
51 91/676/EMÜ  

52 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2013. a. Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2014  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0676:20081211:ET:PDF
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3043:nitraaditundliku-ala-pohjaveeseire-2013&catid=1290:pohjavee-seire-2013-&Itemid=5768
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Allikas: Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2013. a, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2014 

 

Joonis 39. Nitraatide sisaldus NTA seirepunktides 2013. a 

Kokkuvõttes võib öelda, et 2013. aastal jätkus 2012. aasta keskkonnaseire aruandes53 välja 

toodud trend, kus toodi välja, et nitraadisisaldus oli kõrgem majanduskasvu perioodil 2006–2008, 

madalam kriisiperioodil 2009–2010 ning peale seda on koos majandusaktiivsuse suurenemise ja 

sisemajanduse kogutoodangu (SKT) tõusuga põhjavees märgata taas nitraadisisalduse kasvu 

NTA põhjavees. Seega on nitraatide sisaldus selgelt seotus inimtegevusega (üldjuhul seostatud 

põllumajandustootmisest pärit lämmastikukoormusega). Mitmeaastase keskmise muutus on näha 

alljärgnevalt jooniselt (Joonis 40). 

 

                                                

53 Eesti keskkonnaseire 2012, Keskkonnaagentuur, 2014 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3043:nitraaditundliku-ala-pohjaveeseire-2013&catid=1290:pohjavee-seire-2013-&Itemid=5768
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Allikas: Eesti keskkonnaseire 2012, Keskkonnaagentuur, 2014 

Joonis 40. NTA seirekaevude 2012. a keskmiste nitraatioonide sisalduse muutus, 

võrreldes kümneaastase keskmisega (2002-2012) 

Suunised edaspidisteks tegevusteks vete kvaliteedi ja kvantiteedi osas leiab NTA tegevuskavast 

ja veemajanduskavadest, mida täpsemalt analüüsitakse keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(KSH) käigus. Enamus meetmetes, mida saab vee kvaliteedi parandamiseks teha, on seotud 

keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamisega põllumajanduses. Seejuures on olulise 

tähelepanu all sõnnikuhoidlad ja põldude väetamine. 

 Veealad 

Jõgede veekvaliteeti jälgitakse jõgede hüdrokeemilise seire allprogrammi ja veekogude ohtlike 

ainete seire läbi. Koos jõgede äravooluga (hüdroloogilise seire allprogramm) annavad need 

allprogrammid vastuse ka jõgedest merre ning järvedesse kantava aine koguse, eelkõige fosfori, 

lämmastiku ning toksiliste ainete kohta. 

2000. aastal jõustunud Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) paneb veekogude 

hindamisel pearõhu elustiku ehk nn bioloogiliste kvaliteedielementide hindamisele ja seab 

eesmärgiks hea ökoloogilise seisundi saavutamise. Alates 09.08.2009 hakkas kehtima 

keskkonnaministri määrus nr 44 (vastu võetud 28.07.2009) „Pinnaveekogumite moodustamise 

kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 

seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside 

määramise kord”. Antud määrusega täpsustati kuidas määrata veekogude seisundiklasse ja 

kvaliteedinäitajaid. Antud määrus on oluline, kuna vastavalt Veeraamdirektiivile ja Veeseadusele 

on eesmärk saada veekogud heasse klassi ning on ka rangemad reeglid ohustatud veekogude 

osas. Määrust tuleks jälgida juhul, kui on mingeid ebakõlasid või küsimusi (nt arvamusi kvaliteedi 

muutuse osas) veemajanduskava kohaselt määratud veekogumite klassidel. 

Suunised edaspidisteks tegevusteks vee kvaliteedi ja kvantiteedi osas leiab veemajandus-

kavadest, mida analüüsitakse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus. Kuna praegu 
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on käimas uuendatud veemajanduskavade54 koostamine 2015-2021 aastate jaoks, võib toimuda 

nendes andmetes veel muutusi, mistõttu käesolevas aruandes seda täpsemalt ei kajastata. 

 Väärtuslikud maastikud 

Järva maakonna teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

on määratud väärtuslikud maastikud, kaunite vaadetega teelõigud ning vaatetornid ja -kohad. 

Väärtuslike maastike nimekirja kanti 48 objekti, neist 9 I klassi (maakondliku, võimaliku riikliku 

tähtsusega) ala, 19 II klassi (maakondliku tähtsusega) ala ning 13 III klassi (kohaliku 

tähtsusega) ala (Joonis 41). Peale selle kanti nimekirja 6 reservala. Pindalaliselt moodustasid I 

klassi alad 13 236 ha, II klassi alad 9 916 ha ja III klassi alasid 1 723 ha, kokku 24 876 ha. Kui 

lisada ka reservaladena nimekirja võetud alade pind, siis moodustus väärtuslikeks loetud alade 

kogupindala 25 565,8 ha, mis oli ca 10% maakonna territooriumist. 

Maakondliku, võimaliku riikliku ning maakondliku tähtsusega väärtuslike maastike nimekiri on 

toodud joonisel (Joonis 41).  

Planeeringuga kehtestatud väärtuslike maastike alade üldhulk (48) on võrdlemisi suur ja osakaal 

(9,9%) maakonna pindalast on arvestatav. Väärtuslike maastike hulk ja osakaal on ilmselt piisav 

tagamaks teemaplaneeringuga seatud eesmärke. Järvamaa puhul on väärtuslike maastike hulka 

haaratud nii pärandkultuurmaastikke kui ka kauneid ning rekreatsiooniliselt olulisi 

loodusmaastikke. Arvuliselt on enim pärandkultuurilise eesmärgiga alasid, nagu vana arhitektuuri 

ja põlise hoonestusstruktuuriga asulate keskused ning külad (näiteks Peetri alevik, Ambla alevik, 

Valgma küla) ja mõisad, kuid nende alade pindala on enamasti võrdlemisi väikene. Loodusliku 

väärtusega väärtuslikke maastikke (näiteks Kakerdaja raba, Norra-Oostriku allikate ala, Mägede 

mõhnastik) on küll arvuliselt vähem, kuid nende pindala on reeglina märksa suurem. Esineb ka 

kompleksseid maastikke, mis hõlmavad nii kultuurilisi- kui ka loodusväärtusi, samuti 

omapäraseid ja ilmekaid maastikke (näiteks Türi voorestik).  

Ruumiliselt on väärtuslikud maastikud jaotunud võrdlemisi ühtlaselt üle maakonna, kuid järgides 

teataval määral siiski ajaloolist asustusstruktuuri ning maastikurajoone. Mõnevõrra suurema 

tihedusega on väärtuslikke maastikke põliste agraarmaastike domineerimisega piirkondades ning 

vähem metsamaastike aladel. 

Järvamaa puhul on kultuurmaastikes ning asulate alal paiknevad väärtuslikud maastikud 

enamasti hästi fokuseeritud ehk on piiritletud ajalooline asulakeskus, konkreetne küla või muu 

väiksem maastikuüksus. Kuna sellised väärtuslikud maastikud on tihti väikesepindalalised ja 

hõlmavad vaid konkreetse väärtusliku piirkonna ilma puhveraladeta on tõenäoliselt lihtsam 

tagada maastike kaitset. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et traditsiooniliste maastike 

säilitamine seab teatavaid piiranguid või eritingimusi mitmetele majandustegevustele, 

elamuehitusele, maakasutusele ning kommunikatsioonide rajamisele. Seega võib väärtuslike 

maastike kehtestamine ka hoopis vähendada paikkondade konkurentsivõimet ning atraktiivsust 

elanike ja investorite jaoks. Kitsamalt määratletud maastike puhul kaasnevad ka piirangud 

väiksemal alal. Arvestades erinevaid asjaolusid on Järvamaa väärtuslike maastike võrgustik 

piisav kattes ligi kümnendiku maakonnast ning haarates enamuse väärtuslikumatest 

pärandkultuurmaastikest ja säilitades piirkondade/kantide traditsioonilist iseloomu, kuid mitte 

piirates ülemäära paikkondade arenguvõimalusi. 

Loodusmaastikele keskendunud väärtuslike maastike alad on suuremapindalalised ning sinna on 

haaratud sageli ka puhveralad konkreetse loodusobjekti (soo, pinnavormistiku, allikaala, karstiala 

jms) ümber. Kuna loodusmaastikele keskendunud suurepindalalised väärtuslikud maastikud 

paiknevad valdavas osas riigimaal ning asustus neil aladel on hõre või puudub, siis ei kaasne 

nende alade puhul olulisi piiranguid paikkondade kohalikele elanikele ja erasektori 

majandustegevusele. 

                                                

54 http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad 
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Andmed: Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, 2004 

Joonis 41. Väärtuslikud maastikud Järva maakonnas 
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 Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Järva maakonna teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

on määratletud ka kõrge viljakusega põllumaad, mis on strateegilise tähtsusega põllumajanduslik 

ressurss. Olukorras, kus maailma rahvaarv pidevalt kasvab, kuid põllumaa ei suurene, vaid 

väheneb, tuleb hakata senisest enam tähelepanu pöörama väärtusliku põllumaa 

heaperemehelikule majandamisele. Oluline on, et jätkuks seni kasutusel olnud viljakate 

põllumajanduslike maade sihipärane kasutamine. Teemaplaneeringus on mullaviljakuse alusel 

määratletud kõrge viljelusväärtusega põllumaadena alad, mille mullaviljakus oli 2002. a Maa-

ameti andmetel vähemalt 50 hindepunkti. Järvamaal loetakse väärtuslikeks põllumaadeks alasid, 

kus maa hindepunkt ületab 50.  

Järva Maavalitsus on 2014. a tellinud Eesti Maaülikoolilt uue väärtuslike põllumajandusmaade 

määramise analüüsi, mida kasutatakse maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel 

(Joonis 42). Uuringu alusel hõlmavad väärtuslikud põllumajandusmaad (vähemalt 50 

hindepunkti) Järvamaal 817 km2 mis on valdav osa (92%) maakonna põllumaadest. Suur osa 

neist maadest omab vähemalt 70 hindepunktilist väärtust. 50 hindepunktist madalama 

väärtusega põllumaad moodustavad vaid 8% põllumaade üldpindalast levides valdavalt 

maakonna lääne- ja loodeservas Kõrvemaa maastikurajoonis ning maakonna edelaservas Pärnu 

madalikul – aladel, kus valdavad liivmullad. Ka väga kõrge viljelusväärtusega (üle 70 punkti) 

põllumaad on levinud laialdaselt üle valdava osa maakonna põllumajanduspiirkondade, kõige 

enam on selliseid maid Oisu-Särevere-Väätsa piirkonnas ning Koigi piirkonnas. 

Põllumajandus on Järvamaal nii praegu kui ka ilmselt tulevikus üks olulisemaid majandusharusid, 

seega on väärtuslike põllumajandusmaade säilitamine maakonna pikaajalisi arenguperspektiive 

arvestades äärmiselt oluline. Kuna maakonna elanikkond on põllumajanduspiirkondades pigem 

kahanev ning siin puuduvad suuremad linnad, siis hetkel ei ohusta väärtuslikke põllumaid olulisel 

määral valglinnastumine ega elamuehitus. Ka tööstusalade rajamise poolne surve on 

põllumaadele võrdlemisi väike. Mõningat mõju põllumaadele võivad avaldada taristu arendused, 

eelkõige Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee uuendamine ja õgvendamine Järva maakonnas. 

Ohuteguriks põllumaadele on arendajate soov avada lubjakivi ja dolokivi karjääre. Oht on oluline 

seetõttu, et kaevandamise seisukohast sobivaimad maardlad asetsevad sageli väärtuslike 

põllumaade alal. 
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Andmed: Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine, Eesti Maaülikool, 2014 

Joonis 42. Väärtuslikud põllumajandusmaad Järva maakonnas 
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 Roheline võrgustik 

Teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” täpsustati 

üleriigilise planeeringuga “Eesti 2010” määratud riikliku rohelise võrgustiku piire, konstrueeriti 

maakondlik roheline võrgustik (Joonis 43) ning seati selle tugialadele ja koridoridele üldised 

kasutustingimused. 

Rohelise võrgustiku piire ei ole üldplaneeringutega muudetud. 

Järvamaa rohelise võrgustikus paiknevad riikliku tasandi tugialad (T6, T7) maakonna piiridel 

ulatudes kõigil juhtudel ka naabermaakondadesse. Maakonna loodeservas paikneb Järvamaa 

suurim Kõrvemaa riiklik tugiala. Järvamaa lõunatipus paikneb ulatuslik Kabala tugiala ning 

edelaservas Kolu-Rae piirkonna tugiala, millest Järvamaal asub vaid serv. Maakonna kaguservas 

asub suhteliselt suur Endla soostiku tugiala. Maakondlike ja kohaliku tasandi tuumalade osakaal 

on suurem maakonna lõuna- ja edelaosas. Rohekoridoride tihedus on kogu maakonna alal 

võrdlemisi hea.  

 
Andmed: Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, 2004 

Joonis 43. Roheline võrgustik Järva maakonnas  
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Maakonna rohelise võrgustiku alade katvus või osakaal on suurem maakonna lõunapoolses osas 

ning servades, kus paiknevad maakondadeülesed riikliku tasandi tugialad. Väiksem on 

rohevõrgustiku katvus maakonna kirdeosas, kus valdavad põllumajanduslikult kasutatavad maad 

ning seetõttu on tugialad väiksemad ning koridorid kitsamad. Selles piirkonnas on ka 

rohevõrgustiku sidusus väiksem ning eeldatav funktsioneerimise tase madalam. Vaadeldes 

maakonna rohevõrgustiku struktuuri ja sidusust üleriigilisel tasandil, on see heal või vähemalt 

rahuldaval tasemel ning selles suuri tühikuid või lünki ei esine. Rohevõrgustiku elementideta 

alade läbimõõt jääb enamasti alla 10 km. 

Rohelise koridori alad on eelnimetatud teemaplaneeringus kavandatud üldjuhul loogiliselt 

arvestades reaalset maastiku struktuuri. Rohekoridoride aladel on siiski paiguti võrdlemisi palju 

põllualasid ning hajaasustust. Koridorid on vaatamata paigutistele maastikulistele katkestustele 

nn astmelaudade kaudu siiski üldreeglina toimivad. Paiguti ei järgi koridoride paiknemine 

maastiku loogikat ning leidub kaheldava funktsionaalsuse ja otstarbekusega kohaliku tasandi 

koridore. Samas leidub paiguti maastikus struktuure, mis ei ole määratletud rohekoridoridena, 

kuid mis täidavad ökoloogilises võrgustikus olulist rolli, täiendades teemaplaneeringuga 

kehtestatud rohevõrgustikku. Rohevõrgustiku reaalne sidusus ja eeldatav toimimine näib 

maakonnas olevat siiski üldjoones hea. 

Järvamaa rohevõrgustikus on rida konfliktikohti, milleks on koridoride ristumine suuremate 

maanteedega. Olulisemateks konfliktikohtadeks ning ökoloogilisteks barjäärideks on 

rohevõrgustiku elementide lõikumine suurema liiklustiheduse ja tugevama barjääriefektiga 

teedega – eelkõige Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa aga ka Pärnu – Paide - Rakvere ja nn Piibe 

maanteega (Jägala-Käravete ja Tartu–Jõgeva–Aravete tugimaanteed). Konfliktikohtadeks on ka 

koridoride lõikumine maakonda läbiva Tallinn-Rapla-Türi-Viljandi raudteega.  Madala 

liiklustiheduse tõttu on raudtee barjääriefekt ja negatiivne mõju võrgustiku toimimisele 

suhteliselt nõrk. Mõningaste konfliktikohtadena võib välja tuua rohevõrgustiku aladel tegutsevad 

turba-, paekivi-, dolokivi-, kruusa- ja liivakarjäärid, samuti kaevandmiseks taotletavad uued 

mäeeraldised. Valdavas osas ei katkesta karjäärialad siiski rohevõrgustiku sidusust, kuid 

vähendavad mitmetes paikades rohekoridoride laiust või halvendavad tugialade kvaliteeti.  
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9. MAAKONNA ROLL EESTIS 

Järgnev peatükk toetub Statistikaameti andmetele väljaandes „Eesti piirkondlik areng 2013“ ja 

Siseministeeriumi 2009. aasta uuringule „Eesti regioonide majandus-struktuuri muutuste 

prognoos“. 

Järva maakond paigutub oma SKP suuruse järgi Eesti maakondadest kesksele kohale, 

moodustades kogu Eesti SKP-s 2012. aastal 1,6%. Aastate 2000-2012 lõikes on Järva SKP 

osatähtsus kogu Eesti SKP-s langenud. Tööhõive määr on Järval (72%) pisut kõrgem Eesti 

keskmisest (68%) ja töötuse määr pisut madalam (Järvamaal 7,5%; Eesti keskmine 8,6%). 

Samas vabade ametikohtade määra suhtes on Järva maakond eelviimane. 

Vaesuse määr on Eestis 17%, sealjuures Järva maakonnas on vaesuse määraks 18,1%, sellega 

paigutub Järvamaa viiendale kohale. Kõige suurema vaesusemääraga (20,3%) omavalitsused on 

Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vallad. 

Ettevõtluse seisukohalt on Järvamaal rohkem üksikettevõtjaid, kui suuri ettevõtteid. Võrreldes 

kõiki Eesti maakondi, on Järvamaa üksikettevõtjate osatähtsuse suhtes kesksel kohal, aga suurte 

ettevõtete lõikes viimaste seas. Samas ettevõtluse arengule aitab positiivselt kaasa Järvamaa 

asukoht, kuna läheduses on pealinn ja sadamad ning maakonda läbivad suured transporditrassid 

(põhimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa ja põhimaantee nr 5 Pärnu – Rakvere - 

Sõmeru). 

Peamine ettevõtete tegevusala Järvamaal on hulgi- ja jaekaubandus, sõidukite ja mootorrataste 

remont. Peale selle mahuvad esikolmikusse ka põllumajandus, metsandus ja kalapüük ning 

ehitus. See on üsna sarnane Eesti keskmise olukorraga, kus peamine tegevusala maakondades 

on hulgi- ja jaekaubandus. Kuid ka mõneti erinev, kuna põllumajandust ei ole tegevusalana 

paljude maakondade esikolmikus. Peale selle on Järvamaal hästi arenenud ka puidutöötlus. Tänu 

sellele on Imavere vald nende väheste omavalitsusüksuste seas, mis on sõltumatud. See 

tähendab, et enamik sealsest elanikkonnast elab, töötab ja tarbib suurema osa teenustest ühe 

omavalitsuse piirides, Imaveres töötab koduvallas 73,3% hõivatutest. 

Järvamaal nagu ka mujal Eestis, on viimaste aastate jooksul rahvastik kahanenud negatiivse iibe 

ja väljarände tõttu. Peamine probleem rahvastiku vähenemisel on väljaränne ja seda saab 

vähendada vaid töökohtade loomisega. Kui on piirkonnas tööd, mis tagab inimestele toimetuleku, 

siis kahaneb ka väljaränne.  

Maakonna rohelise võrgustiku alade osakaal on suurem maakonna lõunapoolses osas ning 

servades, kus paiknevad maakondade ülesed riikliku tasandi tugialad. Väiksem on rohevõrgustiku 

katvus maakonna kirdeosas, kus on valdavad põllumajanduslikult kasutatavad maad. Järvamaa 

paikneb ka nitraaditundlikul alal, kus piirkonniti on õhuke pinnakate ja põhjavee reostusoht suur. 

See põhjustab nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele täiendavaid lisakulutusi, nõudeid ja kohustusi 

omapuhasti rajamiseks, selles piirkonnas kehtivad ka rangemad veekaitse nõuded. 

Järvamaa arengustrateegia 2012-2020 toob välja, et Järvamaa tugevuseks on kultuuripärand – 

mõisaarhitektuur ja -kultuur, talu-, väikelinna- ja sakraalarhitektuur, linnamäed, rikas ajalooline 

pärand, loodusturismi- ja sportimisvõimalused, rahvuslik käsitöö, pärimuskultuur, 

harrastuskunst. Tähtis osa Järvamaa kultuuri järjepidevuse tagamisel on raamatukogudel, 

eripärastel  muuseumidel, rahvamajadel, seltsimajadel, seltsidel, lasteaedadel ja koolidel.  Peale 

selle on viimasel kahel aastal toimunud Paides Vallimäel arvamusfestival, mis toob inimesi kokku 

igalt poolt Eestist.  
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