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1. ARUANDE SISU KOKKUVÕTE 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute koostamise. 
Järvamaa maakonnaplaneeringu (MP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud 
Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. 

Planeeringuala hõlmab Järva maakonda, kuid planeeringulahenduse koostamisel vaadati ka 
maakonna piiriüleseid seoseid naaberaladega. 

Planeeringu koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise 
planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja arengusuundadele.  

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute (ÜP) koostamisele. Kui 
kehtestatud ÜP puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud ÜP ei kajasta kehtestatud 
maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna detail-
planeeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. 

KSH läbiviimise eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele planeeringu 
koostamisel. KSH läbiviimisel lähtuti olemasolevatest andmetest ja uuringute tulemustest. 

MP lähteseisukohtade ja KSH programmi (ehk hindamise lähteülesande) avalikustamine, sh avalik 
arutelu, toimus septembris 2014. KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti poolt 
13.10.2014. MP eskiisi avalikustamine, sh avalik arutelu, toimus aprillis 2015. 

KSH aruanne on koostatud koostöös planeerijatega maakonnaplaneeringu põhilahenduse 
väljatöötamise etapis. Hinnangud põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. 

Hinnangute koostamisel arvestati ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse käigus laekunud 
asjakohaste ettepanekutega. Järvamaa maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiks 

põhjustada olulist negatiivset riigipiiri ülest keskkonnamõju. 

KSH aruanne esitati asutustele kooskõlastamiseks koos planeeringuga. KSH aruande avalikustamine 
toimus koos planeeringu avalikustamisega pärast planeeringu kooskõlastamist asutustega ja 

vastuvõtmist maavanema poolt. 

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Järva 
maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Järva Maavalitsus (aadress: Rüütli 25, 72713 Paide, 

info@jarva.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli Virk. 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Skepast&Puhkim OÜ1 (aadress: 

Laki 34, 12915 Tallinn, info@skpk.ee), kontaktisikud planeerija Eleri Kautlenbach ja KSH juhtekspert 
Veronika Verš. 

KSH aruande olulisema sisulise osa võib kokku võtta järgmiselt: 

KSH läbiviimisel analüüsiti Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamisel sõnastatud Järvamaa 
ruumilise arengu eesmärkide seost riiklike arengueesmärkidega. Olulisemad seosed tuvastati 

üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“, transpordi arengukavas 2014-2020, Eesti keskkonna-
strateegias 2030 ja looduskaitse arengukavas aastani 2020 püstitatud eesmärkidega. Muid 
arengudokumente käsitleti valdkondlike mõjude hindamisel. 

Järva MPga ei kavandata ehitiste täpset ja lõplikku paiknemist, vaid antakse põhimõttelised asukohad 

(ühendused ja koridorid) ja suunised üldplaneeringute koostamiseks. Seega ei ole Järva MP 

koostamise ja mõju hindamise hetkel teada, kus ehitised täpselt paiknema hakkavad ja millised 
saavad olema nendest tulenevad konkreetsed mõjud. Üldplaneeringute koostamisel, maakonna-
planeeringus toodud ehitiste asukohtade täpsustamisel ja väljaehitamiseks tingimuste seadmisel, 
tuleb arvestada looduskaitseliste piirangutega, vajadusel teha koostööd kaitseala valitsejaga ning 

võimalusel rajada ehitised väljapoole kaitstavaid loodusobjekte või välja pakkuda negatiivsete 

                                                
1 Endine ärinimi Ramboll Eesti AS 
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mõjude leevendusmeetmed. KSH aruandes on nimetatud juhud, kus ehitiste edasisel kavandamisel 
tuleb tähelepanu pöörata looduskaitselistele piirangutele seoses võimaliku konfliktiga. 

Natura eelhindamise tulemusel selgus, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodus- ja linnualadega 
on Järva maakonnaplaneeringu koostamise protsessis arvestatud. Suuremale osale Natura aladele 
ei avalda maakonnaplaneeringu elluviimine mingeid mõjusid. Sellised alad, mille tuleb edasiste 
(üld)planeeringute ja projektide koostamisel tähelepanu pöörata, kuna kavandatud tegevuse 
elluviimine (jalg- ja jalgrattateed) võib avaldada negatiivseid mõjusid alade kaitse-eesmärgiks 
olevatele liikidele või elupaikadele, on Kõrvemaa loodusala ja -linnuala ning Määru loodusala ja Pärnu 
jõe loodusala. Järva MPga määratud linnalise asustusega aladele, kus juba on olemasolev asustus, 
jäävad osaliselt Pärnu jõe loodusala, Türi-Karjaküla loodusala ja Roosna-Alliku loodusala. Nimetatud 
juhtudel tuleb kavandatavate tegevuste elluviimisel asjakohases etapis läbi viia Natura mõjude 
hindamine vastavalt seaduse nõuetele ning järgides vastavaid Natura hindamise juhendeid. 

Järva maakonnaplaneeringuga on kavandatud (peamiselt teistest planeeringutest üle võetud) 
mõningatele kaitstavatele aladele või nende lähedusse objekte (jalg- ja jalgrattateed, 
teeõgvendused, matka- ja tervisespordi rajad, linnalise asustuse ala), mis võivad mõjutada järgmisi 
kaitstavaid alasid: Türi maastikukaitseala, Määru hoiuala, Türi-Karjaküla hoiuala, Pärnu jõe hoiuala, 
Kabala mõisa park, Kõrvemaa maastikukaitseala, Roosna-Allliku maastikukaitseala ja Seidla park. 
Seetõttu tuleb edasiste planeeringute ja projektide koostamisel nimetatud ehitistele tähelepanu 
pöörata looduskaitselistele piirangutele seoses võimaliku konfliktiga. Võimaliku olulise negatiivse 
mõju esinemist kaitstavatele loodusobjektidele tuleb vajadusel täpsustada edaspidiste tegevuste 

kavandamisel eelhinnangu, KSH või KMH raames. 

Järva MPga uute alade või objektide kaitse alla võtmist ei kavandata ega muudeta olemasolevate 

kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi, samuti ei anta soovitusi alade kaitse alla võtmise ega 

kaitserežiimi osas. Järva MPga kavandatavad tegevused ei mõjuta siirdekalade rändetingimusi ega 
jõgede lõheliste rändeks avamise kavasid. Planeeringuga ei kehtestata täiendavaid meetmeid ega 

tegevusi lõhejõgede ning rändetõkkeks olevate paisude osas. Järgmiste tasandite planeeringute 

koostamisel, objektide projekteerimisel, rajamisel ja käitamisel ning maakasutuse muutmisel on 
oluline järgida kaitse-eeskirju, kaitsekorralduskavasid jm looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid 

ning tegevused kaitseala valitsejaga (Keskkonnaamet) vajadusel kooskõlastada. 

Järva maakond on vananeva rahvastikuga, mistõttu väheneb tööealiste elanike arv ja suureneb 
koormus sotsiaalsüsteemile. Järva maakonnas linnastumistrendi näha ei ole. Maakonnaplaneeringu 

üheks tähtsamaks ülesandeks on teenuste kättesaadavuse tagamine läbi sidustatud asustussüsteemi 
võrgustiku ning seega elamisvõimaluste tagamine kõigis asustatud paikades. Seetõttu näeb 

maakonnaplaneering ette olemasoleva asustusstruktuuri tihendamist ning kompaktsemaks 
muutmist.  

Positiivse mõjuga on optimaalselt ja logistiliselt hästi kättesaadavad teenused, hea ühistranspordi 

võrk ning sidus jalg- ja jalgrattateede võrgustik, mis aitab kaasa autostumise vähenemisele. Oluline 

on tagada inimeste paigalejäämine ja kohapealsete teenuste tarbimine. Rohelist energiat aitab 
propageerida kohalike taastuvate energiaallikate soosimine (nt biogaasi koostootmisjaamad). 

Ettevõtluse soodustamiseks on maakonnaplaneeringuga määratud maakondliku tähtsusega 
ettevõtlus- ja tööstusalad Mäo-Reopalu koridoris (sh Paide linnas), Türi linnas , Aravete ja Koeru 
alevikus ning Imavere külas. Viimane on maakondliku tähtsusega tööstusala ennekõike 

puidutöötlemise valdkonnas. Samuti on võimalik ja soositud rajada äri- ja tootmisüksusi igal pool 

maakonnas soodustamaks paikkondades töökohtade loomist. Ettevõtlus- ja tööstusalade elujõulisuse 
tagab taristu olemasolu ja lähedus. 

Järva maakond paikneb enamjaolt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas ning 

nitraaditundlikul alal. Samas asuvad Järva maakonnas ühed Eesti viljakaimad põllumajandusmaad 
ja üle kolmandiku Järvamaa ettevõtetest tegutseb põllumajandus- ja metsandussektoris. Seega on 
väga oluline järgida põhjavee kaitseks kehtestatud nõudeid ja määratud meetmeid. Maakonna-
planeeringuga on seatud tingimused väärtuslike põllumajandusmaade ja maaparandussüsteemi 
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maa-alade säilimiseks. Ohuteguriks on väärtuslike põllumaadega kattuvad lubja- ja dolokivi-
maardlad. 

Mitmete maardlatega kattuvad Järvamaal ka väärtuslikud maastikud. Võimalusel tuleb eelistada 
maavarade kaevandamiseks alasid, mis ei asu väärtuslikel maastikel. Maakonnaplaneeringuga on 
seatud üldised kasutustingimused väärtuslike maastike säilimiseks ning maastikuväärtuste 
suurendamiseks. 

Maavarade üldine varustuskindluse prognoos näitab, et ehitusmaavarade varu olemasolevates 
karjäärides on hea. Kui kaevandamine jätkub viimase viie aastaga võrreldes samas mahus 
(sh arvestades Kose-Mäo vahelist Tallinn-Tartu maantee uut teelõiku), siis liiva ja kruusa oodatav 
ammendumisperiood on umbes 20 aastat, lubjakivil ja dolokivil umbes 60 aastat. 

Positiivse mõjuga inimese tervisele ja heaolule on Järvamaa maakonnaplaneeringuga määratud 
maakondlikult olulised puhke- ja virgestusalad ja nende kasutustingimused, mis aitavad kaasa alade 
säilimisele ja kasutusvõimaluste suurendamisele. 

Järva MPga korrigeeriti arvestataval määral maakonna teemaplaneeringuga määratud rohelise 
võrgustiku elementide piire. Järva MPga tehtud muudatustega ei muutunud olulisel määral rohelise 
võrgustiku katvus, kuid paranes selle struktuur ja sidusus. Sidusust parandas kohaliku tasandi 
koridoride lisamine piirkondadesse, kus võrgustik oli enne liiga hõre, samuti parandas sidusust ja 
funktsionaalsust koridoride nihutamine nende jaoks sobivamatele aladele. Kuigi mõned koridorid 
(mis olid mittefunktsionaalsed) kaotati ning osa aladest (rohelisse võrgustikku sobimatud maad) 
arvati võrgustikust välja, siis ei kahanenud sellega rohelise võrgustiku reaalne sidusus ja 

funktsionaalsus. Kokkuvõttes on maakonna roheline võrgustik koos Järva MPga tehtud muudatustega 
oma katvuselt, tiheduselt ja sidususelt igati piisav tagamaks rohelisele võrgustikule seatud 

eesmärkide täitmist. Põhiliseks konfliktivööndiks jääb ka maakonnaplaneeringu koostamise järel 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, mis lõikab maakonna piires viit rohekoridori. Maantee Kose-
Võõbu ja Võõbu-Mäo teelõikude eelprojektiga on kavandatud Võõbu ulukite ülekäigukoht ja Puiatu 

ökodukt. Viimase aja suurim infrastruktuuri ehitus, Mäo möödasõit rajamine, rohelist võrgustikku ei 
mõjutanud. Konfliktikohtadena võib välja tuua ka rohelise võrgustiku elementide lõikumine (kokku 

10 kohas) Pärnu-Paide-Rakvere maanteega kui teise suurema liiklustihedusega teega ning Tallinn-

Türi-Viljandi raudteedega. Konkreetsete infrastruktuuriobjektide arendustega rohelise võrgustiku 

konflikitaladel tuleb nende projekteerimise faasis ette näha ka lahendused konfliktide leevendamised 
ökoduktide või muude meetmete näol. 

KSHga seiremeetmeid ei kavandata, kuna olulise negatiivse keskkonnamõjuga tegevusi MPga ei 
planeerita. Seiratavad keskkonnanäitajad määratakse õigusaktide alusel vastavate seire-
programmide ja keskkonnalubadega. 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös KSH ekspertidega ja vajadusel arvestati olulist 
negatiivset keskkonnamõju leevendavaid ja positiivseid mõjusid suurendavaid asjaolusid juba 

planeeringulahenduse väljatöötamisel. 

KSH läbiviimisel võib peamiseks raskuseks nimetada asjaolu, et maakonnaplaneeringu eesmärk ja 
ülesanne ei ole paljudele osapooltele selge, mistõttu on menetluse käigus esitatud palju ettepanekuid 
ja tõstatud probleeme, mis ei ole maakonnaplaneeringu teemad. Maakonnaplaneeringu koostamiseks 

vajalikud üldised põhimõtted, sisendid ja juhendid peaksid olema riigi poolt eelnevalt kokku lepitud. 
Maakonnaplaneeringuga kavandatu realiseerumisel on oluline, et vastav dokument oleks aluseks ka 

riigi tasandil teostatavatele strateegilistele otsustele (nt haldusreform). Kohtumistest erinevate 
osapooltega on selgunud, et mitmed asutused (ennekõike riigiasutused) teevad oma arengukavasid 
ja pikaajalisi strateegiaid ilma maakonnaplaneeringuga kavandatut arvestamata. Samas peaks 

maakonnaplaneering olema dokument, mis koondab endas nii riiklikke kui ka kohalikke huve ning 
on tervikliku ruumilise arengu suunamise aluseks. 

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel 
http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering. 
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2. SISSEJUHATUS 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ kehtestati 2012. aastal. Selle elluviimise tegevuskavas on 
toodud uute maakonnaplaneeringute koostamine aastatel 2013-2015. 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute koostamise. 
Järvamaa maakonnaplaneeringu (MP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud 
Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. 

Planeeringuala hõlmab kogu Järva maakonda. Planeeringu koostamise eesmärk on maakonna 
ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku 
lepitud visioonidele ja arengusuundadele.  

Kehtestatud MP on aluseks valla ja linna üldplaneeringute (ÜP) koostamisele. Kui kehtestatud ÜP 
puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud ÜP ei kajasta kehtestatud maakonna-
planeeringus sätestatut, on kehtestatud MP valla ja linna detailplaneeringute koostamise või 
projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. MP koostamisel arvestati kehtestatud 
üldplaneeringutega, kokkuleppel kohalike omavalitsustega tehti vajadusel ettepanek nende 
muutmiseks. 

KSH läbiviimise eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele planeeringu 
koostamisel. KSH läbiviimisel lähtuti olemasolevatest andmetest ja uuringute tulemustest. 
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3. JÄRVAMAA RUUMILISE ARENGU VISIOON JA 
STRATEEGILISED EESMÄRGID 

3.1. Ruumilise arengu visioon ja strateegilised eesmärgid 

Tuginedes üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ visioonile ning arvestades Järvamaa eripärasid on 
maakonnaplaneeringu koostamisel sõnastatud Järvamaa ruumilise arengu visioon järgmiselt: 
Järvamaa on sidusa ruumistruktuuriga Eesti südameks olev maakond, kus väärtustatakse 

kvaliteetset ja mitmekesist elu- ja majanduskeskkonda ning mis loob eeldused paremaks elu- ja 

töökohtade kokkusobitamiseks, kohaliku majanduse elavdamiseks, laialdasemaks vaba aja veetmise 

ja õppimise võimalusteks. Järvamaal on head ja kiired ühendused nii maakonnasiseselt kui ka teiste 

maakondadega koondamaks üleriigiliselt äri- ja tootmistegevust ennekõike logistikasõlmedes 

asuvatesse maakondlikult olulistesse ettevõtluspiirkondadesse. Järvamaa üheks arengueeliseks on 

kiire ja hea ühendus Tallinnaga mööda Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 2+2 sõidurajaga I klassi 

maanteed. 

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise raames viidi läbi sotsiaal-majandusliku ja ruumilise 
arengu analüüs, mille eesmärk oli selgitada välja ja anda teavet maakonda iseloomustavate 
näitajate ja ruumiliste seoste kohta. Analüüsis käsitleti maakonna asendit ja piiri; rahvastikku ja 

asustust; sotsiaalset infrastruktuuri; majandustegevust ja ettevõtluskeskkonda; turismi ja 

puhkemajandust; tehnilist infrastruktuuri; maavarasid; looduskeskkonda; maakonna rolli Eestis. 
Võimalusel toodi analüüsis välja valdkondlikud trendid alates aastast 2000 ning valdkondlikud 
arenguvõimalused. Analüüs oli üheks aluseks maakonna ruumilise arengu suundumuste ja 

eesmärkide sõnastamisel ning planeeringulahenduse koostamisel ja põhjendamisel. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel sõnastati Järvamaa ruumilise arengu eesmärgid, mis arvestavad 

üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ arengueesmärke, tuginevad Järva maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu analüüsile ning on suunava ja põhjendava mõjuga 

planeerimislahenduse kui terviku ja selle iga üksiku teema jaoks. 

Järvamaa ruumilise arengu eesmärgid on järgmised: 

- Paide ja Türi linna kui maakondliku ja piirkondliku keskuse tasakaalustatud arengu tagamine, 

mis toetab kogu maakonna asustuse võrgustiku jätkusuutlikust; 
- Mäo-Reopalu koridori ja Imavere puidutööstusklastri, kui maakondlikult tähtsate ettevõtlus-

piirkondade, arengu tagamine; 
- optimaalse teeninduskeskuste võrgustiku tagamine; 

- optimaalse haridusvõrgu tagamine maakonnas; 
- kutsehariduse omandamise võimaluse tagamine Paide-Türi piirkonnas; 
- tervise- ja hooldeteenuse kättesaadavuse tagamine maakonnas; 

- üldhaigla teenuse tagamine Paides; 
- Järva maakonda läbiva Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee trassi ehitamine 2+2 

sõidurajaga I klassi maanteeks; 

- jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine tagamaks paremat ja ohutumat teenuste ning 
töökohtade kättesaadavust maakondlikus, piirkondlikus, kohalikes ja lähikeskustes ning 
tervise edendamiseks; 

- teenuste kättesaadavuse ja maakonna arengu edendamiseks olulistel teedel tolmuvaba 
katendi tagamine;  

- loodusväärtuste säilimise ja rohelise võrgustiku toimimise tagamine; 
- väärtusliku põllumajandusmaa säilimise tagamine; 
- maakondlikult tähtsate puhkealade säilimise tagamine ja arendamine. 
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3.2. Ruumilise arengu eesmärkide vastavus riiklikele arengueesmärkidele 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ peamised eesmärgid asustuse kujundamisel on: 

- Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja 
majanduskeskkonna kujundamine; 

- Töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 
toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu. 

Eelnimetatud eesmärkide saavutamisele aitavad kaasa järgmised Järvamaa ruumilise arengu 
eesmärgid: 

- Paide ja Türi linna kui toime- ja tugi-toimepiirkonna keskuse tasakaalustatud arengu 
tagamine, mis toetab kogu maakonna asustuse võrgustiku jätkusuutlikust; 

- Mäo-Reopalu koridori ja Imavere puidutööstusklastri, kui maakondlikult tähtsa ettevõtlus-
piirkonna, arengu tagamine; 

- optimaalse teeninduskeskuste võrgustiku tagamine; 

- optimaalse haridusvõrgu tagamine maakonnas; 

- kutsehariduse omandamise võimaluse tagamine Paide-Türi piirkonnas; 

- tervise- ja hooldeteenuse kättesaadavuse tagamine maakonnas; 

- üldhaigla teenuse tagamine Paides. 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ üks peamisi eesmärke transpordi arengu kujundamisel on: 

Teenuste, haridusasutuste ja töökohtade kättesaadavuse tagab toimepiirkondade sisene ja 

omavaheline sidustamine kestlike transpordiliikide abil. Selle eesmärgi saavutamisele aitab kaasa 

Järvamaal jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine ja mustkattega teede arvu suurendamine 

tagamaks paremat ja ohutumat teenuste ning töökohtade kättesaadavust toimepiirkonna- ja 
teeninduskeskustest. 

Transpordi arengukava 2014-20202 alameesmärkide „Liiklusohutuse suurendamine“ ja „Transpordi 

keskkonnamõjude vähenemine“ saavutamisele aitavad kaasa Järvamaal järgmised ruumilise arengu 

eesmärgid: 

- Järva maakonda läbiva Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee trassi ehitamine 2+2 

sõidurajaga I klassi maanteeks; 

- maakondliku tähtsusega teedel mustkatte tagamine.  

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamisel sõnastatud ruumilise arengu eesmärgid loodus-

väärtuste säilimise ja rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks, väärtusliku põllumajandusmaa 

säilimise tagamiseks ning maakondlikult tähtsate puhkealade säilimise tagamiseks ja arendamiseks 
on kooskõlas looduskaitse arengukava aastani 20203 peamiste eesmärkidega, milleks on: Inimesed 

tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada. 
Loodusvarade pikaajaline püsimine ja selleks vajalike tingimuste tagamine ning nende kasutamisel 

ökosüsteemse lähenemise põhimõtetega arvestamine.  

Eeltoodud eesmärk on kooskõlas ka Eesti keskkonnastrateegia aastani 20304 maastike ja looduse 
mitmekesisuse säilitamist käsitletavate eesmärkidega: „Säilitada mitmeotstarbelised ja sidusad 
maastikud“ ja „Elustiku liikide elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste 
olemasolu tagamine“. 

                                                
2 Transpordi arengukava 2014-2020 www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf 
3 Keskkonnaministeeriumi koduleht www.envir.ee/sites/default/files/lak_lop.pdf  
4 Keskkonnaministeeriumi koduleht www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/ks_loplil_riigi-
kokku_pdf.pdf 
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4. MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE 
STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja KSH aruande koostamisel lähtuti üleriigilisest planeeringust „Eesti 
2030+“, riiklikest valdkondlikest arengukavadest, Järvamaa arengustrateegiast aastani 2020, Järva 
maakonna arengukavadest ja teemaplaneeringutest, vt dokumentide loetelu KSH programmi ptk-s 
4 (vt KSH aruande Lisa 1). Olulisemaid dokumente on käsitletud KSH aruande järgmisetes ptk-des 
ja valdkondlikes hindamise peatükkides (6.4-6.66.5). 

4.1. Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ peamine eesmärk on ruumilise arengu suunamine kõige 
üldisemates küsimustes. Planeering käsitleb ruumilisi seoseid teiste riikidega, samuti Eesti riigi 
erinevaid regioone ning kogu maa- ja veeala tervikuna. Eesmärk on suunata asustusstruktuuri ja 
üleriigiliste võrgustike terviklikku arendamist, arvestades sealhulgas piirkondade eripäradega. 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kehtestas Vabariigi Valitsus 30.08.2012 korraldusega nr 368. 

Kuna üleriigilise planeeringu peamine arengueesmärk on elamisvõimaluste tagamine Eesti igas 
asustatud paigas, on Eesti ruumilise arengu visioon aastaks 2030 sõnastatud järgmiselt: „Eesti on 

sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riik. 
Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, 

väärtustades kõiki neid elamisviise võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja 

majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud 
asulate võrgustik.“ 

Peamised eesmärgid asustuse kujundamisel on: 

- olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja 

majanduskeskkonna kujundamine; 

- töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ seab eesmärgiks tagada olemasolevas asustussüsteemis 
inimestele võimalikult hea elukvaliteet, erinevate piirkondade arengupotentsiaali 
maksimaalne ärakasutamine ja asustusvõrgu tõrgeteta toimimine. 

Peamised eesmärgid transpordi arengu kujundamisel: 

- teenuste, haridusasutuste ja töökohtade kättesaadavuse tagab toimepiirkondade sisene ja 
omavaheline sidustamine kestlike transpordiliikide abil; 

- tagatud on kiire, piisava sagedusega ja mugav ühendus välismaailmaga; 

- erinevaid transpordiliike kasutatakse tasakaalustatult, arvestades piirkondlike eripäradega. 

Peamised eesmärgid energeetikavaldkonnas: 

- elektritootmisvõimsuse arendamisel on vaja keskenduda Eesti varustamisele energiaga. 
Uued energiatootmisüksused tuleb paigutada ruumis ratsionaalselt ja kestlikult; 

- Eesti energiavarustuse võimalusi tuleb avardada, luues välisühendusi Läänemere piirkonna 

energiavõrkudega; 

- tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada taastuvenergia suurem osakaal 
energiavarustuses, tagada energiasäästlike meetmete rakendamine ja energiatootmise 

keskkonnamõju vähendamine. 
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Lisaks on üleriigilises planeeringus seatud eesmärgiks rohelise võrgustiku sidususe ja väärtuslike 
maastike hoidmine, sh määratleda Eesti rahvusmaastikud ja seada nende säilimist tagavad 
tingimused. Järvamaa maakonnaplaneeringu koostaja sõnul on Siseministeerium5 asunud seisu-
kohale, et maakonnaplaneeringute koostamisel rahvusmaastikke ei määrata. 

Järva maakonnas puudub suurem arendussurve ja elanike arv kahaneb. Seetõttu on MPs asjakohane 
keskenduda olemasolevate keskuste, sh maakonnakeskus jt suuremad asulad, olulisuse 
rõhutamisele töökohtade ja teenuste pakkujatena. Olemasolevate keskuste elujõulisuse säilimine on 
oluline tagatis elamistingimuste tagamisel ka maalises piirkonnas. 

4.2. Riiklikud arengukavad ja strateegiad 

Eesti energiamajanduse arengut lähiaastatel kujundavates dokumentides „Energiamajanduse riiklik 
arengukava aastani 2020“6, „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“7 ja „Eesti 
elektrimajanduse arengukava aastani 2018“8 on esile tõstetud järgmised olulised punktid: 

- energiatarbimise struktuurne nihe kvalitatiivselt kõrgema taseme energiaallikate (elekter) 
kasutamise poole; 

- energiaturu avatus; 

- õhusaaste (SOx, NOx, CO2, PM10, PM2,5), aga ka vee- ja maakasutuse keskkonnakaitse-

piirangute karmistumine; 

- energiatootmise hajutamine. 

Koostatud on uus „Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030“9 (ENMAK 2030), mis 

koondab elektri-, soojus- ja kütusemajanduse, transpordisektori energiakasutuse ja elamu-

majandusega seonduvad teemad. ENMAK 2030 asendab järgmised hetkel kehtivad arengukavad: 

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018, 
Eesti energiatehnoloogia programm ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013. Lisaks 

määrab ENMAK 2030 lähtekohad järgnevatele arengukavadele, mida tuleb Euroopa Liidu õigusest 

tulenevalt esitada Euroopa Komisjonile: Taastuvenergia tegevuskava taastuvenergia direktiivi 

2009/28/EÜ alusel; Energiasäästu tegevuskava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel ja Hoonete 

renoveerimise kava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel. 

Lähtudes üldeesmärgist on ENMAK 2030-l järgmised alaeesmärgid: 

- varustuskindlus: Eestis on tagatud pidev energiavarustus;  

- primaarenergia tõhusam kasutus: Eesti energiavarustus ja -tarbimine on säästlikum;  

- majanduse seisund: Eesti energiamajandus ja elamumajandus toetavad majanduse arengut 
ja võimalusi Eesti elanike heaks toimetulekuks. 

„Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“10 eesmärk on määratleda pikaajalised arengusuunad 
looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonnavaldkonna seostest majandus- 
ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Eesti 

Keskkonnastrateegia aastani 2030 on püstitanud mitmeid eesmärke nii loodusvarade säästlikuks 
kasutamiseks kui ka jäätmetekke vähendamiseks. Need on järgmised:  

                                                
5 KSH aruande koostamise ajal viidi planeerimisosakond üle Rahandusministeeriumi alla 
6 www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_arengukava_2020.pdf 
7 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 
www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf 
8 Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/aren-
gukavad/eesti_elektrimajanduse_arengukava.pdf 
9 www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Eesti_pikaajaline_energiamajanduse_arengukava_2030%2B 
10 www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/3848/12793882.pdf# 
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- jäätmed: vähendada aastaks 2030 jäätmete ladestamist 30% ning vähendada tekkivate 
jäätmete ohtlikkust. Eesmärgi saavutamist soodustab märkimisväärne jäätmetekke 
vähendamine, kasutades sealjuures tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse; 

- veekaitse: pinna- ja põhjavee hea seisundi saavutamine ning nende veekogude hoidmine, 

mille seisund on juba hea või väga hea. Tegevussuunad nende eesmärkide saavutamiseks 
hõlmavad endas tegevusprogrammide väljatöötamist ja rakendamist, mille abil säilitada ja 
parandada pinna- ning põhjavee seisundit; 

- maavarad: maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, maastikke ja 

õhku, ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja minimaalsete 
jäätmetega. Keskkonnasõbralik kaevandamine tähendab maardla kiiret hõlvamist, maavara 
lühiajalist väljamist, põhjavee minimaalset mõjutamist, müra-, tolmu- ja seismiliste efektide 
vältimist ning kaevandatud ala kiiret, projektikohast korrastamist. Ressursi efektiivne 
kasutamine tähendab kaevandamisväärse maavara võimalikult täielikku väljamist ning 
kaasnevate maavarade ärakasutamist; 

- metsamajandus: metsakasutuses on eesmärk väga pikas perspektiivis ökoloogiliste, 

sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike vajaduste tasakaalustatud rahuldamine, sh 
polüfunktsionaalsete metsade kasvatamine ja jätkusuutlikku kasutamist tagavate 
soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi väljatöötamine;  

- kalavarud: tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning kalaliikide mitmekesisus ja vältida 
kalapüügiga kaasnevat kaudset negatiivset mõju ökosüsteemile. 

„Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“11 visioon aastani 2030+ on piirkondade 
eripäradele toetuv majanduskasv ja riigi konkurentsivõime ning inimeste heaks elukvaliteediks 

vajalike hüvede tagatus toimepiirkondades. 

Regionaalarengu strateegia eesmärgid: 

- toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ettevõtluskeskkond; 

- suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku konkurentsivõimet soosiv ja 

keskkonnasõbralik elukeskkond; 

- piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutamine; 

- piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus. 

Järva maakond kuulub strateegia kohaselt Põhja-Eesti arendusregiooni, kus tänu pealinnapiirkonna 
hoogsale arengule on võimalik osa saada riigi soodsaimas arenguseisundis oleva regiooni eelistest. 

Seda suuresti tänu Eesti peamise kasvukeskuse ja rahvusvahelise värava olemasolule, mis on kogu 

regiooni ulatuses aeg-ruumiliselt võrdlemisi hästi ligipääsetav. Seetõttu on regioonis tervikuna 
võimalik saada osa mitmekesisematest töö-, teenuste tarbimise ja eneseteostuse võimalustest, mille 
tulemuseks on omakorda kõrgemalt haritud ja kvalifitseeritud tööealine elanikkond, mitmekülgsem 
ja kõrgemat lisandväärtust loov majandustegevus ning soodsam demograafiline perspektiiv 

võrreldes ülejäänud Eestiga. Samas on regiooni üks spetsiifiline probleem see, et väljaspool 
pealinnapiirkonda paiknevad piirkonnad sõltuvad liialt pealinnaregioonis pakutavatest töökohtadest 

ja teenustest. See väljendub ülemäärases regioonisiseses liikumisvajaduses ja selle rahuldamisega 
seotud väljakutsetes (ühistransport ja teedevõrk). Ka valglinnastumise soovimatud mõjud ilmnevad 
kõige intensiivsemalt just pealinnaregioonis. Regiooni spetsiifilised arenguprobleemid on seotud ka 
suurte kontrastidega siserändes ja muude toimepiirkondade keskuste nõrgenemisega 
pealinnaregiooni mõjupiirkonnas. See pärsib kestliku arenguvõime eelduseid regiooni mitmetes 

osades. Teisalt on regiooni muude toimepiirkondade majandusel täita oluline roll pealinna ja Ida-
Virumaa varustamisel kohalpeal toodetud toiduainete ja ehitusmaterjalidega. 

                                                
11 www.siseministeerium.ee/public/Eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 
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Järva MP kontekstis on regionaalarengu strateegiast lähtuvalt olulised järgmised meetmed ja 
prioriteetsed arendustegevused: 

- Asustussüsteemi tasakaalustatud arengu soodustamiseks on vaja rohkem panustada ka 
regiooni muude, pealinnapiirkonna kaugemas mõjualas paiknevate keskuste ja toime-
piirkondade tugevdamisele. Nende toimepiirkondade ettevõtluse ja tööturu arendamisel 
tuleb keskenduda mitmekülgse ettevõtlusstruktuuri tugevdamisele, sh nii tootmis-, 
teenindus- kui põllumajandusettevõtete lisandväärtuse kasvatamisele; 

- Piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikumaks kasutuselevõtuks pealinnapiirkonnast 
väljaspool on oluline keskenduda teadmusmahukamatele ja uuenduslikele tegevusaladele 
intelligentsete hoonete ja keskkonnatehnoloogiate arendamisel (Rakvere, Järvamaa) ning 
ehitusmaterjalide tootmisel; 

- Arvestades head mullaviljakust ja põllumajanduslikke traditsioone on regiooni lõunapoolses 
osas kõrgem potentsiaal intensiivseks põllumajandustootmiseks (nt teravilja- ja 
piimasaadused) ja vastava toodangu väärindamisel. 
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5. EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 

Järva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsis on antud ülevaade maakonna 
rahvastiku prognoosist ja rändest, mis on olulised alusandmed maakasutuse ruumilise arengu 
suunamisel. Selle võib kokku võtta järgnevalt: 

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

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. 

Enamus Järva maakonna tööealistest inimestest käib tööl Järva maakonnas. Maakonna-
siseselt on oluliseks tööalase rände sihtkohaks eelkõige Paide linn ja selle lähiümbruse paikkond Mäo 
ning Türi linn. Olulisteks sihtkohtadeks on veel Koeru, Järva-Jaani, Aravete, Imavere ja Oisu 
paikkond. Väljaspool maakonda töötajate peamiseks sihtkohaks on Harju maakond (Tallinn) ja 
välismaa. 

Haridusrände analüüsi tulemused kinnitavad, et tugevates tõmbekeskustes käib koolis õpilasi 
peaaegu kõikidest maakonna paikkondadest. Järva maakonnas on gümnaasiumirände siht-
kohtadeks Paide ja Türi linnad, vähemal määral Koeru ja Järva-Jaani. Üle maakonna piiri on 

gümnaasiumiränne tagasihoidlik. Naabermaakondadest liigub Järvamaale gümnaasiumisse õpilasi 

Lääne-Virumaalt (Vajangu paikkond) Järva-Jaani ja Raplamaalt (Käru paikkond) Türile. Kõige 
olulisem kriteerium, mis määrab õpirände, on kooli kaugus kodukohast. Suurem osa noori õpib 
kodu lähedal väiksemas keskuses asuvas koolis ja ei pendelda pikki vahemaid. 

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt aastani 2040 (arvestab mh seniseid rändetrende) elab 

Järva maakonnas 2040 aastal 21 143 inimest, ilma rändeta u 27 000 inimest. „Järvamaa 

arengustrateegia aastani 2020“ kohaselt on Järvamaa suurimaks väljakutseks rahvaarvu vähenemise 
pidurdamine. Eeltoodust nähtub, et maakonna rahvaarv kahaneb jätkuvalt ning rahvastiku 
kahanemise põhjuseks on nii negatiivne loomulik iive kui ka sisserändest suurem 
väljaränne. 

Ülevaade Järva maakonnast ning maakonnaplaneeringu mõjualast on toodud KSH programmis 

(lisa 1, ptk 5), ruumilise arengu analüüsis ja planeeringu eskiisi seletuskirjas. Kuna KSH programm 

on osa KSH aruandest ning KSH aruanne kuulub maakonnaplaneeringu juurde, siis ei ole käesolevas 
KSH aruandes eelnimetatud dokumentides toodud teksti dubleeritud. 

KSH läbiviimisel on viidatud erinevatele andmebaasidele, sh on ära toodud andmete esitamise 

hetkeseis. Kuna maakonnaplaneeringu menetlus jätkub ka pärast KSH aruande koostamist 
(kooskõlastamine, vastuvõtmine, avalikustamine ja kehtestamine), mille jooksul võivad eelviidatud 
andmetes esineda muutusi, siis neid andmeid KSH aruandes edaspidi ei korrigeerita. Andmete 

esitamise eesmärk KSHs on suurusjärgu kajastamine, mitte täpne arv ning hindamise lõpptulemust 
nende arvude mõningane muutus eeldatavasti ei mõjuta. 
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6. HINNANG EELDATAVA MÕJU KOHTA 

6.1. Maakonnaplaneeringu ülesanded ja mõjuala suurus 

Maakonnaplaneeringu ülesanded tulenevad planeerimisseadusest. Põhiline tähelepanu Järva 
maakonnaplaneeringu koostamisel on suunatud järgnevale: 

Asustusstruktuuri kujundamine 

- toimepiirkondade ja nende arendamise põhimõtete määramine; 

- teeninduskeskuste ja nende tasemete (teenuste hulga) määramine; 

- maakondliku tähtsusega ettevõtlus- ja tööstusalade määramine; 

- maaliste piirkondade, linlike alade, tiheasustusalade ja detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alade määramine või soovituste andmine üldplaneeringutes nende 
määramiseks.  

Ruumiliste väärtuste määratlemine 

- väärtuslike maastike ja ilusa vaatega teelõikude ja vaatetornide määratlemine; 

- maakondlikult tähtsate veekogude ja puhkealade määratlemine; 

- rohelise võrgustiku  piiride ja kasutustingimuste täpsustamine; 

- põhjavee kasutust ja kaitset tagavate tingimuste seadmine; 

- väärtuslike põllumajandusmaade määramine ja nende säilimist tagavate tingimuste 

seadmine; 

- maavarade kategoriseerimine ja kasutustingimuste seadmine; 

Tehniliste võrgustike planeerimine 

- ühendusteede võrgustiku (maanteed, jalg- ja jalgrattateed, raudtee, lennuväli) 

määratlemine; 

- maakondliku ühistranspordi korraldamisele tingimuste seadmine; 

- elektrivõrgu, taastuvenergeetika ja jäätmemajanduse arengu kavandamine. 

Riigikaitse ja sisejulgeoleku tagamine 

- kohalikult tähtsate riigikaitseliste objektide määratlemine ja riigikaitset tagavate tingimuste 
seadmine; 

- sisejulgeolekut tagavate tingimuste seadmine. 

Mõjualana käsitletakse Järva maakonna territooriumi. Vajadusel käsitletakse teemasid ka 
maakonnapiiri üleselt. Järvamaa maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiks 
põhjustada olulist negatiivset riigipiiri ülest keskkonnamõju. 

6.2. Hindamise aluseks olevad põhimõtted 

KSH läbiviimisel lähtuti keskkonnamõju hindamise ka keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) 
nõuetest. 

Hindamisel selgitati, kas Järva maakonnaplaneeringu (MP) elluviimisega võib kaasneda oluline 
keskkonnamõju arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja territooriumi. 
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KSH teostati parimale võimalikule alternatiivile, mis selgus planeeringu koostamisel ja mõju 
hindamisel koostöös planeerimisprotsessi vältel. Seetõttu alternatiive ei käsitletud. 

Hindamisel lähtuti olemasolevatest teadmistest ja andmetest arvestades maakonnaplaneeringu 
ülesandeid ja käsitletavad teemasid. Hinnangud (mõju prognoos) põhinevad peamiselt 
kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. Arvestati ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse 
käigus laekunud asjakohaste ettepanekutega. Kuna tegemist on maakonna tasandil ehk väga üldise 
maakasutust suunava dokumendiga, siis tegelikkuses võib esineda ka palju määramatust – 
asjaolud/tegurid, mis võivad reaalsuses mõjude avaldumist mõjutada. 

6.3. Maakonnaplaneeringu elluviimise võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku 
aladele 

Arvestades maakonnaplaneeringu suurt üldistustaset piirduti Natura aladele mõju 
hindamisel eelhindamise etapiga ning esitati soovitused ja nõuded tegevusteks 
järgnevatel planeerimistasanditel.12 Natura hindamise põhimõtted (eelhindamise metoodika) 
maakonnaplaneeringu kontekstis on toodud KSH programmi (vt KSH aruande Lisa 1) ptk-s 6. 

Järvamaa maakonnaplaneering ei ole Natura alade kaitsekorraldusega otseselt seotud ega 
selleks vajalik. Maakonnaplaneeringuga ei tehta ettepanekut kaitsealade kaitserežiimi 
algatamiseks, muutmiseks ega lõpetamiseks. 

Natura alad ja -liigid on siseriiklikult kaitstud looduskaitseseaduse alusel kaitsealade, hoiualade ja 
püsielupaikade kaudu (vt kaitse- ja hoiualade kaitse-eesmärgid, Tabel 1). 

Igal kaitsealal peab olema kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava (KKK), hoiualal on ainult kaitse-
korralduskava. Kaitse-eeskiri on õigusjõudu omav dokument, millega määratakse kaitseala erinevad 

vööndid (sihtkaitsevööndid, piiranguvööndid) ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused. Kaitse-

eeskirjad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega ja avaldatud Riigi Teatajas. Ka kõigil 
püsielupaikadel on kaitse-eeskirjad, mis kehtestatakse keskkonnaministri määrusega. KKK on 

kaitseala rakenduslik tegevusplaan. KKK-de koostamist korraldab Keskkonnaamet. KKK sisaldab 

järgmist teavet: 

- olulised survetegurid ja nende mõju kaitstavale loodusobjektile; 

- kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd ja meetmed, tööde tegemise 
eelisjärjestus, ajakava ning maht; 

- kava elluviimise eelarve.  

Mitmete tegevuste korral on vaja nõusolekut kaitseala valitsejalt (Keskkonnaamet), kes langetab 
kaalutlusotsuse, sh võib eelnevalt nõuda kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva mõju 
hindamist. Käesoleva KSH aruande koostamise hetkeks (juuni, 2015) on Keskkonnaamet osale 

kaitse- ja hoiualadest ning ühtlasi ka Natura aladest koostanud ka KKK-d (Tabel 1).  

Liigikaitse toimub looduskaitseseaduse alusel. Natura loodus- ja linnualade koosseisus on ka liikide 

püsielupaiku. Kõigi I kaitsekategooria ja osade II kategooria kaitsealustele liikidele on koostatud 
kaitse tegevuskavad. Tegevuskava on vajalik kaitse korraldamiseks, liigi soodsa seisundi tagamiseks 
või liigi ohjamiseks. Ajaperioodi määramisel tegevuskavale soovitakse vajalikud tegevused teha selle 
aja jooksul. Pärast tegevuskavas märgitud aastate lõppemist juriidilist jõudu tegevuskaval ei ole 

(tegevused peaksid olema tehtud). Kuni uut kava ei ole või ei tehta (mõnel juhul ei ole vaja teha), 
on tegevuskaval informatiivne tähendus. Tegevuskava on sel juhul teabeallikas, sest sisaldab teavet 

liigi spetsiifika ja nõudluse ning ohutegurite kohta.13  

                                                
12 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis. Koostajad: Aune 
Aunapuu, Riin Kutsar. MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. Tartu-Tallinn 2013  
13 Selgitus: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõuniku Pille Kalda 21.01.2015 e-kiri LoodusAja listis 
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6.3.1. Järva maakonnas asuvate Natura alade iseloomustus 

Keskkonnaregistri andmetel (seisuga juuni 2015) kuulub Järva maakonnas üleeuroopalisse Natura 
2000 alade võrgustikku 24 loodusala ja 3 linnuala. Linnualad kattuvad kas osaliselt või täielikult 
loodusaladega. 

Natura alade iseloomustus – kaitsekord (kaitse-eeskirjad) ning kaitsekorralduskavad ja liigi kaitse 
tegevuskavad – on koondatud allolevasse tabelisse (Tabel 1).  
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Tabel 1. Natura alad Järva maakonnas. Allikad: Keskkonnaregister, EELIS seisuga aprill 2015  

Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

Endla loodusala 

RAH0000625 

10161 

(4116 
Järvamaal) 

Koeru vald; 

Jõgevamaa: 
Jõgeva vald, 
Pajusi vald; 
Lääne-
Virumaa: 

Rakke vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- 

kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult 
rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud 
(3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 
(*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja 
ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), 

siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja 
allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood 
(7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad 
(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas 
(Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus 

gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus 

latissimus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib 
(Lycaena dispar), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-
rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas 

aurinia), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), 
soohiilakas (Liparis loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis) ja eesti 
soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) 

Endla looduskaitseala 

(VVm 28.09.2005 nr 
255, VVm 
20.11.2014 nr 174) 

Endla looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 
aastateks 2015-2024 
(kinnitatud) 

Esna loodusala 

RAH0000380 

226,4 Roosna-Alliku 
vald, Kareda 
vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad 
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), 
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed 

kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud 
(6510), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad 
(*91D0) 

Esna 
maastikukaitseala 
(VVm 17.03.2006 

nr 80) 

Esna maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
2013-2022 (kinnitatud) 

Iidva loodusala 

RAH0000391 

810 Türi vald, 
Väätsa vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), 

nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Iidva looduskaitseala 
(VVm 27.07.2006 

nr 177) 

Iidva looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 

2014-2023 (kinnitatud) 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

Jalgsema 

loodusala 

RAH0000389 

41,5 Järva-Jaani 

vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

karstijärved ja -järvikud (*3180), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 
(*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning 
puiskarjamaad (9070); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik 
(Trituruc cristatus) 

Jalgsema hoiuala 

(VVm 08.09.2005 
nr 234) 

Individuaalne 

kaitsekorralduskava 
puudub. Hoiualade 
poollooduslike 
koosluste 

kaitsekorralduskava 
2008-2015 (kinnitatud) 

Kareda 

loodusala 

RAH0000396 

362,8 Kareda vald, 

Paide vald, 
Koigi vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad 
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) 

Kareda 

looduskaitseala (VVm 
14.07.2005 nr 187) 

Kareda looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 
aastateks 2015-2024 
(kinnitatud) 

Kiigumõisa 

loodusala 

RAH0000388 

170 Roosna-Alliku 

vald, Albu vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Kiigumõisa 

maastikukaitseala 
(VVm 12.12.2005 
nr 294) 

Kiigumõisa 

maastikukaitseala ja 
Kõrvemaa 
maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
2014-2023 
(ettevalmistamisel) 

Kurisoo 

loodusala 

RAH0000382 

47,4 Ambla vald, 

Albu vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad 

loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050) 

Kurisoo 

looduskaitseala (VVm 
11.08.2005 nr 211) 

Puudub info 

kaitsekorralduskava 
kohta 

Kõrvemaa 
loodusala 

RAH0000567 

13494,5 
(12940 
Järvamaal) 

Albu vald, 
Paide vald, 
Roosna-Alliku 

vald; 
Harjumaa: 
Anija vald, 
Kose vald, 
Aegviidu vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-
alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised 
kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), 

huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), 
kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 
lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), 
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja 

moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad 
(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on 
männipurelane (Stephanopachys linearis), kaunis kuldking 

(Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane 

Kõrvemaa 
maastikukaitseala 
(VVm 05.05.2004 

nr 183), Mägede 
must-toonekure 
püsielupaik 
(looduskaitseseadus, 
21.04.2004) 

Kiigumõisa 
maastikukaitseala ja 
Kõrvemaa 

maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
2014-2023 
(ettevalmistamisel) 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

kivirik (Saxifraga hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja 

paksukojaline jõekarp (Unio crassus) 

Lüsingu 

loodusala 

RAH0000387 

108,4 Ambla vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- 

kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed 
kõrgrohustud (6430), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad 
(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070) 

Lüsingu 

maastikukaitseala 
(VVm 13.10.2006 
nr 218) 

Lüsingu 

maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
aastateks 2013-2022 
(kinnitatud) 

Määru 

loodusala 

RAH0000381 

8 Türi vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja 
ürt-punanupuga niidud (6510) 

Määru hoiuala (VVm 

08.09.2005 nr 234, 
looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Individuaalne 

kaitsekorralduskava 
puudub. Hoiualade 
poollooduslike 
koosluste 
kaitsekorralduskava 
2008-2015 (kinnitatud) 

Nõmme raba 

loodusala 

RAH0000390 

436,8 Türi vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), 
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad 
(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Nõmme raba 

looduskaitseala (VVm 
23.01.2006 nr 19), 
Vaki metsise 
püsielupaik (KeMm 
13.01.2005 nr 1) 

Nõmme raba 

looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 
2015-2024 (kinnitatud) 

Piiumetsa 
loodusala 

RAH0000350 

1135,8 

(343,1 
Järvamaal) 

Väätsa vald; 
Raplamaa: 

Käru vald, 
Kaiu vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja 

õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad 
(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Piiumetsa 
maastikukaitseala 

(VVm 14.09.2006 
nr 206) 

Piiumetsa 
maastikukaitseala 

kaitsekorralduskava 
2013-2022 (eelnõu) 

Prandi 
loodusala 

RAH0000386 

875,9 Paide vald, 
Koigi vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- 
kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), 
lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), 

siirde- ja õõtsiksood (7140), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad 
madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad 
kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik 

võldas (Cottus gobio) 

Prandi 
looduskaitseala (VVm 
26.05.2006 nr 121) 

Prandi looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 
2016-2025 (eelnõu) 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

Preedi jõe 

loodusala 

RAH0000049 

1,1 Koeru vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad 

(3260); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik 

võldas (Cottus gobio) 

Preedi jõe hoiuala 

(VVm 08.09.2005 nr 
234, 
looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Preedi jõe hoiuala 

kaitsekorralduskava 
aastateks 2011-2020 
(kinnitatud) 

Pärnu jõe 

loodusala 

RAH0000027 

854,5 (148 

Järvamaal) 

Türi vald, 

Paide vald, 
Paide linn, 
Väätsa vald; 
Pärnumaa: 
Vändra vald, 

Tori vald, 
Paikuse vald, 
Sindi linn 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja 

ojad (3260), lamminiidud (6450) ja puisniidud (*6530); 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik 
hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra 

fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus) 

Pärnu jõe hoiuala 

(Järva) (VVm 
08.09.2005 nr 234, 
looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Pärnu jõe hoiuala 

(Järva), Türi 
maastikukaitseala ja 
Türi-Karjaküla hoiuala 
kaitsekorralduskava 
2014-2023 (kinnitatud) 

Rava loodusala 
RAH0000383 

16,3 Ambla vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised 
metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050); 
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis 
kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum 

viride) 

Rava 
maastikukaitseala 
(VVm 23.01.2006 
nr 18) 

Rava maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
(ettevalmistamisel) 

Roosna-Alliku 

loodusala 

RAH0000393 

43 Roosna-Alliku 

vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- 

kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), allikad ja allikasood 
(7160) ning nõrglubja-allikad (*7220) 

Roosna-Alliku 

maastikukaitseala 
(VVm 11.08.2005 
nr 214) 

Roosna-Alliku 

maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 
2014-2023 (kinnitatud) 

Silmsi soo 
loodusala 

RAH0000394 

146,4 

 

Koeru vald, 
Koigi vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti 
soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) 

Silmsi 
looduskaitseala (VVm 

07.07.2005 nr 162) 

Silmsi loodukaitseala 
kaitsekorralduskava 

2014-2023 (kinnitatud) 

Saarjõe 
loodusala 

RAH0000278 

1758,9 
(1127 
Järvamaal) 

Türi vald; 
Viljandimaa: 
Suure-Jaani 

vald; 
Pärnumaa: 
Vändra vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja 
ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed 
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), 

vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad 
(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Saarjõe 
maastikukaitseala 
(VVm 17.08.2006 

nr 187) 

Saarjõe 
maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 

2014-2023 (kinnitatud) 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik 

võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis 
kuldking (Cypripedium calceolus); 

Tudre loodusala 

RAH0000384 

60,1 Koeru vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 

karstijärved ja -järvikud (*3180) ning kuivad niidud lubjarikkal mullal 
(*olulised orhideede kasvualad – 6210) 

Tudre hoiuala (VVm 

08.09.2005 nr 234, 
looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Individuaalne 

kaitsekorralduskava 
puudub.  

Hoiualade pool-
looduslike koosluste 
kaitsekorralduskava 
2008-2015 (kinnitatud) 

Türi-Karjaküla 
loodusala 

RAH0000395 

97,7 Türi vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed 

kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-
punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530) 

Türi-Karjaküla 
hoiuala (VVm 

08.09.2005 nr 234, 
looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Pärnu jõe hoiuala 
(Järva), Türi 

maastikukaitseala ja 
Türi-Karjaküla hoiuala 
kaitsekorralduskava 
2014-2023 (kinnitatud) 

Vulbi loodusala 

RAH0000385 

10,7 Albu vald, 
Ambla vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on palu-
karukell (Pulsatilla patens) 

Vulbi 
maastikukaitseala 
(VVm 27.07.2000 

nr 252) 

Puudub info 
kaitsekorralduskava 
kohta 

Võlingi oja 
loodusala 

RAH0000048 

3,2 Koeru vald, 
Koigi vald 

Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad 
(3260); 

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik 
võldas (Cottus gobio) 

Võlingi oja hoiuala 
(VVm 08.09.2005 
nr 234, 

looduskaitseseadus 
21.04.2004) 

Võlingi oja hoiuala 
kaitsekorralduskava 
2011-2020 (kinnitatud) 

Väätsa 
loodusala 

RAH0000392 

 

418,4 Väätsa vald Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on 
huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), 
nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Väätsa 
looduskaitseala (VVm 
14.07.2005 nr 185) 

Väätsa looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 
2015-2024 (kinnitatud) 

Endla linnuala 

RAH0000101 

10161 
(4116 
Järvamaal) 

Koeru vald; 
Jõgevamaa: 
Jõgeva vald, 

Pajusi vald; 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind 
(Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), 
jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), 

luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas 

Endla looduskaitseala 
(VVm 28.09.2005 nr 
255, VVm 

20.11.2014 nr 174) 

Endla looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 
aastateks 2015-2024 

(kinnitatud) 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

Lääne-

Virumaa: 
Rakke vald 

penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas 

querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser 

fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila 

pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya farina), 
tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa 

bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas 
(Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires 

(Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), madukotkas 
(Circaetus gallicus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull 
(Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), 
väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), 
kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos 

leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco 

columbarius), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp 
(Ficedula parva), lauk (Fulica atra), järvekaur (Gavia arctica), 
punakurk-kaur (Gavia stellata), värbkakk (Glaucidium passerinum), 
sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx 

torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), 

väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), 
nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), 
väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), 
rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), 
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), 
herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas 

(Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides 

tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis 

apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps 

grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), 
rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix 

uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder 
(Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa 

totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) 

Kõrvemaa 
linnuala 

RAH0000120 

13494,5 
(14790 
Järvamaal) 

Albu vald, 
Paide vald, 
Roosna-Alliku 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter 

gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), 
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas 

Kõrvemaa 
maastikukaitseala 
(VVm 05.05.2004 nr 

Kiigumõisa 
maastikukaitseala ja 
Kõrvemaa 
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Natura ala 
nimetus/ 
Registrikood 

 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

 

Kaitse-eesmärk 

Kaitsekord (kaitse-
eeskirjad ja 
määrused: 
VVm/KeMm)  

Kaitsekorralduskava 
(KKK) / (Liigi) 
kaitse tegevuskava 
(KTK) 

vald; 

Harjumaa: 
Anija vald, 
Kose vald, 
Aegviidu vald 

(Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-

toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn 
(Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-
kärbsenäpp (Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt 
(Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao 

tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), 
heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

183), Kõrvemaa 

metsise püsielupaik 
(KeMm 13.01.2005 
nr 1),  

Mägede 

musttoonekure 
püsielupaik 
(looduskaitseseadus, 
21.04.2004) 

maastikukaitseala 

kaitsekorralduskava 
2014-2023 
(ettevalmistamisel) 

Kõnnumaa-
Väätsa linnuala 

RAH0000086 

17955 
(3304 

Järvamaal) 

Väätsa vald, 
Paide vald; 

Raplamaa: 
Kaiu vald, 
kehtna vald; 
Käru vald; 
Harjumaa: 
Kose vald 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila 

chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus 

cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao 

urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) 

Väätsa 
looduskaitseala (VVm 

14.07.2005 nr 185), 
Kõnnumaa-Väätsa 
metsise püsielupaik 
(KeMm 13.01.2005 
nr 1) 

Väätsa looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 

2015-2024 
(kinnitatud); Metsise 
kaitse tegevuskava 
(kinnitatud 2015) 
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6.3.2. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura aladele 

Eelhindamise puhul on tegemist võimaliku mõju prognoosimisega, mille tulemusena saab 
otsustada, kas järgmistel planeerimistasanditel on vaja läbi viia asjakohane hindamine. Eelhinnang 
viiakse läbi kaardianalüüsi põhjal ja võttes arvesse potentsiaalselt mõjutatavate Natura alade 
kaitse-eesmärke ning kasutades olemasolevaid liikide ja elupaikade levikuandmeid, uuringuid ja 
kaitsekorralduskavasid. Kaardipõhise analüüsi tulemusel tuvastatakse tähelepanu vajavad kohad, 
kus maakonnaplaneeringuga (MP) kavandatavad tegevused, maakasutus või objektid võivad 
mõjutada Natura alasid. Hinnangust jäävad välja olemasolevad ja erinevate varasemate 
planeeringute ja projektidega kavandatud tegevused ja objektid, sest eeldatakse, et nendele on 
Natura hindamine vajadusel läbi viidud. 

Sõltuvalt kavandatavast objektist või tegevusest ei pruugi MP tasandil eelhindamise käigus 
prognoositav võimalik mõju Natura alale kavandatavat objekti või tegevust automaatselt välistada, 
vaid seda tuleb täpsustada asjakohase hindamise käigus. Vajadusel ja võimalusel tehakse 
ettepanekuid leevendusmeetmete rakendamiseks. 

MPga kavandatava tegevuse mõju prognoos Järva maakonna Natura aladele on esitatud 
alljärgnevas tabelis (Tabel 2). 
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Tabel 2. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Järva maakonna Natura aladele 

Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

Kavandatav 
tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude prognoos  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas 
võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 
etappides / Vajadusel 
hinnang tõenäoliselt olulise 
mõju leevendatavusele 

… kaitstavatele liikidele ja 
elupaikadele? 

… ala terviklikkusele? 

Endla loodusala 

RAH0000625 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Esna loodusala 

RAH0000380 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Iidva loodusala 

RAH0000391 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Jalgsema 
loodusala 

RAH0000389 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Kareda 

loodusala 

RAH0000396 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Kiigumõisa 
loodusala 

RAH0000388 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Kurisoo 
loodusala 

RAH0000382 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Kõrvemaa 

loodusala 

RAH0000567 

Perspektiivne 

jalgrattatee alal 
(Mägede külas) 

Võimalikud mõjud kaitse-

eesmärgiks olevale elupaigale 
„vanad loodusmetsad“ (*9010) 

jah ei Tegevus eeldab tõenäoliselt 

Natura hindamist 

Lüsingu 

loodusala 

RAH0000387 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Määru 
loodusala 

RAH0000381 

Ala läbib 
perspektiivne 
rattatee  

Tee rajamisega avalduvad mõjud 
(sh elupaiga kadu) kaitse 
eesmärgiks olevatele niiduelu-

paikadele *6510 ja *6270 

jah jah Vajalik Natura hindamine, 
kaaluda tee alast kõrvaleviimist 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

Kavandatav 
tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude prognoos  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas 
võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 
etappides / Vajadusel 
hinnang tõenäoliselt olulise 
mõju leevendatavusele 

… kaitstavatele liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala terviklikkusele? 

Nõmme raba 

loodusala 

RAH0000390 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Piiumetsa 
loodusala 

RAH0000350 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Prandi 
loodusala 

RAH0000386 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Preedi jõe 

loodusala 

RAH0000049 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Pärnu jõe 
loodusala 

RAH0000027 

Perspektiivne 
arendusala (Türi), 

perspektiivsed 
ühendusteed (Türi 
ümbrus), 
perspektiivne 
rattatee (Mäo) 

Võimalikud nii ehitus- kui 
kasutusaegsed mõjud kaitse-

eesmärgiks olevatele liikidele ja 
elupaikadele  

jah ei Tegevuste planeerimisel vajalik 
Natura hindamine 

Rava loodusala 

RAH0000383 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Roosna-Alliku 

loodusala 

RAH0000393 

Linnalise asustuse 

ala (Roosna-
Alliku)  

Võimalikud mõjud/kadu kaitse-

eesmärgiks olevatele elupaikadele 
(3140) 

jah ei Arenduste planeerimisel vajalik 

Natura hindamine 

Silmsi soo 
loodusala 

RAH0000394 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Saarjõe 
loodusala 

RAH0000278 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

Kavandatav 
tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude prognoos  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas 
võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 
etappides / Vajadusel 
hinnang tõenäoliselt olulise 
mõju leevendatavusele 

… kaitstavatele liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala terviklikkusele? 

Tudre loodusala 

RAH0000384 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Türi-Karjaküla 
loodusala 

RAH0000395 

Linnalise asustuse 
ala (Türi) ala 
lääneosas 

Võimalik mõju naabruses 
paiknevatele kaitse-eesmärgiks 
olevatele niiduelupaikadele 

(6430) 

jah ei Arenduste planeerimisel vajalik 
Natura hindamine 

Vulbi loodusala 

RAH0000385 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Võlingi oja 
loodusala 

RAH0000048 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Väätsa 

loodusala 

RAH0000392 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Endla linnuala 

RAH0000101 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 

Kõrvemaa 
linnuala 

RAH0000120 

Ala naabruses 
paikneb Kose-Mäo 
neljarealise 

maantee trass ja 
selle eritasan-
dilised risted; 

Perspektiivne 

jalgrattatee alal 
(Mägede külas) 

Võimalikud mõjud naabruses 
elutsevale kaitse eesmärgiks 
olevale linnuliikidele (metsis) ja 

nende elupaikadele 

 

 

Võimalikud mõjud piirkonnas 
elutsevale kaitse-eesmärgiks 
olevatele linnuliikidele 

(sarvikpütt, väike-kärbsenäpp) ja 
nende elupaikadele 

jah ei Tegevuste kavandamisel vajalik 
Natura hindamine 

Kõnnumaa-

Väätsa linnuala 

RAH0000086 

Alal ja naabruses 

puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei esine ei ei - 
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6.3.3. Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodusaladega ja linnualadega on Järva maakonnaplaneeringu 
koostamise protsessis igati arvestatud. Maakonnaplaneeringusse on üle võetud rida arendusi 
erinevatest teemaplaneeringutest ning omavalitsuste üldplaneeringutest. Ka üle võetud 
planeeringute koostamisel on Natura aladega arvestatud ning püütud mõjusid vältida või 
minimeerida. 

Suuremale osale aladele ei avaldu MP elluviimisel mingeid mõjusid. Mõningatele aladel või nende 
lähedusse on siiski kavandatud erinevaid rajatisi või objekte nagu rattateid, tervisespordi- ja 
matkaradu ja ühendusteid. Enamusel juhtudel mõjutavad tegevused Natura alasid väikeses 
ulatuses ning ei mõjuta otseselt kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku või liike. Mitmel juhul ei saa 
siiski välistada ebasoodsaid mõjusid Natura alale ning sellised tegevused eeldavad asjakohast 
hindamist vastavalt seaduse nõuetele ning järgides vastavaid Natura hindamise juhendeid.  

Alad, millele tuleb edasiste (üld)planeeringute ja projektide koostamisel tähelepanu pöörata, kuna 
kavandatud tegevuse elluviimine (jalg- ja jalgrattateed) võib avaldada negatiivseid mõjusid alade 
kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele, on Kõrvemaa loodusala ja -linnuala, Määru 
loodusala ja Pärnu jõe loodusala. Järva MPga määratud linnalise asustusega aladele, kus on juba 
on olemasolev asustus, jäävad osaliselt Pärnu jõe loodusala, Türi-Karjaküla loodusala ja Roosna-
Alliku loodusala. Maakonnaplaneeringus on kajastatud Kõrvemaa linnuala vahetusse lähedusse 

jääv kavandatav E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassikoridor, mille kohta on koostatud 

eelprojekt. 

Planeeringulahendustes kajastuvad ka olemasolevad infrastruktuuriobjektid nagu elektriliinid, 

maanteed, spordi- ja matkarajad samuti asustusalad, mis paiknevad mitmetel juhtudel Natura 
võrgustiku aladel või nende naabruses. Kuna tegemist on olemasolevate objektidega, millega ei 

kaasne uusi mõjusid, siis nende osas mõjusid ei hinnata. 

6.4. Mõju looduskeskkonnale 

6.4.1. Kliimamuutuste mõju ja mõju kliimamuutustele 

Kliima muutumisest tingitud võimalike tagajärgede ennustamine Järva maakonnaplaneeringu 
realiseerumise perioodil (eeldatavalt 15 aastat) on spekulatiivne ning maakonnaplaneeringu mõju 

kliimamuutustele vähetõenäoline. Samuti ei ole võimalik kliima muutustest põhjustatud 

tagajärgede avaldumine, sest maakonnaplaneeringu perioodil saab vaadelda ilma ja ilmastiku 
muutumist, mitte kliima muutumist. Samas on kliima muutumine pikaajaline protsess ning ka 
maakonnaplaneeringus on mitmeid aspekte, mis võivad kaudselt kliimale mõju avaldada. Seda 
enam, et maakonnaplaneering annab ka suunised üldplaneeringute koostamiseks, on kliima-
muutustele tähelepanu juhtimine ja võimalike tagajärgedega arvestamine juba maakonna-

planeeringu tasandil väga vajalik.  

Kliima muutumise põhjusteks loetakse eelkõige inimtekkeliste kasvuhoonegaaside hulga 
suurenemist atmosfääris. Kliimamuutuste võimalikeks tagajärgedeks arvatakse olevat keskmise 
temperatuuri kasv, meretaseme tõus, ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemine (tormid, 

põuad, üleujutused). Kliimamuutuste ohjamiseks peetakse oluliseks eelkõige fossiilsete kütuste 

põletamise vähendamist.  

Võimalik kliimamuutuste mõju on kokkuvõtvalt lahti kirjutatud alljärgnevalt. 
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Järvamaa maakonnaplaneeringu mõju hindamiseks kliimamuutustele on kasutatud Säästva Eesti 
Instituudi poolt välja töötatud veebipõhist töövahendit14, mis on loodud selleks, et aidata 
Läänemere piirkonna kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid jne kliimamuutuste mõjude käsitlemisel 
strateegilisel planeerimisel. 

Üheks Järva maakonna jaoks olulisemaks kliima muutusest põhjustatud positiivseks mõjuks on 
võimalik keskmise temperatuuri tõus, mistõttu pikeneb Eesti laiuskraadidel vegetatsiooniperiood, 
kasvab saagikus ning on võimalik uute põllukultuuride kasvatamine. Järva maakonnas on Eesti 
ühed viljakamad põllumajandusmaad ning nende säilitamine ja väärtustamine annab tulevikus 
eelise, sest toiduainete nõudlus vs pakkumine maailmaturul on järjest kasvav trend. Samas 
tähendab võimalik vegetatsiooniperioodi pikenemine ka väetiste kasutamise perioodi pikenemist, 
millel võib olla negatiivne mõju piirkonna põhja- ja pinnaveele. Maakonnaplaneeringu perioodil 
(2030+) ei pikene vegetatsiooniperiood tuntavalt ning seega on mõju väheoluline. 

Maakonnaplaneeringu üheks tähtsamaks ülesandeks on teenuste kättesaadavuse tagamine läbi 
sidustatud asustussüsteemi võrgustiku ning seega elamisvõimaluste tagamine kõigis asustatud 
paikades. Seetõttu näeb maakonnaplaneering ette olemasoleva asustusstruktuuri tihendamist ning 
kompaktsemaks muutmist. Optimaalselt ja logistiliselt hästi kättesaadavad teenused, hea 
ühistranspordivõrk ning sidus jalg- ja jalgrattateede võrgustik vähendavad eeldatavalt autostumist 
ja seega kasvuhoonegaaside emissioone. Samas on inimeste liikumine seotud eelkõige töökohtade 
olemasoluga. 2011. a rahvaloenduse andmetel töötas väljaspool Järva maakonda 28% 
hõivatutest15. Maakonnaplaneering ei saa luua kodulähedasi töökohti, vaid saab aidata kaasa heade 

elamistingimuste saavutamisele, mis tagaks inimeste paigalejäämise ja seega kohapealsete 

teenuste tarbimise.  

Kohalike taastuvate energiaallikate soosimine Järvamaa maakonnaplaneeringuga (biogaasi 

koostootmisjaamad, tuuleenergeetika, päikeseenergia) aitab propageerida rohelist energiat 
vähendades fossiilsete kütuste põletamist ja CO2 emissiooni.  

Kliimamuutustega võivad kaasneda ka nn suvised kuumasaared, millel on tõsine oht inimese 
tervisele. Kuumasaared tekivad eelkõige ülikompaktsetes asustusstruktuurides, kus puudub 

jahutav õhuvool. Maakonnaplaneeringuga on määratud tootmisalade üldine põhimõte, mille 

kohaselt tuleb arvestada keskkonnakaitseliste tingimustega, vajadusel kõrghaljastuse rajamine ja 

ulatuslike kaetud pindade liigendamine haljastusega, mis aitab vähendada võimalike kuumasaarte 
teket. 

6.4.2. Mõju pinna- ja põhjaveele 

Veemajanduskava 

Eestis on moodustatud kolm vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva. Järva maakond paikneb 
enamjaolt Lääne-Eesti vesikonnas, maakonna idaserv aga Ida-Eesti vesikonnas. Esimesed 
veemajanduskavad (perioodiks 2009-2015) kinnitati Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega 
nr 118. Veemajanduskavad on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks. 

Vesikonna veemajanduskava (VMK) koostamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EU) ja veeseaduses sätestatud eesmärkidest ja nõuetest. 

Veepoliitika raamdirektiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive 
ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh rannikuvee, ja põhjavee) hea 
seisundi saavutamise. Uued ajakohastatud veemajanduskavad on koostatud aastateks 2015-2021 

(kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016). 

                                                
14 www.toolkit.balticclimate.org/et/kliimamuutuse-moju/kliimamuutuse-moju-stsenaariumid, viimati 
kasutatud 26.06.2015 
15 Järva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne. Ramboll Eesti AS, 2014 



Järvamaa maakonnaplaneering 

KSH aruanne. Heakskiidetud 27.09.2016 

 

32 / 55 
  

Kaitset vajav ala on maismaa- või veeala, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonnanõuded 
ning neist tulenevad piirangud. Kaitset vajavate aladena on veeseaduse alusel määratletud: 

- nende veehaarete sanitaarkaitsealad, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 
joogivee võtmiseks ja mille projektikohane tootlikkus ööpäevas on rohkem kui 10 m3 või 
mis teenindavad enam kui 50 inimest; 

- alad, mis on mõeldud puhkeotstarbeks, sh supluskohad;  

- toitainete suhtes tundlikud alad; 

- elupaikade ja liikide kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alad, kus vee seisundi 
säilitamine või parandamine on oluline kaitsetegur, ning alad, mis on mõeldud 
majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks; 

- reostustundlikud heitveesuublad. 

Kui veekogumi või kaitset vajava ala suhtes kehtib samal ajal rohkem kui üks keskkonnaeesmärk, 
kohaldatakse neist kõige rangemat. 

Põhjavesi 

Järva maakond paikneb enamjaolt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas16 ja 
nitraaditundlikul alal. Kuna Järva maakonnas tegutsetakse intensiivselt põllumajandusega ning osa 

maakonnast jääb looduslikult tundlikule alale, karstialale, siis on reostuse kaitseks määratud 

nitraaditundlik piirkond. Nitraaditundlikuks alaks loetakse piirkonda, kus põllumajanduslik tegevus 
on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille 
pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. 

Sellistel aladel kehtivad veeseaduse alusel rangemad keskkonnakaitsenõuded.17 Nitraaditundliku 

ala määramise peamine eesmärk on kaitsta põhja- ja pinnavett18. Põllumajandusest tuleneva 

lämmastiku (N) koormus on peamine N voog veekeskkonnale. Kuna N-ühendite kasutamisel 

väetisena ei saa kogu lisatud N suunata põllumajanduse lõpptoodangusse, siis tuleb N koormuse 
mõju veekeskkonnale leevendada ja kompenseerida või piirata mõistlike sotsiaal-majanduslike 

kuludega.19 

Järva maakond paikneb suuremalt osalt Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumiste 

avamusel, Albu vald Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi alal ja Paide linn koos Imavere, 

Paide, Türi ja Väätsa valdadega jäävad Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi alale.20 

Lääne-Eesti ja Ida-Eesti vesikonna VMK Lisa 521 kohaselt on kõigi Järva maakonna põhjavee-
kogumite keemiline ja koguseline seisund head.  

Järva maakonnas on kinnitatud põhjaveevaru Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumist 
5280 m3/ööp ja Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumist Lääne-Eesti vesikonnas 
1200 m3/ööp.22 Enamike Järvamaa valdade tegelik veevõtt ületab nende arvestusliku potentsiaalse 

                                                
16 Eesti põhjavee kaitstuse kaart. Eesti Geoloogiakeskus, 2001 
17 Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg: www.envir.ee/et/nitraaditundlik-ala, külastatud 29.06.2015 
18 Pinna- ja põhjavee olukord nitraaditundlikul alal www.eestiloodus.ee/artikkel1070_1062.html, külastatud 
29.06.2015 
19 Nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2015 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete 
efektiivsuse hindamine. AS Maves, 2014 
20 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
21 Lääne- ja Ida-Eesti vesikonna põhjaveekogumite seisundi ja seirevõrgu kaardid, 
www.envir.ee/sites/default/files/lisa_5._le_pohjavee_seisundi_ja_seirevorgu_kaardid.pdf ja 
www.envir.ee/sites/default/files/lisa_5._ie_pohjavee_seisundi_ja_seirev6rgu_kaardid.pdf 
22 Keskkonnaagentuur, andmed saadud 12.06.2015 
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veevajaduse, mis võib olla põhjustatud intensiivsest loomakasvatusest. Sellest hoolimata ületab 
vaba põhjaveekogus rohkem kui kaks korda kogu Järva maakonna potentsiaalset veevajadust.23 

Võttes arvesse põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu ja elanike ning ettevõtete veevajadust, 
võrreldes seda kinnitatud põhjaveevaru suuruse ja veevõtu andmetega, võib öelda, et Järvamaal 
ei ole sellist piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada 
põhjavee prognoosvaru.24  

Põhjavee seisundi kaitseks on maakonnaplaneeringuga seatud tingimus, mille kohaselt tuleb 
nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladele ehitamisel ja majandustegevuse, sh põllu-
majanduse, arendamisel kasutada täiendavaid abinõusid põhjavee reostuse vältimiseks. 

Objektide rajamisel ja käitamisel ning maa kasutamisel tuleb järgida õigusaktidega sätestatud 
veekaitsenõudeid ning arvestada veemajanduskavaga seatud eesmärke. Nitraaditundlikul alal 
hajaasutuses on kohati probleeme joogivee kvaliteediga, selleks tuleks rajada sügavamaid kaeve 
ja veevõrke25. Samuti saab taotleda toetust hajaasustuse programmist, mille eesmärk on maa-
piirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused, mh majapidamiste veesüsteemide 
rajamiseks.26 

Järva maakonnas esineb ka survelise põhjaveega alasid. Nendel aladel tuleb vältida põhjavee 
mitteotstarbelist kasutamist leides selleks vastavad ehitustehnilised lahendused, et vältida ehituse 
käigus survelise põhjavee kihi avamist, millega tekib vajadus vee alaliseks ärajuhtimiseks. 

Koigi Vallavalitsus juhtis tähelepanu KSH programmi eelnõu etapis, et Koigi vallas on jäänud 
mitmed madalamad kaevud kuivaks ning seda on täheldatud ka Kareda vallas. Koigi Vallavalitsus 
on teinud ettepaneku selgitada välja vee alanemise põhjused ning välja tuua alanemise vältimise 

leevendusmeetmed. Veetaseme alanemise väljaselgitamine nõuab pikaajaliste välitööde 

teostamist, sh kaevude seiret, mida on otstarbekas teha ekspertuuringuga. Arvestades maakonna-

planeeringu ja selle KSH ülesandeid ning täpsusastet saab nende dokumentide koostamisel juhtida 
tähelepanu antud probleemi olemasolule ning seada survelise põhjaveega alade kasutus-

tingimused. Uuringud ja lahendused tuleb teostada konkreetse projekti/uuringu raames. 

Põhjavee seire korraldamisega tegeleb Keskkonnaamet. Põhjavee seisundi muutusi jälgitakse 

riiklikul vaatlusvõrgul, mis on koostatud vastavalt veepoliitika raamdirektiivi nõudmistele ja katab 

Eesti erinevad põhjavee veekogumid. Põhjaveekogumite seire eesmärk on põhjavee keemilise 

seisundi ja kvantitatiivse seisundi määramine ja muutuste jälgimine. Põhjavee seire põhimõtted ja 
seirevõrgu kirjeldus on esitatud Lääne- ja Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavade peatükis 3.4. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju põhjavee 
kogusele ja keemilisele seisundile, seega ka puudub ka mõju inimese tervisele. 

Pinnavesi 

Järva maakonnas on 32 jõe- ja järvekogumit, millest veemajanduskava 2015-202127 kohaselt on 
neist 16 heas, 14 kesises ja 2 halvas seisus. Kesises seisundis olevate jõgede peamine põhjus on 

paisutamine. Järvekogumeid maakonnas ei ole.  

                                                
23 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
24 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 

arvutada põhjavee prognoosvaru. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
25 Nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2015 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete 
efektiivsuse hindamine. AS Maves, 2014 
26 Järva maavalitsuse kodulehekülg http://jarva.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm, viimati uuendatud 
31.03.2015 
27 http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad 
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Veemajanduskava 2015-2021 kohaselt peaksid kõik Eesti veekogud 2021. aastaks saavutama hea 
seisundi. Paraku ei ole see juba tänaste teadmiste põhjal võimalik mitmete veekogumite puhul 
ning neile tuleb seada erand. Vastavad veekogumid on esitatud veemajanduskava 
meetmeprogrammis. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiksid pinnavee-

kogumite seisundit halvendada või takistada VMKga seatud eesmärkide saavutamist. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maakonna 
pinnaveekogudele, seega ka puudub mõju inimese tervisele. 

Üleujutusohuga alad Järva maakonnas 

Üleujutusohuga seotud risk on üleujutuse esinemise tõenäosus koos üleujutusest inimese tervisele, 
varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele põhjustatud võimalike kahjulike 
tagajärgedega.28  

Üleujutus on oluline, kui see: 

- takistab oluliste funktsioonide toimimist; 

- asub tiheasustusalal;  

- ohustab keskkonnakompleksloa kohuslast ettevõtet; 

- ohustab üle 2000 ie puhastit või 

- seab ohtu inimese elu.29 

Järva maakonnas on üleujutusohuga riskipiirkonnaks Paide linn (vt Joonis 1). Üleujutusi põhjustab 

vooluveekogu sängi täitumine (Pärnu jõgi lõigul Vodja jõest Käru jõeni, kõrval riski tekkepõhjuseks 
ka Paide tehisjärv ja Esna jõgi).30 Teisi üleujutusalasid Järva maakonnas ei ole. 

                                                
28 Veeseaduse § 331 www.riigiteataja.ee/akt/130062015005 
29 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud 07.01.2016) 
www.envir.ee/sites/default/files/laane_eesti_vesikonna_vmk.pdf 
30 Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava (kinnitatud 07.01.2016) 
www.envir.ee/sites/default/files/le_maandamiskava.pdf 
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Joonis 1. Üleujutusohuga ala Paide linnas (Allikas: Maa-amet) 

Põhjendatud vajadusel võib ÜP-ga määrata täiendavaid piirkondi (nt jõgede lammialad jms), kus 

üleujutus võib osutuda probleemiks kohalikul tasandil ja kus tuleb nt vältida ehitamist või 

rakendada meetmeid (tehnilisi lahendusi), mis arvestavad üleujutusohuga (nt hoonete 

vundamendid, sademeveesüsteemid, juurdepääsuteed jms). 

6.4.3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele 

Järva MPga uute alade või objektide kaitse alla võtmist ei kavandata ega muudeta olemasolevate 
kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi, samuti ei anta soovitusi alade kaitse alla võtmise ega 
kaitserežiimi osas. 

Olulise ruumilise mõju, arvestatava keskkonnamõju või maakasutuse ulatuslikke muutusi kaasa 
toovate objektide (infrastruktuuri objektid, asustuse ja tööstuse arendusalad) asukohavalikute 
puhul on juba arvestatud kaitstavate loodusobjektide paiknemisega. Seetõttu ei ole neid oluliselt 

mõjutavaid objekte ega rajatisi kavandatud. 

Järva MPga on kavandatud (peamiselt teistest planeeringutest üle võetud) jalg- ja jalgrattateed, 

matkarajad ja tervisespordirajad, mis lõikavad järgmisi kaitstavaid alasid: Kabala mõisa park, 
Kõrvemaa maastikukaitseala, Pärnu jõe hoiuala Määru hoiuala ja Seidla park. Jalg- ja jalgrattateed 
rajatakse enamasti olemasolevate teede äärde, matkarajad ja tervisespordirajad kavandatakse 
reeglina olemasolevatele radadele ja teedele. Seetõttu ei kaasne eeldatavalt kaitsealadel nimetatud 
objektide rajamisega enamasti suuremaid raadamistöid, kuid mõningal määral võidakse siiski 
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kahjustata looduslikke või poollooduslikke elupaiku (nt Kõrvemaa maastikukaitsealal ja Määru 
hoiualal). Kaitstavate parkide puhul piirnevad nende serva kavandatud jalg- ja jalgrattateede 
mõjud enamasti üksikute puude raiega ning suuremaid negatiivseid mõjusid on tõenäoliselt 
võimalik vältida. Võimalusel tuleb jalg- ja jalgrattad teed rajada väljapoole kaitsealasid. Kuigi 
reeglina järgitakse matka- ja tervisespordi radade kavandamisel olemasolevaid joonobjekte (teid, 
radasid) võidakse radade väljaarendamise ning inimeste neile suunamisega intensiivistada seniseid 
ja tekitada uusi häiringuallikaid inimpelglike kaitstavate loomaliikide jaoks. Seetõttu on oluline 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga ka matka- ja tervisespordiradade väljaarendamine. 

Järvamaal kavandatakse mõningaid uusi või õgvendatud teekoridore, millest olulisim on nn Tallinn-
Tartu kiirtee, mille uus koridor ei läbi maakonnas ühtegi kaitstavat ala, kuid mis jääb Kõrvemaa 
maastikukaitseala vahetusse lähedusse. Perspektiivne Türi ümbersõidutee lõikab Türi maastiku-
kaitseala. Olemasoleva teedevõrgu parendamine toimub Maanteeameti teehoiukava alusel ning 
kavas on mõningad väiksemad teeõgvendused, mis kaitstavaid alasid ei mõjuta. Järva maakonnas 
raudteevõrgu muudatusi kavandatud ei ole. 

Linnalise asustuse alad kattuvad kaitstavate aladega vaid Roosna-Allliku maastikukaitsealal, Türi-
Karjaküla hoiualal ning väikeses ulatuses Pärnu jõe hoiualal, teistel kaitstavatel aladel pole linnalise 
asustusega alasid planeeritud. Olemasolevatel või kavandatavatel puhkealadel kaitsealadega 
arvestatav kattuvus puudub, erandiks on väiksepindalaline kattumine kaitstava Karinu park ja 
Kuksema põlispuude alal. 

Järva MPga ei määrata uusi maardlaid, kuid planeering näitab ära maardlate alad ning nendega 

seotud piirangud, lisaks antakse hinnang, kui perspektiivne on erinevate maardlate kasutusele 
võtt. Selleks jagati maardlad kategooriatesse arvestades ka paiknemist kaitstaval alal või selle 

naabruses. Planeeringuga leiti, et kaitstavatel aladel pole kaevandamine võimalik ning uusi 

karjääre on võimalik avada vaid aladel, kus puuduvad looduskaitselised piirangud. Seega 
maavarade kasutuse tõttu kaitstavatele loodusobjektidele negatiivseid mõjusid planeeringu 

elluviimisega ei avaldu. 

Lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud Järvamaal on Esna jõgi, Jänijõgi, Vodja jõgi, Põltsamaa 

jõgi, Pärnu jõgi ja Preedi jõgi. Pärnu jõele ja tema ülemjooksu lisajõgedele (Esna, Vodja) lõheliste 

ja teiste kaitstavate siirdekalade elupaikadele ning ühtlasi ka Pärnu jõe hoiualale avaldavad 

negatiivset mõju kalade rändetõkkeks olevad paisud. Praegu on siirdekalade ränne veel takistatud 
peatselt lammutamisele mineva Sindi paisuga jõe alamjooksul, kuid Järvamaal on Pärnu jõel 

rändetõkkeks Jändja pais ja Türi-Särevere pais. Viimane neist on samuti kavas lammutada, Jändja 
paisule on kavas rajada kalapääs. 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. Järva MPga kavandatavad tegevused ei mõjuta siirdekalade rändetingimusi ega jõgede 
lõheliste rändeks avamise kavasid. Planeeringuga ei kehtestata täiendavaid meetmeid ega tegevusi 
lõhejõgede ning rändetõkkeks olevate paisude osas. 

Kaitsealadel või nende piiril paikneb mitmeid olemasolevaid taristuobjekte nagu maanteed, elektri-
liinid ja gaasitrassid ning elamu- ja tööstusalasid, mille kasutuse, hoolduse ja rekonstrueerimisega 

või arendusega seotud tööd võivad kaitseala mõjutada, kuid neid mõjusid ei saa lugeda MP 
elluviimisest tulenevateks mõjudeks. 

Järgmiste tasandite planeeringute koostamisel, objektide projekteerimisel, rajamisel ja käitamisel 
ning maakasutuse muutmisel on oluline järgida kaitse-eeskirju, kaitsekorralduskavasid jm 
looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid ning tegevused kaitseala valitsejaga (Keskkonnaamet) 
vajadusel kooskõlastada. Võimaliku olulise negatiivse mõju esinemist kaitstavatele 
loodusobjektidele tuleb vajadusel täpsustada edaspidiste tegevuste kavandamisel eelhinnangu, 
KSH või KMH raames. 
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6.4.4. Mõju rohelise võrgustiku toimimisele 

Järva MPga korrigeeriti arvestataval määral maakonna teemaplaneeringuga määratud rohelise 
võrgustiku elementide piire. Maakonna territooriumil täpsustati rohelise võrgustiku piire, lähtudes 
väljakujunenud asustusstruktuurist ja loodusmaastike paigutusest. Mõningate rohelise võrgustiku 
tuumalade piire korrigeeriti arvestades maastike loogikat haarates tuumaladesse juurde 
metsamaastikke ning jättes sealt välja asustusalasid ja põllumajandusmaid. Samuti korrigeeriti 
mõningate rohekoridoride lõikude paiknemist nende telje nihutamise teel – koridorilõigud nihutati 
aladele, kus oli rohkem loodusmaastikke ning vähem asustust ja muid häiringuid loomade 
liikumisele. Rohelise võrgustiku sidususe parandamiseks on võrgustikku täiendatud mitmete 
kohaliku tasandi koridoride lisamisega piirkondades, kus rohelise võrgustiku elementide katvus oli 
väiksem ning võrgustik oli hõredam. Muudatustega püüti parandada rohelise võrgustiku sidusust 
ja funktsionaalsust ning haarata sellesse enam sinna kvalifitseeruvaid metsaalasid ja muid 
loodusmaastikke. 

Maakonna põhjaservas Albu valla maadel vähendati riigi tasandi tuumala (T6) Lehtmetsa ja Peedu 
külade alal põllumajandusmaade ja asustusalade arvelt, mis ei vähenda rohelise võrgustiku 
sidusust ega funktsionaalsust, kuna piirkonnas valdavad loodusmaastikud ja rohelisevõrgustiku 
alad. Maakonna kirdeservas Ambla valla maadel Reinevere ja Roosna külade alal õgvendati 
asustusalade ja põllumajandusmaade arvel tuumala (T8). Türi linnast põhjas asunud 
mittefunktsionaalne kohaliku tasandi tuumala (T8), mis paiknes põllumajandusmaastike 
ülekaaluga ning võrdlemisi tihedalt asustatud alal, asendati koridoridega. Samal põhjusel vähendati 

ka Türi linnast idas ja kirdes asuvat tuumala (T8). Vähemal määral on korrigeeritud ka mitmete 
teiste tuumalade piire kohendades seda paremini maastikuga. 

Maakonna loodeservas nihutati Tallinn-Tartu maantee poolt lahutatud suuri tuumalasid ühendavat 

riigi tasandi rohekoridori (K6) ca 3 km võrra kagu suunas (Mäo poole) ning suurendati koridori 
laiust 3 kilomeetrini. Muudatuse eesmärk oli viia roheline võrgustik kooskõlla Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa mnt Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo lõikude eelprojektis kavandatud ökoduktide ja looma-

pääsude asukohtadega nii, et koridor hõlmaks Võõbu ulukite ülekäigukoha ja Puiatu ökodukti. 

Kohaliku tasandi rohekoridore on lisatud piirkondades, kus domineerivad põllumajandusmaastikud 

ning asustus on võrdlemisi tihe, eelkõige maakonna ida- ja kirdeosas ja keskosas Paide ning Türi 

piirkonnas. Paiguti on koridore konstrueeritud, kaotatud või vähendatud tuumalade alale, et tagada 
võrgustiku sidusus. Kokku on maakonnas konstrueeritud 13 uut kohaliku tasandi rohekoridori ja 

üks maakonna tasandi koridor. Rohelise võrgustiku korrastamisel on maakonnas kaotatud 4 

koridori, mis osutusid ebaotstarbekaks või vähefunktsionaalseks ning ei sobitunud uude rohelise 
võrgustiku struktuuri. 

Koridoride asetust on mõningal määral nihutatud mitmetel juhtudel üle kogu maakonna, 
eesmärgiga tagada nende parim ühtimine võimalike reaalsete ökoloogiliste koridoridega ning 

konfliktikohtade (kattumine asustusalade ning ulatuslike agraarmaastikega) lahendamiseks. 

Elustiku liikumiseks on olulised jõed, ojad, peakraavid, järved ning nende kalda veekaitsevööndid 
ja piiranguvööndid. Rohelisse võrgustikku on neid elemente küll püütud hõlmata, kuid tulenevalt 
asjaolust, et ka inimasustus on koondunud pigem veekogude äärde, ei ole enamikul juhtudel 

saanud konstrueerida rohekoridore piki maakonda läbivaid jõgesid, kuigi need on kahtlemata 
ökoloogilisteks koridorideks vee-elustiku ning sellest toituvate liigirühmade jaoks. Väiksemad jõed, 

ojad ja magistraalkraavide ning nende kaldavööndid ei moodusta rohekoridoride moodustamise 
jaoks maastikus piisavalt laia ning sidusat vööndit ning toimivad pigem väiksema tasandi 
ökoloogilise võrgustikuna. 

Järva MPga tehtud muudatustega ei muutunud olulisel määral rohelise võrgustiku katvus, kuid 
paranes selle struktuur ja sidusus. Sidusust parandas kohaliku tasandi koridoride lisamine 
piirkondadesse, kus võrgustik oli enne liiga hõre, samuti parandas sidusust ja funktsionaalsust 
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koridoride nihutamine nende jaoks sobivamatele aladele. Kuigi mõned koridorid (mis olid mitte-
funktsionaalsed) kaotati ning osa aladest (rohelisse võrgustikku sobimatud maad) arvati 
võrgustikust välja, siis ei kahanenud sellega rohelise võrgustiku reaalne sidusus ja funktsionaalsus. 
Kokkuvõttes on maakonna roheline võrgustik koos Järva MPga tehtud muudatustega oma 

katvuselt, tiheduselt ja sidususelt igati piisav tagamaks rohelisele võrgustikule seatud eesmärkide 

täitmist. 

Põhiliseks konfliktivööndiks jääb ka maakonnaplaneeringu koostamise järel Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa maantee, mis lõikab maakonna piires viit rohekoridori. Maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-
Mäo teelõikude eelprojektiga on kavandatud Võõbu ulukite ülekäigukoht ja Puiatu ökodukti. 
Viimase aja suurim infrastruktuuri ehitus, Mäo möödasõidu rajamine, rohelist võrgustikku ei 
mõjutanud. Konfliktikohtadena võib välja tuua ka rohelise võrgustiku elementide lõikumine (kokku 
10 kohas) Pärnu-Paide-Rakvere maanteega kui teise suurema liiklustihedusega teega ja Tallinn-
Türi-Viljandi raudteedega. Konkreetsete infrastruktuuriobjektide arendustega rohelise võrgustiku 
konfliktialadel tuleb nende projekteerimise faasis ette näha ka lahendused konfliktide 
leevendamised ökoduktide või muude meetmete näol. 

6.5. Mõju sotsiaal-majaduslikule keskkonnale 

6.5.1. Teenuste paiknemine ja kättesaadavus 

Järva maakonnas on kaks maakondliku tähtsusega töö- ja haridusalast peamist sihtpunkti, 
maakondlik keskus Paide linn ja piirkondlik keskus vallasisene Türi linn. Uuringus “Era- ja avalike 

teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonna-

planeeringutes” (edaspidi RAKE uuring) on tehtud ettepanek määrata Paide linn maakondlikuks 

keskuseks (IV tasand), Türi linn ja Koeru alevik piirkondlikuks keskuseks (III tasand), Järva-Jaani 
alev ja Aravete alevik kohalikuks keskuseks (II tasand) ning Albu, Imavere, Kabala, Koigi, Roosna-

Alliku ja Väätsa vald lähikeskuseks (I tasand). Erinevalt RAKE uuringust on maakonna-
planeeringuga Koeru alevik määratud kohalikuks keskuseks mitte piirkondlikuks keskuseks, 

Imavere küla on määratud kohalikuks keskuseks mitte lähikeskuseks ning täiendavalt on määratud 

lähikeskusteks Oisu ja Peetri alevik ning Ambla küla.  

Türi ja Paide linn toimivad kaksikkeskusena, mis teenindavad enamikke Järvamaa paikkondi. 
Tulenevalt kaksikkeskuste geograafilisest asukohast asub Põhja-Järvamaal ääreline ala, mis vajaks 

tugevat piirkondlikku keskust või head ühistranspordi korraldust teenuste paremaks kätte-
saadavuseks. RAKE uuringus määrati Põhja-Järvamaal ainsa III tasandi keskusena suurima 
tagamaaga Koeru alevik, mis koos Lääne-Virumaa Tapa linnaga tagab vähemalt põhimõtteliselt 

kohalike põhiteenuste rahuldava kättesaadavuse ka Järva-Jaani ja Aravete piirkondade elanikele. 
Arvestades asjaolu, et Koeru ja Tapa omavaheline vahemaa on umbes 50 km ning kohalikud 
elanikud liiguvad pigem Paide suunas kui Tapa suunas, siis sellest tulenevalt ei hakka Koeru III 
tasandi keskusena tõenäoliselt reaalselt toimima. Sellest tulenevalt oleks otstarbekas, et Koeru ja 
Järva-Jaani jagaksid omavahel III tasandi teenuseid. See eeldab kohalike omavalitsuste vahelist 

koostööd. Kahaneva rahvastiku ja peamiselt hajaasustuse tingimustes on väga oluline kohalike 

omavalitsuste omavaheline koostöö ja koostöö riigiametitega kvaliteetsete teenuste pakkumisel ja 
kättesaadavuse tagamisel. Seda enam, et maakonnaplaneeringuga määratud teeninduskeskuste 
teenuste paketid on soovituslikud, mitte kohustuslikud.  

Maakonnaplaneeringuga määrati Imavere kohalikuks keskuseks. Ehkki tänase seisuga on Imaveres 

kõik kohaliku keskuse teenused olemas ning ka mõned piirkondliku keskuse teenused, on rahvaarv 
Imaveres oluliselt madalam kui on RAKE uuringus hinnatud vajalikuks, et teenuste pakkumine 

oleks majanduslikult tasuv. Seega võib olla oht, et mõningate teenuste pakkumine on 
majanduslikult raskendatud või kannatab nende kvaliteet. Samas on Imavere ainuke Järvamaa 
vald, mille puhul ei toimu 2040. aastaks rahvaarvu kahanemist, pigem ennustatakse hoopis 
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mõningast kasvu. Lisaks toetab Imavere arengut maakondlikult tähtis puiduklaster, mis loob 
eelduse võimalikuks majandusarenguks ning ka elanikkonna suurenemiseks. Imavere on ka 
ääreline ala, millel ei ole head ühistranspordiühendust teiste kohaliku või piirkondliku taseme 
keskustega. Sellest tulenevalt on hinnatud, et teenuste loomine kohapeale võib osutuda 
majanduslikult otstarbemaks, kui luua ühistranspordiühendus. Seega on hinnatud potentsiaalset 
arengut Imaveres ning sellega seoses määratud kohalikuks keskuseks. Kui oodatud majandus-
areng ja -kasv ei realiseeru, siis on oht, et kõigi kohaliku keskuse teenuste pakkumiseks peab 
kohalik omavalitsus nägema ette täiendava finantseeringu ning see võib kujuneda majanduslikult 
mitte jätkusuutlikuks. 

Lisaks RAKE uuringus määratud lähikeskustele, on maakonnaplaneeringuga määratud lähi-
keskusteks veel ka Oisu, Peetri ja Ambla. RAKE uuring ei näinud vajadust neid lähikeskustena 
määratleda, kuna nad paiknevad suuremate keskuste läheduses ning nende elanike arv on 
väiksem31 kui teiste lähikeskuste puhul. Ehkki kõikides eelnimetatud lähikeskustes on soovituslikud 
teenused tänase seisuga olemas, tuleb võtta arvesse ka rahvastiku vähenevat trendi. Kliendibaasi 
suurus on kvaliteetsete teenuste tagamiseks väga oluline. Kõige kriitilisem on rahvaarv Peetris, 
kus nt maakonnaplaneeringuga määratud soovituslike teenuste (algkool ja raamatukogu) 
majandusliku tasuvuse kriteeriumiks RAKE uuringu kohaselt peaks elama vähemalt 500-600 
inimest. 

6.5.2. Puhke- ja virgestusalad 

Maakondliku tähtsusega puhke- ja virgestusalasid Järvamaal on 21 ning 14 maakondlikult olulist 
veekogu. Puhkamisvõimalused on mitmekülgsed, valida saab loodus-, kultuuri- ja mototurismi, 

tervisespordi, veekogupuhkuse, teemaparkide külastuse jms vahel ning olemas on mitmeid puhke- 

ja virgestusalad, kus on võimalik korraldada erinevatel aastaaegadel üritusi. Maakondliku 

tähtsusega puhke- ja virgestusalade võrgustikku täiendavad kohaliku tähtsusega puhke- ja 
virgestusalade võrgustikud, mida maakonnaplaneeringus ei käsitleta, kuid mis on olulised 

kohalikele elanikele igapäevaseks puhke- ja virgestustegevuseks.  

Maakonnaplaneeringus on toodud puhke- ja virgestusalade ja veealade kasutustingimused, mis on 

asjakohased nende säilimiseks ja puhke- ja virgestusvõimaluste suurendamiseks. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maakondlikult 

olulistele puhke- ja virgestusaladele ning veealadele. Maakonnaplaneeringus maakondlikult oluliste 
puhke- ja virgestusalade ning veealade määramine on positiivse mõjuga, kuna puhkamine on 
tervisliku eluviisi lahutamatu osa. Seega maakonnaplaneeringus maakondlikult oluliste puhke- ja 
virgestusaladele ning veealadele määratlemine ja edasiseks tegevuseks kasutustingimuste 
seadmine aitab kaudselt kaasa inimeste paremale vaimsele ja füüsilisele tervisele ning töö- ja 

õpivõimele. Nimelt vaimne kui ka füüsiline puhkus loovad eeldused inimese töö- ja õpivõime 
taastumiseks ning annavad parema une. 

6.5.3. Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Järva maakonnas paiknevad ühed Eesti viljakaimad põllumajandusmaad, mistõttu on põllu-
majandustööstusel maakonna kontekstis oluline roll32. 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. 

                                                
31 Oisus elab vastavalt 2011. a rahva- ja eluruumide loenduse andmetele 662 inimest, Amblas 592 ja 
Peetris 302 
32 Statistikaamet www.stat.ee/ppe-jarva-maakond 
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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 heapere-
mehelikule 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 hinde-
punkt ületab 50. 

Järvamaa maakonnaplaneeringus määratakse väärtuslike põllumajandusmaade säilimist tagavad 
meetmed, kuid mitte nende paiknemine. Majandus- ja looduskeskkonna väärtuste joonisel 
näidatud väärtuslikud põllumajandusmaad on informatiivse tähendusega. Väärtuslikud põllu-
majandusmaad on leitavad loodavast väärtuslike põllumajandusmaade andmekogust33. Majandus- 
ja looduskeskkonna väärtuste joonisel näidatud väärtuslike põllumajandusmaade kajastamisel on 
lähtutud tööst „Väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihi loomine. Aruanne“34. Väärtuslikud on kõik 
põllumassiivid, mille mullaviljakuse boniteet on Eesti keskmine35 ja sellest kõrgem. Andmetest 
kustutati kõik massiivid, mille pindala oli väiksem kui 0,3 ha ning alad, millele on olemasolev teine 
maakasutus ja üldplaneeringute või detailplaneeringute alusel on ette nähtud muu maakasutus. 

Järva MP ruumilise arengu analüüsi kohaselt on põllumajandus 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 põllumajandusmaid olulisel määral valglinnastumine ega elamuehitus. Ka 

tööstusalade rajamise poolne surve on põllumajandusmaadele võrdlemisi väike. Mõningat mõju 
põllumajandusmaadele võivad avaldada taristu arendused, eelkõige Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 

maantee uuendamine ja õgvendamine Järva maakonnas. Ohuteguriks põllumajandusmaadele on 

arendajate soov avada lubjakivi ja dolokivi karjääre. Oht on oluline seetõttu, et kaevandamise 
seisukohast sobivaimad maardlad asetsevad sageli väärtuslike põllumajandusmaade alal.  

Välistada ei saa väärtuslike põllumajandusmaade all paiknevate keskkonnaregistris arvel olevate 

maavarade kaevandamist. Kaevandamisloa taotluse menetluses tuleb anda hinnang mh väärtusliku 
põllumajandusmaa hävinemise olulisusele. Maavaradega seonduvat on käsitletud KSH aruande 

ptk-s 6.5.9. 

Maakonnaplaneeringuga on seatud tingimused väärtuslike põllumajandusmaade ja maaparandus-

süsteemi maa-alade säilimiseks vastavalt maakonnaplaneeringu täpsusastmele. Maakonna-
planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju väärtuslikele 
põllumajandusmaadele ja maaparandussüsteemi maa-aladele. Maakonnaplaneeringuga seatud 

tingimused on positiivse mõjuga ning aitavad kaasa väärtuslikele põllumajandusmaade ja 
maaparandussüsteemi maa-alade säilimisele ja sihtotstarbelisele kasutamisele.  

6.5.4. Teedevõrk ja transpordiühendused 

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

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

                                                
33 Põllumajandusministeerium töötab maaelu ja põllumajandusturu korralduse seaduse raames välja 
väärtusliku põllumajandusmaa kaitsetingimused, mille eesmärk on tagada väärtusliku põllumaa kasutamine 
üksnes põllumajanduslikul eesmärgil ja tõkestada viljakate muldade hävimist kinnisvaraarenduste tõttu. 

Väärtusliku põllumajandusmaa kaart on planeeritud interaktiivsena ja pidevalt muudetavana. 
34 Väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihi loomine. Aruanne. Põllumajandusuuringute Keskus. Kuressaare, 
2015. Tellija: Põllumajandusministeerium 
35 Eesti keskmine mullaviljakuse boniteet on 40 hindepunkti 



Järvamaa maakonnaplaneering 

KSH aruanne. Heakskiidetud 27.09.2016 

 

41 / 55 
  

on 2014. a seisuga36 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. Kõvakatte all on kõik maanteed, mille liiklussagedus on alates 
200 sõidukit ööpäevas. 

Järvamaa maakonnaplaneeringuga on määratud teed, mis on teenuste kättesaadavuse ja 
maakonna arengu edendamiseks oluline viia tolmuvaba katendi alla. Perspektiivsed tolmuvaba 
katendiga teelõigud on maakonna arengu tagamise olulisusest lähtuvalt määratud kolme 
kategooriasse: 

- I kategooria – maakondlik tähtsus – riigimaantee teelõigud, mille liiklussagedus on üle 50 
sõiduki ööpäevas, elamuid tee ääres on üle 50-ne ja teel liiguvad bussiliinid; 

- II kategooria – maakondlik tähtsus – riigimaantee teelõigud, mille liiklussagedus on üle 30 
sõiduki ööpäevas, elamuid tee ääres on üle 30-ne ja teel liiguvad bussiliinid; 

- III kategooria – kohalik tähtsus – kohalikud ja riigimaantee teelõigud, mille liiklussagedus on 
alla 30 sõiduki ööpäevas ja elamuid tee ääres on alla 30-ne, kuid on maakonna arenguks ning 
teenuste kättesaadavuse tagamisel vajalik tee. 

Eelisarendamisel on I kategooria teed, siis II kategooria teed ja siis III kategooria teed. Teede 
muutmine tolmuvabaks on positiivse mõjuga, kuna tolmuvaba katendi paigaldamine parandab 
teenuste kättesaadavuse, töö- ja haridusrände kiirust ja mugavust. Lisaks paraneb teeäärsete 

inimeste elukeskkonna kvaliteet, kuna tolmu tase väheneb. Tolmuvaba katendiga teede 
lisandumine ei jaota oluliselt ümber teede liikluskoormust ja ei põhjusta olulisi muutusi 
liiklussageduses. Seega ei ole ette näha täiendava müra tekkimist lähedal asuvatele elamutele. 

Juhul, kui müratase on ülenormatiivseks, siis on tee valdaja kohustus tagada normatiivne 

müratase. 

Järva-Jaani Vallavalitsuse ettepanekul muudetakse Järvamaa maakonnaplaneeringuga Järva-Jaani 
valla üldplaneeringu lahendust ning Järva-Jaani alevi ümbersõitu enam ette ei nähta. Samuti 

muudetakse Imavere Vallavalitsuse ettepanekul Järvamaa maakonnaplaneeringuga Imavere valla 

üldplaneeringu lahendust ning Imavere külast ümbersõitu enam ette ei nähta. Eesmärk on vältida 

majanduslangust tingituna olukorrast, kus asulatest sõidetakse mööda ilma seal peatumata. 

Sotsiaal-majanduslikust aspektist on tegemist positiivse otsusega. Omavalitsuste hinnangul ei ole 

praegune transpordiskeem asulate jaoks liialt koormav. 

Jalg- ja jalgrattateed on peamised linnade sisestruktuuri ja linna lähialade sidustajad, mis tagavad 
liikumisvõimalused elamualade ja töökohtade, matkaradade, spordirajatiste, haridusasutuse ja 

muude teenuste osutamise ja vaba aja veetmise kohtadega (kaubanduskeskused, linnasüda jm) 

ning tähtsamate transpordisõlmedega. Maakonnaplaneeringuga kavandatud jalg- ja jalgrattateed 
on lähtuvalt maakonna arengu tagamise olulisusest jagatud kolme järku: 

- I kategooria – jalg- ja jalgrattateed, mille rajamisel on otsene mõju töökohtade ja teenuste 

kättesaadavusele (sh ohutuse seisukohalt), arvestab inimeste liikumissuundi ning ühendab 
tagamaid teeninduskeskustega ning toime- ja tugi-toimepiirkonnakeskusega. Lõigud on 

enamjaolt kuni 4 km pikad, mis on optimaalne pikkus igapäevaseks läbimiseks; 

- II kategooria – jalg- ja jalgrattateed, mille rajamisel on soodustav mõju töökohtade ja 
teenuste kättesaadavusele (sh ohutuse seisukohalt), arvestab inimeste liikumissuundi ning 
pikendab (lõigul u 4-7 km) tagamaade ühendusi teeninduskeskustega ning toime- ja tugi-

toimepiirkonnakeskusega; 

                                                
36 Maanteeameti aastaraamat 2013 
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- III kategooria – jalg- ja jalgrattateed, mis soodustavad piirkonna arengut pigem 
rekreatiivsest seisukohast, ei mõjuta oluliselt töökohtade ja teenuste kättesaadavust ning 
on lõikudena pikemad kui 7 km. 

Eelisarendamisel on I kategooria jalg- ja jalgrattateed, seejärel II kategooria jalg- ja jalgrattateed 
ja siis III kategooria jalg- ja jalgrattateed. Kavandatud jalg- ja jalgrattateede võrgustik on sidus, 
ka juhul, kui välja arendatakse ainult I kategooria jalg- ja jalgrattateed, kuna teed algavad ja 
lõppevad loogilises asukohas (nt bussipeatusest koolini). II ja III kategooria täiendavad I 
kategooriat ja nende realiseerumis sõltub majanduslikest võimalustest. 

Järvamaa edelaosa läbib Tallinn-Lelle-Türi-Viljandi raudteeliini lõik kogupikkuses 35,54 km. Järva 
maakonnas asub Nurmsi/Koigi murukattega lennuväli, mis on ühtlasi Kaitseliidu Järva maleva 
õppeväli. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis mõjutavad raudtee või lennuliiklust. 
Maakonnaplaneeringuga on seatud tingimus, mille kohaselt tuleb raudtee-äärsetel aladel tagada 
erinevat liiki transpordivahendite ühendatud kasutamine. Tegemist on meetmega, mis on positiivse 
sotsiaal-majandusliku mõjuga. 

Maakonnaplaneeringuga on seatud tingimused maakondliku ühistranspordi korraldamiseks, üldised 
tingimused ja põhimõtted teede ning jalg- ja jalgrattateede planeerimiseks ja projekteerimiseks. 
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju teedevõrgule 

ja transpordile. Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused on positiivse sotsiaal-majandusliku 
mõjuga ning aitavad kaasa sidusama ruumistruktuuri tekkele ning loovad eeldused paremaks 
töökohtade, hariduse jms teenuste kättesaadavuseks. See toob omakorda kaasa positiivse mõju 

mh inimese tervisele ja heaolule. 

6.5.5. Jäätmemajandus 

Maakonnaplaneeringuga on ette nähtud meetmed paremaks jäätmekorralduseks, mis omavad 

positiivset mõju nii sotsiaal-majanduslikule kui ka looduskeskkonnale. Maakonnaplaneeringuga ei 
kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju jäätmemajandusele.  

6.5.6. Taastuvenergeetika 

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 kohaselt tuleb Eestis 2020. aastaks tõsta 

taastuvate energiaallikate osakaalu kogu energiatarbimises võrreldes referentsaastaga (2005) 

25%-ni. Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine on ette nähtud hüdroenergiast, 
tuuleenergiast ja biomassist toodetavast energiast. Juba praegu toodetakse 35% soojusenergiast 
biomassist, kuid seda on võimalik suurendada kuni 70%-ni kogu toodetud soojusenergiast, 

biogaasi saab kasutada mootorikütusena. Biokütusega saab asendada umbes 30% imporditud 

vedelkütusest37. 

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 kohaselt peaks aastatel 2018-2025 maismaa 

tuuleparkide kogutootmisvõimsus olema 400 MW ja meretuuleparkide kogutootmisvõimsus 
500 MW. Edaspidine tuuleparkide võimsuse suurendamine on otstarbekas vaid merel. 

Tuuleenergia Assotsiatsiooni kodulehe andmetel on 2014. aasta lõpu seisuga Eestis töös 138 

elektrituulikut tootmisvõimsusega 302,7 MW ja tuuleenergia kogutoodang oli 552 GWh. Võrguga 
liitumislepinguid38 omavaid maismaa tuuleparkide arendusprojekte on hetkel töös 11, millede 
kogutootmisvõimsus on 1403,6 MW. Meretuuleparkide arendusi on hetkel töös kolm, kogu-

tootmisvõimsusega 1490 MW. 

                                                
37 Eesti Taastuvenergia Koda www.taastuvenergeetika.ee/eesti-statistika/, külastatud 30.06.2015 
38 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon www.tuuleenergia.ee/about/statistika/arendamisel/ - osadel on 

liitumislepingu kehtimise aeg möödunud 
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Hetkeseisuga on Eestis maismaatuulikuid rajatud vähem, kui taastuvenergia tegevuskavas aastani 
2020 on prognoositud. Kui eeldada, et realiseeruvad ka kõik võrguga liitumislepinguid omavad 
arendusprojektid, siis on kogutootmisvõimsus 1706,3 MW, so umbes neli korda suurem, kui 
tegevuskavaga ette on nähtud. Kui eeldada, et realiseeruvad kõik hetkel töös olevad 
meretuulepargid, siis nende tootmisvõimsus oleks peaaegu kuus korda suurem, kui tegevuskavaga 
ette on nähtud. Maakonnaplaneeringuga uusi tuulepargi alasid ei määrata. Maakonnaplaneeringuga 
on soodustatud oma tarbeks üksikmajapidamistes väiketuulikute rajamine, mis on taastuvenergia 
kasutamise seisukohalt positiivse mõjuga. 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ kohaselt on energiatootmise eesmärk eelkõige energia-
julgeoleku tagamine, mitte niivõrd ekspordile orienteerumine. Seetõttu on oluline keskenduda 
hajutatud piirkondlikule energiatootmisele, mis võimaldab paremini ära kasutada kohalikke 
energeetilisi ressursse, pakkuda tööd kohalikele inimestele ning luua võimalusi majandusarenguks. 
Samuti on mõistlik keskenduda elektri ja soojuse koostootmisele. Biogaasi ja biomassi 
koostootmisjaamade peamine keskkonnamõju on õhusaaste ja müra. Seega tuleks koostootmis-
jaamade asukohtade valikul eelistada tihedamast asustusest eemale jäävaid alasid. Biomassil 
põhinevate koostootmisjaamade õhusaaste on suurem juhul, kui kütuseks tarbitakse turvast, 
emissioonid on oluliselt madalamad hakkepuidu korral. Vajadusel tuleb läbi viia keskkonnamõjude 
eelhinnang. 

Maakonnaplaneeringuga päikesepaneelide parkide rajamiseks eelistatud alasid Järva maakonda ei 
planeerita. Juhul kui soovitakse Järva maakonda päikesepaneelide parke rajada, siis ei tohi neid 

rajada väärtuslikele põllumajandusmaadele ja väärtuslikele maastikele. Eelistatud on kasutusest 

väljalangenud alade kasutuselevõtt (nt endised tööstuspargid, laudakompleksid jms). Maakonna-
planeeringuga soositakse päikesepaneelide kasutamist, mis on taastuvenergia kasutamise 

seisukohalt positiivse mõjuga. 

6.5.7. Ühisveevärk- ja kanalisatsioon ning elekter 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid 

Järvamaa maakonnaplaneeringus käsitletakse mitut omavalitsust läbivaid perspektiivseid 

ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike trassikoridore. Paide linna võrkudega on vaja ühendada 

Viraksaare küla ning Mäo tööstusala veevarustus ja kanalisatsioon. Tehnilise taristu joonisel on 

toodud perspektiivsete ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside põhimõttelised asukohad, mis 
vajavad täpsustamist. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega kaasnevat võimalikku 
keskkonnamõju on võimalik hinnata järgmises etapis (üldplaneeringud, detailplaneeringud, 

ehitusprojektid), kui on teada trasside asukohad. 

Elekter 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi trassikoridore elektriliinidele. Aastani 2030 tegeleb 
Elektrilevi OÜ Järva maakonnas valdavalt olemasoleva 35 kV võrgu ning piirkonnaalajaamade 
hoolduse ja remondiga. Seega sellest tulenev mõju puudub. 

6.5.8. Ettevõtlus ja majandusareng 

Järvamaa ettevõtetest üle kolmandiku tegutseb põllumajandus- ja metsandussektoris. Mõnele 

piirkonnale on iseloomulik ühe või paari suure tööandja olemasolu, mille käekäigust sõltub inimeste 
tööhõive. Seetõttu on sellised piirkonnad väga tundlikud majanduse käekäigu suhtes. Vajalik on 
soodustada sellistes piirkondades ettevõtluse mitmekesistumist ja väikeettevõtlust. 

Ettevõtluse soodustamiseks on maakonnaplaneeringuga määratud maakondliku tähtsusega 

ettevõtlus- ja tööstusalad Mäo-Reopalu koridoris (sh Paide linnas) ning Türi vallasiseses linnas, 
Aravete ja Koeru alevikus ning Imavere külas. Viimane on maakondliku tähtsusega tööstusala 
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ennekõike puidutöötlemise valdkonnas. Samuti on võimalik rajada äri- ja tootmisüksusi igal pool 
maakonnas soodustamaks paikkondades töökohtade loomist. 

Maakonnaplaneeringus toodud Mäo-Reopalu ettevõtlus- ja tööstusala on väga olulised maakonna 
majandusarengu tagamiseks. Kuid selle realiseerumine sõltub ettevõtjate valmisolekust ja soovist 
rajada oma äri sellesse alasse. Mäo-Reopalu koridor on väga heas logistilises asukohas, et 
teenindada kogu Eestit. Üle poole Eesti SKP-st toodetakse Harjumaal ja suurem osas ettevõtlusest 
on koondunud sinna. Samuti elab Harjumaal üle poole Eesti elanikest (tarbijatest). Riiklikul tasandil 
tuleks soodustada (nt diferentseeritud maksupoliitika) ettevõtluse arendamist väljaspool Harju-
maad, sest vastasel korral ei pruugi ettevõtjal olla piisavalt motivatsiooni väljaspool Harjumaad 
tegutsemiseks. 

Ettevõtluse seisukohalt on maakondlikult oluline Imavere tööstusala, mis on spetsialiseerunud 
puidutöötlemisele. Sellise klastri olemasolu loob eelduse, et ka tulevikus koonduksid sinna 
puidutööstusega seotud ettevõtted koos valdkondlike teadmistega. See loob eelduse piirkonna 
täiendavale (majandus)arengule. 

Järvamaal on põllumajandus oluline majandusharu. Seoses põllumajanduse moderniseerimisega 
(nt lüpsirobotite kasutuselevõtt) väheneb selles sektoris järjest enam töökohtade arv. Elanike 
väljarände minimeerimiseks on oluline inimeste ümberõppe soodustamine. Üheks ümber-
õppevõimaluseks on õppida väikeettevõtlust ja rakendada oma teadmisi näiteks ökopõllu-
majanduses või mõnes muus niššivaldkonnas. 

Samuti on maakonnaplaneeringuga soodustatud piirkondlik energiatootmine (nt koostootmis-

jaamade rajamine olemasolevate ja kavandatavate lautade juurde), mis võib olla täiendavaks 
tööandjaks maapiirkondades.  

Järvamaale on iseloomulik Eesti keskmisest oluliselt viljakamad põllumajandusmaad, seega on 

oluline, et maakonnaplaneering ühelt poolt toetaks väärtuslike põllumajandusmaade säilimist, 
teisalt ei näeks ette põhjendamatuid piiranguid ettevõtluse arendamiseks. Ettevõtluse areng on 

maakonna jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline, ent tootmise planeerimisel peab kindlasti 
arvestama ka looduskaitseliste aspektidega. Maakonnaplaneeringuga määratud väärtuslike 

põllumajandusmaade kasutustingimused võimaldavad kaaluka huvi või vajaduse korral võtta 

väärtuslikku põllumajandusmaad kasutusele muul sihtotstarbel (nt ettevõtluse hoonete 

rajamiseks). 

Järva maakonna territooriumist hõlmavad pindalalised kaitstavad loodusobjektid ligikaudu 13,5%, 
kus ettevõtlustegevus on piiratud. Maakonnaplaneeringuga kaitsealade piire ei laiendata ning 

kasutustingimusi ei karmistata.  

Positiivse poole pealt võib välja tuua maakonnaplaneeringuga korrigeeritud rohelist võrgustikku, 
mis on nüüd sidusam ja väiksema ulatusega. Kuna rohelise võrgustiku alal kehtivad ka 
kasutustingimused, mis võivad ettevõtlust mõjutada, võib rohelise võrgustiku vähendamine omada 

kaudselt positiivset mõju ettevõtluse arengule. Samuti on võimalik rohelises võrgustikus 
ettevõtlust arendada tingimusel, et säilib rohelise võrgustiku sidusus. 

6.5.9. Maavarade varustuskindlus 

Maavarade arvestust peetakse keskkonnaregistris maardlate kaupa maavaravarudena keskkonna-

registri seaduses sätestatud korras ning vastavalt maapõueseadusele. Maa-ameti kodulehelt leiab 
ka maavarade koondbilansid39 ja kaardirakenduse, kust on võimalik saada andmeid maardlate 
kaupa. 

                                                
39 Maa-amet http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-
andmed/Maardlad/Maavaravarude-koondbilansid-p193.html 
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2015. aasta andmete kohaselt on Järvamaal 56 maardlat, neist lubjakivi- või dolokivimaardlaid 9, 
liiva- või kruusamaardlaid 20, savimaardlad 2 ja pindalaliselt kõige suurema alaga turba-
maardlaid 25, millest ühte peetakse kokku üheksal registrikaardil40. 

Maakonnaplaneeringuga ei määrata uusi maardlaid, kuid selgitatakse välja võimalikud piirangud 
maardlates maavarade kaevandamiseks ning antakse hinnang, perspektiivne on erinevate 
maardlate kasutusele võtt. Selleks viidi läbi analüüs, mis liigitab kõik maardlad järgmiselt: 

- 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); 

- II kategooria alad, kus käesoleva analüüsi täpsuse juures ei ole teada suuremaid takistusi 
kaevandamise alustamiseks. Vajalikuks võib osutuda täiendavate uuringute teostamine 
kaevandamise võimalikkuse selgitamiseks; 

- 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). 

Maavarad kasutuse perspektiivi järgi on toodud Järva MP ruumilise arengu analüüsi lisas nr 5 olevas 
tabelis.  

Kaevandamise maht sõltub maavara vajadusest. Turba kaevanduse mahud on suhteliselt 

stabiilsed, kuna enamus kaevandatakse ekspordiks. Ehitusmaavarade nagu liiv-kruus ning 
lubjakivi-dolomiit kaevandusmahud võivad aastast aastasse kordades erineda ja sõltuvad sellest, 
kas piirkonnas ehitatakse suurehitusobjekte. Kuna lubjakivi ja dolomiidi karjääre ei ole lõuna 

Eestis, siis Järvamaa maakonna lubjakivi ja dolomiiti transporditakse ka lõunapoolsematesse 

maakondadesse. 

2014. aasta seisuga kaevandusloa alusel ehitusmaavarade jääkvaru on toodud Järva MP ruumilise 
arengu analüüsi aruande ptk-s 7.  

Ehitusmaavarade osas tulevikku vaadates on oluline hinnata, kui palju läheb vaja maavarasid 

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

2014. a läbiviidud ehitusmaavarade varustuskindluse uuringus41 arvutati välja, milline on oodatav 

liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi ammendumisperiood. Selleks arvutati välja (09.09.2014 seisuga) 

viimasel viiel aastal nimetatud maavarade kaevandatud kogus. Kui kaevandamine jätkub samas 
mahus, siis liiva ja kruusa oodatav ammendumisperiood on umbes 20 aastat ning lubjakivi ja 
dolokivi oodatav ammendumisperiood on umbes 60 aastat. Sellest võib järeldada, et 
ehitusmaavarade varustuskindlus olemasolevates karjäärides on hea. Arvesse tuleb võtta, et 

prognoose tehes ei võetud arvesse järgnevaid asjaolusid: 

- kõikides karjäärides ei ole sobilikku materjali tee-ehituse iga kihi jaoks. Karjääri 
(mäeeraldise) siseselt võib olla kohati väga suuri materjali kvaliteedierinevusi; 

- Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu andmetel leiab 70-80% kaevandatud liivast ja 
kruusast ning üle poole lubjakivikillustikust kasutust teedeehituses. Materjalikasutus 

teedeehituses ei ole aga ühtlane. Piirkondlikku materjalikulu mõjutab väga palju 

suurehitusobjektide töösseminek. Seda on eriti näha liiva ja kruusa puhul. Kuna lubjakivi 
ja dolokivi maht põhimaantee suurobjektidel ei ole suur, on selle kasutus stabiilsem ning 
seda mõjutab rohkem väiksemate teede remont ja muu ehitus/tööstus.  

                                                
40 Järva maakonnas on kokku 17 turbamaardlat, millest Epu-Kakerdi turbamaardlas on Järva maakonnas 
kokku 9 maardlaosa st, et Epu-Kakerdi turbamaardlat peetakse keskkonnaregistris kokku üheksal 
registrikaardil 
41 Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel. Ramboll Eesti AS, 2014 
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Keskkonnaregistris arvele võetud maavara varuga aladel paiknevad järgnevad väärtuslikud 
maastikud (vt KSH aruande ptk 6.6.1): Mägede maastik, Kakerdaja raba, Kautla – Seli soode ala, 
Tammsaare väljamägi – Kodru raba, Norra-Oostriku allikate ala, Vulbi oos, Roosna-Alliku maastik, 
Kiigumõisa – Kilingi maastik, Koeru – Väinjärve maastik, Karinu maastik, Salutaguse-Kuusna 
maastik, Anna – Purdi maastik ja Tõrvaaugu maastik. Võimalusel tuleb eelistada maavarade 
kaevandamiseks alasid, mis ei asu väärtuslikel maastikel. Kui kaevandada soovitakse väärtuslikul 
maastikul, siis tuleb hinnata selle mõju maastiku väärtustele ning võimalusel leida sobivaim 
lahendus, kuidas maastiku väärtused säilivad maksimaalselt. Maavara kaevandamise järgselt tuleb 
ala korrastada selliselt, et korrastatud ala sobituks väärtusliku maastikuga. 

Keskkonnaregistris arvele võetud maavara varuga aladel paiknevad ka mitmed väärtuslikud 
põllumajandusmaad. Väärtuslike põllumajandusmaade all paiknevate keskkonnaregistris arvel 
olevate maavarade kaevandamine on võimalik. Kaevandamisloa taotluse menetluses tuleb anda 
hinnang mh väärtusliku põllumajandusmaa hävinemise olulisusele. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maavarade, 

sh halvendaksid maavara kaevandamisväärsena säilimist või juurdepääsu maavaravarule. 

6.5.10. Riigikaitse ja sisejulgeolek 

Üleriigilise tähtsusega riigikaitselisi objekte Järva maakonnas ei ole ning uusi riigikaitseliste 

objektide maa-alasid Järva maakonda maakonnaplaneeringuga ei reserveerita. Maakonna-

planeeringuga on määratletud kohaliku tähtsusega riigikaitseliste objektide asukohad ja 
piirangupinnad ning seatud tingimused, mis tagavad riigikaitse.  

Sisejulgeoleku tagamisel on Eesti riigil eesmärk rakendada kogukonnapõhist turvalisuse mudelit. 

Selleks tuleb tagada sujuv koostöö riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtete ja 

vabaühenduste vahel ning iga elanik olema valmis panustama turvalisuse tagamisesse. Riik soovib 

suurendada vabatahtlikuna kaasalöömise tahet ning mitmekesistada ja arendada kodaniku-
algustuslikke osalusvorme, samuti tugevdada ja laiendada omaalgatusel põhinevaid vabatahtlike 
võrgustikke. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel toimunud kirjavahetusest nähtuvalt ei ole Terviseametil plaanis 

pikemas perspektiivis teha täiendavaid ümberkorraldusi kiirabiteenuse osutamises Järva 

maakonnas. Samuti ei ole Politsei- ja Piirivalveametil plaanis pikemas perspektiivis teha 

täiendavaid ümberkorraldusi politseiteenuse osutamises Järva maakonnas. Järva maakonnas 
Päästeameti poolt pakutavate teenuste ja teeninduskeskuste arv jääb pikemas perspektiivis 
samaks. Seejuures pooldatakse vabatahtlike päästekomandode teket. 

Maakonnaplaneeringuga seatakse tingimused elutähtsate tegevuste toimepidevuse tagamiseks.  

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omaksid olulist negatiivset mõju riigikaitsele 
või sisejulgeolekule. 

6.6. Mõju kultuurikeskkonnale 

6.6.1. Väärtuslikud maastikud  

Järvamaa maakonnaplaneeringu (MP) teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ on määratud 48 väärtuslikku maastikku, neist 10 I klassi (maakondliku, 
võimaliku riikliku tähtsusega), 19 II klassi (maakondliku tähtsusega) ja 19 III klassi (kohaliku 
tähtsusega), sh 6 reservala. Järvamaa MPs kajastatakse Järvamaa eelnimetatud teema-
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planeeringuga määratud väärtuslikke maastikke, v.a väärtuslikke maastikke, mis seoses haldus-
territoriaalse muudatusega42 kuuluvad alates 2005. a Lääne-Virumaa koosseisu. Lisaks on 
korrigeeritud kahe väärtusliku maastiku piiri (Koeru-Väinjärve väärtusliku maastiku ala on 
suurendatud ning Albu maastikku vähendatud) ning reservalad on arvatud piirkondliku tähtsusega 
väärtuslike maastike koosseisu. Lisaks on korrigeeritud omavalitsusüksuste nimesid43, kus 
väärtuslikud maastikud paiknevad. Eeltoodu tulemusel on Järvamaal 43 väärtuslikku maastikku, 
neist 9 I klassi (maakondliku, võimaliku riikliku tähtsusega), 19 II klassi (maakondliku tähtsusega) 
ja 15 III klassi (kohaliku tähtsusega) ala. 

Koeru-Väinjärve väärtusliku maastiku ala suurendamine toimus Koeru valla ettepanekul. Ala 
laiendamine on põhjendatud, kuna laiendatav osa ja olemasolev osa moodustavad ühtse terviku. 

Väärtuslikele maastikele säilimist tagavad tingimused on määratud samuti eelnimetatud teema-
planeeringus. Nimetatud teemaplaneeringu lisas nr 1, mis võetakse üle maakonnaplaneeringusse, 
on toodud iga väärtusliku maastiku kohta soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse 
osas. Soovitused on asjakohased väärtuslike maastike säilimiseks. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju väärtuslikele 

maastikele. 

Mägede maastik, Kakerdaja raba, Kautla – Seli soode ala, Tammsaare väljamägi – Kodru raba, 
Norra-Oostriku allikate ala, Vulbi oos, Roosna-Alliku maastik, Kiigumõisa – Kilingi maastik, Koeru 
– Väinjärve maastik, Karinu maastik, Salutaguse-Kuusna maastik, Anna – Purdi maastik ja 
Tõrvaaugu maastik paiknevad osaliselt keskkonnaregistris arvele võetud maavaravaruga alal 

(vt KSH aruande ptk 6.5.9 ja Järvamaa ruumilise arengu analüüsi aruande ptk 7). Enamikel 
nimetatud väärtuslikel maastikel võib maavara kaevandamine kaasa tuua maastiku väärtuse 

hävinemise (nt looduslikus rabas turbakaevanduse avamine). Samas võib kaevandamise tagajärjel 

pärast kaevandamise lõppemist ja ala korrastamist kaasneda ka maastiku väärtuse või ilme 
mitmekesisuse suurenemine (nt maastikku ilmestava veekogu tekkimine). Aladel, kus kattuvad 

väärtuslikud maastikud ja maardlad, asub lisaks ka paljudel juhtudel kaitseala. Eeldatavalt 
kaitsealal maavarade kaevandamist ei toimu ja seega väärtuslikud maastikud nendel aladel 

säilivad. Juhul, kui väljaspool kaitsealasid väärtuslikel maastikel soovitakse maavaravaru 

kaevandada, siis tuleb hinnata kavandatava tegevuse mõju väärtuslikule maastikule ja läheduses 

paiknevale kaitsealale. Võimalusel tuleb eelistada kaevandamist väljaspool väärtuslikku maastikku. 
Väärtuslikke maastikke piire ja nende kasutustingimusi tuleb täpsustada üldplaneeringutega. 

KSH aruande Lisas 2 on toodud ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara-

varudest ja kaitsealadest. 

6.6.2. Kultuuriväärtused 

Järvamaa kultuuriväärtusteks on mälestised (kinnis- ja vallasmälestised44), muinsuskaitseala ning 
pärandkultuuri- ja XX sajandi arhitektuuriobjektid.   

Kultuurimälestiste riikliku registri45 andmetel (seisuga 08.07.2015) asub Järvamaal 505 kinnis-

mälestist (56 ajaloomälestist, 238 arheoloogiamälestist, 212 ehitismälestist, 15 kunstimälestist), 

                                                
42 Veebruaris 2005. a ühinesid Tapa linn, Lehtse vald ja Saksi vald Tapa vallaks. Endine Lehtse valla territoorium 

arvati Järvamaa koosseisust välja ning liideti Lääne-Virumaaga. Selle tulemusel endise Lehtse valla 

territooriumil asunud väärtuslikud maastikud ja reservalad ei kuulu enam Järvamaa väärtuslike maastike 

koosseisu. 
43 Jaanuaris 2005. a ühinesid Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald Türi vallaks. Seega endise Kabala ja 

Oisu valla ning Türi linna territooriumil paiknenud väärtuslikud maastikud asuvad nüüd Türi valla territooriumil. 
44 Maakonnaplaneeringus ja selle KSHs ei käsitleta vallasmälestisi 
45 Kultuurimälestiste register on leitav http://register.muinas.ee/  
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üks muinsuskaitseala ja 84 XX sajandi arhitektuuriobjekti46. Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 
06.07.2015) on Järvamaal 1525 pärandkultuuriobjekti.  

Järvamaa maakonnaplaneeringuga täiendavaid ettepanekuid kultuuriväärtuste kaitse alla 
võtmiseks või määramiseks ei tehta. Maakonnaplaneeringus on toodud kultuuriväärtuste säilimist 
ja väärtuste suurendamist tagavad tingimused, mis on asjakohased nende säilimiseks ja väärtuste 
suurendamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset 

mõju kultuuriväärtustele. Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused on positiivse mõjuga ning 
tagavad kultuuriväärtuste säilimise ja väärtuste suurenemise. 

                                                
46 XX saj väärtuslike hoonete inventeerimise projekti andmed on leitavad 
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture 
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7. OLULISE NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU 
VÄLTIMISEKS, LEEVENDAMISEKS JA SEIREKS 
KAVANDATAVAD MEETMED 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt peab KSH 
aruanne sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonna-
mõju: 

- vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid; 

- seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldust. 

Keskkonnamõju KeHJSi tähenduses on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju 
inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju on 
oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 

Seiremeetmete eesmärk on teha varakult kindlaks, kas strateegilise planeerimisdokumendi ellu-

viimisega kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda ennetavaid ja 
leevendavaid meetmeid. Kehtestatud seiremeetmed on strateegilise planeerimisdokumendi 
elluviijale järgimiseks kohustuslikud. Seirel võib kasutada olemasolevat keskkonnaseiresüsteemi 

või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju jälgimiseks 
kavandatud seiret. Seire võib toimuda ühe või mitme strateegilise planeerimisdokumendi alusel 
kavandatud tegevuse raames. KSHga seiremeetmeid ei kavandata, kuna olulise negatiivse 

keskkonnamõjuga tegevusi MPga ei planeerita. Seiratavad keskkonnanäitajad määratakse 

õigusaktide alusel vastavate seireprogrammide ja keskkonnalubadega. 

Järva maakonnaplaneeringuga on kavandatud (peamiselt teistest planeeringutest üle võetud) 

mõningatele kaitstavatele aladele või nende lähedusse objekte (jalg- ja jalgrattateed, 
teeõgvendused, matka- ja tervisespordi rajad, linnalise asustuse ala), mis võivad mõjutada 

järgmisi kaitstavaid alasid: Türi maastikukaitseala, Määru hoiuala, Türi-Karjaküla hoiuala, Pärnu 

jõe hoiuala, Kabala mõisa park, Kõrvemaa maastikukaitseala, Roosna-Allliku maastikukaitseala ja 

Seidla park. Jalg- ja jalgrattateed rajatakse enamasti olemasolevate teede äärde, matkarajad ja 

tervisespordirajad kavandatakse reeglina olemasolevatele radadele ja teedele, mis on esimeseks 
leevendusmeetmeks. Seetõttu ei kaasne eeldatavalt kaitsealadel nimetatud objektide rajamisega 
enamasti suuremaid raadamistöid, kuid mõningal määral võidakse siiski kahjustata looduslikke või 
poollooduslikke elupaiku (nt Kõrvemaa maastikukaitsealal ja Määru hoiualal). Kaitstavate parkide 

puhul piirnevad nende serva kavandatud jalg- ja jalgrattateede mõjud enamasti üksikute puude 

raiega ning suuremaid negatiivseid mõjusid on tõenäoliselt võimalik vältida. Võimalusel tuleb jalg- 
ja jalgrattad teed rajada väljapoole kaitsealasid. Kuigi reeglina järgitakse matka- ja tervisespordi 
radade kavandamisel olemasolevaid joonobjekte (teid, radasid) võidakse radade väljaarendamise 

ning inimeste neile suunamisega intensiivistada seniseid ja tekitada uusi häiringuallikaid 
inimpelglike kaitstavate loomaliikide jaoks. Seetõttu on oluline kooskõlastada kaitseala valitsejaga 

ka matka- ja tervisespordiradade väljaarendamine. Eeltoodust lähtuvalt tuleb edasiste 
planeeringute ja projektide koostamisel nimetatud ehitistele tähelepanu pöörata looduskaitselistele 
piirangutele seoses võimaliku konfliktiga. Võimaliku olulise negatiivse mõju esinemist kaitstavatele 
loodusobjektidele tuleb vajadusel täpsustada eelhinnangu, KSH või KMH raames ja vajadusel välja 

pakkuda täiendavad leevendusmeetmed. 

Järva maakonnaplaneeringus kajastatakse Natura võrgustiku aladel või nende piiril asuvaid infra-

struktuuriobjekte. Alad, millele tuleb edasiste (üld)planeeringute ja projektide koostamisel 
tähelepanu pöörata, kuna kavandatud tegevuse elluviimine (jalg- ja jalgrattateed) võib avaldada 
negatiivseid mõjusid alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele, on Kõrvemaa 
loodusala ja -linnuala ning Määru loodusala ja Pärnu jõe loodusala. Maakonnaplaneeringuga 
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määratud linnalise asustusega aladele, kus juba on olemasolev asustus, jäävad osaliselt Pärnu 
jõe loodusala, Türi-Karjaküla loodusala ja Roosna-Alliku loodusala. Maakonnaplaneeringus 
on kajastatud Kõrvemaa linnuala vahetusse lähedusse jääv kavandatav E263 Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa trassikoridor, mille kohta on koostatud eelprojekt ja mõjusid hinnatakse projekti raames. 
Maakonnaplaneeringu üldistusaste ei võimalda käesolevas KSHs anda konkreetsemaid leevendus-

meetmeid ega hinnata nende tõhusust, kuna hindamiseks vajalik teave selgub alles järgnevate 
planeeringute ja projektide koostamisel ning mõjude hindamisel. Olulise negatiivse mõju võimaluse 
korral tuleb läbi viia Natura asjakohane hindamine vastavalt seaduse nõuetele ning järgides 
vastavaid Natura hindamise juhendeid. 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös KSH ekspertidega ja vajadusel arvestati olulist 
negatiivset keskkonnamõju leevendavaid ja positiivseid mõjusid suurendavaid asjaolusid juba 
planeeringulahenduse väljatöötamisel. Planeeringu koostamise käigus on arvestatud järgnevate 

leevendusmeetmetega: 

- Vajadusel moodustada puhveralad tootmisalade ja teiste kasutusfunktsiooniga alade 
vahele keskkonnahäiringute minimeerimiseks; 

- Kuumasaarte tekke vältimiseks on soovitatav suuri tootmisalasid liigendada (nt rajada 
kõrghaljastusega saari ulatuslike kaetud pindade vahele); 

- Üleujutusaladele on soovitatav asustust mitte kavandada, selle kavandamisel teadvustada 
üleujutusohtu ja võtta kasutusele meetmed kahjude vältimiseks. olemasoleva asustusega 
üleujutusaladele näha ette vajadusel ennetus- ja/või leevendusmeetmed üleujutusega 

toimetulekuks, et vältida kahju varale, inimese tervisele ja keskkonnale; 

- Põhjavee moodustumiseks olulised alad säilitada võimalikult looduslikena; 

- Põhja- ja pinnavee kasutamisel ja kaitse korraldamisel, sh üld- ja detailplaneeringute ning 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja 
muutmisel tuleb arvestada veemajanduskavades toodud pinna- ja põhjavee ning kaitset 
vajavate alade kaitse keskkonnaeesmärkide saavutamiseks koostatud meetme-

programmidega; 

- Tagada põhja- ja pinnavee kaitse ohtlike ainetega reostamise eest; 

- Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel tuleb rakendada täiendavaid abinõusid 

pinna- ja põhjavee reostuse vältimiseks. Selleks tuleb üld- ja detailplaneeringutes ning 
ehitusprojektides ette näha vastavad meetmed; 

- Survelise põhjaveega aladel tuleb arvestada selle olemasoluga ning vältida põhjavee 
mitteotstarbelist kasutamist, st asjatut vee raiskamist (nt ehitustehnilisi lahendusi, mis 

avavad survelise põhjavee kihi ja tekib vajadus alaliseks vee ärajuhtimiseks); 

- Oluline on rohekoridore lõikavate, tõkestavate või killustavate arenduste ning infra-
struktuuriobjektide vältimine. Kui see pole võimalik, tuleb leida võimalused ökoduktide vms 
leevendavate meetmete rajamiseks; 

- Kui rohelise võrgustiku tuumaladele kavandatakse suuri, riigi toimimiseks vajalikke 

objekte, tuleb tagada tuumalasisene ja tuumaladevaheline sidusus; 

- Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus 

rohelises võrgustikus ei langeks alla 80%; 

- Igakordsel kaevandamisloa taotluse menetlemisel tuleb anda hinnang mh väärtusliku 
põllumajandusmaa hävinemise olulisusele ja põhjendatusele; 

- Juhul kui väärtuslikul maastikul soovitakse kaevandada maavaravaru, siis tuleb hinnata 
kavandatava tegevuse mõju väärtuslikule maastikule ning võimalusel säilitada ala 
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väärtused maksimaalselt. Maavaravaru kaevandamise lõppedes tuleb ala korrastada 
selliselt, et korrastatud ala sobituks väärtusliku maastikuga; 

- Võimalikku negatiivset mõju Natura 2000 aladele tuleb vajadusel täpsustada edaspidiste 
tegevuste kavandamisel asjakohase hindamise käigus KSH või KMH raames; 

- Võimalikku negatiivset olulist mõju kaitstavatele loodusobjektidele tuleb vajadusel 
täpsustada edaspidiste tegevuste kavandamisel eelhinnangu, KSH või KMH raames. 

Maakonnaplaneeringu elluviimisel, üldplaneeringute koostamisel ja elluviimisel, samuti muude 
seonduvate arendustegevuste elluviimisel tuleb jälgida eelnimetatud meetmete ja soovitustega 
arvestamist ning analüüsida, kas nende järgimine aitas kaasa negatiivse keskkonnamõju 
vältimisele või vähendamisele. 
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8. ÜLEVAADE MAAKONNAPLANEERINGU KSH ARUANDE 
MENETLUSEST 

8.1. Osapooled 

Maakonnaplaneeringute koostamise algatas Vabariigi Valitsus. 

Järvamaa maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Järva 
maavanem. Planeeringut koostab Järva Maavalitsus (aadress: Rüütli 25, 72713 Paide), kontakt-
isik arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli Virk, tel 385 9664, e-post 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee. 

Planeeringu järelevalvet teostab Rahandusministeerium. 

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon. 

MP koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki 34, 12915 
Tallinn), kontaktisikud: planeerija Eleri Kautlenbach (tel 698 8362, e-post 

eleri.kautlenbach@skpk.ee), planeeringu koostamine ning sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste 
mõjude hindamine; ning KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post 
veronika.vers@skpk.ee), KSH programmi ja aruande koostamine. Konsultandi töörühma kuulusid 

veel: 

- Liisi Ventsel – planeerija (MSc tehnikateadused, kinnisvara planeerimine, Maaülikool) 

- Triin Lepland – planeerija (MSc tehnikateadused, kinnisvara planeerimine, Maaülikool) 

- Kertu Arumetsa – veevarustuse ja kanalisatsiooni insener (MSc keskkonnatehnika, 

Tallinna Tehnikaülikool) 

- Kristiina Ehapalu – keskkonnaekspert; sotsiaal-majanduslikud mõjud; kliimamuutused, 

pinna- ja põhjavesi (MSc keskkonnatehnoloogia, Tartu Ülikool; EMÜ keskkonnateaduse ja 

rakendusbioloogia doktoriõpe) 

- Kersti Ritsberg – hüdrogeoloog; maavarad, pinna- ja põhjavesi, (BSc geoloogia, 

Tartu Ülikool) 

- Raimo Pajula – looduskeskkonna ekspert (MSc geoökoloogia, Tallinn Ülikool) 

- Eike Riis – maakonnaplaneeringute seos strateegiliste planeerimisdokumentidega 

(MSc bioloogia, Tartu Ülikool) 

Lisaks eelnevalt mainitule on maakonnaplaneeringu koostamise ja elluviimisega seotud paljud 
asutused, piirkonnad ettevõtted, organisatsioonid ja elanikud. Võimalikud mõjutatud ja huvitatud 
isikud on nimetatud KSH programmi ptk-s 7.2. Avalikkuse kaasamist ja planeeringu menetlust 

korraldab Järva Maavalitsus. 

8.2. KSH menetluse ülevaade 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute koosta-
mise. Järvamaa maakonnaplaneeringu (MP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on 

algatatud Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. 

MP lähteseisukohtade ja KSH programmi (ehk hindamise lähteülesande) avalikustamine, sh avalik 
arutelu, toimus septembris 2014. KSH programm (vt KSH aruande Lisa 1) on heakskiidetud 

Keskkonnaameti poolt 13.10.2014. MP eskiisi avalikustamine, sh avalik arutelu, toimus aprillis 
2015. KSH aruanne on koostatud koostöös planeerijatega maakonnaplaneeringu põhilahenduse 
väljatöötamise etapis.  
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KSH aruanne esitati asutustele kooskõlastamiseks koos maakonnaplaneeringuga. Kooskõlastamisel 
esitatud asjakohaste märkustega arvestati KSH aruande täiendamisel. Ülevaade märkustega 
arvestamisest on toodud planeeringu menetluskaustas (vt planeeringu Lisa 5). Järva maakonna-
planeering on vastuvõetud Järva maavanema 04.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/275.  

KSH aruande avalikustamine toimus koos planeeringu avalikustamisega. Avalik väljapanek kestis 
16.05-13.06.2016. Materjalidega oli võimalik tutvuda nii Järva Maavalitsuse kodulehel kui kontoris 
(Rüütli 25, Paide), samuti Järva maakonna valdades ja linnades. Avalikust väljapanekust ja avaliku 
arutelu toimumisest teavitati osapooli kirjaga, Järva Maavalitsuse, maakonna valdade ja linnade 
kodulehtede, ajalehe Järva Teataja ning Ametlike Teadaannete kaudu. 

Avalik arutelu toimus 06.07.2016 Järva Maavalitsuses. Arutelul osalesid Järva Maavalitsuse, 
planeeringu koostaja ja KSH läbiviija (Skepast&Puhkim OÜ), Koigi valla, Paide linna, 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni, Kaitseliidu Järva Maleva ja Pärnu Maavalitsuse 
esindajad. Arutelul tutvustati KSH tulemusi ja avalikul väljapanekul laekunud seisukohti.  

KSH osas esitasid avalikustamise käigus seisukoha Sotsiaalministeerium ja Keskkonnaamet. 
Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku KSH aruandes mõju inimese tervisele eraldi peatükina välja 
tuua. Ettepanekuga ei arvestatud, kuna mõju inimese tervisele on KSH aruandes läbivalt käsitletud. 
Keskkonnaameti märkused puudutasid peamiselt KSH aruande korrigeerimist ja nendega on 
aruande täiendamisel suuremas osas arvestatud. 

Avalikustamise materjalid (avalikustamise teated, laekunud kirjad ja vastuskirjad neile, 
vastuväidetest loobumise kirjad, märkustega arvestamise/mittearvestamise põhjenduste tabel, 

avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri) on toodud KSH aruande Lisas 3. 

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel 

http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering. 

8.3. KSH läbiviimisel esinenud raskused 

Kuna maakonnaplaneeringu koostamine ja KSH läbiviimine toimus tihedas koostöös on siinkohal 

nimetatud raskusi seoses nii maakonnaplaneeringu koostamise kui KSH läbiviimisega. 

Maakonnaplaneeringute koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise hanke-

menetlustes osalemisel pakkumuste tegemisel juhinduti Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse 
nr 337 punkti 5 juurde kuuluvast „Lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks“. 
Nimetatud dokument andis kindluse, et riigil on väga selge nägemus maakonnaplaneeringute 

koostamiseks ja KSH läbiviimiseks. See omakorda lubas arvata, et tööde teostamiseks etteantud 

ajagraafik on realistlik. Reaalsuses on vajalikud juhendmaterjalid ajas oluliselt viibinud ning 
seisukohad erinevate teemakäsitluste osas on olnud osaliselt ebakonkreetsed, vastuolulised ja ajas 
korduvalt muutuvad. See tõi kaasa olukorra, kus töid tuli teha korduvalt ümber ning koostada 

osaliselt “katse-eksituse-meetodil“. 

Veel võib välja tuua asjaolu, et maakonnaplaneeringu eesmärk ja ülesanne ei ole paljudele 

osapooltele selge, mistõttu on esitatud palju ettepanekuid ja tõstatud probleeme, mis ei ole 
maakonnaplaneeringu teemad, kuid millele on kulunud siiski teatud osa projekti ajakulust. Ehk 
oluline suhtlus osapooltega oleks võinud riigi poolt olla juba tehtud (nt üldised põhimõtted, 
sisendid, suunised/juhendid) enne konkreetse maakonnaplaneeringu koostamise menetlust. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatu realiseerumisel on oluline, et vastav dokument oleks aluseks 
ka riigi tasandil teostatavatele strateegilistele otsustele (nt haldusreform). Kohtumistest erinevate 

osapooltega on selgunud, et mitmed asutused (ennekõike riigiasutused) teevad oma arengu-
kavasid jm pikaajalisi strateegiaid ilma maakonnaplaneeringuga kavandatut arvestamata. Samas 
peaks maakonnaplaneering olema dokument, mis koondab endas nii riiklikke kui ka kohalikke huve 
ning on tervikliku ruumilise arengu suunamise aluseks. 
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