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2. ARUANDE SISU KOKKUVÕTE 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute 
koostamise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 
lahendamiseks. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on 
algatatud Jõgeva maavanema 22.08.2013 korraldusega nr 1-1/2013/454. 

Planeeringuala hõlmab kogu Jõgeva maakonda, kuid planeeringulahenduse koostamisel ja 
mõjude hindamisel vaadati ka maakonna piiriüleseid seoseid naaberaladega. 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 
üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengu-
suundadele.  

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Kui 
kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üld-
planeering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud maakonna-
planeering valla ja linna üldplaneeringute koostamise aluseks.  

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

KSH aruanne on koostatud koostöös planeerijatega maakonnaplaneeringu põhilahenduse välja-
töötamise etapis. Hinnangud põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. 
Hinnangute koostamisel arvestati ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse käigus 
laekunud asjakohaste ettepanekutega. Jõgeva maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, 
mis võiks põhjustada olulist negatiivset riigipiiri ülest keskkonnamõju. 

Mõjuala üldine kirjeldus on toodud KSH aruande ptk-s 5.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus on 
toodud KSH programmis (vt KSH aruande Lisa 1) ja Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja 
ruumilise arengu analüüsis (vt maakonnaplaneeringu Lisa 3). Jõgeva maakonnaplaneeringu 
koostamisel sõnastatud Jõgevamaa ruumilise arengu visioon ja strateegilised eesmärgid ning 
hinnang nende vastavusele riiklike arengueesmärkidega on toodud KSH aruande ptk-s 2. 
Maakonnaplaneeringu seos teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega on toodud ptk-s 3. 
Maakonnaplaneeringu ülesanded ja planeeringuga kavandavate tegevuste/arenduste üldine mõju 
hinnang, sh käsitletud alternatiivide lühikirjeldus, on toodud aruande ptk-s 4. Maakonna-
planeeringu koostamisel väljapakutud leevendus- ja seiremeetmed on toodud aruande ptk-s 5 
ning KSH menetluse ülevaade ptk-s 6. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning maakonnaplaneeringu 
kehtestaja on Jõgeva maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Jõgeva Maavalitsus (aadress: 
Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn, info@jogeva.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringu-
osakonna planeeringute peaspetsialist Agnes Lihtsa. 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Skepast&Puhkim OÜ1 
(aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, info@skpk.ee), kontaktisikud vanemarhitekt-planeerija Mildred 
Liinat ja KSH juhtekspert Veronika Verš. 

Koostatava maakonnaplaneeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda Jõgeva 
Maavalitsuse veebilehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering. 

                                                
1 Endised ärinimed Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS 
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3. JÕGEVAMAA RUUMILISE ARENGU VISIOON,  
STRATEEGILISED EESMÄRGID JA 
PLANEERINGULAHENDUSE PÕHJENDUSED 

3.1. Ruumilise arengu visioon ja strateegilised eesmärgid 

Maakonnaplaneeringu koostamisel sõnastati Jõgevamaa ruumilise arengu visioon järgmiselt: 
aastaks 2030+ on Jõgevamaa kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonnaga, sidusa 

ruumistruktuuriga, kultuuriliselt ning majanduslikult hästi arenenud maakond. 

Maakonnaplaneeringu kohaselt tagavad kvaliteetse elukeskkonna kvaliteetse linnaruumiga 
keskuslinnad, kus on avar elu- ja töökohtade ning teenuste valik ning elujõuline loodusliku elu-
keskkonnaga maaline asustus. Elujõulise maalise asustuse tagavad põllumajandus ja metsandus 
koos hästi korraldatud kultuuri- ja loodusturismiga. Ruumiline mitmekesisus ja piirkondlikud 
eripärad annavad inimestele vabaduse valida sobiv elu- ja töökoht ning nendega sobituv elustiil. 

Jõgeva maakonna ruumilise arengu eesmärgid tulenevad maakonna sotsiaalmajandusliku ja 
ruumilise arengu analüüsist ning on suunava ja põhjendava mõjuga planeerimislahenduse kui 
terviku ja selle iga üksiku teema jaoks. Eesmärgid töötati välja maakonnaplaneeringu koostamise 
käigus töörühmade poolt ja need on sõnastatud maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk-s 1.1. 
Eesmärgid käsitlevad järgmisi teemasid: haridus, kultuur ja sport, tervishoid ja sotsiaalhoole-
kanne, majanduskeskkond, transport ja teed, tehniline ning riigikaitse taristu.  

3.2. Planeeringulahenduse põhjendused 

Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk-s 1.2 on toodud maakonna ruumilise analüüsi kokkuvõte ja 
põhjendused, mille alusel planeeringulahendus koostati. Nendest olulisemad on väljatoodud 
järgnevalt: 

• Jõgevamaa jaguneb kolmeks eriilmeliseks piirkonnaks:  

o Põltsamaa - suhteliselt tasase maastiku, avarate põllumaade ja põlluservas oleva 
asustusega ning kõige paremini arenenud ettevõtlusega piirkond. 

o Vooremaa - jääajal tekkinud pinnavormid voored ja nende vahel asuvad piklikud 
järved ning maastikust tulenev omapärane asustuse ja põldude struktuur. 

o Peipsi piirkond - Peipsi järve ranniku ajaloolise asustusstruktuuri, arhitektuuri, 
põllumajanduse ja traditsioonidega piirkond, mille on kujundanud seal elavad 
vene rahvusest vanausulised. 

• Jõgevamaa on asustatud ühtlaselt, välja arvatud sood ja rabad maakonna põhja- ja 
edelaosas. 

• Jõgevamaa on väheneva ja vananeva rahvastikuga maakond, mistõttu suureneb koormus 
sotsiaalsüsteemile. 

• Tartu lähedus tingib olukorra, kus kolmandik maakonnast tõmbub Tartu linna poole. 

• Jõgevamaa on põllumajanduslik maakond, kus peamine ettevõtete tegevusala on 
põllumajandus, metsandus ja kalapüük. 

• Maakonnas on peamiselt väikese töötajate arvuga ettevõtted ja probleemiks on 
elanikkonna kõrge vaesuse määr. 

• Jõgevamaal on suhteliselt kõrge vabade ametikohtade määr, mistõttu on arengu 
seisukohalt vajalik tagada paremad ümberõppimisvõimalused. 
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3.3. Ruumilise arengu eesmärkide vastavus riiklikele arengueesmärkidele 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ seab eesmärgiks saavutada otstarbekas ruumikasutus Eesti 
kui terviku mastaabis ning seada keskkonna eripärast lähtuvad ruumilised alused asustuse, 
liikuvuse, üleriigilise tehnilise taristu ja regionaalarengu kujundamiseks.  

Üleriigilise planeeringu peamine püstitatud arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti 
igas asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad 
liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega. 

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. 

Nende eemärkide saavutamisele aitavad kaasa Jõgevamaa ruumilise arengu eesmärgid 
(vt planeeringu seletuskirja ptk 1.1), mis käsitlevad hariduse ja sotsiaalteenuste kättesaadavust, 
kultuuriteenuste ja objektide säilimist ning aitavad kaasa maakonna majanduse arengule. 

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. Transpordi arengukava 2014-20202 
alameesmärkideks on seatud „Liiklusohutuse suurendamine“ ja „Transpordi keskkonnamõjude 
vähenemine“. Nende eesmärkide saavutamisele aitavad kaasa Jõgevamaa ruumilise arengu 
eesmärgid transpordi ja teede valdkonnas. 

                                                
2 www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf 
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4. MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE 
STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruande koostamisel lähtuti üleriigilisest planeeringust 
„Eesti 2030+“, riiklikest valdkondlikest arengukavadest, Jõgevamaa uuendatud arengu-
strateegiast 2020+, Jõgeva 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 (5.6-5.8). 

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 asustus-
süsteemis inimestele võimalikult hea elukvaliteet, erinevate piirkondade arengu-
potentsiaali 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. 

Lisaks on üleriigilises planeeringus seatud eesmärgiks rohelise võrgustiku sidususe ja väärtuslike 
maastike hoidmine ja seada nende säilimist tagavad tingimused. 
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Jõgeva maakonnas puudub suurem arendussurve ja elanike arv kahaneb. Seetõttu on maakonna-
planeeringus 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“3, „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“4 ja „Eesti 
elektrimajanduse arengukava aastani 2018“5 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“6 (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“7 eesmärk on määratleda pikaajalised arengu-
suunad 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:  

• jäätmed: vähendada aastaks 2030 jäätmete ladestumist 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 

                                                
3 www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_arengukava_2020.pdf 
4 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf 
5 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_elektrimajanduse_arengukava.pdf 
6 www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Eesti_pikaajaline_energiamajanduse_arengukava_2030%2B 
7 www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/3848/12793882.pdf# 
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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“8 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. 

Jõgeva maakond kuulub strateegia kohaselt Lõuna-Eesti arendusregiooni, mille keskme roll on 
Tartu linnal kui kogu regiooni peamisel tõmbekeskusel. Tartu mõjutab Eesti tähtsuselt teise 
tõmbekeskusena tuntavalt kogu Lõuna-Eesti regiooni arengutingimusi. Regioon paistab kogu 
Eesti võrdluses silma võrdlemisi edukalt toimiva turismi- ja puhkemajandussektori, huvitava 
loodus- ja kultuuripärandi, suhteliselt kõrge tööealise elanikkonna osatähtsuse ning omanäoliste 
kultuurilis-ajalooliste identiteedipiirkondade rohkuse poolest. Samas on Lõuna-Eestile 
iseloomulikud märkimisväärsed regioonisisesed arenguerinevused, eriti Tartu linnapiirkonna ja 
toimepiirkondade äärealade vahel. Seetõttu seisavad eeskätt väljaspool Tartu linnapiirkonda ja 
regiooni teisi tähtsamaid keskuseid paiknevad piirkonnad vastamisi väljakutsetega, kuidas tagada 
aktiivsem osalemine tööjõus, kiirem majandustegevuse lisandväärtuse kogutoodangu, kohaliku 
tulubaasi ja tootlikkuse kasv ning kohanduda keskmisest kiirema rahvastiku kahanemise ja 
vananemisega. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kontekstis on regionaalarengu strateegiast lähtuvalt olulised 
järgmised meetmed ja prioriteetsed arendustegevused: 

• keskenduda Lõuna-Eesti elanike töövõimaluste ning sissetulekute suurendamise 
meetmetele, mis on suunatud toimepiirkondade ettevõtluse ja majanduskasvu 
stimuleerimiseks ning inimressursi tõhusamaks kasutuselevõtuks tööturul ja majandus-
arengus; 

• piirkonna majandusstruktuuris ja hõives suure osatähtsusega traditsiooniliste ja 
tööjõumahukate tootmisharude (nt põllumajandus, metsandus, toiduainetööstus) tõttu on 
siin oluline pöörata suuremat tähelepanu nende harude lisandväärtuse kasvatamisele; 

• piirkondlike ressursside oskuslikumaks kasutuselevõtuks regiooni arengus on oluline ka 
muude piirkonnaspetsiifiliste kompetentsi- ja kasvuvaldkondade majandustegevuse 
elavdamine; 

• piirkonna looduslike eelduste paremaks ärakasutamiseks tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu ökoloogiliste tegevusalade (sh ökoenergeetika, öko- ja loodusturism, 
ökopõllumajandus, köögiviljakasvatus, tervise- ja loodustooted) edendamisele; 

• on vaja pöörata suuremat tähelepanu regiooni ülejäänud osade paremale sidustamisele 
Tartu linnapiirkonnaga transpordiühenduste ja arenduskoostöö kaudu. 

                                                
8 www.siseministeerium.ee/public/Eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 
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5. HINNANG EELDATAVA MÕJU KOHTA 

5.1. Maakonnaplaneeringu ülesanded ja mõjuala suurus 

Maakonnaplaneeringu ülesanded tulenevad planeerimisseadusest. Põhiline tähelepanu Jõgeva 
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, linnalise asustuse alade, tiheasustusalade ja detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alade määramine või soovituste andmine üldplaneeringutes 
nende määramiseks.  

Ruumiliste väärtuste määratlemine 

- väärtuslike maastike ja vaatetornide määratlemine ning kasutustingimuste täpsustamine; 

- maakondliku tähtsusega supluskohtade,  puhkealade ja puhkeotstarbeliste jõgede 
määratlemine ning kasutustingimuste seadmine; 

- 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) määratlemine; 

- maakondliku ühistranspordi korraldamisele tingimuste seadmine; 

- elektri- ja sidevõrgu, taastuvenergeetika, gaasi- ja veevarustuse, kanalisatsiooni ning 
jäätmemajanduse arengu kavandamine. 

Riigikaitse ja sisejulgeoleku tagamine 

- maakondlikult tähtsate riigikaitseliste objektide määratlemine, 600 m täisohualaga 
lasketiirule asukohavalik ja riigikaitset tagavate tingimuste seadmine; 

- sisejulgeolekut tagavate tingimuste seadmine. 

Mõjualana käsitletakse Jõgeva maakonna territooriumi. Vajadusel käsitletakse teemasid ka maa-
konnapiiri üleselt. Jõgeva maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiks põhjustada 
olulist negatiivset riigipiiri ülest keskkonnamõju. 

5.2. Mõjuala kirjeldus 

Jõgeva 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: Jõgeva maakond on kahaneva ja 
vananeva rahvastikuga, mistõttu väheneb tööealiste elanike arv ja suureneb koormus 
sotsiaalsüsteemile. Teised olulised seisukohad on nimetatud KSH aruande ptk-s 3.2. 

Ülevaade Jõgeva maakonnast ja käsitletavast mõjualast on toodud KSH programmis (vt KSH 
aruande 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. 
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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. 

5.3. Käsitletud alternatiivid ja arengustenaariumid 

Alternatiividena võib strateegilise planeeringudokumendi koostamisel käsitleda erinevaid arengu-
stsenaariume või nt asukohavalikuid.  

Arengustsenaariumid 

Alternatiivsete arengustsenaariumitena saab maakonnaplaneeringu KSH läbiviimisel käsitleda 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 40 lg 4 tähenduses 
maakonna tasandil määratletud üldisi võimalikke arengusuundi (stsenaariume). Jõgeva maa-
konnaplaneeringu koostamisel on arvestatud trendidega, mis pikemas perspektiivis Jõgeva 
maakonna arengut enam mõjutavad (vt Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise 

arengu aruanne. Ramboll Eesti AS, 2015). 

Asukoha alternatiivid – 600 m lasketiiru asukohavalik 

Jõgeva maakonnaplaneeringu (MP) koostamisel analüüsiti võimalikke asukohti 600 m täisohu-
alaga kaitseliidu lasketiiru rajamiseks. Võimalikud asukohad pakuti välja vastavalt Kaitseliidu 
antud kriteeriumitele (vt Jõgeva maakonnaplaneeringu Lisa 5 Kaitseliidu lasketiiru asukohavaliku 

analüüs. Skepast&Puhkim AS, 2015). Analüüsi tulemusena selgus 3 võimalikku asukohta – Utsali, 
Põltsamaa 2 ja Kirikuraba, mida on kajastatud MP seletuskirjas ja joonisel. 

KSH aruandes on nende asukohtade võimalikke keskkonnamõjusid hinnatud üldiselt – vastavalt 
maakonnaplaneeringu täpsusastmele. Need hinnangud kajastuvad Natura eelhindamise (ptk-s 
5.5.2), kaitsealustele loodusobjektidele avalduvate mõjude hindamise (ptk 5.6.3) ja rohelise 
võrgustiku toimimist käsitlevas peatükis (ptk 5.6.4). Natura eelhindamise tulemusena (ptk 5.5.3) 
selgus, et mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele ei ole võimalik välistada ühegi väljapakutud 
(Utsali, Põltsamaa 2, Kirikuraba) asukoha puhul. Seega vajalik on järgmisena läbi viia Natura 
asjakohane hindamine iga nimetatud asukoha edasisel arendamisel. 

5.4. Hindamise aluseks olevad põhimõtted 

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

Hindamisel selgitati, kas maakonnaplaneeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonna-
mõju arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja territooriumi. Hinnati nii positiivset kui 
negatiivset, otsest kui kaudset mõju, sh mõjude võimalikku kumulatiivsust. 

Hindamisel lähtuti olemasolevatest teadmistest ja andmetest arvestades maakonnaplaneeringu 
ülesandeid ja käsitletavad teemasid. Hinnangud (mõju prognoos) põhinevad peamiselt kaardi-
analüüsil 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 hiljem mõjude avaldumist mõjutada. 
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5.5. 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.9 Natura hindamise põhimõtted (eelhindamise metoodika) 
maakonnaplaneeringu kontekstis on toodud KSH programmi ptk-s 6 (vt KSH aruanne Lisa 1). 

Jõgeva 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)  

Iga kaitseala kohta on koostatud/koostamisel kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava (KKK). Kaitse-
eeskiri on õigusjõudu omav dokument, millega määratakse kaitseala erinevad vööndid (siht-
kaitsevööndid, piiranguvööndid) ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused. KKK on kaitseala 
rakenduslik tegevusplaan. KKKde koostamist korraldab Keskkonnaamet. Käesoleva KSH aruande 
koostamise hetkeks (juuni, 2015) oli Keskkonnaamet algatanud kõigi loodus- ja maastiku-
kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamise, enamus neist on juba ka kinnitatud. KKK sisaldab 
järgmist teavet: 

- olulised keskkonnategurid ja nende mõju kaitstavale loodusobjektile; 

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

- kava elluviimise eelarve.  

Hoiualade kohta individuaalseid kaitse-eeskirju ei koostata. Hoiualade kaitserežiim tuleneb 
looduskaitseseadusest ning kaitse korraldamiseks koostatakse reeglina alapõhised kaitse-
korralduskavad. Käesoleva KSH aruande koostamise hetkeks (juuni, 2015) on Keskkonnaamet 
kõigile hoiualadele koostanud ka KKKd (Tabel 1).  

Kõigi kaitstavate alade kaitse korraldamisel on osa ka erinevate kavandatavate tegevuse mõju 
hindamisel, mida tuleb teha igakordselt ja iga kaitstava loodusväärtuse puhul eraldi. Liigikaitse 
toimub looduskaitseseaduse alusel. Natura loodus- ja linnualade koosseisus on ka liikide 
püsielupaiku.  

Osade kaitsealuste liikide (I kaitsekateooria ja osade II kategooria kaitstavad liigid) kohta 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.10  

5.5.1. Jõgeva maakonnas asuvate Natura alade iseloomustus 

Keskkonnaregistri andmetel (seisuga juuni 2015) kuulub Jõgeva maakonnas üleeuroopalisse 
Natura 2000 alade võrgustikku 17 loodusala ja 4 linnuala. Endla linnuala kattub täielikult Endla 
loodusalaga ning Alam-Pedja linnuala kattub Alam-Pedja loodusalaga. Vooremaa linnuala kattub 
osaliselt Vooremaa järvede loodusalaga. Loode-Peipsi linnuala ei kattu Jõgeva maakonna piires 
ühegi loodusalaga. Natura alade iseloomustus – kaitsekord (kaitse-eeskirjad), kaitsekorraldus-
kavad ja liigi kaitse tegevuskavad – on koondatud järgnevasse tabelisse (Tabel 1).  

                                                
9 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis. A. Aunapuu, 
R. Kutsar. MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. Tartu-Tallinn, 2013  
10 Selgitus: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõuniku Pille Kalda 21.01.2015 e-kiri LoodusAja listis 
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Tabel 1. Natura alad Jõgeva maakonnas. Allikad: Keskkonnaregister, EELIS seisuga juuni 2015  

Natura ala 
nimetus/ 
Registri-
kood 

Pindala, 
ha 

Asukoht 
(kohalik 
omavalitsus) 

Kaitse-eesmärk 

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

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

Aidu loodusala 

RAH0000178 

312,1 Põltsamaa vald, 
Pajusi vald 

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad 
(*9010); 
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on 
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) 

Aidu looduskaitseala 
kaitse-eeskiri (VVm 
19.11.2002 nr 356) 

 

Aidu looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 2013-
2022 (kinnitatud) 

Aidu soo 
loodusala 

RAH0000635 

332,6 Põltsamaa vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), 
vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) 
ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Aidu metsise 
püsielupaik (KeMm 
13.01.2005 nr 1) 

 

Aidu metsise püsielupaiga 
kaitsekorralduskava aastateks 
2015-2024 (kinnitatud) 

Alam-Pedja 
loodusala 

RAH0000577 

34 493,4 
(12 050 
Jõgeva-
maal) 

Põltsamaa vald 
ja Puurmani 
vald  

(Tartumaa: 
Laeva, 
Tähtvere, Puhja, 
Rannu ja 
Konguta vald 
Viljandimaa: 
Kolga-Jaani 
vald) 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised 
järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed 
(4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), 
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-
rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud 
(*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad 
(7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), 
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), 
vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud 
(9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9*080), siirdesoo- ja 
rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning 
laialehised lammimetsad (91F0); 
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on 
saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik 
tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik 
võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-
kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), 
vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), laiujur (Dytiscus 

latissimus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), soohiilakas 
(Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja kaunis 
kuldking (Cypripedium calceolus) 

Alam-Pedja 
looduskaitseala (VVm 
18.05.2007 nr 153); 
Umminiidu 
võrkheiniku 
püsielupaik (KeMm 
17.04.2006 nr 28) 

Alam-Pedja linnu- ja loodusala 
kaitsekorralduskava 
perioodiks 2015–2024 
(koostamisel) 

Andressaare 
loodusala  

RAH0000177 

3,6 Põltsamaa vald I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530) Andressaare hoiuala 
(VVm 14.03.2005 
nr 49) 

Andressaare hoiuala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2013-2022 (kinnitatud) 
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Endla 
loodusala 

RAH0000625 

10 108 
(4 993 
Jõgeva-
maal) 

Jõgeva vald, 
Pajusi vald 
(Järvamaa: 
Koeru vald, 
Lääne-Virumaa: 
Rakke vald) 

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) 

Kaasiku 
loodusala 

RAH0000179 

3,8 Põltsamaa vald I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530) Kaasiku hoiuala (VVm 
14.03.2005 nr 49) 

Kaasiku hoiuala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2013-2022 (kinnitatud) 

Kirikuraba 
loodusala 

RAH0000677 

446,7 Puurmani vald, 
Tabivere vald 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), 
rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad 
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja 
rabametsad (*91D0) 

Kirikuraba 
looduskaitseala (VVm 
21.10.2013 nr 152) 

Kirikuraba looduskaitseala 
kaitsekorralduskava 2014-
2023 (ettevalmistamisel) 

Kääpa 
loodusala 

RAH0000136 

2 296,2 
(1 297 
Jõgeva-
maal) 

 

Saare vald, 
Tabivere vald 
(Tartumaa: 
Vara vald) 

 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni 
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed 
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad 
(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080); 
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on 
saarmas (Lutra lutra), palu-karukell (Pulsatilla patens), harilik 
hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik 

Kääpa 
maastikukaitseala 
(VVm 15.09.2005 
nr 238), Uhmardu 
merikotka püsielu-
paik (looduskaitse-
seadus, KeMm 
21.07.2010 nr 33) 

Kääpa maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2006-2015 (kinnitatud) 
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vingerjas (Misgurnus fossilis) 

Mustallika 
loodusala 

RAH0000173 

49,7 Jõgeva vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud 
lubjavaesel mullal (*6270), allikad ja allikasood (7160), 
liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad 
(*9080); 
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on 
soohiilakas (Liparis loeselii) 

Mustallika 
looduskaitseala (VVm 
11.04.2005 nr 76) 

Mustallika looduskaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2014-2023 (kinnitatud) 

Oti loodusala 

RAH0000655 

54,6 Torma vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud 
(6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) 

Oti must-toonekure 
püsielupaik (loodus-
kaitseseadus, KeMm 
03.07.2006 nr 43) 

Must-toonekure kaitse 
tegevuskava aastateks 2009-
2013 (kinnitatud) 

Padakõrve 
loodusala 
RAH0000143 

1 555,2 
(1,7 
Jõge-
vamaal) 

Pala vald 
(Tartumaa: 
Vara vald, 
Alatskivi vald) 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja 
õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), vanad 
laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad 
(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

Padakõrve 
looduskaitseala 
(VVm 10.08.2006 
nr 182) 

Padakõrve looduskaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2006-2015 (kinnitatud) 

Padinasaare 
loodusala 
RAH0000176 

40,5 Pajusi vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud 
lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga 
niidud (6510), puisniidud (*6530) ning soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) 

Padinasaare hoiuala 
(VVm 14.03.2005 
nr 49) 

Padinasaare hoiuala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2013-2023 (kinnitatud) 

Saarjärve 
loodusala 
RAH0000174 

159,2 Saare vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult 
rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 
(*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080) 

Saarjärve looduspark 
(VVm 09.06.2005 
nr 127) 

Padinasaare hoiuala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2013-2023 (kinnitatud) 

Tellise 
loodusala 

RAH0000180 

238,1 Torma vald I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud 
(6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080); 
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on 
saarmas (Lutra lutra) 

Tellise 
looduskaitseala (VVm 
06.06.2005 nr 119) 

Tellise looduskaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2006-2015 (kinnitatud) 

Tooni 
loodusala 

RAH0000663 

22 Puurmani vald I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad 
(*9010) 

Tooni must-
toonekure püsielu-
paik (looduskaitse-
seadus, KeMm 
03.07.2006 nr 43) 

Must-toonekure kaitse 
tegevuskava aastateks 2009-
2013 (kinnitatud) 

Vooremaa 
järvede 
loodusala 

RAH0000137 

2 109,5 

(Jõgeva-
maal 
1 196) 

Tabivere vald, 
Palamuse vald 
(Tartumaa: 
Tartu vald) 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni 
kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni 
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult 
rohketoitelised järved (3150), niiskuslembesed kõrgrohustud 
(6430) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

Vooremaa 
maastikukaitseala 
(VVm 30.11.2006 
nr 245) 

Vooremaa maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2012-2021 (kinnitatud) 
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II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on 
tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik 
hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur 
(Dytiscus latissimus) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus) 

Võtikvere 
loodusala 

RAH0000175 

116,5 Torma vald I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad 
(*9010); 
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on 
harilik lendorav (Pteromys volans*) 

Võtikvere 
looduskaitseala (VVm 
21.04.2005 nr 83) 

Võtikvere looduskaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2012-2021 (kinnitatud) 

Alam-Pedja 
linnuala 

RAH0000123 

34 493,4 
(12 050 
Jõgeva-
maal) 

Põltsamaa vald 
ja Puurmani 
vald  

(Tartumaa: 
Laeva, 
Tähtvere, Puhja, 
Rannu ja 
Konguta vald 
Viljandimaa: 
Kolga-Jaani 
vald) 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter 

gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e 
pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), 
viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), 
rägapart (Anas querquedula), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), 
suur-konnakotkas (Aquila clanga), väike-konnakotkas (Aquila 

pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala 

clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires 
(Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull 
(Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull 
(Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos 

leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp 
(Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus 

grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius 
collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus 
minutus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle 
(Limosa limosa), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), 
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion 
haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus 

pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), 
hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), 
täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-
põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao 
urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa 
nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus 

vanellus) 

Alam-Pedja 
looduskaitseala (VVm 
18.05.2007 nr 153); 
Umminiidu 
võrkheiniku 
püsielupaik (KeMm 
17.04.2006 nr 28) 

Alam-Pedja linnu- ja loodusala 
kaitsekorralduskava 
perioodiks 2015-2024 
(koostamisel) 

Endla linnuala 

RAH0000101 

10 108 
(4 993 
Jõgeva-
maal) 

Jõgeva vald, 
Pajusi vald 
(Järvamaa: 
Koeru 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), 

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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Lääne-Virumaa: 
Rakke vald) 

viupart (Anas 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) 

Vooremaa 
linnuala 

RAH0000069 

3 752,7 

 

Tabivere vald 
(Tartumaa: 
Tartu vald) 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind 
(Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), 
suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), 
punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp 
(Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull 

Vooremaa maastiku-
kaitseala (VVm 
30.11.2006 nr 245), 
Elistvere mõisa park 
(VVm 03.03.2006 

Vooremaa maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava aastateks 
2012-2021 (kinnitatud) 
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(Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus 
ridibundus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) ja tuttpütt 
(Podiceps cristatus) 

nr 64), Kaiavere 
mõisa park (VVm 
03.03.2006 nr 64) 

Loode-Peipsi 
linnuala 

RAH0000072 

1715,1 
sellest 
1709,3 
Peipsi 
veeala 

Lohusuu vald, 
Kasepää vald, 
Mustvee linn, 
Jõgeva maa-
konnas 5,8 ha 

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas 

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

fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt 
(Podiceps grisegena) ja kaldapääsuke (Riparia riparia) 

Loode-Peipsi hoiuala 
(VVm 14.03.2005 
nr 49) 

Loode-Peipsi hoiuala 
kaitsekorralduskava 2011-
2020 (kinnitatud) 
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5.5.2. 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. 

KSH eksperdid esitavad hinnangu tulemused töö käigus koheselt MP koostajatele ning teevad 
ühtlasi ettepanekuid markeerida MP joonisel Natura eelhindamise tulemustest tulenevalt konflik-
talad ning edaspidi täiendavat tähelepanu vajavad kohad. See võimaldab probleemkohtadega 
arvestamist järgmistel planeerimise tasanditel ja Natura võrgustiku väljaarendamisel. 

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 edaspidi asjakohase hindamise käigus. Vajadusel ja 
võimalusel tehakse ettepanekuid leevendusmeetmete rakendamiseks. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse mõju prognoos Jõgeva maakonna Natura aladele 
on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 2). 
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Tabel 2. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Jõgva maakonna Natura aladele 

Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

MPga 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? 

Aidu loodusala 

RAH0000178 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad  

Aidu soo 
loodusala 

RAH0000635 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad  

Alam-Pedja 
loodusala 

RAH0000577 

Perspektiivse 2+1 tee 
Puurmani-Altnurga 
piirkonnas, teekoridor 
E_263_TP; 

 

 

600 m lasketiiru (Utsali 

asukoha alternatiiv)11 
rajamine loodusala 
naabrusse; 

 

 

 

 

600 m lasketiiru rajamine 
loodusala lähedusse 
(alternatiiv Põltsamaa 2) 

Mõju väikesel pindalal niiduelupaigale 
6450 (lamminiidud), võimalikud mõjud 
veerežiimi ja veekvaliteedi kaudu; 

 

 

Loodusalale ja kaitse-eesmärgiks 
olevatele liikidele ja elupaikadele olulisi 
negatiivseid mõjusid tõenäoliselt ei 
avaldu (Utsali tiiru kohta on tehtud 
Natura hindamine lasketiiru 
pikendamiseks 300 meetrini, mille 
kohaselt olulisi negatiivseid mõjusid 
loodusalale ei avaldu); 

 

Juhul kui tuleoht ja põlengute levimine 
alale on välistatud, siis negatiivseid 
mõjusid kaitse-eesmärkidele tõenäoliselt 
ei avaldu 

jah 

 

 

 

 

 

 

võimalik 

 

 

 

 

 

 

võimalik 

ei 

 

 

 

 

 

 

ei 

 

 

 

 

 

 

ei 

2+1 või 2+2 tee välja-
ehitamine eeldab Natura 
asjakohast hindamist. 
Leevendusena ehitus-
tehnilised lahendused ja 
tööde korraldamine; 

 

600 m tiiru rajamine ja 
mõjude välistamine eeldab 
täiendavat Natura asjakohast 
hindamist; 

 

 

 

Tegevus ja mõjude 
välistamine eeldab Natura 
asjakohast hindamist 

Andressaare 
loodusala  

RAH0000177 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad  

                                                
11 Vt Jõgeva maakonnaplaneeringu Lisa 5: Kaitseliidu lasketiiru asukohavaliku analüüs. Skepast&Puhkim AS, 2015 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

MPga 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 Endla loodusala 

RAH0000625 

Loodusala kaguosas on MP 
väärtuslik puhkeala 
(Tooma, Kärde), mis on 
puhkuse ja turismi seisu-
kohalt väärtuslik ala 

Puhkeala arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu 

ei 

 
 ei Puhkeala arendamine ja kasutuse 

planeerimine tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Kaasiku 
loodusala 

RAH0000179 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad    

 

Kirikuraba 
loodusala 

RAH0000677 

Naabruses võimalik 600 m 
lasketiiru ala (lasketiiru 
asukohavaliku alternatiiv 
Kirikuraba) 

Juhul kui tuleoht ja põlengute levimine 
alale on välistatud, siis negatiivseid 
mõjusid kaitse-eesmärkidele tõenäoliselt 
ei avaldu 

võimalik 

 

ei Mõjude välistamine eeldab 
Natura asjakohast hindamist 

Kääpa 
loodusala 

RAH0000136 

Alal paikneb Kaiu puhkeala 
(Puhkuse ja turismi 
seisukohalt väärtuslik ala); 

Alast 250 põhja poolt 
möödub olemasoleval 15 
kV trassil paiknev 
perspektiivne 110 kV 
kõrgepingeliin 
olemasoleval trassil 

Puhkeala arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu; 

110 kV kõrgepingeliini rajamisel 
negatiivseid mõjusid alale ega kaitse-
eesmärkidele ei kaasne 

ei 

 

 

 

 

 

ei 

ei 

 

 

 

 

 

ei 

Puhkeala arendamine ja kasutuse 
planeerimine tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Mustallika 
loodusala 

RAH0000173 

Ala läänepiiril kulgeb Tapa-
Tartu raudtee, mis on 
kavas pikemas 
perspektiivis ehitada 
kaherealiseks 

Raudtee kaherealiseks ehitamine nõuab 
täiendavat maad ja võib mõjutada 
otseselt (või veerežiimi kaudu) loodusala 
ja selle kaitse-eesmärgiks olevaid soo- 
ja metsaelupaiku ning kaitstavat liiki 

võimalik ei Kaherealise raudtee välja-
ehitamine eeldab Natura 
asjakohast hindamist 

Oti loodusala 

RAH0000655 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad  

Padakõrve 
loodusala 
RAH0000143 

Põhjaosa läbib maakonna 
piiril (Tartumaa osas) 
perspektiivne 110 kV 

Kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku 
EELIS andmetel liinikoridori ega selle 
naabrusse ei jää. Liinikoridori 

ei jah Mõjude vältimiseks tuleb 
kaaluda loodusala läbiva lõigu 
paigaldamist maakaablina 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

MPga 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 kõrgepingeliin olemasoleva 

15 kV liini trassil 
laiendamisel võib kaasneda mõningane 
mõju ala terviklikkusele 

Padinasaare 
loodusala 
RAH0000176 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad 

Saarjärve 
loodusala 
RAH0000174 

Alal paikneb Saare 
puhkeala (Puhkuse ja 
turismi seisukohalt väga 
väärtuslik ala) 

Puhkeala arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu 

ei ei Puhkeala arendamine ja kasutuse 
planeerimine tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Tellise 
loodusala 

RAH0000180 

Alast 200 m põhjas on 
kavandatud olevasolevale 
35 kV trassile 
perspektiivne 110 kV 
elektriliin 

Negatiivseid mõjusid alale ega kaitse-
eesmärgiks olevatele elupaikadele ei 
avaldu 

ei ei Puuduvad 

Tooni loodusala 

RAH0000663 

Alal ja naabruses 
puuduvad 

Negatiivseid mõjusid ei ole ei ei Puuduvad 

Vooremaa 
järvede 
loodusala 

RAH0000137 

Alal paiknevad väärtuslikud  
puhkealad (Vooremaa 
puhkeala ja Raigastvere- 
Elistvere-Kaiavere 
puhkeala); 

MPs märgitud paadisild ja 
supluskoht paiknevad 
alasse kuuluval Saadjärvel 
ja Pikkjärvel, supluskoht 
Prossa järvel; 

Ala naabrusse on 
kavandatud üle raudtee 
kulgev Tabivere 
kahetasandiline riste; 

Puhkealade, samuti supluskohtade ja 
paadisildade arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu; 

 

 

 

Riste ei ulatu loodusalani ja vahetud 
füüsilised mõjud alale ilmselt puuduvad. 
Kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku ega 
liike keskkonnaregistri andmetel 
(teadaolevalt) alal riste naabruses ei 

ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei 

 

 

 

Puhkealade ja paadisildade ning 
ujumiskohtade arendamine ning 
kasutuse planeerimine tuleb 
kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga; 

Vajalik on järgida veekaitse-
nõudeid puhkealade ja suplus-
kohtade kasutuse puhul, samuti 
paadisildade ja veesõidukite 
kasutamisel; 

Asjaolude ilmnemisel, mis 
võivad avaldada Natura alale 
mõjusid tuleb hinnata Natura 
mõjusid 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

MPga 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  

 

Tabivere asustuse 
arenguala paikneb ala 
naabruses; 

Ala läbivad 
rahvusvahelised 
rattamarsruudid 

leidu ja mõjud loodusala kaitse-
eesmärkidele ilmselt puuduvad; 

Kuna tegemist on olemasoleva asulaga, 
siis asustuse arenguala näol otseseid 
täiendavaid negatiivseid mõjusid 
loodusalale ei kaasne; 

Ala läbivate rattamarsruutide 
kasutamine negatiivseid mõjusid alale 
ega kaitse-eesmärkidele ei avalda 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

Puuduvad  

 

 

 

Puuduvad  

Võtikvere 
loodusala 

RAH0000175 

Ala läbib perspektiivne 
110 kV elektriliin 
olemasoleva 35 kV 
kõrgepingeliini trassil 

Juhul kui liini trassi ei laiendata, olulised 
mõjud ilmselt puuduvad, trassi 
laiendamine võib kaasa tuua kaitse-
eesmärgiks oleva liigi elupaikade ja 
metsaelupaikade kadu ja killustamist 

võimalik võimalik Vajadusel kaaluda maakaablit 
loodusala läbival lõigul. Natura 
asjakohane hindamine on 
vajalik 

Alam-Pedja 
linnuala 

RAH0000123 

Perspektiivne 2+1 
maantee Puurmani-
Altnurga piirkonnas 
(teekoridor E_263_TP); 

 

Utsali 600 m lasketiiru 
rajamine ala naabrusse; 

600 m lasketiiru rajamine 
loodusala lähedusse 
(alternatiiv Põltsamaa 2) 

Võimalikud mõjud kaitse-eesmärgiks 
olevatele linnuliikide või nende 
elupaikadele veerežiimi ja veekvaliteedi 
kaudu; 

 

Võimalikud on tõenäoliselt väheolulised 
mõjud kaitse-eesmärgiks olevatele 
linnuliikidele häiringute kaudu nii Utsali 

kui Põltsamaa 2 asukoha alternatiivide 
korral. Utsali tiiru kohta on tehtud 
Natura hindamine lasketiiru 
pikendamiseks 300 meetrini, mille 
kohaselt olulisi negatiivseid mõjusid 
linnualale ei avaldu. 

võimalik 

 

 

 

 

 

võimalik 

ei 

 

 

 

 

 

ei 

2+1 või 2+2 tee välja-
ehitamine eeldab Natura 
asjakohast hindamist. 
Leevendusena ehitustehnilised 
lahendused ja tööde 
korraldamine; 

600 m lasketiiru rajamine nii 
Utsali kui ka Põltsamaa 2 
asukohas eeldab Natura 
asjakohast hindamist. 
Võimalike mõjude 
pehmendamiseks on vajalik 
leevendusmeetmete 
rakendamine. 

Endla linnuala 

RAH0000101 

Linnuala kaguosas on 
väärtuslik puhkeala 
(Tooma, Kärde), mis on 
puhkuse ja turismi 

Puhkeala arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 

ei ei Puhkealade arendamine ja 
kasutuse planeerimine tuleb 
kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga 
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Natura ala 
nimetus / 
Registrikood 

MPga 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 seisukohalt väärtuslik ala tõenäoliselt ei avaldu 

Vooremaa 
linnuala 

RAH0000069 

Alal paiknevad väärtuslikud  
puhkealad (Vooremaa 
puhkeala ja Raigastvere- 
Elistvere-Kaiavere 
puhkeala); 

Alal paikneb Saadjärve 
supluskoht ja paadisild; 

Ala naabrusse Tallinn-
Tapa-Tartu raudtee ja 
Puurmani-Tabivere 
maantee ristumiskohta on 
kavandatud kavandatud 
kahetasandiline riste; 

Tabivere asustuse 
arenguala paikneb ala 
naabruses; 

Ala läbivad rahvus-
vahelised rattamarsruudid 

Puhkealade, samuti supluskoha ja 
paadisilla, arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös kaitseala 
valitsejaga negatiivseid mõjusid alale 
ega selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu; 

Kuna riste paikneb olemasolevate teede 
piirkonnas ja linnuala vahetult ei 
puuduta, siis mõjud alale ja kaitse-
eesmärgiks olevatele linnuliikidele ei ole 
ilmselt tõenäolised; 

Kuna tegemist on olemasoleva asulaga, 
siis otseseid täiendavaid negatiivseid 
mõjusid linnualale ei kaasne; 

Ala läbivate rattamarsruutide 
kasutamine negatiivseid mõjusid alale 
ega kaitse-eesmärkidele ei avalda  

 

 

ei 

 

 

 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

ei 

 

 

 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

 

 

 

ei 

Puhkealade ja paadisildade ning 
ujumiskohtade arendamine ja 
kasutuse planeerimine tuleb 
kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga. Supluskoha, 
paadisilla ja veesõidukite 
kasutamisel tuleb arvestada 
veekaitsenõetega. 

 

Puuduvad 

 

 

 

Puuduvad 

 

 

 

Puuduvad  

Loode-Peipsi 
linnuala 
RAH0000072 

Ala piiril paiknevad 
asustuse arengualad 
(Mustvee linn, Kasepää 
Peipsi äär), ala piiril 
paikneb Peipsi väärtuslik 
puhkeala, alal paiknevad 
Mustvee linna ja Tiheda 
küla supluskohad 

Tegemist on olemasoleva olukorra 
jätkumisega. Ala piiril paiknevatel aladel 
toimuvad arendused võivad siiski 
mõjutada kaudselt linnuala või 
põhjustada otseseid mõjusid häiringute 
näol. Võrreldes olemasoleva olukorraga 
olulist mõjutuste või häiringute kasvu 
pole ette näha 

 

 

 

võimalik 

 

 

 

 

ei 

Linnualal toimuvate või seda 
mõjutavate arenduste ja muude 
tegevuste korral tuleb need 
kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga või hinnata eelnevalt 
mõjusid Natura alale  
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5.5.3. Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodus- ja linnualadega on MP koostamise protsessis 
suhteliselt hästi arvestatud ning planeeringu ruumilised lahendused võtavad Natura alade 
paiknemist juba arvesse. MPsse on üle võetud rida objekte erinevatest teemaplaneeringutest, 
kavadest ja kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest. Ka üle võetud planeeringute koostamisel 
on Natura aladega reeglina juba varasemalt arvestatud ning negatiivseid mõjusid on püütud 
vältida või minimeerida. Nii on infrastruktuuriobjektide rajamisel enamasti Natura alade läbimist 
välditud või minimeeritud. 

Suuremal osal Natura aladest ei paikne MPga kavandatud või MPsse üle võetud objekte ning neile 
ei avaldu MP elluviimisel mingeid otseseid ega kaudseid olulisi mõjusid. Mitmeid alasid läbivad 
olemasolevad maanteed (või teed kulgevad ala piiril), mida ei saa käsitleda MPga kavandatava 
tegevusega, kuigi nende rekonstrueerimisega võivad kaasneda täiendavad mõjud. Sel juhul tuleb 
võimalikke mõjusid hinnata rekonstrueerimise projekti koostamise käigus. 

Mõningatele aladel või nende lähedusse on siiski kavandatud erinevat maakasutust, rajatisi või 
infrastruktuuri objekte, nt perspektiivsed 110 kV kõrgepingeliinid olemasolevatel madalama 
pingega (15 või 35 kV) liinide trassidel, asustuse arengualad, samuti uus maanteekoridor ja 
teede kahetasandiline riste ja kaitseliidu lasketiir. Enamus juhtudel mõjutavad need rajatised või 
objektid Natura alasid kaudselt või nende servades üsna väikeses ulatuses ega mõjuta otseselt 
kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku või liike. 

Mitmetele Natura aladele on määratletud väärtuslikud puhkealad, samuti jalgrattamarsruute ning 
toodud maakonna tasandil välja olulised avalikud ujumiskohad ja paadisillad. Kuna nimetatud 
teemade puhul pole sisuliselt tegemist uute tegevustega, siis negatiivseid mõjusid Natura aladele 
MPga selles osas ei kaasne. Puhkealade kasutamise planeerimine ja arendamine peab olema 
kooskõlas alade kaitse-eesmärkidega ja toimuma koostöös kaitstavate alade valitsejaga, seda 
eelkõige eesmärgiga vältida mõjusid inimpelglikele liikidele ja tallamisõrnadele elupaikadele. 

Mitme kavandatava tegevuse (maanteekoridor, kahetasandilise riste, kõrgepingeliinid ja lasketiiru 
võimalik asukoht) puhul ei saa vältida või täielikult välistada otsest Natura alade mõjutamist või 
ebasoodsaid mõjusid alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele. Sellised 
tegevused eeldavad Natura asjakohast hindamist järgmistes planeerimise ja projekteerimise 
staadiumides. Maakonnaplaneeringu üldistusastmes ja praeguste teadmiste põhjal ei ole sageli 
võimalik öelda, kas ja millisel määral kaitse-eesmärkidele konkreetsed mõjud avalduvad, välja 
saab tuua vaid mõjude võimalikkuse. Seetõttu on eelhindamise tulemusena välja toodud 
soovitused nendele aladele, millele tuleb lähtudes MPga kavandatust edaspidi enam tähelepanu 
pöörata (Tabel 2). Konkreetsete mõjude avaldumine selgub edasiste arendustegevuste ning 
detailsema planeerimise ja/või projekteerimise ning Natura asjakohase hindamise käigus. 

Natura 2000 võrgustiku alad, mille puhul on võimalik negatiivsete mõjude avaldumine alade 
kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele või ala terviklikkusele, on Alam-Pedja 
loodusala ja Alam-Pedja linnuala, Kirikuraba loodusala, Loode-Peipsi linnuala, 
Mustallika loodusala, Padakõrve loodusala, Vooremaa järvede loodusala ja Võtikvere 
loodusala.  

Planeeringulahenduses kajastuvad ka olemasolevad infrastruktuuriobjektid nagu maanteed, raud-
tee, samuti asustusalad ja olemasolevad tööstusalad, mis paiknevad mitmetel juhtudel Natura 
võrgustiku aladel või nende naabruses. Kuna tegemist on olemasolevate objektidega, millega ei 
kaasne uusi mõjusid, siis nende osas mõjusid Natura aladele käesoleva KSH mahus ei hinnatud. 

Natura alade kaitset siseriiklikult tagavate kaitstavate loodusobjektide andmete muutumine, sh 
uute kaitse-eeskirjade ja KKKde kinnitamine, maakonnaplaneeringu koostamise ajal (ptk 5.5.1) 
ei mõjuta maakonnaplaneeringu põhilahendust. Järgmiste tasandite planeeringute ja projektide 
koostamisel tuleb igakordselt arvestada Natura alade aktuaalsete andmetega vastavalt 
konkreetse planeeringu/projekti koostamise aja hetkeseisule. 
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5.6. Mõju looduskeskkonnale 

5.6.1. Kliimamuutuste mõju ja mõju kliimamuutustele 

Kliima muutumisest tingitud võimalike tagajärgede ennustamine maakonnaplaneeringu 
realiseerumise perioodil (eeldatavalt 15 aastat) on spekulatiivne ning maakonnaplaneeringu mõju 
kliimamuutustele vähetõenäoline. Samuti ei ole võimalik kliimamuutustest põhjustatud 
tagajärgede avaldumine, sest maakonnaplaneeringu perioodil saab vaadelda ilma ja ilmastiku 
muutumist, mitte kliima muutumist. Samas on kliima muutumine pikaajaline protsess ja 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 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. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu mõju hindamiseks kliimamuutustele on kasutatud Säästva Eesti 
Instituudi poolt välja töötatud veebipõhist töövahendit12, mis on loodud selleks, et aidata 
Läänemere piirkonna kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid jne kliimamuutuste mõjude käsitlemisel 
strateegilisel planeerimisel. 

Üheks Jõgeva maakonna jaoks olulisemaks kliimamuutusest põhjustatud positiivseks mõjuks on 
võimalik keskmise temperatuuri tõus, mistõttu suureneb Eesti laiuskraadidel vegetatsiooni-
periood, põllukultuuride kasv läheb paremaks, kasvab saagikus ning võimalik on uute 
põllukultuuride kasvatamine. Jõgeva maakonnas on Eesti ühed viljakamad põllumaad ning nende 
säilitamine ja väärtustamine annab tulevikus eelise, sest toiduainete nõudlus vs pakkumine 
maailmaturul on järjest suurenev. 

Maakonnaplaneeringu üheks tähtsamaks ülesandeks on teenuste kättesaadavuse tagamine läbi 
sidustatud asustussüsteemi võrgustiku ning seega elamisvõimaluste tagamine kõigis asustatud 
paikades. Seetõttu kavandatakse maakonnaplaneeringuga olemasoleva asustusstruktuuri 
tihendamist ja 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 
Jõgeva maakonda kolmandik hõivatutest13. Maakonnaplaneeringuga ei saa luua kodulähedasi 
töökohti, vaid saab aidata kaasa heade elamistingimuste saavutamisele, mis tagaks inimeste 
paigalejäämise ja seega kohapealsete teenuste tarbimise. 

Kohalike taastuvate energiaallikate (biogaasi koostootmisjaamad, tuuleenergeetika, hüdro- ja 
päikeseenergia) soosimine ja taastuvenergeetika arendamise põhimõtete määramine Jõgeva 
maakonnaplaneeringus (vt seletuskirja ptk 4.3.3) aitab propageerida rohelist energiat 
vähendades fossiilsete kütuste põletamist ja CO2 emissiooni atmosfääri. 

                                                
12 www.toolkit.balticclimate.org/et/kliimamuutuse-moju/kliimamuutuse-moju-stsenaariumid, viimati 
kasutatud 26.06.2015 
13 Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne. Ramboll Eesti AS, 2015 
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5.6.2. Mõju pinna- ja põhjaveele 

Veemajanduskava 

Eestis on moodustatud kolm vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva. Jõgeva maakond 
paikneb enamjaolt Ida-Eesti vesikonnas, väike osa läänepoolsest maakonnast aga Lääne-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). 

Kaitset vajav ala on maismaa- või veeala, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonna-
nõuded 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 keskkonna-
eesmärk, kohaldatakse neist kõige rangemat. 

Põhjavesi 

Jõgeva maakond paikneb enamjaolt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas14 ja 
nitraaditundlikul alal. Kuna Jõgeva maakonnas tegutsetakse intensiivselt põllumajandusega ja 
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 eutrofeerumis-
ohus. Sellistel aladel kehtivad veeseaduse alusel rangemad keskkonnakaitsenõuded.15 Nitraadi-
tundliku ala määramise peamine eesmärk on kaitsta põhja- ja pinnavett16. 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.17 

Jõgeva maakond paikneb suuremalt osalt Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa, Siluri-
Ordoviitsiumi ja Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumite Ida-Eestis avamusel.18 

                                                
14 Eesti põhjavee kaitstuse kaart. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001 
15 Keskkonnaministeeriumi koduleht, www.envir.ee/et/nitraaditundlik-ala, külastatud 29.06.2015 
16 Pinna- ja põhjavee olukord nitraaditundlikul alal, www.eestiloodus.ee/artikkel1070_1062.html, külastatud 
29.06.2015 
17 Nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2015 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete 

efektiivsuse hindamine. AS Maves, 2014 
18 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 

arvutada põhjavee prognoosvaru. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
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Lääne-Eesti ja Ida-Eesti vesikonna VMK Lisa 519 kohaselt on Jõgeva maakonnas kaks halvas 
seisundis põhjaveekogumist nitraaditundlikul alal: Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum 
Ida-Eesti vesikonnas ja Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum.  

Jõgeva maakonnas on kinnitatud põhjaveevaru Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist Ida-Eesti 
vesikonnas 1600 m3/ööp (kasutusaeg kuni 2025) ja Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa 
põhjaveekogumist 2700 m3/ööp (kasutusaeg kuni 2038)20. Enamike Jõgevamaa valdade tegelik 
veevõtt ületab nende arvestusliku potentsiaalse veevajaduse, mis võib olla põhjustatud kas 
suurtest veekadudest veetrassidest või intensiivsest loomakasvatusest. Sellest hoolimata ületab 
vaba põhjaveekogus rohkem kui kaks korda kogu Jõgeva maakonna potentsiaalset veevajadust.21 

Võttes arvesse põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu ja elanike ning ettevõtete vee-
vajadust, võrreldes seda kinnitatud põhjaveevaru suurusega ja veevõtu andmetega, võib öelda, 
et Jõgevamaal ei ole sellist piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi 
säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru.22  

Põhjavee seisundi kaitseks on maakonnaplaneeringuga kavandatud põhimõtted (vt seletuskirja 
ptk 3.2.3), mida peab üldplaneeringute koostamisel arvestama. Üldplaneeringute koostamisel 
tuleb ette näha täiendavaid abinõusid põhjavee reostuse vältimiseks nõrgalt kaitstud ja kaitsmata 
põhjaveega aladele ehitamisel ja majandustegevuse, sh põllumajanduse, arendamisel. 

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 veevõrke23. Samuti saab taotleda toetust hajaasustuse programmist, mille eesmärgiks on maa-
piirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused, mh majapidamiste veesüsteemide 
rajamiseks.24 

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 
peatükkides 3.4. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatud vajadus reoveekogumisalade (Jõgeva, Siimusti ja Kasepää) 
laiendamiseks võib omada positiivset mõju põhjavee kvaliteedile juhul, kui rajatakse lisaks 
ühisveevärgile ka -kanalisatsioon, kuna Jõgeva ja Siimusti paiknevad nõrgalt kaitstud põhjaveega 
alal25. Veeseaduses on sätestatud, et kohalik omavalitsus peab tagama reoveekogumisalal ühis-
kanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse 
juhul, kui reoveekogumisalal on reostuskoormus üle 2000 ie26. Reoveekogumisalal alla 2000 ie ei 
ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik. Üle 2000 ie reoveekogumisalasid on Jõgeva 
maakonnas kaks, milleks on Jõgeva ja Põltsamaa. 

                                                
19 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 
20 Keskkonnaagentuur, andmed saadud 12.06.2015 
21 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 

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

arvutada põhjavee prognoosvaru. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
23 Nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2015 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete 

efektiivsuse hindamine. AS Maves, 2014 
24 Jõgeva Maavalitsuse koduleht, http://jogeva.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm, viimati uuendatud 
02.04.2015 
25 Eesti põhjavee kaitstuse kaart. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001 
26 inimekvivalent 
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju põhjavee 
kogusele ja keemilisele seisundile. 

Pinnavesi 

Jõgeva maakonnas on 37 jõe- ja järvekogumit, millest 1 on väga heas, 26 heas, 9 kesises ja 
1 halvas seisus. Väga heas seisus on Kaave jõgi, halvas seisundis Mõra oja. Kesises ja halvas 
seisundis olevate jõekogumite põhjuseks on kalastiku rändetõkked ja toitained. Kaheksast järvest 
maakonnas on neljas (Jõemõisa, Kaiu, Kaia- ja Raigastvere) seisund kesine, põhjuseks 
toitained.27 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 pinnaveekogumite seisundit halvendada või takistada VMKga seatud eesmärkide 
saavutamist. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatud vajadus Kasepää reoveekogumisala laiendamiseks võib 
omada positiivset mõju pinnavee (Peipsi järv) kvaliteedile juhul, kui rajatakse lisaks ühisvee-
värgile ka -kanalisatsioon. Veeseaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama reovee-
kogumisalal ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ja heitvee 
juhtimiseks suublasse juhul, kui reoveekogumisalal on reostuskoormus üle 2000 ie. Reovee-
kogumisalal alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik. Kasepää reovee-
kogumisala reostuskoormus on alla 2000 ie.  

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud rajada paadisillad Aidu järvele (Pajusi vald, Kõpu küla), 
Pedja jõele (Jõgeva linn) ja Põltsamaa jõele (Pajusi vald, Pajusi küla ja Kõrküla Rutikvere pais). 
Maakonnaplaneeringus ei ole paadisildade rajamisega seonduvat täpsustatud. Paadisildade 
rajamisel tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et paadisildade rajamisel on vajalik koostada 
ehitusgeoloogilised uuringud ja vajalik võib olla ka geotehniliste erimeetmete rakendamine 
seoses pinnase stabiilsuse tagamisega. Paadisildade rajamise lähtetingimuste väljastamisel tuleks 
kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17 kohaselt on veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 m3 

olulise keskkonnamõjuga, mis tähendab keskkonnamõju hindamise läbiviimist. Lisaks tuleb 
paadisildade rajamisel arvestada, et looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 6 kohaselt ei tohi kaitsealal, 
hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodus-
objekti valitseja nõusolekuta püstitada või laiendada paadisilda. Looduskaitseseaduse § 38 
kohaselt ei tohi paadisilda rajada rannale või kaldale, kui see on vastuolus ranna ja kalda kaitse 
eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2. Kuna maakonnaplaneeringus ei ole täpsustatud 
paadisildade rajamisega seonduvat, siis ei saa maakonnaplaneeringu KSH aruandes täpsemat 
hinnangut anda.  

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maakonna 
pinnaveekogudele. 

Üleujutusohuga alad Jõgeva maakonnas 

Üleujutusohuga seotud risk veeseaduse kohaselt 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; 

                                                
27 Vete seisund ja kasutamine Jõgevamaal, 
www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/jogevamaa_veeseisund_final.pdf, külastatud 29.06.2015 
28 Veeseaduse § 331 www.riigiteataja.ee/akt/130062015005  
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- ohustab üle 2000 ie puhastit või 
- seab ohtu inimese elu.29 

Jõgeva maakonnas selliseid alasid ei ole.30 

Vastavalt keskkonnaministri 28.05.2004 määrusele nr 58 „Suurte üleujutusaladega sisevee-
kogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord“31 on Pedja jõgi Utsali 
külast suudmeni määratud üleujutusohuga alaks. Nimetatud ala on kajastatud ka EELISe 
andmebaasis, kus üleujutatavaks alaks on märgitud ka Peipsi järve kaldaalad Lohusuust 
Kullavere jõe suudmeni, Mustvee linn kaasa arvatud Lohusuuga. Vastavalt eelnimetatud 
määrusele loetakse suurte üleujutusaladega siseveekogudel kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete 
alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. 

Üldplaneeringute koostamise käigus tuleb eelnimetatud üleujutusalade kõrgveepiiri täpsustada. 
Põhjendatud vajadusel võib üldplaneeringuga määrata 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). 

Keskkonnaministri 28.05.2004 määruse nr 58 kohaselt on suure üleujutusalaga siseveekoguks 
Jõgevamaal Pedja jõgi Utsali külast suudmeni. Määruse kohaselt on kõrgveepiiriks alaliselt 
liigniiskete alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. Ida-Eesti vesikonna 
Peipsi alamvesikonna maaparandushoiukava kohaselt võivad Alam-Pedja jõe valgalas asuvatel 
riigieesvooludel esineda kevadised suurveeaegsed üleujutused põhiliselt metsakuivenduse 
objektidel. 

Inimtekkelised üleujutusohud on seotud paisudega, mis talvel jää kuhjudes võivad tekitada 
üleujutusi ja seega omada negatiivset mõju (ajutine pinnaveetaseme tõus) ümberkaudsetele 
elanikele. Selliseid üleujutusi on olnud Keskkonnaameti ja Jõgeva Maavalitsuse andmetel32 Jõgeva 
maakonnas Jõgeva alevikus (Jõgeva Veskijärve pais Pedja jõel), Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas 
Vana-Jõgeva külas (Painküla pais, Pedja jõel), Põltsamaa linnas (Põltsamaa pais Põltsamaa jõel) 
ja Saare vallas (Koseveski pais Kääpa jõel). Samuti on esinenud lokaalseid üleujutusi Põltsamaa 
jõel Kamari paisul ja Tõrve paisust ülesvoolu, ent need puudutavad pigem üksikuid elamuid. 

5.6.3. Mõju kaitsealustele loodusobjektidele 

Jõgeva maakonnaplaneeringuga (MP) ei kavandata uute alade või objektide kaitse alla 
võtmist ega muudeta olemasolevate kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi, samuti 
ei anta soovitusi alade kaitse alla võtmise ega kaitserežiimi osas. Loodusobjektide kaitse 
alla võtmine, sh kohaliku omavalitsuse tasandil, toimub omaette menetlusega, mida reguleerib 
looduskaitseseadus.33 Kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi reguleerivad looduskaitseseadus 
(LKS) ja selle alusel kehtestatud/kehtestatavad alamaktid. Loodusobjektide kaitse alla 
võtmisel ja kaitse-eeskirjade uuendamisel tuleb lisaks mõjule looduskeskkonnale (mis 
on ilmselgelt positiivne) pöörata enam tähelepanu ka objekti/ala piirkonnas elavatele 
ja tegutsevatele inimestele ja ettevõtetele avalduvatele sotsiaalsetele ja majandus-
likele mõjudele ning vajadusel välja töötada vastavad leevendavad meetmed. Kohalike 
elanike ja ettevõtete põhjendatud huvide ja vajadustega arvestamine kaitserežiimi välja-
töötamisel ja rakendamisel aitab kujundada igakülgselt tasakaalustatud keskkonda, võimaldab 
teha koostööd kohaliku kogukonnaga ning vähendab võimalikku vastuseisu looduskaitselistele 

                                                
29 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud 07.01.2016) 
www.envir.ee/sites/default/files/ida_eesti_vesikonna_vmk.pdf 
30 www.envir.ee/et/uleujutusohuga-seotud-riskide-esialgne-hinnang, külastatud 03.07.2015 
31 www.riigiteataja.ee/akt/765431 
32 Jõgeva Maavalitsuses 12.01.2016 toimunud laiendatud juhtrühma koosolek 
33 www.riigiteataja.ee/akt/123032015122?leiaKehtiv (2.ptk Kaitse alla võtmine) 
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piirangutele. Eriti puudutab see teema suurema pindalaga kaitstavaid alasid, kus tuleb jätta 
tegevusruumi ka kohalikule kogukonnale ja ettevõtlusele.  

Jõgeva MP koostamisel on arvestatud maakonnas paiknevate kaitstavate alade (vt seletuskirja 
ptk 3.3), infrastruktuuriobjektide ja muude olulise mõjuga rajatiste ruumilisel planeerimisel on 
püütud kaitstavaid alasid vältida või mõjutada võimalikult vähe.  

Jõgeva MPga kavandatakse (kahetasendilised risted, kõrgepingeliinid, 600 m lasketiiru 
asukoht) või kajastatakse (Tallinn-Tartu 2+1 ja 2+2 maanteekoridorid) maakasutust, 
rajatisi või objekte, mis võivad kaasa tuua olulisi negatiivseid mõjusid kaitstavatele 
loodusobjektidele ja nende kaitse-eesmärkideks olevate liikide, elupaikade, koosluste 
ja maastike seisundile. 

Maakonnaplaneeringu üldistusastmes ja praeguste teadmiste põhjal pole mitmetel juhtudel 
võimalik täpselt öelda, kas kaitse-eesmärkidele konkreetseid mõjusid avaldub või mitte, vaid 
saab välja tuua mõjude avaldumise võimalikkuse. Konkreetsete mõjude avaldumine ja tugevus 
selgub arendustegevuste detailsema planeerimise/projekteerimise ja täpsema mõjude hindamise 
käigus. 

Väärtuslikud puhkealad on kõige sagedasemateks MPs kavandatavateks kaitstavate aladega 
kattuvateks objektideks ning need paiknevad nt Vooremaa maastikukaitsealal, Kääpa loodus-
kaitsealal, Siimusti-Kurista maastikukaitseala, Saarjärve looduspargi, Endla looduskaitseala ning 
mitmete kaitstavate parkide alal. Mitmetel aladel on planeeringus näidatud ka kaitstavatel aladel 
paiknevad olulised avalikud ujumiskohad ja paadisillad. Kuna nimetatud teemade puhul ei ole 
sisuliselt tegemist uute tegevustega, siis negatiivseid mõjusid kaitstavatele aladele MPga selles 
osas reeglina ei kaasne. Puhkealade kasutamise planeerimine ja arendamine peab olema koos-
kõlas alade kaitse-eesmärkidega ning toimuma koostöös kaitstavate alade valitsejaga, vältimaks 
näiteks soovimatuid mõjusid inimpelglikele linnuliikidele või tallamisõrnadele kooslustele. 

Võtikvere looduskaitseala läbivale olemasolevale 15 kV liini trassile on kavandatud 110 kV 
kõrgepingeliin. Kaitsealale võivad avalduda olulised mõjud, kuna uue liini rajamisega kaasneb 
senise liinikoridori laiendamine, mis võib toimuda looduslike koosluste ja Natura elupaikade ning 
kahe I kategooria kaitstava loomaliigi elupaikade arvel. Samuti võivad ehitustööd põhjustada 
häiringuid kaitstavatele loomaliikidele. Liini rajamine eeldab täpsemat mõjude hindamist 
järgmises etapis. 

Kavandatav 110 kV kõrgepingeliin olemasoleva 15 kV liini trassil läbib ka Vea metsise 
püsielupaika, mille puhul mõjutatakse kaitstavat ala, kuid olulisi negatiivseid mõjusid (häiringuid) 
kaitsetavale liigile (metsis) on ilmselt võimalik vältida tööde ajalise planeerimise abil. 
Perspektiivsed elektriliinid läbivad ka mitmeid väike-konnakotka püsielupaiku: Kõnnujõe väike-
konnakotka püsielupaik, Jõune väike-konnakotka püsielupaik, Assikvere väike-konnakotka 
püsielupaik. Kõigil neil juhtudel tuleb eelnevalt hinnata võimalikke mõjusid ning kavandada 
leevendusmeetmed. 

Jalg- ja jalgrattateed on kavandatud Vooremaa maastikukaitsealale. Kuna jalg- ja jalgrattateed 
rajatakse reeglina olemasolevate maanteede kõrvale, siis kaitseala küll mõjutatakse füüsiliselt, 
kuid olulisi negatiivseid mõjusid kaitse-eesmärkidele ei kaasne. 

Kaitsealadel paiknevad maardlad on MPga määratud reeglina III kategooriasse, mille 
kasutamine pole võimalik looduskaitseliste piirangute tõttu. Siimusti-Kurista maastikukaitseala 
piiril paikneb siiski kasutatav maardla (I kategooria), mille puhul on tegemist olemasoleva liiva-
karjääriga. Teiste kasutatavate maardlate puhul piirnemist või otsest konflikti kaitstavate aladega 
hindamise käigus ei tuvastatud. Kaitsealade piiril või läheduses olevad maardlad on määratud 
reeglina II kategooriasse, mille puhul tuleb kasutuselevõtu eel hinnata igakordselt konkreetse 
maardla (või selle osa) kasutuselevõtu võimalikkust ja eeldatavaid mõjusid kaitstavatele aladele 
ja objektidele. MPga ei planeerita maardlate kasutust, mis otseselt ohustaks kaitstavaid alasid või 
objekte. 
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Asustuse arengualadega kaitstavatel aladel olulisi konflikte ei ole ette näha. Kuigi mitmed 
kaitstavad pargid (Puurmani mõisa park, Uue-Põltsamaa mõisa park, Vana-Põltsamaa mõisa 
park, Kördiööbiku park Põltsamaal, Lustivere mõisa park, Adavere mõisa park, Torma mõisa 
park, Roela mõisa park, Kuremaa mõisa park, Tabivere mõisa park, Palamuse kirikupark, Maarja 
põlispuude grupp) kattuvad asustuse arengualadega, ei ole põhjust eeldada negatiivseid mõjusid 
kaitstavatele objektidele, kuna parkide näol on tegemist just asulates paiknevate inimtekkeliste 
kooslustega, mida naabruses toimuvad arendustegevused reeglina negatiivselt ei mõjuta. Ka 
Vooremaa maastikukaitseala naabruses paiknev Tabivere asustuse arenguala ja Loode-Peipsi 
hoiuala naabruses paiknevate Mustvee linna ja Kasepää asustuse arengualade näol on tegemist 
olemasolevate asulatega, mis kaitstavatele aladele uusi negatiivseid mõjusid ei põhjusta. 

Alam-Pedja looduskaitseala kirdenurka läbib perspektiivne 2+1 maantee Puurmani-
Altnurga piirkonnas (teekoridor E_263_TP), millega kaasneb mõju väikesel pindalal niiduelu-
paigale 6450 (lamminiidud), samuti on võimalikud mõjud alale veerežiimi ja veekvaliteedi kaudu 
ning häiringute kaudu alal elutsevatele kaitstavatele liikidele. Mõjusid hinnatakse täpsemalt 
edasises faasis vastava teeprojekti KMH käigus. 

Vooremaa maastikukaitseala lääneserva on kavandatud raudteed ületavale maanteele 
Tabivere kahetasandiline riste. Juhul kui riste ulatub loodusalale, kaasnevad alale vahetud 
füüsilised mõjud. Kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku ega liike keskkonnaregistri andmetel 
(teadaolevalt) riste alal siiski ei leidu ning tugevaid negatiivseid mõjusid kaitsealale seega ei 
avaldu. Täpsemaid mõjusid hinnatakse vastava projekti koostamisel KMH käigus. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse Tapa-Tartu raudtee õgvendamist Tabivere-Kaarepere 
jaamade vahel. Õgvenduse alal puuduvad kaitsealad ja teadaolevad kaitstavate liikide elupaigad, 
kuid arvestada tuleb läheduses paiknevate kaitstavate liikide elupaikadega ja piirkonda 
kavandatud Vaharu koldja selaginelli püsielupaigaga, mida tõenäoliselt oluliselt siiski ei mõjutata. 
Pikemas perspektiivis on kavas Tapa-Tartu raudtee kaherealiseks ehitamine, mis võib 
samuti avaldada mõjusid naabruses paiknevatele kaitstavatele aladele (Vooremaa maastiku-
kaitseala, Mustallika looduskaitseala, Jõgeva mõisa park) ja mitmetele raudtee piirkonnas elutse-
vatele kaitstavatele liikidele. Raudtee õgvendamise ja kaherealiseks ehitamisega kaasnevaid 
mõjusid hinnatakse vastavate projektide KMH käigus.  

600 m lasketiiru rajamiseks on maakonnaplaneeringus märgitud kolm võimalikku asukohta. 
Utsali asukohaalternatiiv paikneb Alam-Pedja looduskaitseala naabruses. Lasketiiru rajamisega ei 
ole eeldatavalt välistatud mõjud kaitse-eesmärgiks olevatele loomaliikidele (kuigi uuringud või 
seire34,35 ei ole kinnitanud, et militaartegevus otseselt isendite arvukust negatiivselt mõjutaks, ei 
saa mõjusid metsisele ka täielikult välistada) ja Natura elupaikadele (eelkõige soometsadele 
kuivenduse näol). Kuna lasketiir on kavandatud olemasoleva lasketiiru kõrvale, mis on seal 
tegutsenud juba pikemat aega, siis võib eeldada, et piirkonna elustik on häiringutega juba 
kohanenud ning täiendavaid negatiivseid mõjusid ei pruugi avalduda. Ka teise 600 m lasketiiru 
asukohaalternatiivi (Põltsamaa 2) korral on võimalik Alam-Pedja looduskaitsealale mõjud 
häiringute näol kaitstavatele linnuliikidele. Kolmas (Kirikuraba) asukohaalternatiiv võiks 
põhjustada häiringuid Kirikuraba looduskaitsealal elutsevatele kaitstavatele linnuliikidele. Mõjusid 
hinnatakse täpsemalt vastava planeeringu/projekti käigus, samuti tuleb ette näha vastavad 
leevendusmeetmed. Konkreersete leevendusmeetmete (tehnilised lahendused, lasketiiru 
kasutuse ajalised piirangud lindude pesitsusperioodil jms) rakendamise vajadus selgitatakse 
projekteerimise ning mõjude hindamise järgmistes etappides. 

Jõgeva MP koostamisel on arvestatud maakonna pinnaveekogudega. MPga ei kavandata maa-
kasutust või objekte, mis võivad kaasa tuua pinnaveekogumite seisundi halvenemist. Samuti ei 
ole kavandatud olulisi muudatusi veekogude hüdromorfoloogias, eelkõige lõhejõgede tõkestamist. 
Praegu kehtiva Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt ei ole Jõgevamaa lõheliste ja 
karplaste elupaikadena kaitstavatest jõgedest heas ökoloogilises seisundis Põltsamaa jõgi ja 

                                                
34 Ojaste, I. Eesti Ornitoloogiaühing. Metsisemängude kevadine seire 2013. aastal 
35 Ojaste, I. Eesti Ornitoloogiaühing. Utsali lasketiiru metsise seire 2015. aastal 
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Pedja jõgi. Maakonnaplaneering ei tegele otseselt lõhejõgedel olevate rändetõkete likvideerimise 
ja jõgede avamisega siirdekalade ränneteks. Eesti jõgedel on käimas kalapääsude rajamine ja 
paisude likvideerimine, mida finantseeritakse EL Ühtekuuluvusfondi rahadest läbi SA Keskkonna-
investeeringute Keskuse. Põltsamaa jõel on kalapääsud juba rajatud Põltsamaa ja Kamari 
paisudele ning rajamisel on Rutikvere paisu kalapääs, mille valmimise järel on Põltsamaa jõgi 
kogu maakonna piires siirdekalade rännetele avatud. Pedja jõel on valminud esimene kalapääs, 
mis paikneb Puurmanni paisul ja laseb kaladel liikuda kuni järgmise rändetõkke – Tõrve paisuni. 
Lõhelistele ja teistele siirdekaladele on Pedja jõel Jõgevamaal avamata Puurmannist ülesvoolu 
paiknevad Tõrve, Härjanurme, Painküla, Jõgeva ja Sae paisud. 

Maakonnaplaneeringus kajastatakse kahe hüdroelektrijaama rajamist – Jõgeva vallas Rohe 
hüdroelektrijaam (Sae paisul) Pedja jõele ja Tabivere vallas Äksi villavabriku hüdroelektrijaam 
Mudajõele. Mõlemal juhul kasutatakse ära juba olemasolevaid pika ajalooga paisutusi ning uusi 
rändetõkkeid veejõu kasutamisega ei tekitata. Hüdroelektrijaamade rajamisel tuleb tagada 
tingimused kalade rändeks. Otsuse, kas ja millistel tingimustel hüdroenergia tootmine jõel on 
võimalik, teeb Keskkonnaamet vee erikasutusloa menetluse käigus. Planeering üksi ei taga, et 
Keskkonnaamet annab hüdroenergia tootmiseks loa. 

5.6.4. Mõju rohelise võrgustiku toimimisele 

Maakonna roheline võrgustik on algselt määratletud Jõgeva maakonnaplaneeringu teema-
planeeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2004). 
Üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ (kehtestatud 2012) tulenevalt paikneb suurem osa 
Jõgevamaast rahvusvaheliselt ja riiklikult olulises rohevööndis, mis kulgeb üle maakonna edelast 
kirdesse ja piki Peipsi rannikut põhjast lõunasse (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Eesti rohelise võrgustiku riigi tasandi tuumalad ja koridorid 
(Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2030+, kehtestatud 2012) 
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Käesoleva maakonnaplaneeringuga täpsustatakse maakonna teemaplaneeringuga määratud 
rohelise võrgustiku elementide piire arvestades väljakujunenud asustusstruktuuri ja looduslike 
alade paigutust. Algne teemaplaneeringuga konstrueeritud tuumalade ja koridoride põhimõtteline 
ruumiline skeem jääb enamjaolt samaks. Kuna teemaplaneeringuga konstrueeritud roheline 
võrgustik on skemaatiline ning ei järgi oma elementide piiridega täpselt maastikke, siis täpsustati 
eelkõige olemasolevate tuumalade ja koridoride piire nii, et need ühtiks paremini loodusmaastike 
piiridega. Roheliste koridoride piiride täpsustamisel on võetud arvesse koridori laiuse vajadust ja 
alade vastavust reaalsele ökoloogilisele võrgustikule, samuti haarati võrgustikku sinna 
kvalifitseeruvaid metsaalasid ja muid loodusmaastikke. Tarbetute piirangute vältimiseks on 
arvatud võrgustikust välja sinna vähemsobivaid alasid nagu asulaid ja põllumaid. Rohekoridoride 
paiknemise korrigeerimisel on arvestatud ka elustiku liikumiseks sobivaid veekogusid (jõgesid, 
ojasid, peakraave, maaparandussüsteemide eesvoole, järvi) ja nende kaldavööndeid (veekaitse- 
ja piiranguvööndeid). 

Rohelise võrgustiku struktuuri ja sidususe parandamiseks liideti ühtseks kohalikuks tuumalaks 
Torma vallas asuvad lähestikku paiknenud ja maastikuliselt mitte eristunud Näduvere-Rassiku ja 
Jõemetsa kohalikud tuumalad. Rohelise võrgustiku korrigeerimisel arvestati ka Tabivere valla 
koostatava üldplaneeringu rohelise võrgustiku täpsustustega. 

Maakonnaplaneeringuga tehtud täpsustuste järel on rohelise võrgustiku üldine tihedus ja sidusus 
Jõgevamaal hea ning olulisi võrgustiku toimimist mõjutavaid katkestusi võrgustikus ei esine. 
Maakonna roheline võrgustik on võrdlemisi ühtlaselt jaotunud ning selles ei esine suuri lünki või 
tühikuid. Rohelise võrgustiku elementideta alade läbimõõt jääb alla 10 km. Jõgevamaa roheline 
võrgustik on loogiliselt sidus piirnevate maakondade rohelise võrgustikega. Koos Jõgeva MPga 
tehtud muudatustega on maakonna roheline võrgustik oma katvuselt, tiheduselt ja sidususelt 
igati piisav tagamaks rohelisele võrgustikule seatud eesmärkide täitmist. MPga seatud rohelise 
võrgustiku kasutustingimustest kinnipidamine võimaldab tagada rohelise võrgustiku edasise 
säilimise, terviklikkuse ning funktsionaalsuse. 

Olulisima rohelise võrgustiku toimimist mõjutava konfliktivööndi moodustab maakonna edelaosa 
läbiv ja võrgustikku lõikav suure liiklustihedusega Tallinn-Tartu maantee. Konfliktikohtadeks on 
ka rohelise võrgustiku elementide lõikumised maakonda läbiva raudtee ja teiste suurema 
liiklustihedusega maanteedega (Jõhvi-Tartu-Valga, Tartu-Jõgeva-Aravete, Jõgeva-Põltsamaa, 
Jõgeva-Mustvee maanteed). Lõikumised teedega põhjustavad häiringuid loomastikule ja isendite 
hukkumist, kuid kuna teed on tarastamata, ei katkesta konfliktikohad rohelist võrgustikku.  

Perspektiivne 2+1, eriti aga 2+2, Tallinn-Tartu maantee suurendab olemasolevat barjääriefekti ja 
halvendab rohelise võrgustiku toimimist maakonna edelaosas. Sarnase mõjuga on ka maakonda 
läbiva raudtee kaherealiseks ehitamine. Vastavate projektide realiseerimisel on oluline leida 
lahendused rohelise võrgustiku toimimiseks ja kavandada rohelise võrgustiku lõikamise 
paikadesse toimivad sama- või eritasandilised ökoduktid.  

Infrastruktuuriobjektide arenduste/rekonstrueerimise korral, mis toimuvad rohelise 
võrgustiku konfliktialadel, tuleb nende objektide edasise kavandamise (planeerimise, 
projekteerimise) faasis ette näha toimivad lahendused konfliktide leevendamiseks, 
kasutades vastavalt vajadusele tee-ehituslikke, liikluskorralduslikke jm asjakohaseid 
meetmeid. 

Mõningaid mõjusid rohelisele võrgustikule avaldavad ka muud maakonnaplaneeringuga kavanda-
tavad rajatised ja tegevused, millest arvestatavamad on 600 m lasketiiru rajamine rohelise 
võrgustiku tuumalale (kolm võimalikku asukohaalternatiivi – Utsali, Põltsamaa 2 ja Kirikuraba), 
samuti võimalik maavarade kaevandamine rohelise võrgustiku aladel. Kuna kõik kolm lasketiiru 
asukohaalternatiivi paiknevad rohelise võrgustiku tuumaladel, siis põhjustaks need lokaalseid 
häiringuid, kuid ei too kaasa võrgustiku sidususe vähenemist ega olulisi häiringuid rohelise 
võrgustiku üldises toimimises. Samuti võib lokaalsid mõjusid põhjustada maavarade 
kaevandamine rohelise võrgustiku aladel, kuid ette ei ole näha olulisi mõjusid võrgustiku 
toimimisele ja sidususele. Nimetatud tegevuste mõju on lokaalne ja need ei ohusta rohelise 
võrgustiku üldist toimimist. Rohelise võrgustiku elemente lõikavad perspektiivsed 110 kV kõrge-
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pingeliinid, samuti jalg- ja jalgrattateed ja muud väiksemad taristuobjektid ei põhjusta 
barjääriefekti ega vähenda võrgustiku sidusust. 

5.7. Mõju sotsiaal-majaduslikule keskkonnale 

5.7.1. Teenuste paiknemine ja kättesaadavus 

Jõgeva maakonnas on üks maakondliku tähtsusega keskus, milleks on Jõgeva linn. Jõgeva 
maakonnaplaneeringu eskiislahenduses oli lisaks Jõgevale määratud maakondlikuks keskuseks ka 
Põltsamaa linn. Uuring “Era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse 
tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes” (edaspidi RAKE uuring) leidis, et 
Jõgevamaa ja selle piiriüleste alade piiratud elanike arv ja kahe keskuse lähedus ei toeta kahe 
regionaalseid teenuseid osutava keskuse vajadust Jõgevamaal. Oluline on regionaalsete teenuste 
kättesaadavus tagada ühes keskuses, milleks sobivaim on Jõgeva linn. Ka formaalse kliendibaasi 
kriteeriumile jääb Põltsamaa linn oma tagamaaga alla.  

Jõgeva linn on maakonna administratiivne keskus ja pakub regionaalseid teenuseid ehk 
teenuseid, mis on suunatud kogu maakonna elanike teenindamiseks. Maakondlikus keskuses 
peab RAKE uuringu kohaselt asuma rakenduskõrgkool, kutseõppe- või täiendusõppeasutus, 
haigla ja eriarstiabi, politseijaoskond, pangakontor, maakonnaraamatukogu ja võistlusstaadion, 
samuti peavad olema esindatud erinevate riigiasutuste regionaalsed struktuuriüksused või 
teeninduspunktid. Kõik elanikele ja asutustele suuremas mahus teenuseid osutavates 
riigiasutustest omavad Jõgeval regionaalset struktuuriüksust või teeninduspunkti36. Oluline on 
tugevdada Jõgeva linna kui maakonna administratiivset keskust, kahe maakondliku keskuse 
määramine Jõgeva maakonnas nõrgendab nii keskuseid kui ka maakonda tervikuna. 

Jõgeva linnas ei ole elanike arv piisav, mis on vajalik mõnede eelpool loetletud teenuste 
(nt haigla) pakkumiseks, kuid riigi regionaalstrateegia kohaselt peab võimaldama nimetatud 
teenuste pakkumist kohapeal. Seda enam ei ole mõistlik jagada teenuseid kahe maakonna-
keskuse vahel nagu oli tehtud ettepanek maakonnaplaneeringu eskiisis (Põltsamaa ja Jõgeva 
linnad).  

Kahaneva rahvastiku kontekstis väheneb maksumaksjate arv veelgi ning sellega suureneb riigi 
kohustus nimetatud teenuste tagamiseks. Erateenuste pakkumist riik suunata ei saa (nt panga-
automaadid ja -kontorid, kauplused). Mitmete erateenuste olemasolu on aga kvaliteetsete 
elamistingimuste (nt apteegid, kauplused, pangateenused) saavutamiseks vajalik. 

Piirkondlike keskustena on Jõgeva maakonnaplaneeringus määratud Põltsamaa ja Mustvee 
linnad. RAKE uuring toob välja, et regionaalarengu huvides on oluline Mustvee kui piirkondliku 
keskuse välja arendamine ja Mustvee piirkonda kuuluvate paikkondade ühendamine logistiliselt 
ja teenuskasutuse mustrite järgi Mustvee linnaga. Prognoositava kliendibaasi arvestuslik suurus 
RAKE uuringu kohaselt on Mustvee linnas 2030. aastaks ca 5500 inimest, mis on võrreldes 
Põltsamaa linnaga ligi poole väiksem. Oluline on Mustveed keskusena säilitada ja arendada, kuna 
see tagab Peipsi järve äärse praeguse asustusstruktuuri säilimise. Jõgeva maakonna-
planeeringuga on määratud 5 kohalikku keskust – Torma, Pala, Palamuse, Puurmani ja Tabivere, 
mis on kooskõlas RAKE uuringus toodud soovitustega.  

Maakonnaplaneering on lisaks RAKE uuringus esitatud teenuskeskustele määranud ka teenustega 
külakeskused (Kuremaa, Laiuse, Saduküla, Esku, Kaarepere, Kääpa) ja kaksikkülakeskused 
(Aidu-Vägari ja Pajusi-Pisisaare). Maakonnaplaneeringu koostamise käigus kaaluti võimalust kõigi 
eelpool nimetatud külakeskuste määramist lähikeskusteks. Selline lähenemine killustaks aga liialt 
piiratud ressursi tingimustes ühtset teenuste taristut ja ressursse. Samas pidas maakonna-
planeering oluliseks nende külakeskuste välja toomist, sest nad pakuvad kodulähedasi esmaseid 
teenuseid (nt lasteaed). Oluliste külakeskuste määramine maakonnaplaneeringus annab signaali, 

                                                
36 Jõgeva maakonnaplaneeringu seletuskiri. Skepast&Puhkim OÜ, 2015 
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et olemasolevad teenused seal säiliksid, mis on vajalik selleks, et need külad ei hääbuks ja 
inimesed ei peaks lahkuma. Siinkohal tuleb arvestada ka nimetatud külakeskuste rahvaarvuga. 
Ehkki nendes külakeskustes on osad teenused (nt lasteaed) tänase seisuga olemas, tuleb võtta 
arvesse ka rahvastiku vähenevat trendi. Kliendibaasi suurus on kvaliteetsete teenuste tagamiseks 
väga oluline. Näiteks on algkooli majandusliku tasuvuse kriteeriumiks RAKE uuringu kohaselt 
vähemalt 500-600 inimest. Sellist elanike arvu ei ole nendes külades aga ka täna. Seega on 
tõenäoline, et majanduslikust aspektist lähtuvalt ei ole teenuste säilimine kõigis neis küla-
keskustes otstarbekas. 

Jõgeva maakonna puhul on oluline ääreliste alade suur osakaal eelkõige maakonna idaosas. 
Äärelist ala iseloomustab aspekt, et nende elanikest 15% ja vähem on seotud keskuslinnaga.  

Jõgeva lääne ja keskosa asustuse ja ettevõtluse arengut on toetanud head põllumaad ning 
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tapa-Tartu raudtee olemasolu. Ajalooliselt on kujunenud 
kaks tugevat linna, mis on taganud ka piirkonna arengu. 

Jõgeva maakonna idaosa asub aga linnade vahelistest transiitteedest eemal ja piirijärve ääres, 
kus asustuse ning ettevõtluse arengut on toetanud üksnes kalandus ja Peipsi äärse piirkonna 
kultuur. Ajalooliselt on kujunenud järve äärde linn (Mustvee) ja üksteise kõrvale linna-
keskkonnaga külad (Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää). Tugevat piirkonnakeskust kujunenud ei 
ole, aga kuna tegemist on riigi piiriäärse alaga on vaja piirkonna elujõulisust tugevdada. 

Maakonnaplaneeringus on toodud ääreliste alade arendamise põhimõtteid, mis aitavad tagada 
kvaliteetse elukeskkonna ka sealsetes piirkondades (nt ühistransport, jalg- ja jalgrattateede 
võrgustik jne, vt täpsemalt maakonnaplaneeringu seletuskiri ptk 2.1.2). Lisaks aitab olukorda 
leevendada ka Mustvee kui keskuse tugevdamine. Mustvee keskuse tugevdamine annab mitme 
paikkonna elanikele (nt Sadala, Torma, Voore) võimaluse kvaliteetsete teenuste tarbimiseks 
kodule lähemal. 

Maakonnaplaneeringu üks oluline ülesanne on teenuste kättesaadavuse tagamine ja seega 
elanike elamistingimuste ja heaolu parandamine. Lisaks keskuste võrgustiku määramisele on 
oluline tagada ka ühistranspordi kättesaadavus nende keskuste vahel. Ühistranspordi 
arendamiseks on maakonnaplaneeringuga kavandatud vastavad põhimõtted (vt seletuskiri 
ptk 4.1.1). 

Teenuste kättesaadavus on vajalik elanike arvu säilitamiseks ja kohaliku omavalitsuse jätku-
suutlikkuse tagamiseks. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi moodustab peamiselt üksikisiku 
tulumaks, mistõttu on oluline tööealise elanikkonna säilitamiseks või suurendamiseks. 

5.7.2. Puhke- ja veealad 

Maakonnaplaneeringuga on määratud puhkuse ja turismi seisukohast väärtuslikud alad. Võrreldes 
maakonnaplaneeringu koostamise hetkel kehtiva maakonnaplaneeringuga on puhkealade hulgast 
välja arvatud Vooremaa piirkond, Endla raba piirkond, Kaiu järvistu ümbrus ja Kääpa-Koseveski 
piirkond, kuna need pole rekreatiivse väärusega. Juurde lisatakse üks ala – Aidu. Aidu järv on 
aktiivselt kasutatav supluskoht nii kohalike elanike kui ka Jõgeva valla ja Jõgeva linna elanikele. 
Lisaks on määratud puhkeotstarbelised veekogud, mida kasutatakse ennekõike suplemiseks, 
paadisõiduks, veespordiks ja kalapüügiks. Puhkealadel puhkamisvõimalused on mitmekülgsed, 
valida saab loodus- ja kultuuriturismi, tervisespordi, veekogupuhkuse, teemaparkide külastuse 
jms vahel. 

Maakonnaplaneeringus on määratletud maakondlikult olulised puhkealad ja puhkeotstarbelised 
veekogud. Samuti on kajastatud maakondlikult olulised jalgratta marsruudid, palverännutee, 
matkarajad ja ilusa vaatega kohad. Eelnimetatut täiendavad kohalikul tasandil olulised puhkealad 
ja veekogud, mida maakonnaplaneeringus ei käsitleta. 

Maakonnaplaneeringus on toodud puhkealade ja veealade kasutustingimused, mis on asja-
kohased nende säilimiseks ja puhkevõimaluste suurendamiseks. 
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maakond-
likult olulistele puhke- ja veealadele. Maakonnaplaneeringus maakondlikult oluliste puhke- ja 
veealade määramine on positiivse mõjuga, kuna puhkamine on tervisliku eluviisi lahutamatu osa. 
Seega maakondlikult oluliste puhke- ja veealadele määratlemine ning 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. 

Maakondliku tähtsusega veekogude määramisel ja kasutustingimuste seadmisel ei olnud võimalik 
arvestada Maaeluministeeriumi (endine Põllumajandusministeerium) ettepanekuga arvestada 
mõjuga kalade kudealadele ja rändeteedele, kuna Tartu Ülikooli teadlaste37 sõnul kokkuvõtvat 
ning reaalsetele väliuuringutele tuginevat kvantitatiivset andmestikku (v.a räime kohta), mida 
saaks maakonna tasandil kasutada, ei ole. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata selliseid 
tegevusi, mis veekogusid oluliselt mõjutavad. Arendustegevuste elluviimine toimub projekti- ja 
veekogude põhiselt ning ekspertarvamuse alusel, kus on arvestatud konkreetse veekogu 
sügavuse, seal elavate kalaliikidega jne. 

5.7.3. Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Põllumajandus on Jõgevamaa tähtsamaid majandusharusid, pakkudes muuhulgas töökohti 
kohalikele elanikele. Töökohtade säilimine ja tagamine on maakonna kahaneva rahvaarvu tõttu 
maapiirkondades eriti oluline. Ülevaade põllumajandusalasest tegevusest Jõgeva maakonnas, sh 
suuremad loomapidamishooned, on toodud Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise 

arengu analüüsi aruande ptk-s 4.1. 

Jõgeva maakonna teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 
on määratletud 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 põllu-
majanduslike maade sihipärane kasutamine. Teemaplaneeringus on mullaviljakuse alusel 
määratletud kõrge viljelusväärtusega põllumaadena alad, mille mullaviljakus oli 2002. a Maa-
ameti andmetel vähemalt 50 hindepunkti.  

Koostatava maakonnaplaneeringu kohaselt on Jõgevamaal väärtuslikud põllumajandusmaad, 
mille mullaviljakuse boniteet on 40 hindepunkti ja rohkem. Maakonnaplaneeringuga on määratud 
meetmed, mis peavad aitama tagada väärtuslike põllumajandusmaade sihtotstarbelise kasutuse. 
Samas ei määrata väärtuslike põllumajandusmaade paiknemist, kuna vastavasisuline teave saab 
olema leitav loodavast väärtuslike põllumajandusmaade andmekogust38. 

Oluline on tähelepanu pöörata, et maakonna lääne- ja loodepoolsed põllumajandusmaad jäävad 
nitraaditundlikule alale ja kaitsmata põhjaveega alale, kus veevarustuse allikaks on Siluri-
Ordoviitsiumi veekompleks, mis on ülemise 30 m ulatuses tugevalt karstunud ja lõhestunud. 
Seetõttu on need alad ligipääsetavad reoainetele ja neist eelkõige lämmastikuühendite 
infiltratsioonile. Piirkonnas asub ka mitmeid suuri (400 ja enam looma) loomapidamisfarme. 
Eeltoodust lähtudes tuleb selles piirkonnas eriliselt tähelepanu pöörata põhjavee reostuse 
vältimisele, järgida tuleb head põllumajandustava39 ja nitraaditundliku ala kohta kehtestatud 
rangemaid veekaitse nõudeid (vt ka KSH aruande ptk 5.6.2). 

                                                
37 Järelpärimine alusandmete kohta Redik Eschbaumilt ja Markus Vetemaalt (juuni 2015) 
38 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 
39 www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TRUKISED/Hea_pollumajandustava.pdf  
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Põllumajandustootmise mõju hindamine keskkonnale toimub riigi veeseire programmi raames. 
Piiramaks põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele, on koostatud 
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava (vastu võetud Vabariigi 
Valitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 281). 2014. a koostatud tegevuskava rakendamise 
analüüsis40 on tänane olukord kokkuvõetud järgmiselt: Lämmastiku hajukoormuse peamiseks 

allikaks on põllumajandus. Koormuse suurus oleneb eelkõige tootmise mahust ja intensiivsusest. 

Põllumajanduslikku punktkoormust on piiratud suurfarmide keskkonnakomplekslubade kehtesta-

mise ja järelevalve abil. Oluliseks meetmeks on sõnnikuhoidlate nõuetele vastavusse viimine. 

Vastavate inventuuride ja uurimiste alusel võib hinnata, et ligi kolmandik farmidest vastavad 

punktallikate osas keskkonnanõuetele. Ebaühtlus on silohoidlate keskkonnanõuetele vastavuse 

osas. Nii märgsilo kui tahesõnnikut hoitakse endiselt põllul. Vanemates farmides on puudusi 

heitvee käitlemisel. Valdav osa lämmastikukoormusest satub veekogudesse ja põhjavette põllult. 

Põllumajanduslikku hajukoormust saab efektiivselt piirata küll potentsiaalse koormuse (eelkõige 

kasutatud orgaaniliste ja mineraalväetiste maht vesikonnas ja veekogumite valgaladel) piiramise 

abil, kuid see on vastuolus põllumajandustootmise konkurentsivõime eesmärgiga. Põllumajandus-

saaste all kannatavad eelkõige kaitsmata põhjaveega põllualal paiknevad üksikmajapidamised, 

kes kasutavad maapinnalähedasest põhjaveekihist toituvaid kaeve. 

Maaparandussüsteemid on maatulundusmaa kuivendamiseks ettenähtud rajatised, millega tuleb 
arvestada nii muu maa kuivendamisel kui ka sadevee ärajuhtimise kavandamisel. Maaparandus-
süsteemid täidavad põllumajandusmaastikul kahesugust rolli: loovad esmalt eelduse põllu-
majandusmaa kasutamiseks ja leevendavad põllumajandustootmisel kahjulikult toimivaid 
ilmastikunähtusi – liigseid sademeid ja põuda, teisalt on maaparandussüsteemi keskkonnakaitse-
rajatisega võimalik vähendada põllumajandustootmise negatiivset mõju looduskeskkonnale.41 
Põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik säilitada kuivendatud maade ja 
reguleeritud veekogude, sh eesvoolude, hea seisund ning tagada maaparandushoiu nõuete 
täitmine. Maakasutuse edasisel planeerimisel tuleb maaparandussüsteemidega arvestada ning 
tagada nende toimimine. 

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 põllu-
majandusmaadele ja maaparandussüsteemi maa-aladele. Maakonnaplaneeringuga seatud 
tingimused on positiivse mõjuga ning aitavad kaasa väärtuslikele põllumajandusmaade ja 
maaparandussüsteemi maa-alade säilimisele ja sihtotstarbelisele kasutamisele. 

5.7.4. Teedevõrk ja transpordiühendused 

2014. a seisuga on Jõgeva maakonnas riigimaanteid kokku 1121 km, millest 40% on kruusateed, 
29% on mustkattega, 14% on asfaltbetoonist, 9% on pinnatud kruusa ja freespuruga ning 8% on 
kaetud tuhkbetooni ja stabiliseerimisega42. Riigimaanteedele lisanduvad kohalike omavalitsuste ja 
erateed. Eeltoodust nähtub, et peaaegu pooled riigimaanteedest on kruusateed. Maakonna-
planeeringuga on määratud teelõigud, mis on teenuste kättesaadavuse ja maakonna arengu 
edendamiseks oluline viia tolmuvaba katendi alla. Need teed on jaotatud kahte tähtsusklassi: 

• Maakondliku tähtsusega teelõigud – riigitee teelõigud, mille liiklussagedus on üle 50-ne 
sõiduki ööpäevas, elamuid tee ääres on üle 50-ne ja teel liiguvad bussiliinid; 

• Kohaliku tähtsusega teelõigud – kohalikud ja riigitee teelõigud, mille liiklussagedus on alla 
50-ne sõiduki ööpäevas, elamuid tee ääres on alla 50-ne, kuid on maakonna arenguks ning 
teenuste kättesaadavuse tagamisel vajalik tee. 

Eelisarendamisel on maakondliku tähtsusega teelõigud ja seejärel kohaliku tähtsusega teelõigud.  

                                                
40 www.envir.ee/sites/default/files/nta_hinnang_2014_loppaaruanne.pdf 
41 Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonna maaparandushoiukava (kinnitatud 2012) 
42 Maanteeameti aastaraamat 2014 
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Maakonnaplaneeringuga on kavandatud jalg- ja jalgrattateed, mis on jagatud tähtsuse alusel 
kategooriatesse: 

• I kategooria – jalg- ja jalgrattateed, mille rajamisel on otsene mõju töökohtade ja teenuste 
kättesaadavusele (sh ohutuse seisukohalt), arvestab inimeste liikumissuundi ning ühendab 
tagamaid maakondliku, piirkondliku, kohalike ja lähikeskustega. 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 maakondliku, piirkondliku, kohalike ja 
lähikeskustega; 

• 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 jalgratta-
teed 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 realiseerumine sõltub majanduslikest võimalustest. 

Maakonnaplaneeringus on toodud põhimõtted teede ning jalg- ja jalgrattateede arendamiseks. 
Seatud põhimõtted on asjakohased ja aitavad kaasa sidusamale teedevõrgustikule ja ohutumale 
liikluskorraldusele. 

Maakonnaplaneeringuga seatud põhimõtted ühistranspordi korraldamisel aitavad kaasa sidusama 
ühistranspordi korraldusele (nt bussi ja reisirongide sõidugraafikute ühildamine, keskuste 
omavaheline ühistransport). 

Maakonnaplaneeringus on kajastatud olemasolevaid veeteid ja sadamaid ning nende perspektiiv-
seid arenguid. Täiendavaid veeteid ja sadamaid ei ole kavandatud, kuna selleks puudub hetkel 
vajadus. Küll aga on MPga kavandatud perspektiivsed paadisillad, mille mõju on üldiselt hinnatud 
KSH aruande ptk-des 5.5.2 ja 0. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju teede-
võrgule ja transpordiühendustele. Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused on positiivse 
sotsiaal-majandusliku mõjuga ja aitavad kaasa sidusama ruumistruktuuri tekkele ning loovad 
eeldused paremaks töökohtade, hariduse jms teenuste kättesaadavuseks. Teede viimine 
tolmuvaba katendi alla parandab teede läheduses elavate inimeste elukeskkonda, kuna aitab 
kaasa müra ja tolmu vähenemisele.  

5.7.5. Jäätmemajandus 

Riigi jäätmekava 2014-2020 kohaselt on riigi strateegiline eesmärk jäätmetekke vältimine, 
korduskasutus ja jäätmete ringlussevõtt. Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalne 
jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine ning teatud jäätmeliikidele jäätmetena 
eksisteerimise lakkamise kriteeriumide väljatöötamine. Eelseisva perioodi (kuni 2020. aastani) 
üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks on vaja 
oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja 
ringlusse suunamist. Biolagunevate jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvate paberjäätmete 
ja biojäätmete) ringlussevõtu suurendamine eeldab nende jäätmete üleriigilise kogumis-
võrgustiku loomist (praegu toimub biojäätmete süsteemne kogumine ainult üksikutes oma-
valitsustes). Motiveerimaks jäätmete sortimist, tuleb luua võimalus omavalitsusel suuremates 
raamides otsustada kohustusliku jäätmeveo sageduse üle.43  

                                                
43 Riigi jäätmekava 2014-2020, www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf 
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Vastavalt keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 §-le 41 peab alates 01.01.2016 jäätme-
jaama lahtioleku aeg tagama elanikele sorditud ja liigiti kogutud jäätmete üleandmise sobival ajal 
kolm korda nädalas, sh ühel puhkepäeval, kokku 24 h jooksul. Jäätmete sorteerimise ja 
taaskasutamise edendamiseks ning soodustamiseks peab elanikel olema võimalus jäätmeid 
jäätmejaama tuua ka töövälisel ajal. 

Jõgeva maakonnaplaneeringuga ei kavandata Torma prügila ladestusalade laiendamist, kuna 
riiklik ja piirkondlik vajadus selleks puudub. Prügilatesse ladestatavad jäätmekogused on aastatel 
2001-2013 jäänud enam-vähem samale tasemele (keskmiselt 10 miljonit tonni), kuid ladesta-
mise osakaal võrreldes jäätmetekkega on vähenenud 74%-lt 42%-ni.44 Jõgeva maakonna-
planeeringu seletuskirja kohaselt saab vajadusel ette näha täiendavaid vaheladestusplatse 
(nt biojäätmete, asbesti jaoks), arendamaks Torma prügilat Lõuna- ja Kagu-Eesti keskseks 
jäätmekäitluskeskuseks. Torma prügila ladestusalade sulgemise keskkonnamõju hindamise 
(KMH) aruande (seisuga 27.04.2015) koostamise käigus kaaluti kahte alternatiivi: null-alternatiiv 
(Torma prügila kogu kompleks suletakse vastavalt keskkonnanõuetele) ja alternatiiv I (Torma 

prügila ladestusalad suletakse vastavalt keskkonnanõuetele). Peale prügila ladestusalade 
sulgemist ja korrastamist jätkab prügila territooriumil jäätmekäitustegevust nagu jäätmete 
vastuvõtt, sorteerimine, ümberlaadimine ja nende edasine saatmine järgnevaks töötluseks 
(nt põletuseks Iru elektrijaama). Alternatiiv I korral tegevus prügila territooriumil jätkub ja 
võimalusel jääb territooriumil toimima ka jäätmejaama funktsioon. Alternatiiv I korral avaldub 
KMH käigus teostatud kaalkriteeriumide hindepallide summeerimise tulemuse alusel kõige 
soodsam mõju keskkonnale ja on seega keskkonnamõju hindaja poolt soovitatud alternatiiv. 
Alternatiiv I on kooskõlas ka Jõgeva maakonnaplaneeringu lahendusega. 

Eelviidatud KMH aruande kohaselt on Torma prügila mõõduka keskkonnariskiga prügila. 2013. a 
toimus prügilas põleng, mille täpne põhjus on teadmata. Põlengud prügilas omavad negatiivset 
mõju eelkõige piirkonna õhukvaliteedile. Maakonnaplaneeringuga kavandatu puhul Torma 
prügilat ei laiendata, prügila arendatakse välja jäätmekäitluskeskuseks. Jäätmekäitluskeskusel on 
keskkonnale väiksem negatiivne mõju kui prügilal. 

5.7.6. 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, tuule-
energiast ja biomassist toodetavast energiast. Juba praegu toodetakse 35% soojusenergiast 
biomassist, kuid seda on võimalik suurendada kuni 2/3 kogu toodetud soojusenergiast, biogaasi 
saab kasutada mootorikütusena ning asendada seega ca 30% imporditud vedelkütusest.45  

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 kohaselt aastatel 2018-2025 maismaa tuule-
parkide kogutootmisvõimsus peaks olema 400 MW ja meretuuleparkide kogutootmisvõimsus 
500 MW. Edaspidine tuuleparkide võimsuse suurendamine on otstarbekas merel. 

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni kodulehe andmetel oli 2014. a lõpu seisuga Eestis töös 138 
elektrituulikut tootmisvõimsusega 302,7 MW ja tuuleenergia kogutoodang oli 552 GWh. Võrguga 
liitumislepinguid46 omavaid maismaa tuuleparkide arendusprojekte oli hetkel töös 11, millede 
kogutootmisvõimsus on 1403,6 MW. Meretuuleparkide arendusi on hetkel töös kolm, kogu-
tootmisvõimsusega 1490 MW. 

Hetkeseisuga on Eestis maismaatuulikuid rajatud vähem, kui taastuvenergia tegevuskavas 
aastani 2020 on prognoositud. Kui eeldada, et realiseeruvad ka kõik võrguga liitumislepinguid 

                                                
44 Keskkonnaagentuuri koduleht 
www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/493?tmpl=component, viimati 
külastatud 02.12.2015 
45 Eesti Taastuvenergia Koda, www.taastuvenergeetika.ee/eesti-statistika/, külastatud 30.06.2015 
46 www.tuuleenergia.ee/about/statistika/arendamisel/ (Osadel liitumislepingu kehtimise aeg on möödunud) 
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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 tegevus-
kavaga ette on nähtud. 

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 majandus-
arenguks. Samuti on mõistlik keskenduda elektri ja soojuse koostootmisele. Biogaasi ja biomassi 
koostootmisjaamade peamine keskkonnamõju on õhusaaste ja müra. Seega tuleb koostootmis-
jaamade asukohtade valikul eelistada tihedamast asustusest eemale jäävaid alasid. Biomassil 
põhinevate koostootmisjaamade puhul on õhusaaste suurem juhul, kui kütuseks tarbitakse 
turvast, emissioonid on oluliselt madalamad hakkepuidu korral. Vajadusel tuleb läbi viia 
keskkonnamõju eelhinnang. 

Maakonnaplaneeringus kajastatakse kahe hüdroelektrijaama rajamist (Jõgeva vallas Rohe hüdro-
elektrijaam Pedja jõele ja Tabivere vallas Äksi villavabriku hüdroelektrijaam Mudajõele). Hüdro-
elektrijaamade peamised mõjud looduskeskkonnale on seotud kalade arvukuse vähenemisega, 
kuna jaama toimimiseks vajalikud paisud takistavad kalade pääsu kudemisaladele. Samuti võib 
paisutamine kaasa tuua üleujutusi. Samas on hüdroelektri puhul tegu taastuva energialiigiga, 
elektrijaamad on töökindlad ja pika elueaga ning automatiseeritud, mistõttu on ekspluatatsiooni-
kulud väikesed. Hüdroelektri tootmiseks vajalikud investeeringud on aga suured, elektri toodang 
sõltub palju ilmastikust ning tootmiskulud on kõrged, sest jaamade väikese võimsuse tõttu on 
kulude katteks saadav elektritoodang väike.47 

5.7.7. Elekter, side ja gaas 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata elektriliinidele uusi trassikoridore, perspektiivis on vajalik 
tõsta osa olemasolevad 15 kV ja 35 kV liinid pingele 110 kV. Vajadus on kahel liinil läbi viia 
varustuskindluse ja läbilaskevõimsuse suurendamiseks rekonstrueerimistööd olemasolevas 
trassikoridoris ning olemasolevates Pajusi 15 kV ja Puurmani 35 kV alajaamades tõsta pinge 
110 kV pingele. Perspektiivsete liinide täpsemaks kavandamiseks tuleb koostada vastav 
planeering. Eeltoodust tulenevalt elektritaristuga seoses maakonnaplaneeringu raames oluline 
keskkonnamõju puudub. 

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud sidevõrgu arendamise põhimõtted. Oluline on lairiba 
arendamise põhimõtete sätestamine ennekõike keskustest kaugemale jäävatele maalistele 
piirkondadele, et seal oleks tagatud kvaliteetse sideteenuse väljaarendamine. Kvaliteetne side 
võimaldab teha kaugtööd ja pakub paindlikke lahendusi teenuste tarbimisel (nt e-kaubandus, 
pangateenused). Seega maakonnaplaneeringuga seatud sidevõrgu arendamise põhimõtted on 
positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga, seda eriti maalistes piirkondades. 

Uusi gaasitorustikke ja gaasijaotusjaamu maakonnaplaneeringuga ei kavandata. Vajadusel 
tegeletakse olemasoleva võrgustiku rekonstrueerimisega. Maakonnaplaneeringuga soodustatakse 
CNG-jaamade48 rajamist, kuid täpsemad soovitused ja kasutustingimused puuduvad. Eeltoodust 
tulenevalt maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneks oluline keskkonna-
mõju seoses gaasivarustusega. 

                                                
47 Hüdroenergia ressurss, www.energiatalgud.ee/index.php?title=H%C3%BCdroenergia_ressurss&menu-35, 
külastatud 30.06.2015 
48 CNG – surugaas automootorite käitamiseks 
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5.7.8. Ühisveevärk- ja kanalisatsioon 

Jõgeva maakonnaplaneeringus on märgitud, et vajadus on laiendada Jõgeva (Vana-Jõgeva küla), 
Siimusti ja Kasepää (Omedu küla) reoveekogumisalasid. Reoveekogumisalade määramist 
reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“. 
Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumina leibkonna 
võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonna-
liikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme 
aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. Samuti tuleb reovee-
kogumisala määramisel lähtuda põhjavee kaitstusest, sh pinnavee kaitstust. Põhjavee kaitstuse 
kaardi49 kohaselt asuvad Jõgeva ja Siimusti reoveekogumisalad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, 
seevastu Kasepää (Omedu küla) suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 

Veeseaduse kohaselt kinnitab valdkonna eest vastutav minister reoveekogumisalade piirid. 
Veeseaduses on sätestatud, et kohalik omavalitsus peab tagama reoveekogumisalal ühis-
kanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse 
juhul, kui reoveekogumisalal on reostuskoormus üle 2000 ie50. Reoveekogumisalal alla 2000 ie ei 
ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik. Üle 2000 ie reoveekogumisalasid on Jõgeva 
maakonnas kaks, milleks on Jõgeva ja Põltsamaa. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju on 
võimalik hinnata järgmises etapis (üldplaneeringud, detailplaneeringud, ehitusprojektid), kui on 
teada trasside asukohad. 

5.7.9. Ettevõtlus ja majandusareng 

Maakonnaplaneeringuga on ülevõetud Jõgeva arengustrateegia 2020+ kohased maakonna 
potentsiaalsed ettevõtlus- ja tööstusalad (vt seletuskirja ptk 2.3), täiendavaid alasid ei ole 
määratud. Eelnimetatud alad on osaliselt uued või arendamisel (nt detailplaneerinud koostatud 
jmt). MPs on toodud ettevõtluskeskkonna arendamise põhimõtted, mida tuleb arvestada KOVide 
üldplaneeringute koostamisel, nt tööstus/tootmisaladelt tulenevate võimalike häiringute 
vähendamiseks tuleb nende ja elamu/puhkealade või ühiskondlike hoonete vahele määrata/ 
rajada/säilitada kõrghaljastatud puhveralad; uute loomakasvatusrajatiste kavandamisel tuleb 
arvestada kaitsmata põhjaveega ja nitraaaditundliku ala paiknemisega. 

Jõgevamaal 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 nišši valdkonnas. Kuna primaarsektoris tõenäoliselt töökohtade arv 
väheneb, siis on vajalik arendada sekundaar- ja tertsiaarsektori tegevusvaldkondi. 

Jõgevamaal asuvad Eesti ühed viljakamad põllumajandusmaad, seega on oluline, et maakonna-
planeering ühelt poolt toetaks väärtuslike põllumajandusmaade säilimist, teisalt ei kavandaks 
põhjendamatuid piiranguid ettevõtluse arendamiseks. Ettevõtluse areng on maakonna jätku-
suutlikkuse tagamiseks oluline, ent tootmise planeerimisel peab kindlasti arvestama ka loodus-
kaitseliste aspektidega.  

Jõgeva maakonna territooriumist hõlmavad pindalalised kaitstavad loodusobjektid ligikaudu 13%, 
kus ettevõtlustegevus on piiratud. Maakonnaplaneeringuga kaitsealade piire ei laiendata ning 
kasutustingimusi ei karmistata, seega olukord selles osas ei muutu – tulenev mõju maakonna/ 
piirkonna ettevõtlusele ja majandusarengule puudub. 

Kuna Jõgevamaal on ca pool pindalast metsaga kaetud, võib positiivse poole pealt välja tuua 
maakonnaplaneeringuga korrigeeritud rohelist võrgustikku, mille üldine tihedus ja sidusus on 

                                                
49 Eesti põhjavee kaitstuse kaart. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001 
50 inimekvivalent 
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nüüd hea ning olulisi võrgustiku toimimist mõjutavaid katkestusi võrgustikus ei esine. 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. 

Kuna Jõgeva maakonna ettevõtetest üle 90% moodustavad mikroettevõtted (töötajaid alla 10), 
siis tuleb väikeettevõtlust kindlasti toetada ja arendada. Keskmise suurusega ettevõtted asuvad 
peamiselt maakonna toimepiirkondades Jõgeva ja Põltsamaa linnades, suuri (üle 250 töötajaga) 
ettevõtteid Jõgeva maakonnas käesoleval hetkel ei tegutse. Ettevõtlus ja majandusareng tagavad 
elanikele töökohad ja sissetuleku, suureneb inimeste elatustase ning heaolu. Seega on jätku-
suutliku ettevõtluse toetamine kahaneva rahvastiku kontekstis väga oluline. 

5.7.10. Maavarade varustuskindlus  

Maavaradest leidub maakonnas kõige enam turvast, liiva ja lubjakivi – maakonnas on 9% riigi 
hästilagunenud turba, 8% ehitusdolomiidi, 5% ehitusliiva varudest.51  

Jõgevamaal on veebr. 2016 seisuga 75 maardlat - 10 lubjakivi või dolokivi, 30 liiva või kruusa, 2 
savi maardlat ning pindalaliselt kõige rohkem turbamaardlaid, kokku 33. Üleriigilise tähtsusega 
maardla Jõgevamaal on Endla turbamaardla. Ülejäänud maardlad on kohaliku tähtsusega 

Maakonnaplaneeringuga uusi maardlaid ei määrata, vaid näidatakse ära maardlate alad. 
Maavarade kasutamise perspektiivi järgi on maakonnaplaneeringuga olemasolevad maardlad 
jagatud kolme kategooriasse järgmiselt: 

• I kategooria – alad, kus maavarade kaevandamine on soodustatud (kaevandustegevus 
toimub juba praegu ning on mõistlik kaevandamist jätkata. Tegu on piirkonnaga, kus on 
vähe varusid ja suuri takistusi teada ei ole). 

• II kategooria – alad, kus kaevandamise alustamiseks ei ole käesoleva teabe kohaselt 
teada suuremaid takistusi. Vajalikuks võib osutuda täiendavate uuringute teostamine 
kaevandamise võimalikkuse välja selgitamiseks. 

• III kategooria – alad, kus on olulised kitsendused (nt tiheasustus, looduskaitsealad, 
Natura 2000 alad) maavara kaevandamiseks. 

Maardlad on kasutuse perspektiivi järgi toodud Jõgeva maakonnaplaneeringu ruumilise arengu 
analüüsi Lisas 2 olevas tabelis. Maavarade varustuskindlust on analüüsitud maakonnaplaneeringu 
ruumilise arengu analüüsi ptk-s 7. Analüüsist selgub, et maavarade varustuskindlus Jõgevamaal 
on piisav vähemalt järgmise 10 aasta perspektiivis. Samas võib see aga muutuda näiteks juhul, 
kui alustatakse Kose-Mäo vahelise tee-ehitusega, mistõttu tuleb tõenäoliselt kasutusele võtta II 
kategooria maardlaid. Antud teemat on käsitletud Ehitusmaavarade kasutamise riiklikus 
arengukavas 2011-202052. Maavarade varustuskindluse puhul tuleb veel arvestada asjaoluga, et 
osa Jõgevamaa dolomiidist ja lubjakivist eksporditakse Lõuna-Eestisse, kuna seal nimetatud 
maavarade karjääre ei ole. Seega sõltub maavarade varustuskindlus Jõgeva maakonnas ka 
naabermaakondades toimuvatest ehitusprojektidest.  

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maavarade, 
sh halvendaksid maavara kaevandamisväärsena säilimist või juurdepääsu maavaravarule. 

                                                
51 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ www.visitjogeva.com/public/Jogevamaa_strateegia_2020.pdf  
52 Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020, www.envir.ee/et/ehitusmaavarade-
kasutamise-riiklik-arengukava-2011-2020 
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5.8. Mõju kultuurikeskkonnale 

5.8.1. Väärtuslikud maastikud 

Jõgeva maakonnaplaneeringus käsitletakse Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratud ja Jõgeva maavanema 
01.04.2010 korraldusega nr 180 kinnitatud väärtuslikke maastikke.  

Maakonnaplaneeringuga: 

• määratakse maakondliku tähtsusega Võtikvere maastik kohaliku tähtsusega 
maastikuks; 

• täpsustatakse nelja maakondliku tähtsusega maastiku piire: 

o Kaiu mõhnastik ja Kaiu järvistu koos Tammeluhaga;  
o Sadala, Reastvere, Leedi, Kodismaa; 
o Iravere, Sätsuvere;  
o Laiuse, Laiuse voor, Vilina, Mäealuse, Alavere. 

• täpsustatakse kolme kohaliku tähtsusega maastiku nimetust; 

• lisatakse juurde üks kohaliku tähtsusega maastik – Kassinurme.  

Täienduste ja muudatuste põhjendused on toodud maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk-s 3.1.1. 
Täiendused ja muudatused ning kasutustingimused on asjakohased väärtuslike maastike 
säilimiseks ja väärtuste suurendamiseks.  

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju väärtuslikele 
maastikele. 

Järgnevad väärtuslikud maastikud paiknevad osaliselt keskkonnaregistris arvele võetud 
maavaravaruga alal: Laiuse, Vilina, Alavere; Tooma, Endla looduskaitseala; Kivijärve; Sadala, 
Reastvere, Leedi, Kodismaa; Kaiu mõhnastik ja Kaiu järvistu koos Tammeluhaga; Kassinurme; 
Toovere; Tuimõisa; Kärde; Paduvere; Kauru; Lahevere, Aidu; Kassinurme linnamägi, Patjala. 
Nimetatud aladel, kus kattuvad väärtuslikud maastikud ja maardlad, asub kahel juhul lisaks ka 
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. 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). Võimalusel tuleb eelistada kaevandamist väljaspool väärtuslikku 
maastikku. Väärtuslike maastike piire ja nende kasutustingimusi tuleb täpsustada 
üldplaneeringutega. 

KSH aruande Lisas 2 on toodud ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara 
varudest ja kaitsealadest. 

5.8.2. Kultuuriväärtused 

Jõgevamaa kultuuriväärtusteks on kultuurimälestised (kinnis- ja vallasmälestised53), XX sajandi 
väärtusliku arhitektuuri objektid ja maaehituspärand. Kultuurimälestiste riikliku registri54 
andmetel (seisuga 26.10.2015) asub Jõgevamaal 56 ajaloomälestist, 268 arheoloogiamälestist, 
213 ehitismälestist, 4 kunstimälestist, 97 XX sajandi arhitektuuriobjekti ning maaehituspärandist 

                                                
53 Maakonnaplaneeringus käsitletakse kinnismälestisi 
54 Kultuurimälestiste riiklik register www.muinas.ee/register 
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80 rehemaja, mis on kasutuses tänaseni ja 23 vallamaja. Muinsuskaitsealasid maakonnas ei ole. 
Maakonnaplaneeringu lahendus lähtub kultuuriväärtuste säilitamise ja hoidmise põhimõttest. 
Jõgeva 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. 
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6. LEEVENDUS- JA SEIREMEETMED 

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 
elluviimisega 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. 

Maakonnaplaneeringuga (MP) kavandatava või MPs kajastatava mitme tegevuse (maantee-
koridor, kahetasendilise riste, kõrgepingeliinid ja lasketiiru võimalik asukoht) puhul ei saa vältida 
või välistada otsest Natura alade mõjutamist või ebasoodsaid mõjusid alade kaitse-eesmärgiks 
olevatele liikidele või elupaikadele. Sellised tegevused eeldavad Natura asjakohast hindamist 
järgmistes planeerimise ja projekteerimise staadiumides. Maakonnaplaneeringu üldistusastmes ja 
praeguste teadmiste põhjal ei ole sageli võimalik öelda, kas ja millisel määral kaitse-
eesmärkidele konkreetsed mõjud avalduvad, välja saab tuua vaid mõjude võimalikkuse. Seetõttu 
on Natura eelhindamise tulemusena välja toodud soovitused nendele aladele, millele tuleb 
lähtudes MPga kavandatust edaspidi enam tähelepanu pöörata (vt ptk 5.5.2, Tabel 2). 
Konkreetsete mõjude avaldumine selgub edasiste arendustegevuste ning detailsema planeerimise 
ja Natura asjakohase hindamise käigus. Natura 2000 võrgustiku alad, mille puhul on pole 
välistatud negatiivsete mõjude avaldumine alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või 
elupaikadele, on Alam-Pedja loodusala ja Alam-Pedja linnuala, Kirikuraba loodusala, 
Padakõrve loodusala, Vooremaa järvede loodusala ja Võtikvere loodusala. Natura alade 
kaitset siseriiklikult tagavate kaitstavate loodusobjektide andmete muutumine, sh uute kaitse-
eeskirjade ja KKKde kinnitamine, MP koostamise ajal (vt ptk 5.5.1) ei mõjuta maakonna-
planeeringu põhilahendust. Järgmiste tasandite planeeringute ja projektide koostamisel tuleb 
igakordselt arvestada Natura alade aktuaalsete andmetega vastavalt konkreetse planeeringu/ 
projekti koostamise aja hetkeseisule. 

Loodusobjektide kaitse alla võtmisel ja kaitse-eeskirjade uuendamisel tuleb lisaks 
mõjule looduskeskkonnale (mis on ilmselgelt positiivne) pöörata enam tähelepanu ka 
objekti/ala piirkonnas elavatele ja tegutsevatele inimestele ja ettevõtetele avaldu-
vatele sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele ning vajadusel välja töötada vastavad 
leevendavad meetmed. Kohalike elanike ja ettevõtete põhjendatud huvide ja vajadustega 
arvestamine kaitserežiimi väljatöötamisel ja rakendamisel aitab kujundada igakülgselt 
tasakaalustatud keskkonda, võimaldab teha koostööd kohaliku kogukonnaga ning vähendab 
võimalikku vastuseisu looduskaitselistele piirangutele. Eriti puudutab see teema suurema 
pindalaga kaitstavaid alasid, kus tuleb jätta tegevusruumi ka kohalikule kogukonnale ja 
ettevõtlusele. Jõgeva MP koostamisel on arvestatud maakonnas paiknevate kaitstavate alade 
(vt MP seletuskirja ptk 3.3), infrastruktuuriobjektide ja muude olulise mõjuga rajatiste ruumilisel 
planeerimisel on püütud kaitstavaid alasid vältida või mõjutada võimalikult vähe. Jõgeva MPga 
kavandatakse (kahetasendilised risted, kõrgepingeliinid, 600 m lasketiiru asukoht) või 
kajastatakse (Tallinn-Tartu 2+1 ja 2+2 maanteekoridorid) maakasutust, rajatisi või 
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objekte, mis võivad kaasa tuua olulisi negatiivseid mõjusid kaitstavatele loodus-
objektidele ja nende kaitse-eesmärkideks olevate liikide, elupaikade, koosluste ja 
maastike seisundile. Maakonnaplaneeringu üldistusastmes ja praeguste teadmiste põhjal ei ole 
mitmetel juhtudel võimalik täpselt öelda, kas kaitse-eesmärkidele konkreetseid mõjusid avaldub 
või mitte, vaid saab välja tuua mõjude avaldumise võimalikkuse. Konkreetsete mõjude 
avaldumine ja tugevus selgub arendustegevuste detailsema planeerimise/projekteerimise ja 
täpsema mõjude hindamise käigus. 

Võtikvere looduskaitseala läbivale olemasolevale 15 kV liini trassile on kavandatud 110 kV 
kõrgepingeliin. Kaitsealale võivad avalduda olulised mõjud, kuna uue liini rajamisega kaasneb 
senise liinikoridori laiendamine, mis võib toimuda looduslike koosluste ja Natura elupaikade ning 
kahe I kategooria kaitstava loomaliigi elupaikade arvel. Samuti võivad ehitustööd põhjustada 
häiringuid kaitstavatele loomaliikidele. Liini rajamine eeldab täpsemast mõjude hindamist 
järgmises etapis. 

Kavandatav 110 kV kõrgepingeliin olemasoleva 15 kV liini trassil läbib ka Vea metsise 
püsielupaika, mille puhul mõjutatakse kaitstavat ala, kuid olulisi negatiivseid mõjusid (häiringuid) 
kaitsetavale liigile (metsis) on ilmselt võimalik vältida tööde ajalise planeerimise abil. 
Perspektiivsed elektriliinid läbivad ka mitmeid väike-konnakotka püsielupaiku: Kõnnujõe väike-
konnakotka püsielupaik, Jõune väike-konnakotka püsielupaik, Assikvere väike-konnakotka 
püsielupaik. Kõigil neil juhtudel tuleb eelnevalt hinnata võimalikke mõjusid ja kavandada 
leevendusmeetmed. 

Alam-Pedja looduskaitseala kirdenurka läbib perspektiivne 2+1 maantee Puurmani-
Altnurga piirkonnas (teekoridor E_263_TP), millega kaasneb mõju väikesel pindalal niiduelu-
paigale 6450 (lamminiidud), samuti on võimalikud mõjud alale veerežiimi ja veekvaliteedi kaudu 
ning häiringute kaudu alal elutsevatele kaitstavatele liikidele. Mõjusid hinnatakse täpsemalt 
edasises faasis vastava teeprojekti KMH käigus. 600 m lasketiiru rajamiseks on maakonna-
planeeringus märgitud kolm võimalikku asukohta. Utsali asukohaalternatiiv paikneb Alam-Pedja 
looduskaitseala naabruses. Lasketiiru rajamisega ei ole välistatud mõjud kaitse-eesmärgiks 
olevatele loomaliikidele (kuigi uuringud või seire ei ole kinnitanud, et militaartegevus otseselt 
isendite arvukust negatiivselt mõjutaks, ei saa mõjusid metsisele ka täielikult välistada) ja Natura 
elupaikadele (eelkõige soometsadele kuivenduse näol). Kuna lasketiir on kavandatud 
olemasoleva lasketiiru kõrvale, mis on seal tegutsenud juba pikemat aega, siis võib eeldada, et 
piirkonna elustik on häiringutega juba kohanenud. Ka teise 600 m lasketiiru asukohaalternatiivi 
(Põltsamaa 2) korral on võimalikud mõjud Alam-Pedja looduskaitsealale häiringute näol 
kaitstavatele linnuliikidele. Kolmas (Kirikuraba) asukohaalternatiiv võib põhjustada häiringuid 
Kirikuraba looduskaitsealal elutsevatele kaitstavatele linnuliikidele. Mõjusid hinnatakse 
täpsemalt vastava planeeringu/projekti käigus, samuti tuleb ette näha vastavad leevendus-
meetmed, mis selgitatake välja edasise projekteerimise ning mõjude hindamise käigus. 

Vooremaa maastikukaitseala lääneserva on kavandatud Tartu-Jõgeva-Aravete ja Puurmani-
Tabivere maanteede perspektiivne kahetasandiline riste. Juhul kui riste ulatub loodusalale, 
kaasnevad alale vahetud füüsilised mõjud. Kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku ega liike 
keskkonnaregistri andmetel (teadaolevalt) riste alal siiski ei leidu ning tugevaid negatiivseid 
mõjusid kaitsealale seega ei avaldu. Täpsemaid mõjusid hinnatakse vastava projekti koostamisel 
KMH käigus. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse Tapa-Tartu raudtee õgvendamist Tabivere-Kaarepere 
jaamade vahel. Õgvenduse alal puuduvad kaitsealad ja teadaolevad kaitstavate liikide elupaigad, 
kuid arvestada tuleb läheduses paiknevate kaitstavate liikide elupaikadega ja piirkonda 
kavandatud Vaharu koldja selaginelli püsielupaigaga, mida tõenäoliselt oluliselt siiski ei mõjutata. 
Pikemas perspektiivis on kavas Tapa-Tartu raudtee kaherealiseks ehitamine, mis võib 
samuti avaldada mõjusid naabruses paiknevatele kaitstavatele aladele (Vooremaa maastiku-
kaitseala, Mustallika looduskaitseala, Jõgeva mõisa park) ja mitmetele raudtee piirkonnas elutse-
vatele kaitstavatele liikidele. Raudtee õgvendamise ja kaherealiseks ehitamisega kaasnevaid 
mõjusid hinnatakse vastavate projektide KMH käigus.  
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Maakonnaplaneeringus kajastatakse kahe hüdroelektrijaama rajamist – Jõgeva vallas Rohe 
hüdroelektrijaam (Sae paisul) Pedja jõele ja Tabivere vallas Äksi villavabriku hüdroelektrijaam 
Mudajõele. Mõlemal juhul kasutatakse ära juba olemasolevaid pika ajalooga paisutusi ning uusi 
rändetõkkeid veejõu kasutamisega ei tekitata. Hüdroelektrijaamade rajamisel tuleb tagada 
tingimused kalade rändeks.  

Olulisima rohelise võrgustiku toimimist mõjutava konfliktivööndi moodustab maakonna 
edelaosa läbiv ja võrgustikku lõikav suure liiklustihedusega Tallinn-Tartu maantee. Konflikti-
kohtadeks on ka rohelise võrgustiku elementide lõikumised maakonda läbiva raudtee ja teiste 
suurema liiklustihedusega maanteedega (Jõhvi-Tartu-Valga, Tartu-Jõgeva-Aravete, Jõgeva-
Põltsamaa, Jõgeva-Mustvee maanteed). Lõikumised teedega põhjustavad häiringuid loomastikule 
ja isendite hukkumist, kuid kuna teed on tarastamata, ei katkesta konfliktikohad rohelist 
võrgustikku. Perspektiivne 2+(2)1 Tallinn-Tartu maantee suurendab olemasolevat barjääriefekti 
ja halvendab rohelise võrgustiku toimimist maakonna edelaosas. Sarnase mõjuga on ka 
maakonda läbiva raudtee kaherealiseks ehitamine. Vastavate projektide realiseerimisel on oluline 
leida lahendused rohelise võrgustiku toimimiseks ja kavandada rohelise võrgustiku lõikamise 
paikadesse toimivad sama- või eritasandilised ökoduktid. Infrastruktuuriobjektide arenduste/ 
rekonstrueerimise korral, mis toimuvad rohelise võrgustiku konfliktialadel, tuleb nende objektide 
edasise kavandamise (planeerimise, projekteerimise) faasis ette näha toimivad lahendused 
konfliktide leevendamiseks, kasutades vastavalt vajadusele tee-ehituslikke, liikluskorralduslikke 
jm asjakohaseid meetmeid. 

Muid olulise negatiivse mõjuga tegevusi Jõgeva maakonnaplaneeringuga ei kavandata/kajastata. 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös KSH ekspertidega ning vajadusel 
arvestati olulist negatiivset mõju leevendavaid või positiivseid mõjusid suurendavaid 
aspekte juba planeeringulahenduse väljatöötamisel (täiendati planeeringu seletuskirja 
ja jooniseid juba töö käigus). 
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7. ÜLEVAADE MAAKONNAPLANEERINGU KSH ARUANDE 
MENETLUSEST 

7.1. Osapooled 

Maakonnaplaneeringute koostamise algatas Vabariigi Valitsus. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Jõgeva 
maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Jõgeva Maavalitsus (aadress: Suur tn 3, 48306 
Jõgeva linn, info@jogeva.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna 
planeeringute peaspetsialist Agnes Lihtsa. 

Planeeringu järelevalvet teostab Rahandusministeerium. 

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon. 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Skepast&Puhkim OÜ55 
(aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, info@skpk.ee), kontaktisikud vanemarhidekt-planeerija Mildred 
Liinat ja KSH juhtekspert Veronika Verš. KSH töörühma koosseis oli järgmine: 

- Veronika Verš – juhtekspert, aruande koostamine, hindamise alused ja põhimõtted, 
sotsiaal-majanduslikud mõjud (MSc keskkonnakorraldus, Tallinna Ülikool); 

- Kristiina Ehapalu – keskkonnaekspert; sotsiaal-majanduslikud ja looduskeskkonna mõjud 
(kliimamuutused, pinna- ja põhjavesi) (MSc keskkonnatehnoloogia, Tartu Ülikool; EMÜ 
keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia doktoriõpe); 

- Eleri Kautlenbach – sotsiaal-majanduslikud ja kultuurikeskkonna mõjud 
(MSc keskkonnakorraldus, Tallinna Ülikool); 

- Raimo Pajula – looduskeskkonna mõjud (MSc geoökoloogia, Tallinna Ülikool); 

- Kersti Ritsberg – hüdrogeoloog; maavarad (BSc geoloogia, Tartu 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. Maakonnaplaneeringu koosta-
misest huvitatud isikud on nimetatud KSH programmi ptk-s 7.2 (vt KSH aruande Lisa 1). 
Avalikkuse kaasamist ja planeeringu menetlust korraldab Jõgeva Maavalitsus. 

7.2. KSH menetluse ülevaade 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koosta-
mise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. 
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Jõgeva 
maavanema 22.08.2013 korraldusega nr 1-1/2013/454. 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi (ehk hindamise lähteülesande) avalik 
väljapanek, sh avalik arutelu, toimus oktoobris 2014. KSH programm on heakskiidetud 
Keskkonnaameti poolt 15.12.2014. Maakonnaplaneeringu eskiisi avalikustamine, sh avalikud 
arutelud, toimusid aprillis 2015. 

KSH aruanne on koostatud koostöös planeerijatega maakonnaplaneeringu põhilahenduse välja-
töötamise etapis. Hinnangud põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. 
Hinnangute koostamisel arvestati ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse käigus 
laekunud asjakohaste ettepanekutega.  

                                                
55 Endised ärinimed Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS 
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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 (kooskõlastuse koondtabel). 
Jõgeva maakonnaplaneering on vastuvõetud Jõgeva maavanema 22.04.2016 korraldusega nr 1-
1/2016/165. 

KSH aruande avalikustamine toimus koos planeeringu avalikustamisega. Avalik väljapanek kestis 
05.05-02.06.2016. Materjalidega oli võimalik tutvuda nii Jõgeva Maavalitsuse kodulehel kui 
fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn), samuti Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes. 
Avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest teavitati osapooli kirjaga, Jõgeva 
Maavalitsuse, maakonna valdade ja linnade kodulehtede, ajalehtede Vooremaa ja Vali Uudised 

ning Ametlike Teadaannete kaudu. 

Avalik arutelu toimus 16.06.2016 Jõgeva Maavalitsuses. Arutelul osalesid Jõgeva Maavalitsuse, 
planeeringu koostaja ja KSH läbiviija (Skepast&Puhkim OÜ), Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu 
regiooni ning Põltsamaa, Puurmani ja Saare valla esindajad. Arutelul tutvustati avalikul 
väljapanekul laekunud seisukohti. KSH osas esitas seisukoha vaid Kaitseministeerium, kelle 
märkuste alusel KSH aruande sõnastust korrigeeriti (järeldused ei muutnud). Avalikustamise 
materjalid (avalikustamise teated, Kaitseministeeriumi kiri ja Jõgeva Maavalitsuse vastuskiri, 
arutelu protokoll ja osalejate nimekiri) on toodud KSH aruande Lisas 3. 

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda Jõgeva Maavalitsuse 
veebilehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering. 

7.3. KSH läbiviimisel esinenud raskused 

KSH läbiviimisel võib peamiseks raskuseks nimetada asjaolu, et maakonnaplaneeringu eesmärk 
ja ülesanne ei ole paljudele osapooltele selge ning korduvalt pidi tegelema teemadega, mis ei ole 
maakonnaplaneeringu tase. Maakonnaplaneeringu koostamiseks vajalikud üldised põhimõtted ja 
juhendid oleks pidanud valmima maakonnaplaneeringute koostamist koordineeriva ministeeriumi 
eestvedamisel koostöös peamiste osapooltega juba protsessi alguses arvestades selleks ka 
vajalikku ajakulu. Täiendavate juhendite tekkimine protsessi keskel või nende puudumine on 
tekitanud osapooltes segadust ning põhjustanud ka maakonnaplaneeringute valmimise venimise. 
Maakonnaplaneeringuga kavandatu realiseerumisel on oluline, et vastav dokument oleks aluseks 
ka riigi tasandil teostatavatele strateegilistele otsustele (nt haldusreform, kaitsealade 
moodustamine, teehoiukavade koostamine jne). 
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8. KASUTATUD MATERJAL 

Eesti põhjavee kaitstuse kaart. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001 

Eesti Taastuvenergia Koda, www.taastuvenergeetika.ee/eesti-statistika/, külastatud 30.06.2015 

Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020, www.envir.ee/et/ehitusmaavarade-
kasutamise-riiklik-arengukava-2011-2020 

ENMAK 2030 koostamise raames valminud uuringud ja arengukavas kasutatud lähteandmed on 
leitavad veebilehelt www.energiatalgud.ee 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_elektrimajanduse_arengukava.pdf 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf 

Hüdroenergia ressurss, 
www.energiatalgud.ee/index.php?title=H%C3%BCdroenergia_ressurss&menu-35, külastatud 
30.06.2015 

Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonna maaparandushoiukava (kinnitatud 2012) 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud 07.01.2016) 
www.envir.ee/sites/default/files/ida_eesti_vesikonna_vmk.pdf 
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www.toolkit.balticclimate.org/et/kliimamuutuse-moju/kliimamuutuse-moju-stsenaariumid, viimati 
kasutatud 26.06.2015 
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