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SISSEJUHATUS 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigis maakondades uute 

maakonnaplaneeringute koostamise planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 

lahendamiseks. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on 

algatatud Jõgeva maavanema 22.08.2013 korraldusega nr 1-1/2013/454. 

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

haldusüksus, on planeeringulahenduse kujundamisel vajalik vaadata üle maakonna piiriülesed 

seosed naaberaladega. 

Käesolev analüüs on esimene etapp maakonnaplaneeringu koostamisel. Analüüsi eesmärk on 

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

toodud valdkondlikud trendid alates aastast 2000. Lisaks on kirjeldatud valdkondlikke 

arenguvõimalusi, mille puhul on tuginetud üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“, samuti on 

lähtutud riiklikest, maakondlikest ja valdkondlikest arengustrateegiatest, uuringutest ning           

–kavadest. Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi koostamisel on arvesse 

võetud ka maakonnaplaneeringu koostamiseks huvitatud osapooltelt jaanuarist kuni maini    

2014. aastal laekunud seisukohti. 

Analüüs on aluseks maakonna ruumilise arengu eesmärkide sõnastamisel ning 

planeeringulahenduste kirjeldamisel ja põhjendamisel.  

Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs on koostatud koostöös 

maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultandi Ramboll Eesti AS ja 

maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise korraldaja Jõgeva Maavalitsuse 

esindajatega: 

Jõgeva Maavalitsus: 

Mart Tooming arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 

Janika Raudsepp planeeringute peaspetsialist 

Agnes Lihtsa planeeringute peaspetsialist 

 

Ramboll Eesti AS töörühm: 

Liisi Ventsel planeerija, planeeringu koostamise projektijuht 

Kristiina Ehapalu keskkonnaekspert, projektijuhi assistent 

Triin Lepland planeerija 

Veronika Verš KSH juhtekspert 

Kersti Ritsberg keskkonnaekspert, hüdrogeoloogia 

Kertu Arumetsa insener, veevarustus ja kanalisatsioon 

Raimo Pajula keskkonnaekspert, looduskeskkond 

 

Jõgeva maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs esitati septembrist kuni 

oktoobrini 2014. aastal dokumendis käsitletud valdkondade spetsialistidele ülevaatamiseks. 

Analüüsile laekunud asjakohaste ettepanekute ja märkuste alusel on aruannet täiendatud ja 

korrigeeritud. 20.03.2015 toimunud juhtrühma koosolekul märkusi ei esitatud ja otsustati 

aruande koostamine lõpetada 25.02.2015 seisuga. 
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1. MAAKONNA ASEND JA PIIRID 

Jõgevamaa asetseb Eesti kesk- ja idaosas (Joonis 1). Maakond piirneb kirdest Ida-Viru, põhjast 

Lääne-Viru, lõunast Tartu, edelast Viljandi ning loodest Järva maakondadega. Maakonna idapiiriks 

on Peipsi järv, mis on ühtlasi riigipiiriks Venemaaga. Jõgevamaa üldpindala on Statistikaameti 

andmetel 2603,8 km2, mis moodustab Eesti pindalast 6%. Maakonna keskuseks on Jõgeva linn. 

 

Andmed: Maa-amet 

Joonis 1. Jõgevamaa asend Eestis 

Maakonda läbivad olulised riigisisesed ja rahvusvahelised maantee- ja raudtee 

transpordikoridorid: põhimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa; põhimaantee nr 3 Jõhvi 

- Tartu – Valga; tugimaantee nr 39 Tartu - Jõgeva – Aravete ning Tallinn – Tapa – Tartu raudtee, 

mis hargneb Tartus Valga ja Petseri poole. 

 Haldusjaotus 1.1.

Maakonna halduskeskuseks on Jõgeva linn. Peale Jõgeva linna on maakonnas veel kaks linna - 

Põltsamaa ja Mustvee ning 10 valda: Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, 

Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma (Tabel 1 ja Joonis 2). Maakonnas on 11 alevikku ja         

225 küla.  

Tabel 1. Jõgevamaa haldusjaotus1 

Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2) 
Elanike arv 

(01.01.2014)2 
Alevike ja külade 

arv 

Jõgeva linn - 3,86 5457 - 

Mustvee linn - 5,45 1348 - 

Põltsamaa linn - 5,99 4148 - 

Jõgeva vald Jõgeva linn 458,8 4195 41 

Kasepää vald Raja küla 40,87 1169 8 

Pajusi vald Kalana küla 232,47 1182 23 

Pala vald Pala küla 156,71 1059 23 

Palamuse vald Palamuse alevik 215,88 2092 26 

Puurmani vald Puurmani alevik 292,56 1428 13 

                                                

1 Allikas: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/jõgevamaa3, külastatud 28.05.2014  

2 Statistikaamet 
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Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2) 
Elanike arv 

(01.01.2014)2 
Alevike ja külade 

arv 

Põltsamaa vald Põltsamaa linn 416,87 3784 30 

Saare vald Kääpa küla 224,71 1163 22 

Tabivere vald Tabivere alevik 200,4 2222 25 

Torma vald Torma alevik 349,26 1898 25 

Allikas: Statistikaamet 

 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis 2. Jõgevamaa haldusjaotus 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ kohaselt on mitmed Jõgeva maakonna vallad kõigi 

seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks väikesed. Erinevalt paljudest teistest maakondadest 

on haldus-territoriaalne korraldus Jõgevamaal säilinud muutumatult alates 1990-ndate aastate 

algusest. 

Tõenäolisemad halduspiiride muutmised võivad toimuda nn rõngasvaldade tekkel, kus ühinevad 

linn ja seda ümbritsev vald – Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald ning Jõgeva linn ja Jõgeva vald. 

 Kandid ehk paikkonnad 1.2.

Käesolevas  analüüsis on teatud teemasid käsitletud kantide (edaspidi paikkond) tasandil. 

Paikkond on asustussüsteemi esmane (alama astme) funktsionaalselt terviklik või ühtne osa, 

mille moodustab asustusüksus või nende grupp3. Antud mõistet kasutatakse edaspidi Jõgeva 

maakonnaplaneeringu koostamisel. 

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

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

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

asulad või asulate rühm ilma olulise keskuseta4. 

Kehtiva Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ 

on Jõgeva maakonnas määratud 42 kanti (paikkonda). Paikkondade kasutamise põhjuseks 

teemaplaneeringu koostamisel on asjaolu, et aluseks on otstarbekas võtta asustusühik, mis ei ole 

sellise analüüsi tegemiseks liiga suur ega liiga väike. See peaks olema asustusühik, millel on 

kindel identiteet ja määratletav territoriaalne suurus. 

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

4Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“, 2010. 
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2014. aasta suvel viis Jõgeva Maavalitsus kohalike omavalitsuse seas läbi küsitluse sotsiaalse 

taristu käsitlemiseks uue maakonnaplaneeringu koosseisus. Küsitluse tagasisidena tehti 

ettepanekuid ka paikkondade nimede ja tüübi muutmiseks ning paikkondade liitmiseks. 

Muudatusettepanekud on järgmised: 

 Raja paikkond nimetada Kasepää paikkonnaks; 

 Pajusi paikkond nimetada Pajusi-Pisisaare paikkonnaks; 

 Aidu paikkond nimetada Aidu-Vägari paikkonnaks; 

 Pilu paikkond liita Adavere paikkonnaga ning nimetada Adavere-Pilu paikkonnaks; 

 Adavere ja Lustivere paikkonna tüüp „maaline paikkond“ muuta „maaliseks 

keskuspaikkonnaks“. 

Jõgeva maakonna paikkonnad ja muudatusettepanekud on kajastatud joonisel (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Jõgeva maakonna paikkonnad ja muudatusettepanekud 
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2. RAHVASTIK JA ASUSTUS 

Jõgevamaal elab Statistikaameti andmetel 01.01.2014 seisuga 31 145 inimest, mis moodustab 

2,4% Eesti rahvastikust. Jõgevamaa rahvastikust 35% (10 953 in) elab linnades (Jõgeva             

– 5457 in, Mustvee – 1348 in, Põltsamaa – 4148 in). Jõgeva maakonna keskmine asustustihedus 

on 12 in/km2 (Eesti keskmine 30 in/km2) ning enamik rahvastikust (70%) elavad Jõgeva ja 

Põltsamaa linnades (rahvastikutihedused vastavalt 1413,7 in/km2 ja 692,5 in/km2). Teiste 

piirkondade rahvastikutihedused jäävad neile alla. Mustvee linna puhul on see 247,3 in/km2, 

Kasepää vallas 28,6 in/km2, Jõgeva vallas 9,1 in/km2 ning Põltsamaa vallas 9,1 in/km2. 

Rahvastikutihedust illustreerib Joonis 4. 

 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis 4. Jõgeva maakonna rahvastiku paiknemine, seisuga 31.12.2011 

Rahvastikupüramiid 

Jõgeva maakonna rahvastikupüramiid näitab, et maakonnas elab Eesti keskmisest enam 

eakamaid ning oluliselt vähem 20-40 aastaseid inimesi (Joonis 5). 

Rahvastikupüramiid toob välja 1990-ndatel toimunud rahvastikumuutused, mille üheks põhjuseks 

oli 1980-ndate lõpus ja 1990-ndate alguses toimunud muudatused Eesti poliitilises ja 

majanduselus. Nende tagajärjel pöördus rände suund – Eesti ei olnud enam sisserände piirkond 

ja rändesaldo oli negatiivne. Aastatel 1989–1994 lahkus Eestist umbes 80 000, peamiselt vene 

rahvusest inimest, kes ei tahtnud Eesti ühiskonda lõimuda või said üle pika aja võimaluse 

pöörduda tagasi kodumaale (juudid, soomlased, sakslased). 1990-ndate teisel poolel läks ära ka 

palju eestlasi, kes pöördusid elama ja majanduslikku heaolu otsima hästi arenenud Euroopa ja 

muudesse maailma riikidesse.5 

Eelnevalt kirjeldatud põhjusel on märkimisväärselt vähenenud Jõgeva maakonnas 25-29 ja       

45-49 aastaste elanike osakaal. 

Vaadeldes rahvastikupüramiidi alumist poolt on näha, et sündimus on märkimisväärselt 

vähenenud. Vähene sündimus on tingitud eelkõige aktiivsemas sünnituseas olevate naiste arvu 

vähesusest vanusevahemikus 20-35 aastat, mis on põhjustatud aktiivse sünnitusea pikenemisest 

ja 1990-ndatel toimunud suuremast väljarändest. Eeltoodust saab järeldada, et Jõgeva maakond 

                                                
5 Rahvaarv 1881-2000, Statistikaamet (https://www.stat.ee/dokumendid/62869) 
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on vananeva rahvastikuga, mistõttu väheneb tööealiste elanike arv ja suureneb koormus 

sotsiaalsüsteemile. 

 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis 5. Jõgeva maakonna rahvastikupüramiid, 01.01.2014 seisuga 

Rahvuseline koosseis 

Jõgeva maakonnas elab kõige rohkem eestlasi (91%) ning venelasi (7%) (Joonis 6).               

Üle-Eestilises maakondade võrdluses on Jõgeva maakonnas venelaste osakaal keskmine. 

Võrreldes naabermaakondadega on venelaste osakaal Ida-Virumaal 72,6%, Tartumaal 12,2%, 

Järvamaal ja Viljandimaal 2,8%. Enamus Jõgevamaal elavatest venelastest elab traditsiooniliselt 

Peipsi järve äärsetes piirkondades. 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 6. Jõgevamaa rahvuseline koosseis 2013. aastal 

Eestlased; 91,0% 

Venelased; 7,0% 

0,4% 0,6% 

0,2% 

0,5% 

0,1% 

0,3% 
Muud; 2,0% 
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Valgevenelased Soomlased Sakslased Rahvus teadmata
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 Muutused rahvastikus 2.1.

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

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

rahvaarv vähenenud. Aastatel 2008–2010 on rahvaarvu kahanemise tempo oluliselt langenud ja 

2011. aasta lõpus võiks rääkida isegi stabiliseerumisest. Samas kuulub Jõgeva maakond 

võrreldes teiste maakondadega kiirelt kahaneva rahvastikuga maakondade hulka6. 

Perioodil 2000-2013 on Jõgeva maakonna rahvaarv Statistikaameti andmetel kahanenud ligi 

7200 inimese võrra (19%). Protsentuaalselt kõige suurem on rahvaarvu vähenemine olnud 

Puurmani vallas (462 in, 24%), Pala vallas (330 in, 23%), Pajusi vallas (338 in, 22%), Mustvee 

linnas (386 in, 22%) ja Torma vallas (516 in, 21%). Väiksem on olnud rahvaarvu vähenemise 

osakaal Jõgeva linnas (897 in, 14%) ja Põltsamaa linnas (640 in, 13%) ning Tartu mõjualasse 

jäävas Tabivere vallas (299 in, 12%). Rahvaarvu muutust illustreerib 2000. aastal ja 2011. aastal 

toimunud rahvaloenduse tulemuste võrdlus (Joonis 7). 

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

kahanemise kõrval jätkub tõenäoliselt ka aeglane linnastumine. Linnarahvastiku kasv on 

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

maaelanikkonna kahanemine. Jõgeva maakonnas linnastumistrendi näha ei ole. Alates           

2000. aastast on rahvastiku osakaal linnade ja valdade vahel püsinud stabiilne, kui mitte öelda 

muutusteta. 

 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis 7. Jõgeva maakonna rahvaarvu muutus perioodil 31.03.2000-31.12.2011 

Rahvaarvu kahanemine on põhjustatud jätkuvalt negatiivsest iibest ja negatiivsest rändesaldost.  

Rahvastiku vähenemine paikkondades 

Rahvaarvu vähenemine Jõgevamaal on Rahvastikuregistri andmetel toimunud vähemal või 

suuremal määral kõigis paikkondades (Joonis 8). 

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

statistiline-vaade/) 

http://statistikaamet.wordpress.com/2011/12/28/eesti-rahvastik-vaheneb-ja-vananeb-visuaalne-statistiline-vaade/
http://statistikaamet.wordpress.com/2011/12/28/eesti-rahvastik-vaheneb-ja-vananeb-visuaalne-statistiline-vaade/
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Kõige väiksem on rahvastiku vähenemine olnud Palamuse paikkonnas, kus aastatel 2005-2014 

vähenes rahvastik vaid 9 inimese võrra. Kõige suuremad vähenemised on toimunud Pilu ja 

Võisiku paikkondades. Sealhulgas on paikkondi, kus rahvaarv on vähenenud paarisaja inimese 

võrra (Vaimastvere, Laiuse). Samas on ka paikkondi, kus vähenemine on toimunud vaid 

paarikümne inimese võrra (Kütimäe, Pilu), kuna nendes paikkondades on rahvaarv väga väike 

ning seetõttu on paarikümne inimese lahkumine protsentuaalselt suur vähenemine. Rahvastiku 

vanuselist koosseisu vaadates jääb silma Võisiku paikkond, kus on toimunud suur rahvastiku 

vähenemine ja seal on ka oluliselt vananeva kooseisuga rahvastik (kooliealisi praktiliselt pole). 

Antud paikkonnas on märkimisväärne vananeva koosseisuga rahvastiku osakaal, kuna seal asub 

Võisiku erihooldekodu, kus elab 320 elanikku.7 Seega on see paikkond rahvastiku loomuliku 

juurdekasvu puudumise kontekstis väljasuremise äärel. Samas võib võrdluseks esile tuua Kamari 

paikkonna, kus rahvastik on vähenenud, kuid noorte osakaal on võrreldes pensioniealistega 

suurem. 

 

Andmed: Rahvastikuregister 

Joonis 8. Rahvaaru muutused Jõgevamaa paikkondades 

Rahvastikuprognoos 

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

seniseid rändetrende, ja prognoos ilma ränneteta (Joonis 9). Joonisel kujutatud prognoosid 

näitavad, et rahvastiku vähenemise suurimaks probleemiks on väljaränne. 

                                                

7 Võisiku Kodu veebileht http://www.hoolepaikkonndeteenused.ee/voisiku/pages/meist/taenapaeev.php, külastatud 29.10.2014 

http://www.hoolekandeteenused.ee/voisiku/pages/meist/taenapaeev.php
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Allikas: Statistikaamet 

Joonis 9. Jõgeva maakonna rahvaarv aasta alguses, 2000-2013 ja 2014-2040 

Statistikaameti poolt koostatud kohalike omavalitsuste rahvastikupotentsiaal aastani 2040 

(joonisel kujutatud „Prognoos (ilma rändeta)“) näitab, et kõige suurem keskmine kahanemine 

toimub maakonna idapoolsemates, Peipsi järve äärsetes valdades: Saare vallas - 29,4%             

(-290 in), Pala vallas - 22,9% (-210 in), Kasepää vallas - 21,1% (-220 in) ja Mustvee linnas        

- 20,4% (-250 in). Alla 10% keskmine kahanemine toimub Jõgevalt Tartu suunda jäävates 

valdades: Tabivere vallas - 6,8% (-140 in), Palamuse vallas - 9,5% (-180 in), Jõgeva linnas         

- 9,8% (-510 in). 

Peipsi-äärsetes valdades toimub suurem kahanemine eelkõige seetõttu, et antud piirkonnas 

avaldub rahvastiku vananemine enam, kui mujal maakonnas. Tartu suunalistes valdades on 

kahanemine väiksem, kuna seal on nooremaealise rahvastiku osakaal suurem ning on hea 

ühendus (maantee, raudtee) Tarju ja Jõgeva linnadega. 

Sisse- ja väljaränne 

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

sisserändega, suurem väljaränne (Joonis 10). Rändesaldo (arvestatud nii sise- kui ka välisrännet) 

on viimase kümnendi puhul olnud pidevalt negatiivne. Siseränded toimuvad valdavalt Tartu linna 

ja Tallinna linna, väljarännanute sihtkohaks on peamiselt Soome. 

 
Allikas: Statistikaamet 

Joonis 10. Ränne Jõgeva maakonnas 2000-2013 
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Tööränne 

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

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

maakondades ühtsete kriteeriumite alusel. Analüüs koostati paikkonna põhiselt ning aluseks võeti 

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

tööhõivemäär, paikkonnas kohapeal töötajate osatähtsus Eestis hõivatutest ja pendelrände 

peamine sihtkoht. 

Analüüsist tuleneb, et kolmandik Jõgeva maakonna elanikest tõmbub linnalise asula Tartu linna 

suunas. Maakonnasiseselt on oluliseks tööalase rände sihtkohaks eelkõige Jõgeva linn, mille 

mõjualasse ulatub Lääne-Virumaalt ka Salla paikkond. Teiseks oluliseks tõmbekeskuseks on 

Põltsamaa linn, mille mõjualasse ulatuvad Pilistvere ja Kõo paikkonnad Viljandi maakonnast. 

Mustvee on maakonna linnadest kõige väiksema tõmbega. Mustvee mõjualasse jäävad Ida-Viru 

maakonnast ka Kalma-Vilusi, Kõrvemetsa, Laekannu, Lohusuu ja Ulvi Adraku paikkonnad (Joonis 

11). 

Allikas: Toimepiirkondade määramine. Siseministeerium, 2014 

Joonis 11. Peamised pendelrändevood kantidest (paikkondadest) linnalistesse 

asulatesse, 31.12.2011 

Statistikaameti koostatud ülevaade Eesti omavalitsusüksuste töörändest8 kajastab lisaks 

maakonnast väljuvale töörändele maakonnasisest töörännet (Joonis 12). Jooniselt selgub, et 

lisaks maakonnast välja suunduvale töörändele (Joonis 11) toimub tööränne (küll väiksemas 

mahus) ka maakonnasiseselt. Peamisteks sihtkohtadeks on jätkuvalt Jõgeva ja Põltsamaa 

piirkonnad. Oluliseks sihtkohaks on veel Mustvee linn, Pala, Torma ja Tabivere vallad. 

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

A.Tõnurist. 
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Allikas: Ülevaade Eesti omavalitsusüksuste töörändest. Statistikaamet, 2014 

Joonis 12. Jõgeva maakonnasisene ja maakonnast välja ulatuv tööränne, 2011 

Maakonnast väljuva töörände peamine sihtkoht on Tartu linn, seda eriti maakonna 

lõunapoolsemates valdades. Põhjapoolsemate valdade maakonnast väljuva töörände sihtkohaks 

on Tallinn. Eraldi võib välja tuua, et Puurmani vallast suundutakse Tartu maakonda Laeva valda, 

Pala vallast Tartu maakonda Tartu ja Kallaste linna ning Alatskivi valda. Kasepää vallast ja 

Mustvee linnast käiakse tööle Ida-Viru maakonda Avinurme ja Lohusuu valdadesse. Põltsamaa 

vallast liigutakse Järva maakonda Imavere valda ning Pajusi vallast Järva maakonda Koigi valda. 

 Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud 2.2.

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on detailplaneeringu (DP) koostamise kohustusega alade ja 

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

määratud. Jõgeva maakonnas on kehtivad üldplaneeringud 13. Uue Põltsamaa valla 

üldplaneeringu koostamine on Põltsamaa Vallavolikogu poolt algatatud 19.12.2013 otsusega      

nr 21. Samuti on koostamisel Tabivere valla üldplaneering, mis on algatatud Tabivere 

Vallavolikogu 18.12.2012 otsusega nr 52, ning Jõgeva valla üldplaneeringu teemaplaneering 

„Jõgeva valla tiheasustusega alad“, mis on algatatud Jõgeva Vallavolikogu 27.09.2007 otsusega 

nr 48. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis on toodud Tabel 2. 

Tabel 2. Jõgevamaa kohalike omavalitsuse üldplaneeringute hetkeseis (oktoober, 

2014) 

Kohalik omavalitsus ÜP algatamise ostus ÜP kehtestamise otsus 

Jõgeva linn 21.06.2001 

29.12.2011 

26.09.2002 

26.09.2013* 

Jõgeva vald 14.12.1995 

27.09.2007** 

22.01.2004 

- 

Kasepää vald 26.03.2004 30.08.2013 

Mustvee linn 05.10.2007 28.02.2012 

Pajusi vald 25.08.1997 27.05.1999 

Pala vald 26.09.2003 18.07.2006 

Palamuse vald 26.01.2006 22.11.2007 
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Kohalik omavalitsus ÜP algatamise ostus ÜP kehtestamise otsus 

Puurmani vald 26.04.2007 27.05.2010 

Põltsamaa linn 08.09.1997 19.10.1998 

Põltsamaa vald 27.08.1997 

19.12.2013 

17.12.1998 

- 

Saare vald 17.03.2004 27.01.2010 

Tabivere vald 23.11.2007 

18.12.2012 

26.03.2013*** 

- 

Torma vald 25.09.2007 16.06.2009 

*      Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav 

teemaplaneering“ 

**    26.05.2011 on vastu võetud üldplaneeringu teemaplaneering "Jõgeva valla tiheasustusega alad" 

***  Tabivere valla osa üldplaneering „Saadjärve I sihtala“ 

 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on planeerimisseaduse § 3 lg 2 kohaselt linnad ja 

alevid ning alevike ja külade olemasolevad ja kavandatavad selgelt piiritletavad kompaktse 

asustusega territooriumi osad.   

DP koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu ja aleveid on 

kehtestatud üldplaneeringutega üsna täpselt ära määratud ja need võetakse arvesse käesoleva 

maakonnaplaneeringu koostamisel. DP koostamise kohustusega juhtusid tuleb 

maakonnaplaneeringu koostamise käigus täpsemalt analüüsida, arvestades muuhulgas 

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

alad vms). 

Pooltes kehtestatud üldplaneeringutes on piirdutud DP koostamise kohustusega alade 

piiritlemisega planeeringujoonisel ning nimetamisega tekstilises osas. DP koostamise 

kohustusega juhud väljaspool DP koostamise kohustusega alasid on määratud Pajusi, Palamuse, 

Pala, Põltsamaa, Puurmani, Saare ja Torma valdades. Pajusi ja Põltsamaa vallas on DP 

koostamise kohustusega juhud samad. Järgnevalt on antud ülevaade kehtestatud 

üldplaneeringuga määratud DP koostamise kohustusega aladest ja juhtudest Jõgeva maakonnas 

(Tabel 3).  

Tabel 3. Kehtestatud üldplaneeringutega määratud detailplaneeringu koostamise 

kohustusega alad ja juhud 

Kohalik 
omavalitsus 

DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustusega juhud  

Jõgeva linn  Jõgeva linn. - 

Mustvee linn  Mustvee linn. - 

Põltsamaa linn  Põltsamaa linn. - 

Jõgeva vald 

 Jõgeva, Kuremaa, Laiuse ja 

Siimusti alevike ning Kurista, 

Vaimastvere ja Õuna küla 

kompaktse asustusega maa-alad 

koos perspektiivse 

maakasutusega. 

- 

Kasepää vald 

 Raja, Kükita, Tiheda, Kasepää ja 

Omedu külade tihedamalt 

asustatud alad. 

- 

Pajusi vald 
 Pisisaare, Vägari ja Kalana 

külaosad. 

 Põltsamaa jõest 250 m ulatusse jäävate 

kruntide hoonestamiseks; 

 Juhul, kui ühele krundile kavatsetakse 

rajada enam kui üks elamu nii, et kahe 

elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 

500m või elamule lisaks rajatakse 

samale krundile enam kui 5 abihoonet; 

 Nii tihe- kui hajaasustusse 

paigutatavate teenindus-, kaubandus-, 

http://piksel.ee/dogre/jogeva/index.php?module=32&op=1&id=5025
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Kohalik 
omavalitsus 

DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustusega juhud  

tööstus- ja laohoonete rajamiseks. 

Lisaks võib vald nõuda DP koostamist 

ehitussoovi korral puhkeotstarbelisele   
maa-alale. 

Palamuse vald 

 Palamuse alevik, Kaarepere küla 

ja Luua küla; 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise piirkonnad 

(reoveekogumisalad); 

 Pikkjärve, Kudina ja Nava külad. 

 

 Kõikidel arendatavatel ärimaa 

juhtfunktsiooniga maa-aladel; 

 Kõikidel arendatavatel tootmismaa 

juhtfunktsiooniga maa-aladel; 

 Kõikide reserveeritud  kompaktse 

hoonestuse põhimõttel arendatavatel 

elamumaadel;  

 Tehnomastide püstitamisel;  

 Ranna- ja kalda piiranguvööndis; 

 Väärtuslikel kultuuri-, maastiku- ja 

külamiljööga aladel (kogu Vooremaa; 

Palamuse, Änkküla, Luua; Toovere; 

Praaklima, Raigastvere ja Kaarepere 

Aruküla mägi), kui soovitakse tegeleda 

vastavalt peatükis 2.1 punktis 3 

loetletud arendustegevustega. 

Pala vald 

 Kodavere külas kavandatavad 

kompaktse asustusega maa-alad; 

 Pala ja Ranna keskuse maa; 

 Maa-ala Sääritsa külas Piirioja 

puhkealast lõuna suunas kuni 

Tõnsuke kinnistuni; 

 Miljööväärtuslikud alad; 

 Kadrina oja suudme lautrikoht; 

 Puhkeala, kui alal on planeeritud 

puhkemajanduslike teenuste 

osutamine või vajalik on 

liigendada ja korrastada puhkeala 

seesmist struktuuri. 

 Ranna ja kalda piiranguvööndis       

maa-ala jagamisel kruntideks; 

 Hajaasustatud kohtades maa-ala 

kruntideks jagamisel elamuehituse 

eesmärgil, kui soovitakse ehitada enam 

kui viiest pereelamust koosnevat 

hoonete gruppi; 

 Kämpingu või motelli rajamisel; 

 Autoteenindusjaama, bensiinijaama 

rajamisel; 

 Tootmise/tööstuse planeerimisel, kui 

tootmisest tulenevad negatiivsed mõjud 

(müra, saast, heitgaasid jms) väljuvad 

tootmismaa piiridest ning mõjutavad 

lähiümbrust või kavandatakse rajada 

üle 1000 m2 ehitusaluse pinnaga 

tootmis- või laohoonet;  

 Uue tootmisala planeerimisel. 

Põltsamaa vald 

 Põltsamaa linna ümbrus; 

 Adavere ja Kamari alevike ning 

Lustivere ja Esku külade elamute 

ja üldkasutatavate hoonete     

maa-alad. 

 

 Põltsamaa jõest 250 m ulatusse jäävate 

kruntide hoonestamiseks; 

 Juhul, kui ühele krundile kavatsetakse 

rajada enam kui üks elamu nii, et kahe 

elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 

500m või elamule lisaks rajatakse 

samale krundile enam kui 5 abihoonet; 

 Nii tihe- kui hajaasustusse 

paigutatavate teenindus-, kaubandus, 

tööstus- ja laohoonete rajamiseks. 

Lisaks võib vald nõuda DP koostamist 

ehitussoovi korral puhkeotstarbelisele   
maa-alale. 

Puurmani vald 

 Puurmani aleviku, Saduküla ja 

Pikknurme külade olemasolevad ja 

kavandatavad kompaktse 

asustusega territooriumi osad. 

Vallavalitsus võib otsustada, et 

detailplaneering tuleb koostada järgmistel 

juhtudel: 

 Olemasoleva katastriüksuse jagamisel 

enam kui kolmeks katastriüksuseks või 

kui soovitakse ühele katastriüksusele 

ehitada rohkem kui viis hoonet; 
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Kohalik 
omavalitsus 

DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustusega juhud  

 Avaliku veekogu kalda piiranguvööndis 

katastriüksuse jagamisel väiksemateks 

kui 1 ha suurusteks katastriüksusteks 

või kruntideks; 

 Ridaelamu või korruselamu ehitamisel; 

 Üle 1000 m2 ehitusaluse pinnaga 

tootmis-, lao- või ärihoone ehitamisel; 

 Olulist mõju omava tegevuse 

planeerimisel- territooriumile 

kavandatakse tegevust, millega 

kaasnev negatiivne mõju ümbritsevale 

keskkonnale ulatub kaugemale krundi 

piiridest; 

 Üle kümne inimese samaaegseks 

majutamiseks mõeldud majutushoone 

(kämpingu, motelli, puhkeküla, 

puhkebaasi vms) ehitamisel; 

 Spordikompleksi või avaliku supelranna 

rajamisel; 

 Sadama, lennuvälja, 

autoteenindusjaama või bensiinijaama 

ehitamisel; 

 Kui üldplaneeringus esitatud 

sihtotstarbeta maale soovitakse ehitada 

olemasolevale hoonekompleksile 

ligemale kui 100 m (välja arvatud 

juurdeehitus olemasolevale 

hoonekompleksile); 

 Üldplaneeringut muutva tegevuse 

kavandamisel; 

 Muudel õigusaktidest tulenevatel ja/või 

põhjendatud vajadusega juhtudel. 

Saare vald 

 

 Kääpa ja Voore külade keskused; 

 Koseveski küla keskus; 

 Saare mõis; 

 Kõik planeeritavad pere- ja 

ridaelamu-, tootmis-, kaubandus-, 

teenindus- ja büroohoone- ning 

puhke- ja virgestusmaad (v.a 

Linnutaja mäele telkimisplatsi 

kavandamine). 

 Kalda piiranguvööndis maa-ala 

jagamisel kruntideks;  

 Üldplaneeringus mitte ette nähtud uue 

kaubandus-, teenindus-, ja 

büroohoonemaa; 

 Puhke- ja virgestusmaa, pere- ja 

ridaelamumaa või tootmismaa 

planeerimisel;  

 Kui planeeritakse eraldiseisvat 

ridaelamut või sektsioonelamut või 

nende gruppi;  

 Kui planeeritakse üle 1000 m2 

ehitusaluse pinnaga tootmis- või 

laohooneid;  

 Kui planeeritakse üle 10 loomühiku 

(vastavalt õigusaktides kehtestatud 

normidele) mahutavaid 

loomakasvatushooneid;  

 Lennuvälja, autoteenindusjaama või 

bensiinijaama ehitamisel;  

 Üle kahekümne inimese samaaegseks 

majutamiseks mõeldud majutusasutuse 

(kämpingu, motelli, puhkeküla, 

puhkebaasi vms) ehitamisel;  

 Spordikompleksi või avaliku supelranna 

rajamisel;  
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Kohalik 
omavalitsus 

DP koostamise kohustusega alad DP koostamise kohustusega juhud  

 Hoone või rajatise planeerimisel 

katastriüksusse, kus paikneb 

muinsuskaitseobjekt või 

looduskaitsealune objekt või ala;  

 Uute avalike teede rajamisel;  

 Uue kalmistu rajamisel. 

Tabivere vald* 

 Tabivere alevik; 

 Saadjärve piiranguvöönd; 

 Rohelise võrgustiku alad.   

 Järgmiste juhtfunktsioonidega 

maaüksused: pere- ja ridaelamu maa, 

üldkasutatava hoone maa, tootmismaa, 

kaubandus-, teenindus- ja 

büroohoonete maa, korterelamu maa, 

põllumajandusliku tootmishoone ja 

rajatise maa; 

 Mistahes ehitise püstitamiseks, mille 

kõrgus maapinnast on 20 m või enam. 

Torma vald 

 Torma alevik; 

 Sadala alevik;  

 Leedi ja Kodismaa küla 

kavandatavad elamumaad (Sadala 

alevikuga piirnevad kavandatavad 

elamualad). 

 Kalda piiranguvööndis maa-ala 

jagamine kruntideks elamuehituse 

eesmärgil; 

 Kämpingu või motelli, 

puhkeotstarbeliste ärihoonete (majutus, 

toitlustus) rajamine; 

 Äri ja tootmismaa planeerimine. 

* Tabivere vallal on kehtestatud osa üldplaneering (mis käsitleb Tabivere alevikku ja Voldi, Tormi ning 

Valgma küla), seetõttu ei ole vallas muid alasid detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks määratud. 

Hetkel on koostamisel kogu valla haldusterritooriumi hõlmav üldplaneering. 

 Tiheasustusalad 2.3.

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on maareformi seaduse § 7 lg 4 tähenduses tiheasustusega 

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

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

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

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

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

tiheasustusalal on mõjutatud eelkõige majandustegevus, nt: ehituslubade väljaandmine, 

toiminguid kinnisvaraga, maksustamine, keskkonnakaitse ja loodushoid, piirangute 

kehtestamine, jäätmekäitlus, aadressisüsteem, liikluskorraldus, transpordisüsteem ja palju 

muud. 

Tabel 4 on toodud ülevaade Jõgevamaa piires kehtestatud üldplaneeringutega määratud 

tiheasustusaladest ning esialgne soovitus maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

käsitlemiseks. Ettepaneku tegemisel on lähtutud Statistikaameti kaardirakenduses kujutatud 

andmetest: elanike arv asustusüksustes ja elanike arv 1x1 km ruudustikus. 

Tabel 4. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega määratud 

tiheasustusalad 

Kohalik 
omavalitsus 

Tiheasustusalad Käsitlemine maakonnaplaneeringus 

Jõgeva linn Jõgeva linn. Arvestada. 

Põltsamaa linn Põltsamaa linn. Arvestada. 

Mustvee linn 

Mustvee linna 

kompaktselt 

hoonestatud alad ja 

perspektiivsed 

Arvestada. 
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Kohalik 
omavalitsus 

Tiheasustusalad Käsitlemine maakonnaplaneeringus 

elamualad. 

Jõgeva vald 

Jõgeva, Kuremaa, Laiuse 

ja Siimusti alevike ning 

Kurista, Vaimastvere ja 

Õuna külade kompaktse 

asustusega alad. 

Arvestada: 

 Jõgeva aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku 

ääres asuvad põllumaad). Alevikus elanikke 508. 

 Kuremaa aleviku kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku 

ääres asuvad põllumaad ja hajusamalt asustatud alad). 

Alevikus elanikke 296.  

 Siimusti alevik kompaktselt asustatud ala (v.a aleviku 

ääres asuvad põllumaad ja hajusamalt asustatud alad). 

Alevikus elanikke 696. 

 Vaimastvere küla kompaktselt asustatud ala. Külas 

elanikke 254, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 

163. 

Ettepanek tiheasustusalana täpsustada: 

 Laiuse alevikus tiheasustusalaks olemasolev kompaktselt 

hoonestatud ala (v.a Kuremaa teest kirdes asuvad 

tootmis- ja ühepereelamu alad, sest 1x1 km ruudustiku 

alal elab seal 34 inimest). Alevikus elanikke 371. 

Mitte arvestada: 

 Kurista küla kompaktse asustusega alad. Külas elanikke 

228, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 85. 

 Õuna küla kompaktse asustusega alad. Külas elanikke 

130, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 23. 

Kasepää vald 

Raja, Kükita ja Tiheda 

külade tihedamalt 

asustatud alad. 

Arvestada: 

 Raja küla tihedamalt asustatud ala. Külas elanikke 395, 

küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 198. 

 Kükita küla tihedamalt asustatud ala. Külas elanikke 188, 

küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 129. 

 Tiheda küla tihedamalt asustatud ala. Külas elanikke 170, 

küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 157. 

Pajusi vald 

Pisisaare küla keskus, 

Vägari küla kompaktselt 

asustatud ala. 

Arvestada: 

 Pisisaare küla keskuse kaguosa (v.a põllumaad). Külas 

elanikke 277, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 

247. 

 Vägari küla kompaktselt asustatud ala. Külas elanikke 

198, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 174. 

Palamuse vald 

Palamuse alevik, 

Kaarepere küla keskus 

ja perspektiivne 

elamuala ning Luua küla 

keskus. 

Arvestada: 

 Palamuse alevik. Alevikus elanikke 472. 

Ettepanek tiheasustusalana täpsustada: 

 Kaarepere külas tiheasustusalaks küla keskus (v.a 

külakeskuses asuvad põllumaad). Külas elanikke 263, 

küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 195. 

 Luua küla keskuses tiheasustusalaks olemasolev 

kompaktselt hoonestatud ala. Külas elanikke 298, küla 

keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 221. 

Pala vald Ei ole ÜP-ga määratud. 

Ettepanek määrata tiheasustusalaks: 

 Pala küla keskuse kompaktselt asustatud ala. Külas 

elanikke 211, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 

169. 

Põltsamaa 
vald 

Adavere ja Kamari 

alevike ning Lustivere ja 

Esku külade elamute ja 

üldkasutatavate hoonete 

maa-alad. 

Arvestada: 

 Adavere aleviku elamute ja üldkasutatavate hoonete 

alad. Alevikus elanikke 567. 

 Kamari aleviku elamute ja üldkasutatavate hoonete alad. 

Alevikus elanikke 164. 

 Lustivere küla elamute ja üldkasutatavate hoonete alad. 

Külas elanikke 444, küla keskuses 1x1 km ruudustikus 
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Kohalik 
omavalitsus 

Tiheasustusalad Käsitlemine maakonnaplaneeringus 

elanikke 332. 

 Esku küla elamute ja üldkasutatavate hoonete alad. 

Külas elanikke 316, küla keskuses 1x1 km ruudustikus 

elanikke 251. 

Puurmani vald 

Puurmani alevik, 

Saduküla ja Pikknurme 

külade kompaktse 

asustusega territoorium. 

Arvestada: 

 Puurmani aleviku kompaktselt asustatud ala. Alevikus 

elanikke 514. 

 Saduküla küla kompaktselt asustatud ala (v.a põhja pool 

asuvad tootmisalad). Külas elanikke 160, küla keskuses 

1x1 km ruudustikus elanikke 135. 

Mitte arvestada: 

 Pikknurme küla kompaktselt asustatud ala. Külas 

elanikke 150, küla keskuses 1x1 km ruudustikus elanikke 

64. 

Saare vald 
Kääpa ja Voore külade 

keskused. 

Ettepanek tiheasustusalana täpsustada: 

 Voore küla keskuses tiheasustusalaks määrata Voore 

paisjärvest lõuna pool asuv kompaktse asustusega ala. 

Külas elanikke 281, küla keskuses Voore paisjärvest 

lõuna pool asuvas kompaktse asustusega alas 1x1 km 

ruudustikus elanikke 200. 

 Kääpa küla keskuses tiheasustusalaks määrata 

kompaktse asustusega ala. Külas elanikke 250, küla 

keskuse kompaktse asustusega alas 1x1 km ruudustikus 

elanikke 111. 

Tabivere vald* 

Tabivere alevik ja 

Maarja-Magdaleena küla 

(endine Maarja küla). 

Arvestada: 

 Tabivere aleviku kompaktselt asustatud ala. Alevikus 

elanikke 971. 

 Maarja-Magdaleena küla. Külas elanikke 547, küla 

keskuse kompaktse asustusega alas 1x1 ruudustikus 

elanikke 93. 

Torma vald Torma alevik. 

Arvestada:  

 Torma aleviku kompaktselt asustatud ala. Alevikus 

elanikke 396. 

* Tabivere vallal on kehtestatud osa üldplaneering, mis käsitleb Tabivere alevikku ja Voldi, Torma ning 

Valgma küla. Hetkel on koostamisel uus üldplaneering. 

 Asustuse arenguvõimalused 2.4.

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

üleriigilist tasakaalustamist, eeskätt maakonnakeskuste võrgu kaudu, sest väikelinnad ja       

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

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

elanikkonna soovidega. Tulenevalt vältimatutest rahvastikumuutustest kahanevad paljud       

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

Väikelinnade ja maapiirkonna asustuse püsimajäämist tuleb neis tingimustes soodustada nende 

parema sidustamise kaudu maakonnakeskuste jt suuremate linnadega toimepiirkondade sees. 

Siin on abi peamiselt maakondliku ühistranspordikorralduse parandamisest, mis peab täiendama 

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

andmesideühenduse, erinevate e-teenuste ja kaugtöövõimaluste pakkumine kõikjal Eestis. 
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Asustuse pikaajalist arengut peaksid muutma ning juhtima toimepiirkonnad ja nendevahelised 

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

keskusteks määratud Jõgeva ja Põltsamaa linnad. Toimepiirkonna keskusteks ei loeta vaid linna, 

vaid linnapiirkonda, mis haarab endasse keskuse ja lähialad. Jõgeva maakonnas on selline 

linnapiirkond ette nähtud Jõgeva linna ümber. 

Toimepiirkondade ulatus ja suurus täpsustatakse maakonnaplaneeringu edasisel koostamisel. 
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3. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt on viimastel aastakümnel selgesti kahanenud 

teenuste kättesaadavus maapiirkondades. Olukorda on halvendanud nii ettevõtete otsused oma 

tegevuspunkte sulgeda (postkontorid, pangakontorid jt), riigi otsused tõmmata ametiasutuste 

võrku koomale kui ka – rahvaarvu vähenemise tagajärjel – väikeste teeninduskeskuste ebapiisav 

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

muutuvad püsiasustuseta piirkondadeks. Inimene peab saama lähikonnast otstarbekal viisil 

esmatähtsaid teenuseid ning pääsema ühissõidukiga iga päev maakonnakeskusse. Esmatähtsate 

teenuste9 kättesaadavuse problemaatikaga on tegeldud põhjalikult maakondade sotsiaalse 

infrastruktuuri teemaplaneeringuis, mida tuleb samuti arvesse võtta. 

Sotsiaalse infrastruktuuri (edaspidi SI) teenuste kättesaadavust on analüüsitud Jõgeva 

maavanema 4. juunil 2010 kehtestatud Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus 

„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“. Andmete uuendamiseks ning muutuste selgitamiseks viis 

Jõgeva Maavalitsus 2014. aasta suvel läbi küsitluse kohalike omavalitsuste spetsialistidega. 

Küsitluses uuriti kohalikelt omavalitsustelt järgmist: 

 milliste teenuste kättesaadavus on täna probleemsem, võrreldes SI teemaplaneeringus 

käsitletuga; 

 millised teenused on täna paremini kättesaadavad, võrreldes SI teemaplaneeringus 

käsitletuga; 

 millised SI teenindusobjektid asuvad paikkondades 2014. aastal; 

 milliseid SI teenindusobjekte on pärast SI teemaplaneeringu kehtestamist renoveeritud 
või juurde rajatud/ehitatud; 

 milliseid SI teenindusobjekte on pärast SI teemaplaneeringu kehtestamist suletud ja 
millistele suletud objektidele on leitud alternatiivne kasutusviis; 

 milliseid SI teenindusobjekte ähvardab lähitulevikus (kuni 5 aasta jooksul) sulgemine või 

ümberprofileerimine. 

Küsitluse tulemused on toodud järgnevates peatükkides. 

 Haridus 3.1.

Viimane aastakümme on näidanud, et maakonna rahvaarv väheneb. Rahvaarvu vähenemise 

tulemusena on märkimisväärselt kahanenud õpilaste arv. Statistikaameti andmetel oli 

2000/2001. õppeaasta alguses Jõgeva maakonna koolides 6353 õpilast. 13 aastat hiljem on 

õpilasi peaaegu poole võrra vähem – 2013. a sügisel oli õpilaste arv 3288. Alates 2007. aastast 

on õpilaste arvu vähenemine aeglustunud (Joonis 13). Kõige enam on vähenenud 1.-6. klassi 

õpilaste arv ning kõige vähem gümnaasiumiõpilaste arv.  

                                                
9 Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutes käsitleti teenustena esialgu alushariduse (lastehoid), alghariduse, 

põhihariduse ja üldkeskhariduse pakkumist, perearsti teenust, ravimimüüki (apteek), seltsimaja (kogukonnakeskus), 

teeninduskeskuse kättesaadavust ja postiteenust. Neile lisandusid teenused, mida pakuvad pank, päevakeskus, 

raamatukogu, avalik internetipunkt, staadion, kultuurikeskus, rahvamaja, spordiväljak, spordisaal (võimla) ning 

esmatarbekaupade müük (kauplus/kauplusauto).  
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 13. Õpilaste arv üldhariduskoolides õppeaasta alguses aastatel 2000-2013 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on 2014/2015. õppeaasta alguses Jõgeva maakonnas      

48 haridusasutust: 13 lasteaeda, 2 algkooli, 5 lasteaed-algkooli, 5 lasteaed-põhikooli, 7 põhikooli 

(sh 1 erivajadustega lastele), 6 gümnaasiumi (sh 1 täiskasvanute keskkool), 2 kutsekooli ja        

8 huvikooli (muusika-, kunsti- ja spordikoolid). Nimetatud haridusasutuste paiknemine 

maakonnas on toodud Joonis 14. 

 

Andmed: Eesti Hariduse Infosüsteem, seisuga 01.09.2014 

Joonis 14. Haridusasutused Jõgeva maakonnas 
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Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2010) 

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

mõningates kantides (paikkondades) peeti ebapiisavaks alushariduse (lasteaed/lastehoid) ja 

alghariduse (1-6 klass) kättesaadavust ning pooltes paikkondades peeti võimalikuks ohuks nii 

alg- ja põhihariduse kui ka gümnaasiumihariduse kättesaadavuse halvenemist. 

Maavalitsuse poolt läbiviidud küsitlusest selgus, et võrreldes SI teemaplaneeringus käsitletuga on 

hariduse kättesaadavus halvenenud Palamuse, Puurmani, Torma, Tabivere ja Kasepää valdades. 

Põhjusena on välja toodud: 

 liiga pikk aeg, mis kulub laste koolijõudmiseks – ühistranspordi marsruut on 
ebaotstarbekas või puudulik (Palamuse ja Puurmani valdades); 

 koolide sulgemine (Kasepää vald Raja paikkond); 

 haridusasutuse ümberkorraldamine (Puurmani ja Tabivere paikkondades muudeti 
gümnaasium põhikooliks – gümnaasiumihariduse omandamine toimub väljaspool valda; 
Torma vallas Sadala paikkonnas muudeti Sadala Põhikool 6-klassiliseks). 

Küsitlusest selgus, et lähima viie aasta perspektiivis nähakse ohtu haridusasutuse sulgemiseks 

või ümberkorraldamiseks algkooli tasemel Palamuse vallas Luua paikkonnas ning gümnaasiumi 

tasemel Palamuse paikkonnas. Kutsekooli sulgemise ohtu nimetati Põltsamaa vallas. 

Küsitlusest selgus, et paranenud on põhihariduse kättesaadavus Pala valla ja Torma valla 

paikkondades. Kättesaadavuse paranemise põhjuseks nimetati koolide renoveerimist. Võrreldes 

SI teemaplaneeringus käsitletud seisuga on enamus valdades juurde ehitatud lasteaed. 

Renoveeritud on põhikoolihooned Torma ja Puurmani paikkondades, kutsekoolid Luua ja 

Põltsamaa ümbruse paikkondades ning gümnaasium Palamuse paikkonnas. 

Haridusränne ehk õpiränne 

Statistikaameti koostatud analüüsis „Toimepiirkondade määramise raport“ uuriti 

gümnaasiumitaseme õpilaste haridusrännet. Haridusrände analüüsi tulemused kinnitavad, et 

tugevates tõmbekeskustes käib koolis õpilasi peaaegu kõikidest maakonna paikkondadest. 

Jõgeva maakonnas on gümnaasiumirände sihtkohtadeks Jõgeva ja Põltsamaa linnad, vähemal 

määral Mustvee linn ja Palamuse alevik. Üle maakonna piiri liigutakse gümnaasiumisse Tartu 

linna, seda eriti suures osas maakonna lõunapoolsematest paikkondadest. Olulisteks üle 

maakonna piiri toimuva gümnaasiumirände sihtkohtadeks on veel Tartumaal Alatskivi ja Lähte 

alevikud. Naabermaakondadest liigub Jõgevamaa gümnaasiumidesse õpilasi Ida-Virumaalt 

Mustvee linna ja Viljandimaalt Põltsamaa ning Jõgeva linnadesse. Gümnaasiumiõpilaste 

haridusränne on kujutatud alljärgneval joonisel. Joonisel on eraldi kajastatud rände osakaal 

paikkonnas õppivatest gümnaasiumiõpilastest protsentides (30-100%) (Joonis 15). 

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

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

suundumused näitavad väikeste keskuste olulisust, tõstes esile asulad, mis töörände seisukohalt 

tõmbekeskuseks ei sobinud, kuid kus asuv gümnaasium kasvatab sealset päevarahvastikku 

olulisel määral.10 

                                                
10 Toimepiirkondade määramise raport. Siseministeerium, 2014 
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Allikas: Toimepiirkondade määramise raport. Siseministeerium, 2014 

Joonis 15. Gümnaasiumiõpilaste õpiränne, REL 2011 

Põhikooliõpilaste haridusrände selgitamiseks edastas Haridusministeerium Jõgeva maakonnas 

elavate või maakonnas põhihariduse statsionaarses õppevormis õppivate õpilaste (va õpilased 

hariduslike erivajadustega õpilaste koolides) andmed külade täpsusega. Andmed näitasid, millises 

põhikoolis käivad Jõgeva maakonnas elavad õpilased ning kust tullakse Jõgevamaa 

põhikoolidesse väljastpoolt maakonda 2013/2014. õppeaasta seisuga.  

Jõgevamaaga seotud põhikooliõpilaste haridusrändes osales 2013/2014. õppeaastal 2804 õpilast. 

Nendest 91% elavad ja õpivad Jõgeva maakonnas. Haridusrändes osalejatest 4% käib põhikoolis 

väljaspoole Jõgeva maakonda, kõige enam Tartu maakonda (2%). Jõgeva põhikoolidesse käib 

väljastpoolt maakonda 5% haridusrändes osalejatest. Kõige enam tullakse põhikooli Tartumaalt 

(3%) ja Ida-Virumaalt (1%).  

Põhikoolis õppivate õpilaste ränne kantide (paikkondade) täpsusega on esitatud alljärgneval 

joonisel (Joonis 16). 
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Andmed: Haridusministeerium, 2014 

Joonis 16. Põhikooliõpilaste õpiränne 2013/2014 õppeaastal  

Hariduse arenguvõimalused 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ kohaselt on olulisim väljakutse koolivõrgu 

ümberkorraldamine vastavalt õpilaste arvu muutumisele ja maakonna tasakaalustatud 

piirkondliku arengu ülesandele. Nimetatud väljakutset on käsitlenud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi tellimusel koostatud Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 

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

22 tavaüldhariduskooli asemel 2020. aastaks alles jääma 13. Tänaseks on mitmed koolivõrgu 

muutused juba käima lükatud – Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi asemel 

alustasid 2013. aasta sügisel õppetööd Jõgevamaa Gümnaasium (riigigümnaasium) ja Jõgeva 

Põhikool. Alates 2014. aasta sügisest tegutseb Tabivere Gümnaasiumi asemel Tabivere Põhikool.  

Oluline on tagada põhikooliharidus paikkondades, kus praegu on olemas põhikool ning kus 

põhikoolihariduse tagamine on jätkusuutlik.  

 Teenuste kättesaadavus 3.2.

Jõgeva maakonna 2010. a kehtestatud sotsiaalse infrastruktuuri (SI) teemaplaneeringus leiti, et 

probleemseteks teenusteks on ühistransport, alusharidus (lastehoid), seltsimajad ja rahvamajad, 

pangateenused ja esmatarbekaupade (kaupluste) kättesaadavus. Ühistranspordi kesine 

kättesaadavus oli suurimaks probleemiks ning kõige halvem olukord oli Pala, Tapiku ja Pilu 

paikkondades. Kõige rohkem probleeme teenuste kättesaadavusega oli Saare vallas Kääpa, 

Vanassaare ja Halliku paikkonnas ning Pajusi vallas Kütimäe paikkonnas. Sotsiaalse 

infrastruktuuri teenuste kättesaadavust võis lugeda heaks või rahuldavaks Siimusti, Vaimastvere, 

Puurmani, Esku, Kamari, Lustivere, Võisiku, Tabivere ja Põltsamaa ümbruse paikkondades. 
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2014. aastal viidi kõikides Jõgevamaa kohalikes omavalitsustes läbi küsitlus, et kaardistada 

tänase seisuga paikkondades esinevad probleemsed ja suletud teenused. Samuti sooviti teha 

kindlaks, milliste teenuste kättesaadavus on võrreldes 2010. a teemaplaneeringuga paranenud, 

mida ähvardab sulgemine või mida kohalike omavalitsuste hinnangul oleks vajalik juurde lisada 

(Lisa 1). Küsitlusest selgus, et kõige probleemsemateks teenusteks maakonnas on panga- ja 

postiteenus. 

Viimase 4 aasta jooksul on Jõgevamaa neljas paikkonnas suletud pangaautomaat. 2010. a 

seisuga oli toimiv pangateenus Põltsamaa ümbruses, tänaseks on seal suletud ühe panga kontor 

kahest. Säilinud on Swedbank ja ka SEB panga sularahaautomaadid. Need tendentsid on 

vähendanud konkreetse panga kliendi teenuse kättesaadavust Põltsamaa linna ümbritsevate 

paikkondade elanikele. Küllaltki probleemne oli pangateenuse kättesaadavus maakonna idaosas 

2010. a teemaplaneeringu koostamise ajal, tänaseks ei ole seis seal paranenud. Lisaks on 

pangaautomaat kolmes paikkonnas ka suletud (Kääpa, Pala, Voore), samuti on lõpetanud 

klientide teenindamise pangabuss. Pangaautomaatide kaotamine maapiirkondades on paraku 

täna probleem, mis muudab kohalike elu keerulisemaks ja seda eriti vanemate inimeste 

seisukohalt, kes on harjunud sularaha välja võtma.  

Teiseks enim halvenenud teenuseks on küsitluse alusel hinnatud postiteenuse kättesaadavust. 

Postkontoreid on suletud kokku kuues paikkonnas ning teenuse kättesaadavus on problemaatiline 

ca 30% paikkondades. Viie aasta perspektiiviga suletakse postkontorid arvatavasti veel kolmes 

paikkonnas (Pala, Lustivere ja Adavere). Postkontorite sulgemine on samuti tendents kogu Eesti 

ulatuses, sest postiteenuse kasutamine on vähenenud. Postkontorid ja/või pangaautomaadid on 

ainukesed sularaha väljavõtmise kohad, mida kasutavad enim  eakad inimesed. Seega 

postkontorite ning pangaautomaatide üheaegne sulgemine, võib kohati tekitada tõsiseid 

probleeme vanemaealistele inimestele. 

Teenuste kättesaadavus on enim vähenenud piirkondades, kus ka rahvaarvu vähenemine on 

olnud suurem. See võib omakorda süvendada asustuse hääbumist, sest inimestel on nendes 

kohtades elamine vägagi problemaatiline. Samas ei ole võimalik pakkuda kõiki teenuseid 

paikkondades, kus on vähe elanikke. Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ tuuakse välja oht, kus 

regionaalarengu toetuste abil ja haldusterritoriaalse korralduse killustumise tingimustes 

arendatakse maakonnas välja laiahaardeline sotsiaalne taristu, mida ei suudeta täita sisuga 

(inimesed, tegevused) ning mille ülalpidamiseks kulub liialt palju ressurssi. Seetõttu tuleks 

teenuste planeerimisel võtta arvesse ka rahvastiku uuringut või parandada teenuste 

kättesaadavust muul viisil, kui konkreetsete teenuspunktide lisamisega (nt ühistranspordi 

arendamise näol, parem ühendus teeninduskeskusega).  

Teenuste kättesaadavuse küsitluse andmetel on, võrreldes teemaplaneeringuga, mõningatesse 

paikkondadesse lisandunud sotsiaalseid teenuseid võimaldavaid asutusi: 

 Pajusi paikkond – seltsimaja; 

 Pala paikkond – sotsiaalteeninduspunkt ja noortekeskus; 

 Voore paikkond – noortetuba. 

Pajusi valda ehitatud seltsimaja võib olla ka põhjuseks, miks sotsiaalse teenuse kättesaadavus 

Adavere paikkonnas on paranenud. 

Võrreldes 2010. a teemaplaneeringuga võib öelda, et enim on paranenud spordiväljakute, 

seltsimajade ja raamatukogude poolt pakutavate teenuste kättesaadavus ning seda kõige 

rohkem maakonna läänepoolsetes paikkondades. Maakonna idaosas on paranenud alg- ja 

põhihariduse kättesaadavus ning lastehoiuteenus. 

Teenuste kättesaadavuse arenguvõimalused 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt sõltub kohalik elukeskkond nii kohapeal kui ka 

lähiümbruses pakutavatest töökohtadest ja teenustest. Teenuste kättesaadavuste tagamine on 

üks eesmärk asustuse kujundamisel, mida tuleb rakendada toimepiirkondade sisesel ja 

omavahelisel sidustamisel. Püsiasustuse alalhoidmiseks peab kõigis maakohtades olema aasta 

ringi sõidukõlblik avalik teedevõrk, võimalus liituda mõistliku hinna eest elektrivõrguga ja kiire 
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andmesidevõrguga ning saada joogivett. Inimene peab saama lähikonnast otstarbekal viisil 

esmatähtsaid teenuseid ning pääsema ühissõidukiga iga päev maakonnakeskusse. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb, et teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne 

kättesaadavuses on tähtis osa kergliiklusteede võrgustikul, mis ühendab suuremad asulad oma 

lähialadega ja tagab parema ligipääsetavuse. Oluline on ka toimepiirkonnasisese ühistranspordi 

kvaliteet ning andmesidevõrkude kättesaadavuse tagamine. 
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4. MAJANDUSTEGEVUS JA ETTEVÕTLUSKESKKOND 

Majandusaktiivsus ning hea ettevõtluskeskkond on iga kohaliku omavalitsuse arengu mootoriks, 

mis kujundab maakonna ilme. Siinkohal mängivad olulist rolli lisaks erialase väljaõppega tööjõu 

olemasolule ka looduslikud eeldused ning ajalooliselt kujunenud majandusvaldkonnad. Viljakad 

mullad ning suur põllumajandusliku maa osatähtsus, lisaks paiknemine Peipsi järve ääres ning 

mõõdukas parasvöötmeline kliima, on põhjusteks, miks üle 40% kõikidest Jõgevamaa 

ettevõtetest tegutses 2013. a seisuga primaarsektoris11 (Joonis 17).  

 
Andmed: Statistikaamet 

Joonis 17. Ettevõtete osakaal tegevusvaldkondades 2013. aastal Jõgeva maakonnas 

Maakonnas on peamiselt väikese töötajate arvuga ettevõtted. 2013. a seisuga oli kõikidest 

ettevõtetest alla 10 töötajaga ligikaudu 95%. Üle 50 töötajaga ettevõtteid on tänase seisuga 

kokku 13. Jõgeva ja Põltsamaa linnades on selliseid ettevõtted 5, Jõgeva vallas 3, Puurmani ja 

Tabivere vallas 2 ning Palamuse ja Põltsamaa vallas 1.12 Kõiki loetletud kohalikke omavalitsusi 

iseloomustab logistiliselt hea asukoht tehnilise infrastruktuuri suhtes, mis omakorda soodustab 

selliste ettevõtete koondumist. 

Majandussektorite osakaalu muutus viimase 13 aasta jooksul näitab primaarsektori mõningast 

langustrendi ning tertsiaarsektori13 kasvu. Samas on viimase 4 aastaga majandussektorite 

osakaal olnud stabiilne ning muutused protsentuaalselt väikesed. Sekundaarsektor14 on alates 

2003. a kasvanud, kuid analoogselt teiste sektoritega viimasel neljal aastal püsinud siiski           

ca 20%-lise kasvu piirimail (Joonis 18).  

                                                
11 Primaarsektor - põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus 

12 Statistikaameti andmebaas 

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

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

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

sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused 
14 Sekundaarsektor - mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja auruvarustus, veevarustus, kanalisatsioon, 

jäätme- ja saastekäitlus, ehitus 

Põllumajandus, 
metsamajandus ja 

kalapüük; 42% 

Hulgi- ja 
jaekaubandus; 

mootorsõidukite ja 
mootorrataste 
remont; 12% 

Ehitus; 
8% Töötlev tööstus; 7% 

Kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane 
tegevus; 6% 

Muud teenindavad 
tegevused; 5% 

Veondus ja laondus; 
5% 

Muud; 15% 
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 18. Majandussektorite osakaal Jõgeva maakonnas 2000-2013 

Haldusüksuste kaupa joonistuvad välja peamised primaarsektorit vedavad kohalikud 

omavalitsused – Jõgeva, Põltsamaa, Torma, Pajusi ja Palamuse vallad. Seevastu maakonna 

suurimatesse linnadesse (Jõgeva, Põltsamaa) on koondunud pigem tertsiaarsektoris tegutsevad 

ettevõtted, mis on linnalistele asulatele ka igati iseloomulik (Joonis 19). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 19. Keskmine sektoriline jaotus haldusüksuste kaupa perioodil 2000-2013 

Ettevõtete arv haldusüksustes tegevusvaldkondade kaupa kirjeldab ilmekalt seda, mis on 

kohaliku omavalitsuse jaoks suurim majandusvaldkond (Joonis 20). Jooniselt on välja jäetud 

primaarsektori osakaal, kuna see on kõigis haldusüksustes nii suur ning seega oleks graafikul 

liialt domineeriv.  
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 20. Ettevõtete tegevusvaldkonnad ja ettevõtete arv (va primaarsektor) 

haldusüksustes 

 Põllumajandus 4.1.

Põllumajandusmaa pindala 2012. aastal oli 820 km2, mis moodustab maakonna kogupindalast 

31%, millest kasutuses on 542 km2 (66%). Peamised põllumajanduspiirkonnad paiknevad 

Põltsamaa ümbruses ning maakonna keskosas, kus on valdavad kõrgema viljakusega mullad 

(Joonis 21), mis ületavad Eesti põllumuldade keskmise viljakuse.15 Valdavateks muldadeks on 

leostunud ning leetjad liivsavimullad. Põllukultuuridest kasvatatakse peamiselt teravilja (talinisu, 

suvinisu, oder), rapsi, rüpsi ning kartulit. Kogusaagikus on aga suurim teravilja puhul. 

Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731 kehtestatud maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt määrati 

maakonnas kõrge viljelusväärtusega põllumaad. Võrreldes 2004. aastal kehtestatud 

teemaplaneeringut 2014. aastal Eesti Maaülikooli poolt teostatud väärtuslike 

põllumajandusmaade uuringuga „Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine“ selgub, et 

teemaplaneeringuga määrati oluliselt väiksem hulk põllumajandusmaid väärtuslikeks, kui seda 

näitab koostatud analüüs (Joonis 21). Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määrati 

väärtuslikuks põllumaad, mille mulla viljakus oli 2002. aasta Maa-ameti andmetel vähemalt       

50 hindepunkti. Eesti Maaülikooli koostatud analüüs arvestab lisaks mulla viljakusele 

(boniteedile) põllumassiivi pindala ja kuju, kaugust suurematest teedest ja asulatest, kaugust 

lähima põllumassiivini,  maaparandussüsteemide olemasolu põllumassiivis ja reljeefi konarlikkust. 

                                                
15 Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine, Eesti Maaülikool, 2014 
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Andmed: Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ja Eesti 

Maaülikooli koostatud uuring „Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine“  

Joonis 21. Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Statistikaameti andmetel on põllumajandusmaa pindala Jõgevamaal mõõdukalt kasvanud. Kõige 

suurem on põllumassiivide osakaal Palamuse, Põltsamaa, Tabivere ja Pajusi valdades (Tabel 5), 

moodustades ca 40% kogu kohaliku omavalitsuse pindalast. Väiksem on põllumassiivide osakaal 

Kasepää vallas ning Põltsamaa linnas. Põllumassiive ei eksisteeri Jõgeva ja Mustvee linnades. 

Tabel 5. Jõgeva maakonna põllumassiivide pindala KOV lõikes 

Kohalik 

omavalitsus (KOV) 

Põllumassiivi 

pindala (ha) 

KOV pindala 

(ha) 

Põllumassiivi 

osakaal KOV 

pindalast 

Palamuse vald 8339,62 21588 39% 

Põltsamaa vald 15571,65 41687 37% 

Tabivere vald 7185,95 20040 36% 

Pajusi vald 7140,99 23247 31% 

Jõgeva vald 13464,94 45880 29% 

Pala vald 4468,29 15671 29% 

Torma vald 8918,72 34926 26% 

Puurmani vald 6368,39 29256 22% 

Saare vald 4714,63 22471 21% 

Kasepää vald 468,19 4087 11% 

Põltsamaa linn 59,72 599 10% 

Allikas: PRIA kaardirakendus, https://kls.pria.ee/kaart/, andmed seisuga 16.09.2014 

Jõgevamaal tegutseb Eesti Taimekasvatuse Instituut, kes koostöös Eesti Maaülikooliga keskendub 

aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamisele toodangu kvaliteedi ja 

https://kls.pria.ee/kaart/
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konkurentsivõime suurendamise eesmärgil. Eesti Taimekasvatuse Instituut loodi Jõgeva 

Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ümberkorraldamise tulemusena, mistõttu 

jätkatakse ka põllumajanduskultuuride sordiaretuse ning agrotehnoloogiliste uuringute 

valdkonnas16. Nimetatud instituudi olemasolu ning tegutsemine just Jõgeva maakonnas 

võimaldab tihedat koostööd põllumajandustootjatega, mistõttu saab teadussaavutusi kiiresti ka 

praktikas rakendada ning seetõttu tõsta Eesti põllumajandussaaduste kvaliteeti ja 

konkurentsivõimet ka välisturgudel. Seetõttu näebki Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

Jõgeva maakonnas eelisarendatava kasvuvaldkonnana eeskätt põllumajandusuuringuid ja 

sordiaretust. 

Loomakasvatuse poolest kuulub Jõgevamaa vaieldamatult riigi paremiku hulka. Veiste arvu 

poolest ületas Jõgeva maakonda 2013. aastal vaid Järva, Lääne-Viru ja napilt ka Pärnu maakond. 

Piimalehmade arvu poolest edestab Jõgeva maakonda 2013. aasta andmete põhjal nii Järva kui 

ka Lääne-Viru maakond (vastavalt 14 600 ja 11 900 isendit). Sigade arv on vaid Viljandi ja 

Lääne-Viru maakonnas suurem, kui Jõgeva maakonnas (vastavalt 123 200 ja 59 700). 

Vastupidiselt oli lammaste ja kitsede arv Jõgevamaal 2013. aastal, võrreldes teiste 

maakondadega, kõige väiksem. Loomakasvatustoodangu valdkonnas oli Jõgeva maakond liha 

tootmises 2013. aastal Harju (22 861 t) ja Viljandi (16 767 t) maakonna järel kolmandal kohal. 

Piimatoodangu poolest on Jõgeva maakond samuti kolmandal kohal, mis näitab maakonna olulist 

tähtsust loomakasvatuse seisukohast kogu Eesti mastaabis.17  

Statistikaameti andmetel suurenes Jõgeva maakonna veiste arv perioodil 2011-2013 ca 17%, 

sigade arv ca 8% ja piimalehmade arv ca 6% võrra. Lammaste ja kitsede arv on nimetatud 

perioodil vähenenud ja seda ca 20% võrra.  

Loomakasvatustoodang on maakonnas olnud üsna stabiilselt eesrindlik, moodustades viimastel 

aastatel üle 9000 tonni. 2013. aastal moodustas lihatoodang 9795 t, millest veiseliha oli 1020 t 

ja sealiha 8739 t. Piimatoodang on viimasel kolmel aastal (2011-2013) kasvanud ca 9%, 

ulatudes 2013. a 80 712 tonnini.  

Käesoleva aruande koostamisel analüüsiti suuremate loomakasvatushoonete, 400 ja enam 

looma, paiknemist Jõgeva maakonnas (Joonis 22). Üle 400 loomaga loomakasvatushoonetes 

kasvatatakse veiseid ja sigu, selliseid hooneid on maakonnas kokku 26. Suurem osa neist jääb 

Põltsamaa ümbrusse (ca 23 km raadiusesse), kus asub  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlik ala. Põltsamaa ümbrusest eemale jäävad suuremad loomakasvatushooned 

paiknevad Palamusel (üle 9900 sea; 1001-1300 veist), Tormas (1001-1300 veist), Sadala lähistel 

(1001-1300 veist) ja Laiusel (3001-5300 siga; 701- 1000 veist).  

Jõgeva maakonna nitraaditundliku ala sisse jääb 17 loomakasvatushoonet. Üheksas hoones on 

seakasvatus ja kaheksas hoones toimub veisekasvatus. Suurimad veisekasvatused on Sadukülas 

ja Eskus (1500 ja enam looma) ning Kalanas (1001-1300 veist). Suurimad seakasvatused 

nitraaditundlikul alal asuvad Altnurgal, Härjanurmel ja Nõmavere lähistel (kõigis hoonetes    

3001-5300 isendit).  

Võttes omakorda arvesse nitraaditundliku ala sisse jäävaid kaitsmata põhjaveega alasid, on 

näha, et mitmed loomakasvatushooned on ehitatud kaitsmata põhjaveega aladele. Kaitsmata 

põhjaveega piirkonnas on veevarustuse allikaks Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks, mis on ülemise 

30 m ulatuses tugevalt karstunud ja lõhestunud. Seetõttu on need alad ligipääsetavad 

reoainetele ja neist eelkõige lämmastikühendite infiltratsioonile. Arvuliselt on kaitsmata 

põhjaveega aladel 5 veise- ja 6 seakasvatushoonet. Kuna tegemist on  olemasolevate 

objektidega, peavad need hooned vastama kehtivatele standarditele ja ei tohi kujutada ohtu 

põhjavee reostuse seisukohast. Uute loomakasvatushoonete rajamisel Jõgeva maakonda on 

võimalik arvestada nitraaditundliku ala ja kaitsmata põhjaveega alade paiknemisega. Lisaks tuleb 

arvesse võtta kõiki kehtivaid seadusi, mis vastavate ehitiste rajamist reguleerivad.  

                                                

16 Eesti Taimekasvatuse Instituudi kodulehekülg, http://www.etki.ee/index.php 

17 Statistikaamet 



 

Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne 

 

34 / 71 

Rajades vastavaid hooneid, hoiustades ja kasutades mineraalväetiseid, sõnnikut ning silomahla 

nitraaditundlikule alal, tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata tingimustele, et kindlustada 

hoonete, mahutite ja muude rajatiste ja seadmete mitteläbilaskekindlus. Lähtuda tuleb 

vastavatest määrustest, nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjast ja tegevuskavast. 

Kõik suuremad loomakasvatushooned paiknevad suuremate ja kõrgema boniteediga 

põllumassiivide vahetus läheduses. 

 

Andmed: PRIA, 13.11.2014 

Joonis 22. Jõgeva maakonnas asuvad loomakasvatushooned, kus on 400 looma ja 

enam 

 Tööhõive ja töötus 4.2.

Ehkki Jõgeva maakonnas on enim ettevõtteid primaarsektoris (põllumajandus), pakub 

primaarsektor tööd kõige vähem. Selle põhjuseks võib lugeda põllumajandusvaldkonna 

mehhaniseerituse, mis tingib väiksema töötajate vajaduse. Sellest hoolimata iseloomustab 

Jõgevamaad Eesti keskmisest ja naabermaakondadest kõrgem põllumajanduses töötajate 

osakaal. 

Üle poole Jõgevamaa hõivatutest töötab teenindavas sektoris. Teine suur osa hõivatutest töötab 

sekundaarsektoris, mis on aastate lõikes olnud tõusuteel ning on viimastel aastatel jäänud 

pidama 30% piirimaile (Joonis 23). 
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 23. Hõivatute osatähtsus majandussektorites aastatel 2000-2013 

Hõivatute osakaal avalikus ja erasektoris on üleriigiliselt olnud küllalti stabiilne. Jõgeva 

maakonnas on avalikus sektoris töötajate osakaal olnud riigi keskmisest kõrgem. Viimastel 

aastatel on toimunud osakaalude ühtlustumine. Joonis 24 näitab, et Jõgeva maakonnas on 

tööhõive avaliku ja erasektori vahel võrreldes riigi keskmisega tasakaalus. 

 
Andmed: Statistikaamet 

Joonis 24. Hõivatute osatähtsus avalikus ja erasektoris 

Tööjõu haridustasemes on kolmanda taseme hariduse osakaal (kõrgharidus) langustrendis 

(Joonis 25). Eriti märgatav on see alates 2009. aastast, mil tõenäoliselt paljud kõrgharidusega 

inimesed rändasid majanduslanguse tõttu mujale tasuvamat teenistust otsima.  
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 25. Tööjõu haridustasemete osatähtsus Jõgeva maakonnas 2000-2013 

Töötuse tase on maakonnas olnud pikalt Eesti keskmisest kõrgem. Alles 2013. aastal langes 

töötuse tase Eesti keskmisest madalamale (7%-ni). Hüppeliselt tõusis töötus alates 2009. aastal 

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

määr tõusmas (Joonis 26). Antud trendide puhul saab tuua paralleeli alates 2010. aastast 

kasvanud ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtete arvu suurenemisega.  

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 26. Töötuse ja 15-64.a tööhõive määr Jõgeva maakonnas aastatel 2000-2013 

 Ettevõtluse ja majandustegevuse arenguvõimalused 4.3.

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

spetsialiseerumise väljaarendamine ja ära kasutamine. Selleks tuleb mitmepoolsetes 

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

hulgas ka linnade ruumilise planeerimise kaudu sobivad tingimused. 
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Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ kohaselt on oluline tööstustootmise edendamine linnades ja 

linnalähedastel aladel. Oluliste tegevustena on välja toodud: 

 Jõgeva vallas Painküla-Jõgeva tööstuspark ja selle väljaarendamine; 

 maakonna kaugtöökeskus-ettevõtlusinkubaatori uuringu ja analüüsi teostamine; 

 piirkondliku tähtsusega ettevõtlus- ja tööstusalade arendamine; 

 Peipsi-äärse ettevõtluspiirkonna arendamine. 

Jõgeva maavanema 23.04.1999 korraldusega nr 69 kehtestatud Jõgeva maakonnaplaneeringuga 

püüti kontsentreeruda teatavat liiki ettevõtteid ja teenuseid. Töökohti andvat ettevõtlust ja 

avalike teenuste pakkumist soovitati arendada peale maa-alade reserveerimise ka kohaliku 

majanduspoliitika, sotsiaalsete-, ehituslike jm meetmetega. Eelisarendada tuli seejuures nõrgalt 

välja arenenud struktuuridega ja suurema tööpuudusega piirkondi. Eelisjärjekorras tuli nendesse 

piirkondadesse luua uusi ettevõtlusvaldkondi. Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee linnad nimetati 

põhiliste tootmis- ja teenindussfääri koondumise kohtadeks. Töökohtade loomise rõhuasetusega 

aladena märgiti: 

 piirkondlikud keskused (Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa linn); 

 Tabivere alevik; 

 Vägeva; 

 Painküla; 

 Siimusti alevik. 

Vägeva küla ei peeta enam perspektiivseks töökohtade loomise piirkonnaks. Perspektiivseteks 

aladeks on lisaks eelpool nimetatutele Pala küla, Pauastvere küla, Kamari aleviku ja Puurmani 

aleviku tööstusalad. 

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2014-2020 SWOT analüüs toob Jõgevamaa tugevuseks 

ja võimaluseks logistiliselt hea asukoha maantee- ja raudteetranspordi võimalusi silmas pidades. 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ järgi on maakondliku tähtsusega tegevuseks Jõgeva linnas 

Turu-Estakaadi-Toominga ja Välja tn ettevõtluspiirkonna avaliku taristu väljaarendamine, 

juurdepääsutee rajamine Piibe maanteelt ja ala ühendamine Painküla tööstuspiirkonnaga üheks 

tervikuks. Territoriaalseks strateegiaks on transpordikoridoride käsitlemine arenguvöönditena – 

tööstusalade asukohavalikul tuleb eelistada hea logistilise asendiga maa-alasid (lähedus 

raudteele, riigi põhimaanteele).  
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5. TURISM JA PUHKEMAJANDUS 

Jõgevamaa on väga eriilmeline ja eriline – sellele viitab ta asukohtki, mis jääb nii Eesti kesk- kui 

ka idaossa, olles samas Lõuna-Eesti väravaks. Jõgevamaa ulatub Mandri-Eesti keskpunktist risti 

läbi Vooremaa Euroopa Liidu idapiirini Peipsi järvel. Jõgeva maakonnas moodustub kolm 

eriilmelist turismipiirkonda – Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi piirkonnad.18 

Statistikaameti andmetel on Jõgeva maakonna külastatavus turistide poolt aasta aastalt 

suurenenud. Perioodil 2002-2013 on majutusasutuste külastatavus suurenenud üle 70%. 

Suurema osa Jõgeva maakonna turismist moodustab Eesti siseturism. Välisturismi osakaal 

koguturismist jääb viimasel kümnel aastal 11% ja 22% vahele (Joonis 27). Eesti turismimaastikul 

ja turismistatistika alusel19 on Jõgeva maakond siiski väheoluline. 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 27. Sise- ja välisturism Jõgeva maakonnas aastate lõikes 

Enim külastavad Jõgevamaad naaberriikide Soome, Läti ja Venemaa kodanikud. Teiste Euroopa 

riikide kodanikud külastavat maakonda vähem. Väljastpoolt Euroopat saabunud külastajate 

osatähtsus on vaid 2% (Joonis 28) 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 28. Jõgevamaa majutusasutuste külastatavus 2013. aastal. Väliskülastajate 

osatähtsus elukohariigi järgi 

                                                

18Jõgevamaa Turismiinfokeskus, http://www.visitjogeva.com/uldinfo/, külastatud 17.09.2014 

19 Eesti ja Euroopa turism 2013 (uuendatud 17.03.2014), EAS turismistatistika 
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Majutuskohtade arv on Statistikaameti andmetel Jõgeva maakonnas aasta aastalt tõusnud 

(Joonis 29), seda ilmselt nõudluse suurenemise tõttu. Suvisel perioodil majutusasutuste arv 

suureneb, kuna mitmed asutused avavad uksed vaid turismihooajaks. 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 29. Aasta keskmine majutuskohtade arv Jõgeva maakonnas 

Suuremaid majutuskohti, kus on üle viiekümne voodikoha, on Jõgeva maakonnas viis ning 

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

majutuskohad asuvad Jõgeva vallas Kuremaa alevikus, Puurmani vallas Tõrve külas, Põltsamaa 

linnas, Palamuse vallas Änkküla külas ja Saare vallas Voore külas. Põltsamaa linnas asuv 

Alevivanema Carl Schmidti majas on nii seminariruumid kui ka majutusvõimalus. Üle viiekümne 

kohaga seminariruumid asuvad Jõgeva linnas, Tabivere vallas Tabivere alevikus, Puurmani vallas 

Puurmani alevikus ja Jüriküla külas, Saare vallas Voore külas ning Põltsamaa linnas.20 

Põhilise osa majutusasutuste külastajate reisieesmärgiks on puhkus või töö. Kui aastatel       

2008-2012 reisis rohkem inimesi puhkuse eesmärgil, siis 2013. aastal suurenes töö tõttu 

reisinute arv (Joonis 30). 

 

Andmed: Statistikaamet 

Joonis 30. Reisi eesmärk Jõgevamaa majutusasutuste külastamisel aastate lõikes 

Jõgevamaa Turismiinfokeskuselt on saadud andmed21 turismiobjektide (muuseumid, käsitöökojad 

ja teemapargid) külastajate arvu kohta aastatel 2005-2013. Kõige enam külastatakse Elistvere 

Loomaparki (aastate keskmine 52 300 in), Kassinurme linnamäge ja hiit (27 000 in), Vudila 

mängumaad (26 200 in), Põltsamaa veinikeldrit ja toidumuuseumit (20 000 in) ja Palamuse       

                                                

20 www.puhkaeestis.ee 

21 E-kiri Jõgeva Maavalitsusele, 15.04.2014 
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O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumit (17 200 in). Ülejäänud objektide külastajate keskmine arv 

jääb alla 10 000 külastaja. 

Külastajate arv on suurenenud järgmistes kohtades (objekti avamise aastate keskmine kasv): 

Peipsi järve elu tuba (109%), Käsiteokoda (107%), Põltsamaa veinikelder ja toidumuuseum 

(50%), Mustvee Vanausuliste Muuseum (40%), Kalevipoja muuseum (26%), Vudila mängumaa 

(25%), Kunstikeskus Põltsamaa lossihoovis (24%) ning Kassinurme linnamägi ja hiis (7%). 

Külastajate arv on vähenenud Põltsamaa Roosiaial -380%, Luua Mõisatoal ja Topiste väljapanekul 

-135%, Laiuse Õlemuuseumil -80%, Luua Metsanduskooli arboreetumil -45%, Palamuse O. Lutsu 

Kihelkonnakoolimuuseumil -44%, Põltsamaa muuseumil -39%, Kesk-Eesti kunstigalerii pArt         

-29%, Krati seikluspargil -24%, Elistvere loomapargil -19% ja Paduvere talumuuseumil -11%.  

Turismi ja puhkemajanduse arenguvõimalused 

„Lõuna-Eesti turismi arengukava aastani 2020“ visiooni kohaselt on Lõuna-Eesti aastaks 2020 

Baltikumi ja Põhjamaade parim paik pärandi võlu, vaheldusrikka looduse ja ehedate elamuste 

nautimiseks viiel aastaajal. Jõgevamaa erineb teistest Lõuna-Eesti maakondadest suurema 

transiitturistide arvu poolest. Jõgevamaa puhul ületas ainult selles maakonnas käijate osakaalu 

nende välisturistide hulk, kes lisaks Jõgevamaale olid käinud ka Tartumaal. Jõgeva on         

Lõuna-Eesti maakondadest suurima Harjumaalt pärit siseturistide osakaaluga maakond. 

Äriturismile suunatud teenusepakkujaid Lõuna-Eesti piirkonnas on kõige vähem Jõgevamaal ja 

Põlvamaal. 

„Lõuna-Eesti turismi arengukava aastani 2020“ kohaselt on üheks turismi arengu eesmärgiks 

tervise- ja lõõgastusturismitoodete mitmekesisus. Jõgevamaal peetakse nimetatud eesmärgi 

saavutamise indikaatoriks ühe tervise- ja lõõgastuskeskuse rajamist. 

„Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi turismiarenduse strateegia (2007-2020)“ kohaselt on 

2020. aasta visiooniks see, et Jõgevamaa on Eesti juhtiv maakond alljärgnevates kitsamates, 

kuid heade kasvueeldustega turisminiššides: 

 loodusturism: järveturism, loodusmatkad; 

 kultuuriturism: folkloor, muinasajalugu, religioon; 

 sporditurism: eeskätt jalgrattaturism. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb Jõhvi – Tartu – Valga maanteed (Via Hanseatica) 

eeskätt rahvusvahelise turismimarsruudina. Ka „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ näeb 

potentsiaali Jõhvi – Tartu maanteel ja selle mõjutsoonis jätkataks Via Hanseatica turismikoridori 

arendamist. Suuremate maanteede äärde tuleks välja arendada viidasüsteem, kuna hetkel on 

turismiobjektide leidmine probleem. See aitaks parandada teede äärsete turismiobjektide 

jätkusuutlikkust. Oluline on ka kergliiklusteede (sporditurism) ja ühistranspordi marsruutide 

ühendused olulisemate turismiobjektide vahel. Peale selle tuleks turismivõrgustikku parandada ka 

Tallinn – Tapa - Tartu raudteeliini läheduses, et oleks võimalik turismiobjekte külastada ka 

rongiga. 

Oluliseks turismiinfrastruktuuri osaks on ka matkarajad. Jõgeva maakonnas korraldatakse nii 

maismaamatku (Vooremaa, Pedassaare) kui ka kanuumatku (Põltsamaa, Rutikvere)22. Siinkohal 

tuleks arendada loodusturismi ja seostada erinevaid matkamarsruute ka Kalevipoja eeposest 

tuntud vägitegudega.  

Kuna Jõgevamaal on ööbimiskohtadest esindatud just väiksemad turismi- ja majutusettevõtted, 

siis on oluline piirkonnaomaste turismitoodete väljaarendamine ning ettevõtjate vaheline koostöö 

ning ühinemine suuremate turismivõrgustikega. Suurt rolli mängib selles reklaam. Majutust ja 

konverentsiteenust pakkuvad ettevõtted peaksid omama atraktiivset ja lihtsasti leitavat 

internetilehekülge, kus oleks kogu vajalik informatsioon olemas. Konverentsipiirkonnana on suur 

potentsiaal Põltsamaal, kuna läheduses on põhimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa. 

                                                

22 www.puhkaeestis.ee 
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Jõgevamaa üheks probleemiks on see, et majutuskohtades ja asulates on puudus õhtusest 

meelelahutusest23. Paljudel piirkonnas peatuvatel turistidel pole õhtuti midagi teha ja seetõttu 

otsivad muid kohti, kus peatuda. Seda olukorda aitaks parandada see, kui majutusasutuste 

kohvikud oleksid kauem avatud ja seal toimuksid erinevad üritused. Peale selle võiksid 

vabaõhuüritused toimuda suuremate majutusasutuste lähedal ja olla mitmepäevased, et 

kaugemalt tulnud inimesed saaksid Jõgevamaale kauemaks jääda. 

Jõgeva maavanema 23.04.1999 korraldusega nr 69 kehtestatud Jõgeva maakonnaplaneering 

näeb turistide teenindamise rõhuasetusega asulatena Põltsamaa ja Mustvee linnasid, Palamuse ja 

Kuremaa alevikke ning Äksi ja Elistvere külasid. Maakonnaplaneeringu põhiplaanil määratleti 

maakondlikult tähtsad turistide teenindamise kohad, kus on looduslike tingimuste ja 

olemasolevate infrastruktuuride poolest suuremad eeldused turismi arendamiseks. Olulisemaks 

puhkuse ja turismiga seotud alaks Jõgevamaal nimetati Vooremaa. Klassikaliseks kultuuri- ja 

ajaloohuvilise turisti külastuskohaks peeti Põltsamaad. Looduskaitseliselt väärtuslikel looduslikel 

ja looduslähedastel aladel, ennekõike Endla, Alam-Pedja ja Vooremaa kaitsealadel ning Sõõru ja 

Tõivere piirkondades peeti oluliseks tagada alade kasutamine turismi eesmärgil vastavalt nende 

koormustaluvusele. Loodusturismi arendamise raskuskeskmeks maakonnas nimetati 

kavandatavat Vooremaa looduspargi ala. Oluliseks peeti soodustada ühistranspordi ühenduste 

tekkimist olulisemate puhke- ja turismipiirkondadega. 

                                                

23 Jõgevamaa  tuntus ja võimalused turismi arendamiseks. 

http://www.visitjogeva.com/public/LT_PuuseppUustalu_Jogevamaa_tuntus_ja_voimalused_arendamiseks.pdf 
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6. TEHNILINE TARISTU 

 Maanteevõrk 6.1.

Maakonda läbivad kaks rahvusvaheliselt ja riigisiseselt olulist maanteed: põhimaantee nr 2 

Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa ja põhimaantee nr 3 Jõhvi - Tartu – Valga (Joonis 31). 

 

Allikas: Maanteeameti aastaraamat 2013 

Joonis 31. Riigimaanteed Jõgeva maakonnas 

Jõgeva maakonnas on teid ja tänavaid kokku 2747 km, neist 40% on riigiteed, 28% 

valla/linnateed ja 32% erateed24. 

Riigimaanteid on Jõgeva maakonnas 2014. a seisuga 1117,9 km, millest 41% on kruusateed, 

29% on mustkatte all, 13% on kaetud asfaltbetooniga, 9% pinnatud kruusa ja freespuruga ning 

8% kaetud tuhkbetooni- ja stabiliseerimisega. Kattega riigimaanteede osakaal on Jõgeva 

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

49,5% ja seisuga 1. jaanuar 2014 oli kattega teid 59,2%. Kõvakatte all on hetkel kõik maanteed, 

mille liiklussagedus on alates 200 sõidukit ööpäevas.25   

Jõgeva maakonnas on 54 silda, millest enamus (35) asuvad kõrvalmaanteedel, 

10 põhimaanteedel ja 9 tugimaanteedel. Riigimaanteede tihedus on Jõgeva maakonnas 

429 km/1000 km2 kohta, mis on üle Eesti keskmise (379) asudes tiheduselt 5. kohal.24 

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

põhimaanteel nr 2, mis ühendab Kagu-Eestit Tallinnaga (Joonis 32). 

                                                
24 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+.  

25 Maanteeameti aastaraamat 2013. 
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Allikas: Maa-ameti X-GIS kaardirakendus. 

Joonis 32. Liiklussagedused Jõgeva maakonna riigimaanteedel (ööpäeva keskmine, 

2013) 

Maanteevõrgu arenguvõimalused 

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

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

rekonstrueerida olemasolevaid ning rajada mõningaid uusi teelõike ja liiklussõlmi põhimaanteede 

koridorides. Üleriigilise planeeringu eesmärki täidab Jõgeva maavanema 23.11.2012 

korraldusega nr 1-1/396 kehtestatud Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid 

täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi 

asukoha täpsustamine km 92,0–183,0“, millega määrati I klassi maantee ja kogujateede 

trassikoridorid ning ümbersõidud (Joonis 33). Nimetatud teemaplaneering võetakse aluseks uue 

maakonnaplaneeringu koostamisel. 

 

Allikas: Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0–183,0“  

Joonis 33. Planeeritud põhimaantee nr 2 (E263) trassikoridor ja liiklussõlmed Jõgeva 

maakonnas 

Lisaks eelnimetatud teemaplaneeringule on koostatud Põltsamaa-Tartu vahelisele teelõigule 

2+1 lahendus „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa- Tartu lõigu 
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2+1 möödasõidu eskiisprojekt“ (AS EA Reng, 2013), milles on välja töötatud põhimõttelised 

variandid 2+1 möödasõitude kavandamiseks märgitud teelõigul. Hetkel on Maanteeamet 

seisukohal, et enne realiseerub 2+1 eskiisprojekti järgne lahendus kui maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu kohane 2+2 lahendus. 

Teedevõrgu arendamisel tuleb keskenduda maanteevõrgu kvaliteedi parandamisele ja liikluse 

turvalisuse tagamisele. Seetõttu peab peamiseks teedevõrgu arendamise ajendiks olema 

liiklusohutus. Jõhvi–Tartu–Valga maanteed (Via Hanseatica) nähakse eeskätt rahvusvahelise 

turismimarsruudina.26 

Kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega on uusi kohalikke maanteid planeeritud üksikutel 

juhtudel lühikeste lõikudena. 

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2014-2020 SWOT-analüüsi kohaselt on Jõgevamaa 

võimalus arendada kolme suurt maakonda läbivat maanteed ja raudteed turismi- ja 

transiitkoridorina, kaubateena või koostöövõrgustikuna. 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ on välja toodud maakondliku tähtsusega tegevused, milleks 

on: 

 Via Hanseatica teelõikude rekonstrueerimine; 

 Piibe maantee liiklusohutuse ja kvaliteedi tõstmine. 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ toob suurima probleemina välja maapiirkondade kehva 

keskustevahelise transpordi infrastruktuuri (tolmavad ja lagunevad kruusateed). Riigimaanteede 

teehoiukava aastateks 2014-2020 kohaselt on Vabariigi Valitsuse 5. mai 2011. a korraldusega     

nr 209 vastu võetud „Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015“, millega on püstitatud 

eesmärk koostada ja rakendada riiklik programm "Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030". 

Suurimaks probleemiks kruusateede juures on tolmu mõju keskkonnale ja selle suurus sõltub 

enim elanikkonna paiknemisest ja liiklussagedusest. Katteta riigimaanteede liiklussagedused on 

enamikus alla 200 auto ööpäevas ja väga suur osa ehk 47,4% on väga väikese liiklussagedusega, 

ehk alla 50 auto ööpäevas. Eesmärk on ehitada riigimaanteedele tolmuvabad katted kõigile 

suurema kasutusega (sagedus üle 50 autot/ööp) kruusateedele aastaks 2030, arvestades 

elanikkonna paiknemist ja tee kasutamise intensiivsust. Objektide nimekiri koostatakse           

kuni 4 aastaks ning seda korrigeeritakse iga-aastase eelarveprotsessi käigus. Jõgevamaal 

lähevad kruusateedele katete ehitamisele vastavalt dokumendile „Kruusateedele katete ehituse 

objektid aastateks 2014-2017“ järgmised lõigud: 

 14230, Pataste-Välgi-Alatskivi Tabivere vallas, pikkusega 4,514 km +10,270 km + 9,499 
km  (osaliselt Tartu maakonnas); 

 14209, Tabivere-Uhmardu, Tabivere vallas, pikkusega 2,502 km; 

 14106, Ranna-Kääpa, Pala ja Saare vallas, pikkusega 6,386 km. 

 13168, Ulvi-Lilastvere-Torma, Torma vallas, pikkusega 3,401 km (osaliselt Ida-Viru 
maakonnas); 

 15161, Vao-Päinurme-Sulustvere, Põltsamaa ja Pajusi vallas, pikkusega 2,169 km 
(osaliselt Järva maakonnas); 

 14143, Õuna-Mutso, Jõgeva vallas, pikkusega 2,578 km. 

Teede kõvakatte alla viimist on planeeritud Saare valla, Pajusi valla, Palamuse valla, Pala valla, 

Torma valla ja Mustvee linna üldplaneeringutes.  

                                                
26 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ 
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 Raudteetaristu 6.2.

Jõgevamaad poolitab Tapa-Tartu raudteeliini lõik kogupikkuses 49,642 km. Jõgeva linnas 

teenindavad nimetatud raudteeliini kaubajaam ja reisirongiliikluse jaam. Rongipeatused ja 

platvormid on lisaks veel Vägeval, Pedjas, Kaareperes ja Tabiveres27 (Joonis 34). 

Jõgevamaad läbiv raudtee kuulub üleeuroopalise transpordivõrgustiku TEN-T (Trans-European 

Transport Networks) raudtee põhivõrku.28 

 

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

Joonis 34. Rongijaamad Jõgeva maakonnas 

Raudtee arenguvõimalused 

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

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

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

toodud suuresti rekonstrueeritud raudteetaristu ja valdavalt selle piisav läbilaskevõime. 

Arengukava meetmed näevad üheks elluviidavaks olulisemaks investeeringuks Tapa-Tartu 

raudtee rekonstrueerimise. 

Võimaldamaks Tapa-Tartu raudteelõigul reisirongide liikumistiheduse kasvu ning liikumiskiiruse 

tõstmist kuni 160 km/h, tuleb säilitatavate raudteega ristumiskohtade piirkonda planeerida alad 

eritasandiliste ristumiste ehitamiseks, samuti võib tekkida vajadus teise peatee ehitamiseks29. 

Arenduse esimese tegevusena on AS Eesti Raudtee andmetel Kaarepere ja Tabivere jaamade 

vahelise Tabivere ja Palamuse valdade piiril oleva lõigu õgvendamine, mis väljub raudteemaa 

piiridest. Ülejäänud vajalikud õgvendused Jõgeva maakonna ulatuses Tapa-Tartu raudteeliinil   

160 km/h saavutamiseks ei nõua täiendavat maaeraldust. 

                                                
27 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ 

28 Transpordi arengukava 2014-2020 

29 AS Eesti Raudtee seisukohad maakonnaplaneeringu koostamiseks, 26.02.2014 kiri nr 1-5.1/237-1 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
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Reisirongiühenduse parandamise eesmärgil Jõgevalt Tartusse, Tallinnasse ja teistesse 

keskustesse näeb „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ maakondliku tähtsa tegevusena ette 

Tallinn - Tartu raudtee elektrifitseerimist ja ehitamist kaheteeliseks. 

 Jalg- ja jalgrattateede võrgustik 6.3.

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ kohaselt on maakondliku tähtsusega tegevuseks maakonna 

kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamine ja elluviimine ning kohalike ja piirkondlike 

kergliiklusteede sidumine. Oluliseks peetakse Vooremaa – Tartu kergliiklusteede võrgustiku 

rajamist, mis ühendaks Vooremaa puhkepiirkonna üheks tervikuks ja tagaks ühenduse Tartu 

linnaga (Tartu-Kukulinna-Elistvere-Kaiavere-Luua-Palamuse-Kuremaa-Laiuse-Jõgeva-Endla). 

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

seisukohalt on otstarbekas ühendada jalg- ja jalgrattateed piirkonniti võrgustikuks. 

Kergliiklusteed peavad siduma suuremad elamupiirkonnad töökohtade, matkaradade, 

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

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

bussipeatused jm). Hajaasustusega piirkonnas nimetatakse sobivate transpordilahendustena   

era- ja ühissõidukite kasutuse kombineerimist. 

 Ühistransport 6.4.

Jõgeva maakonnas on 2005. aasta oktoobris moodustatud ühistranspordikeskus, mida majandab 

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus. Eelnimetatud asutuse eesmärgiks on korraldada 

maakonna ühistransporti, sealhulgas õpilastransporti ja selleks suunatud tegevusi. 

2009. a viidi läbi „Jõgevamaa elanike liiklusuuring 2009“30, mis näitas et inimesed kasutavad 

tööle ja kooli sõitudeks kõige enam autot (51%), jalgsi liigub 31% inimestest, bussiga 10%, 

rattaga/rolleriga 6% ja kõige vähem rongiga (1%). Autokasutajatest 62% eelistas autot 

ühistranspordile seetõttu, et päevas on mitmeid sõite ning buss teeb pika ringi ja seetõttu jõuab 

autoga kiiremini kohale. Uuringust selgus, et ühistransporti kasutatakse meelsasti ja 

ühistranspordi kvaliteediga ollakse rahul. Kõige rohkem tekitasid rahulolematust bussiliikluse 

sagedus, sõidupileti hind, bussipeatuste olukord, bussiliikluse õhtune lõpetamise aeg ja ühendus 

maakonnakeskusega. Vastajad soovisid ka paremat ühendust Tartuga. Esile tõsteti veel kehva 

rongiliiklust ja busside väljumisaegade sobimatust rongiliiklusega. Probleemiks on vallaliinide 

puudumine suveperioodil ja koolivaheajal. Sooviti kaugliinibusside peatusi maakonnas. Mitmed 

vastajad tõid välja soovituse kasutada väiksemaid ja ökonoomsemaid busse. 

Ühistranspordi kättesaadavust on üle-Eestiliselt analüüsinud Maanteeameti ühistranspordi 

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

arvu maakonna- või tõmbekeskustega. Jõgeva maakonnas peetakse lisaks Jõgeva linnale kui 

maakonnakeskusele tõmbekeskusteks ka Põltsamaa ja Mustvee linna. 

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

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

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

võetud vallaliine. 

Analüüsi tulemusest selgub, et Jõgeva maakonnas on 1% elanikke, kellel ei ole ühtegi ühendust 

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

maakonna- ja tõmbekeskusega 0,4% elanikest. Joonis 35 illustreerib, millistes piirkondades on 

ühistranspordi teenus tagatud ja millistes mitte. Probleemseteks piirkondadeks on Puurmani 

alevikust Tartu poole jääv Altnurga küla, Palamuse vallas Visusti, Vaidavere, Ehavere külade 

piirkonnad ning Torma valla põhjapoolne ala.  

                                                
30 Valikor Konsult OÜ, Tartu, 2009 
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Allikas: Maanteeameti ühistranspordi osakond, joonis seisuga 09.07.2014 

Joonis 35. Ühistranspordi kättesaadavus maakonna- ja tõmbekeskustesse 2014. a 

seisuga 

Bussiliiklus 

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse andmetel on bussireisijate liinikilomeetrite arv vahemikus 

2007-2011 suurenenud (29%), seevastu reisijate arv hoopis vähenenud (-34%) (Joonis 36). 

2009. a liiklusuuringu alusel võib eeldada, et reisijate arvu vähenemise põhjuseks on 

rahulolematus senise süsteemiga ning autokasutuse mugavus. Arvestada tuleb ka kahaneva 

rahvastiku ja väljarände tingimustega. Nimetatud muutustest olenemata on vajalik tagada 

bussiühenduse võimalus ning teha muudatusi vastavalt reisijate vajadustele. 

 

Andmed: MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, 2014 

Joonis 36. Bussireisijate arvu ja liinikilomeetrite mahu muutus Jõgeva maakonnas 

2004-2013 

„Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ kohaselt on oluline ühistranspordiühenduste parandamine 

Tartu ja Tallinna linnaga. Samuti tuleb tuginedes raudteele ja linnadevahelisele bussiliiklusele 

arendada lõimitud (mitmemodaalne, kohalikke ja maakondlikke liine siduv) ühistranspordi 

liinivõrgustik.  

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

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

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

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

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

tulevikus tugevamini ühendatud muu kohaliku transpordinõudlusega (nt liinidel sõidetakse ka 
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ajal, mil õppetööd ei toimu). Maapiirkondades tuleb õpilasveost kujundada kohaliku 

ühistranspordi selgroog. 

Rongiliiklus 

Läbi Jõgeva maakonna kulgevad Tallinn – Tartu ja Tartu – Tallinn rongiliinid, mis peatuvad 

Jõgeval mõlemal suunal 8 korda päevas ja teistes raudteejaamades (Vägeval, Pedjas, Kaareperes 

ja Tabiveres - Joonis 34) mõlemal suunal 4 korda päevas. Samuti on käigus Jõgeva-Tartu liin     

1-2 korda päevas edasi-tagasi.  

Rongireisijate arv on 2012. aastal ja 2014. a neljal esimesel kuul pigem stabiilne – pealeminejate 

arv jääb vahemikku 5700-7200 reisijat. Mahatulijate arv on kahanev – 2012.a oli keskmiselt 

6770 reisijat, 2014. a nelja kuu keskmine on aga 5300 reisijat. Kõige suurema 

kasutuskoormusega on Jõgeva raudteejaam (keskmiselt 5400 pealeminejat), seejärel Tabivere 

raudteejaam (keskmiselt 750 pealeminejat). Keskmine pealeminejate arv Vägeva, Pedja ja 

Kaarepere peatustest jääb vahemikku 100-400. 31 

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

transpordivõrgu põhistruktuuri osana, kus on kiire rongiühendus (160 km/h). 

„Transpordi arengukava 2014-2020“ kohaselt on kiire rongiliiklus peamine viis, kuidas vähendada 

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

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

ettevõtluse suunamisel ning olulise liiklusmõjuga objektide asukohavalikul eelistada olemasoleva 

ühistranspordi, eelkõige rongiliikluse teenindusala. 

  

                                                
31 Rongireisijate arvud peatuste kaupa AS Eesti Liinirongid (Elron) 02.06.2014 e-kirja alusel. 
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 Energeetika 6.5.

Elektrienergia 

Jõgeva maakonda läbivad mitmed põhivõrgu 330 kV ja 110 kV elektriliinid ning jaotusvõrgu 

35 kV elektriliinid (Joonis 37). 

 

Andmed: Elering AS ja Elektrilevi OÜ, 2014 

Joonis 37. Põhivõrgu (Elering AS) liinid ja alajaamad Jõgeva maakonnas 

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

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

jaotusvõrguettevõtjate hinnangul on tarbimisvõimsuse kogunõudlus suurenenud. 

Vastavalt Elering AS-is koostatavale Eesti elektrisüsteemi arengukavale ja pikaajalisele 

investeeringukavale on Jõgeva maakonna elektrivõrgus aastani 2030 ja edasi planeeritud 

järgmised võimalikud arengud: 

 Liini L300 Balti-Tartu rekonstrueerimine. Kuna praeguseks hetkeks ei ole teada, kas liin 

rekonstrueeritakse olemasolevale trassile või uuele trassile (see selgub trassivaliku 

faasis), siis eeldatakse, et liin jääb olemasolevale trassile; 

 Olemasolevad 110 kV õhuliinid L132C, L131B, L131A, L130B, L130A, L104B, L158 ja 

L157 rekonstrueeritakse olemasolevale trassile suurema läbilaskevõimsusega 110 kV 

õhuliinideks; 

 Pikemas perspektiivis on võimalik, et Mustvee ja Alatskivi alajaamade ühendamine 

omavahel 110 kV õhuliiniga uuele trassile, mis selgitatakse välja trassivaliku plaaniga. 

Jaotusvõrguettevõte Elektrilevi OÜ kavandab varustuskindluse suurendamise eesmärgil kõikide 

Jõgeva maakonda läbivate 35 kV pingega elektriliinide üleviimist 110 kV õhuliiniks. 110 kV 

pingele plaanitakse viia ka Põltsamaa-Pajusi ja Saare-Alatskivi 15(35) kV elektriõhuliinid. Lisaks 

olemasolevate liinide üleviimisele 110 kV pingele, plaanib Elektrilevi OÜ rajada 110 kV õhuliini 

ühendused uuel trassil Voldi ja Puurmani alajaamade vahele ning 110 kV õhuliini sisseviiguks 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
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Pajusi alajaamale Põltsamaa-Imavere 110 kV õhuliinilt L132C. Uued 110kV pingega alajaamad on 

planeeritud Pajusi ja Puurmani valdadesse. 

Taastuvenergia 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt on tuuleenergeetika ja bioenergia nendeks 

olulisemateks valdkondadeks, kus uut kohalikul taastuval ressursil põhinevat 

energiatootmisvõimsust saaks ja tuleks suurendada. 

Maismaa tuulikuparkide rajamiseks tuleb kasutada eelkõige endisi kaevandusalasid, muid 

aktiivsest inimkasutusest väljapoole jäävaid alasid ja kohti, mis võimaldavad tuuleenergia 

kasutamist integreeritud lahendustes. Maismaal tuleb valdavalt eelistada väiksemate ja keskmise 

suurusega tuulikuparkide (kuni 20 tuulikut) rajamist, mis võimaldab energiatootmist ja toodangu 

ajalist kõikumist paremini hajutada. Üleriigilise planeeringuga ei ole Jõgeva maakonda 

tuuleenergeetika eelistatud alasid ette nähtud.  

Aktiivset põllumajandustegevust Jõgeva maakonnas arvesse võttes, oleks üheks perspektiivseks 

taastuvenergia valdkonnaks biodiisli või biomassil põhineva energia tootmine. Ehkki biodiisli 

tootmine nõuaks esialgu suuri investeeringuid, võiks maailmaturul jõudsalt kasvav kütusehind 

ning Eesti suur sõltuvus välismaisest energiast olla ajendiks biodiisli tootmisesse 

investeerimiseks. Samuti võiks ka panustada biomassil põhineva energia (nt hakkepuit, 

energiamets vms) tootmisse. 

 Gaasivarustus 6.6.

Jõgeva maakonda läbib Irboska - Rakvere D-kategooria maagaasi ülekandetorustik väljunditega 

Saadjärve gaasijaotusjaamale (GJJ) Tabivere aleviku juures, Palamuse GJJ Palamuse aleviku 

juures ja Jõgeva GJJ Jõgeva linna juures. Saadjärve GJJst saab maagaasi Tabivere alevik ja 

Palamuse GJJ-st Palamuse alevik. Jõgeva GJJ-st suunduvad B-kategooria töörõhuga kuni 5 bar 

gaasitorustikud Laiuse, Painküla ja Siimusti alevikesse ja Jõgeva linna. Jõgeva GJJ väljundilt on 

ehitatud C-kategooria kuni 16 bar gaasijaotustorustik Põltsamaa linna. 

Maagaasi tarbimine on Statistikaameti andmetel viimasel aastakümnel olnud hüplik. 2012. a 

andmetel on tarbimine suurenenud. 

Gaasivõrgu arendust on võimalik planeerida eelnimetatud gaasijaotusjaamadest ning          

Jõgeva-Põltsamaa gaasijaotustorustikult. AS EG Võrguteenus maagaasi ülekandetorustiku 

haldajana arengutegevust ülekandetorustiku osas Jõgeva maakonnas ette ei näe, tegeletakse 

olemasoleva võrgustiku korrashoiuga ja vajadusel rekonstrueerimistöödega. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ märgib ära Jõgeva maakonda läbivad D- ja C- kategooria 

maagaasi torustikud kui Eesti energiavarustuse olulise osa. 

 Telekommunikatsioon 6.7.

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt on ajakohaste andmesidevõrkude kättesaadavus 

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

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

vajadust. Igapäevase ja hooajalise liikuvuse mõistliku soodustamisega saab osaliselt korvata 

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

konkurentsivõimet, teiselt poolt aga parandab inimeste ligipääsu teenustele (mitmesugused       

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

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

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

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

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

andmesidekiirust võimaldav lairibaühendus. 
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Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ kohaselt on maakondlikult tähtsaks tegevuseks lairibavõrgu 

arendamine ja elluviimine (EstWin projekt) kiire internetiühenduse võimaldamiseks alevikes ja ka 

väiksemates külades. 

Jõgeva maakonnas on seni rajatud lairibaühendused Põltsamaa valda ja linna ning osaliselt 

Jõgeva valla põhjaossa. Lähiaja arendused on plaanitud Jõgeva linna, selle lähiümbruse ja 

Puurmani vahele (Joonis 38). 

 

Allikas: http://ela12.elasa.ee/elakaart/, 07.08.2014 

Joonis 38. Lairibavõrgu areng Jõgeva maakonnas 

 Vee- ja kanalisatsioonivarustus 6.8.

Jõgevamaa ühisveevärgis kasutatakse joogiveeallikana põhjavett, mis võetakse rohkem kui 

40 puurkaevust. Jõgevamaal leidub üldjuhul kõikides kohalikes omavalitsustes kasutusest väljas 

või omanikuta puurkaeve, mis tuleks põhjavee reostusohu vähendamiseks tamponeerida. 

Vastavalt Keskkonnaagentuuri veeosakonna poolt koostatud 2012. a põhjaveevaru bilansile, on 

Jõgeva linnas põhjaveevarud kinnitatud 2025. aastani varuga 1 600 m3/ööpäevas ning 

Põltsamaa linnas 2038. aastani varuga 2 700 m3/ööpäevas. Viimastel aastatel on veetarbimine 

oluliselt vähenenud, mistõttu on vee erikasutuslubadega ette nähtud vooluhulgad piisavad (Tabel 

6). 

Tabel 6. Lubatud veevõtt ühisveevärgi puurkaevudest kohalike omavalitsuste lõikes 

Vald/ linn Lubatud veevõtt m3/aastas32 

Jõgeva linn 380 480 

Põltsamaa linn 572 200 

Mustvee linn 68 304 

Jõgeva vald 112 000 

Kasepää vald Ühisveevärk puudub* 

                                                
32 Vastavalt vee erikasutusloale 

http://ela12.elasa.ee/elakaart/
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Vald/ linn Lubatud veevõtt m3/aastas32 

Põltsamaa vald 161 000 

Puurmani vald 59 752 

Pajusi vald 45 496 

Saare vald 27 676 

Pala vald 17 820 

Tabivere vald 74 430 

Palamuse vald 99 852 

Torma vald 93 100 

Andmed: ÜVK arengukavad, Keskkonnainfo avalik andmebaas ja vee erikasutusload 

* 2013. aastal on  kuulutatud välja hange ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni projekteerimiseks. 

Põhjavesi ammutatakse enamasti silur-ordoviitsiumi ning kvaternaari põhjaveekogumist, mistõttu 

on üldjuhul probleemiks liigne raua ja mangaani sisaldus põhjavees. Seetõttu on kohati vajalik 

toorvee eelnev käitlemine. Vastavalt Terviseameti andmebaasile vastab praegu tarbijatele 

edastatav joogivesi EÜ standardis EC 98/83 ning Eesti Vabariigi sotsiaalministri 31.07.2001. a 

määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. 

Jõgevamaal on kokku 32 reoveekogumisala, millest suurimad on Jõgeva ja Põltsamaa 

reoveekogumisalad. Põltsamaa reoveekogumisala hõlmab 577 ha (reostuskoormusega 25 000 

IE33) ning haarab lisaks Põltsamaa linnale Annikvere, Kuningamäe, Mällikvere, Pauastvere ja 

Võhmanõmme külasid. Jõgeva reoveekogumisala hõlmab 445 ha (reostuskoormusega 6 200 IE) 

ning haarab lisaks Jõgeva linnale ka Jõgeva aleviku ning Liivoja, Vana-Jõgeva, Võduvere ja Õuna 

külasid. Ülejäänud kolmkümmend reoveekogumisala on väiksema reostuskoormusega kui 2 000 

IE.  

Vastavalt keskkonnaregistri avaliku teenuse andmetele on Jõgevamaal 34 ühiskanalisatsiooni 

reoveepuhastit, millest suurimad on Jõgeva ja Põltsamaa linnades. Mõlemad nimetatud 

reoveepuhastid on rekonstrueeritud.  

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

lõikes. Maapiirkondades asuvad seni veel rekonstrueerimata reoveepuhastid, mis tuleks 

korrastada. 

Tabel 7. Ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite arv kohalike omavalitsuste lõikes 

Kohalik 

omavalitsus 

Reovee-

puhastite 

arv 

Reoveepuhastite 

nimetused 

Reovee-

kogumisalade 

arv 

Reoveekogumisalade 

nimetused 

Jõgeva linn 1 Jõgeva 1 Jõgeva 

Põltsamaa linn 1 Põltsamaa 1 Põltsamaa 

Mustvee linn 1 Mustvee 1 Mustvee 

Jõgeva vald 6 
Vaimastvere, Siimusti, 
Raaduvere, Laiuse, 
Kurista, Kuremaa 

5 
Vaimastvere, Siimusti, 
Laiuse, Kurista, 
Kuremaa 

Kasepää vald 
Kasepää vallas puudub 
ühiskanalisatsioon* 

1 Kasepää 

Põltsamaa 
vald 

5 
Võisiku, Lustivere, 
Kamari, Esku, 
Adavere 

6 
Väike-Kamari, Võisiku, 
Lustivere, Kamari, 
Esku, Adavere 

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

muude reoveeallikate poolt põhjustatud koormusi 
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Kohalik 

omavalitsus 

Reovee-

puhastite 

arv 

Reoveepuhastite 

nimetused 

Reovee-

kogumisalade 

arv 

Reoveekogumisalade 

nimetused 

Puurmani vald 2 Puurmani, Saduküla 3 
Saduküla, Puurmani, 
Pikknurme 

Pajusi vald 3 
Vägari, Pisisaare, 
Kalana 

3 
Vägari, Pisisaare, 
Kalana 

Saare vald 2 Voore, Kääpa 2 Voore, Kääpa 

Pala vald 1 Pala 1 Palaküla 

Tabivere vald 3 
Tabivere, Maarja, 
Kaiavere 

2 Tabivere, Maarja 

Palamuse vald 4 
Pikkjärve, Palamuse, 
Luua, Kaarepere 

3 
Palamuse, Luua, 
Kaarepere 

Torma vald 5 
Tõikvere, Torma, 
Sadala, Vaiatu, 
Paikkonntküla 

3 
Tõikvere, Torma, 
Sadala 

Andmed: ÜVK arengukavad, Keskkonnainfo avalik andmebaas, vee erikasutusload 

* 2013. aastal on kuulutatud välja hange ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks. 

Tõsiseks probleemiks terve maakonna lõikes on jätkuvalt lekkivad torustikud ning 

tiheasustuspiirkonnad, kus puudub ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrk. Seetõttu tuleks erilist 

tähelepanu pöörata just tiheasustuspiirkondade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimisele ja rajamisele, mis on kohalike omavalitsuste ja vee-ettevõtete pädevuses. 

Projekte hakatakse valdavalt rahastama Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF). 

Viimastel aastatel on oluliselt paranenud Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Palamuse, Puurmani ja 

Põltsamaa valdade hajaasutusega piirkondades joogivee kättesaadavus ning kvaliteet. 

Hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuste abil on tagatud kvaliteetne joogivesi rohkem kui 

1 000 inimesele. 

 Jäätmemajandus 6.9.

Jõgevamaal asub Eesti üks kuuest tavajäätmeprügilast, Torma prügila, kus toimub jäätmete 

ladestamine.34 Prügilas toimub tavajäätmete ladestamine ja kogumine, ehitus- ja 

lammutusjäätmete käitlus ning liigiti kogutud jäätmete sorteerimine.35 Prügila teenindab        

Ida-, Kagu- ja Lõuna-Eesti piirkondi. 

Aastatel 2011-2013 toimunud muutused olmejäätmete käitlusturul (Iru jäätmete 

masspõletustehase ja Ragn-Sells AS-i jäätmekütuse tehase käivitamine) on mõjutanud ka Torma 

prügila jäätmevoogu -viimasel kahel aastal on see vähenenud 35% (2012. a 46 500 t/a vs 2013. 

a 30 200 t/a).20 

Käesolevaks ajaks on prügila olemasolev katastriüksus täis ehitatud, kuid olemasolevad 

ladestusalad ei ole veel täitunud. Kuna suurema osa prügila territooriumist moodustavad hetkel 

jäätmete ladestusalad, ei ole jäätmete muuviisil käitlemiseks prügilas hetkel ruumi. Seega tooks 

ladestusalade sulgemine paratamatult kaasa Torma prügila tervikliku sulgemise ja ühe olulise 

jäätmekäitluskoha kadumise ning seda olukorras, kus sellise jäätmekäitluskoha järgi on olemas 

selge avalikkuse nõudlus.36 

                                                
34 Riigi jäätmekava 2014-2020, Keskkonnaministeerium, 2014  

35 www.tormapugila.ee, külastatud 12.09.2014 

36 Amestop OÜ kiri Jõgeva Maavalitsusele 27.02.2014 

http://www.tormapugila.ee/
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Eeltoodust lähtuvalt on Torma valla üldplaneeringuga kavandatud Torma prügila laiendamine 

ning Torma prügila laiendamiseks kehtestatud detailplaneering37. Kuna detailplaneering kehtestati 

2010. ja üldplaneering 2009. aastal, siis arvestati nendes dokumentides tolleaegsete 

jäätmekäitluse suundadega. Alates aastast 2013 on jäätmemajanduse prioriteediks prügi 

põletamine, mitte enam ladestamine. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 kohaselt on jäätmekäitluses oluliseks põhimõtteks jäätmekäitluse 

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

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

prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. 

                                                
37 Torma prügila laienduse detailplaneering, kehtestatud Torma Vallavolikogu 23.03.2010 otsusega nr 42 
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7. MAAVARAD 

Maavarade arvestust peetakse keskkonnaregistris maardlate kaupa maavaravarudena 

keskkonnaregistri seaduses sätestatud korras ning vastavalt maapõueseadusele38. Maa-ameti 

kodulehel asuvad ka maavarade koondbilansid39 ja kaardirakendus, kus on näha mitmesuguseid 

andmeid maardlate kaupa. 

2014. a andmete kohaselt oli Jõgevamaal 74 maardlat - 10 lubjakivi või ehitusdolomiidi,             

29 ehitusliiva või kruusa, 2 savi maardlat ning pindalaliselt kõige rohkem turbamaardlaid,     

kokku 33. Üleriigilise tähtsusega maardla Jõgevamaal on Endla maardla (turbamaardla), 

ülejäänud maardlad on kohaliku tähtsusega. 

Käesoleva maakonnaplaneeringuga uusi maardlaid ei määrata, vaid näidatakse ära maardlate 

alad ning täpsustatakse sellest tulenevad piirangud. Käesolev uuring annab hinnangu, kui 

perspektiivne on erinevate maardlate kasutusele võtmine, misjaoks viidi läbi analüüs, liigitamaks 

kõik maakonnas paiknevad maardlad järgmiselt: 

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

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

varusid ja suuri takistusi teada ei ole); 

2) II kategooria alad, kus kaevandamise alustamiseks ei ole käesoleva teabe kohaselt  teada 

suuremaid takistusi. Vajalikuks võib osutuda täiendavate uuringute teostamine 

kaevandamise võimalikkuse välja selgitamiseks; 

3) III kategooria alad, kus on olulised kitsendused  (nt tiheasustus, looduskaitsealad,   

Natura 2000 alad) maavara kaevandamiseks. 

Maardlate esialgne kategooriasse jagamine ning selgitused on  toodud tabelina Lisa 2. 

Konkreetne kaevandamismaht sõltub otseselt maavara vajadusest. Turba kaevanduse mahud on 

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

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

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

lubjakivi-dolomiit. Nagu allolevalt jooniselt (Joonis 39) selgub, kõiguvad kaevandusmahud 

aastate lõikes ning sõltuvad otseselt sellest, kas maardla lähipiirkonnas on mõni 

suurehitusprojekt või mitte. Maardla piirkonnad on maakonnapiiride ülesed ning sõltuvad pigem 

teedevõrgust ja sellest tulenevast transpordikaugusest.  

 

                                                
38 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014021 
39http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Maardlad/Maavaravarude-koondbilansid-

p193.html 
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Andmed: Keskkonnaamet 

Joonis 39. Maavarade kaevandamine Jõgevamaal aastatel 2004-2013 maavara liikide 

kaupa 

Selleks, et välja selgitada, kui palju maavarasid on võimalik veel kaevandada, tuleb analüüsida 

2014. a alguse seisuga kehtivaid kaevanduslubasid (Joonis 40). Võrdluseks on toodud ka      

2004-2013. aastate keskmine kaevanduskogus maavarade kaupa.  

 

Andmed: Maa-amet, 2014. a alguse seisuga 

Joonis 40. Maavarade maht kehtivate kaevelubade järgi Jõgevamaal 
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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 

dokumendis „Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020“40. Maavarade 

varustuskindluse puhul tuleb veel arvestada asjaoluga, et osa Jõgevamaa ehitusdolomiidist ja 

lubjakivist eksporditakse Lõuna-Eestisse, kuna seal nimetatud maavarade karjääre ei ole. Seega 

sõltub maavarade varustuskindlus Jõgeva maakonnas ka naabermaakondades toimuvatest 

ehitusprojektidest. 

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

arengukava-2011-2020 



 

Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne 

 

58 / 71 

8. LOODUSKESKKOND 

 Looduskaitsealad ja kaitstavate liikide elupaigad 8.1.

Käesolevas peatükis käsitletakse looduskaitsealasid, hoiualasid, maastikukaitsealasid ning 

kaitserežiimiga kaitstavate loomaliikide püsielupaiku. Paralleelselt eelnevaga käsitletakse ka    

üle-Euroopalise Natura 2000 loodusalade ja linnualade võrgustikku kuuluvaid alasid. Vaadeldakse 

kaitstavate liikide leiukohti (loomaliikide elupaikude ka taimeliikide kasvukohti), mis 

moodustavad olulise osa regiooni elurikkusest ning samal ajal seavad teatavaid piiranguid 

majandustegevustele. 

Keskkonnaregistri andmetel seisuga 18.08.2014 on Jõgevamaal: 

 15 looduskaitseala, sh 5 projekteeritavat; 

 4 maastikukaitseala (MKA); 

 26 kaitsealust parki ja 10 puistut (MKA eritüüp); 

 22 vana ehk uuendamata kaitsekorraga kaitseala; 

 121 püsielupaika, sh 29 projekteeritavat; 

 52 kaitstavat looduse üksikobjekti, sh 16 rändrahnu. 

Looduskaitseliste objektide paiknemine Jõgeva maakonnas on toodud Joonis 41. 

Allikas: EELIS, mai 2014 

Joonis 41. Looduskaitselised objektid Jõgevamaal 

Suuremad looduskaitsealad (LKA) Jõgevamaal on Alam-Pedja ja Endla LKA. Maastikukaitsealasid 

(MKA) on Jõgevamaal neli: Saarjärve looduspark, Kääpa, Vooremaa ja Siimusti-Kurista MKA. 

Jõgevamaale jääb 4 Natura linnuala ja 18 Natura loodusala, millest täielikult kattuvad kaks 

(Alam-Pedja ja Endla linnu- ja loodusalad) ning osaliselt kattuvad Vooremaa linnuala ja 

Vooremaa järvede loodusala. Natura 2000 võrgustiku alad kuuluvad samaaegselt Eesti 

kaitsealade võrgustikku looduskaitsealade, hoiualade või maastikukaitsealadena (Joonis 41). 



 

Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne 

 

59 / 71 

Kaitstavad alad hõlmavad Jõgevamaa pindalast 13,2%, mis on Eesti keskmisest (ca 18%) 

mõnevõrra väiksem. Koos kavandatavate (praegused ajutiste piirangutega) kaitsealadega on 

kaitsealade osakaal maakonna territooriumist 13,8%. Väiksem kaitsealade osakaal on 

põhjendatav kaitseväärtuste – looduslike elupaikade ja kaitstavate liikide levikuga. Jõgevamaal 

on Loodusdirektiiviga kaitstavateks looduslikeks elupaikadeks valdavalt metsa- ja sooelupaigad, 

samuti looduslikus seisundis järved, kuid suhteliselt vähemesindatud on niiduelupaigad ning 

puuduvad rannikuelupaigad. Traditsioonilise intensiivse metsamajanduse tõttu on 

kaitseväärtusega loodusmetsade (metsaelupaikade) osakaal võrdlemisi väike, seega on 

kaitstavate territooriumide väiksem esindatus maakonnas ka põhjendatud. Suuremad kaitsealad 

paiknevad valdavalt riigimaal, kuid väiksemate kaitsealade puhul on eramaade osakaal võrdlemisi 

suur. Eramaadel paikneb enim kaitstavate linnuliikide püsielupaiku, mis on pindalalt siiski 

väikesed – enamasti 100 m raadiusega ring (3,1 ha) või 200 m raadiusega ring (12,5 ha) 

pesapaiga ümber. 

Keskkonnaregistri andmetel on Jõgevamaal loomisel või laiendamisel mitmed uued kaitsealad, 

neist suuremad kavandatavad uued kaitsealused territooriumid on Kivijärve looduskaitseala 

(423 ha), Pikknurme looduskaitseala (286 ha), Saaremetsa looduskaitseala (145 ha), Altnurga 

looduskaitseala (98,2 ha), Tarakvere must-toonekure püsielupaik (96,7 ha), Assikvere         

väike-konnakotka püsielupaik (54,9 ha), Altnurga must-toonekure püsielupaik (45,2 ha), 

Viruvere paikkonnakulli püsielupaik (34,5 ha) ja Pataste looduskaitseala (30,6 ha). Uute alade 

kaitse alla võtmine on vajalik ja põhjendatud eelkõige I kategooria kaitstavate liikide kaitse 

vajadusega ning vähemal määral ka looduslike soo- ja metsaelupaikade kaitsega. 

Kaitsealade ruumiline jaotus on Jõgevamaal võrdlemisi ühtlane – puuduvad väga tiheda 

kaitsealade kontsentratsiooniga piirkonnad ning samuti regioonid, kus kaitstavad alad sootuks 

puuduksid. Kaitsealade võrgustik on hõredam maakonna lääneosas Põltsamaa piirkonnas ning 

idaosas Sadala-Torma-Kääpa piirkonnas. Kaitsealade vähesus on eelnimetatud aladel tingitud 

agraarmaastike domineerimisest ning kaitseväärtuste vähesusest. Koos kavandatavate aladega 

on maakonnatasandi kaitsealade võrgustik võrdlemisi optimaalne, tagades loodusväärtuste 

kaitse, kuid mitte piirates veel olulisel määral traditsioonilist maakasutust ja majandustegevust 

ning piirkondade (paikkondade) arengupotentsiaale. Kaitsealade võrgustik avaldab enim 

piiranguid metsamajandusele, kuna kaitsealade sihtkaitsevööndites on metsade majandamine 

täielikult keelatud ning piiranguvööndis on metsade majandamisele seatud hulk piiranguid. 

Metsaomanike saamata jäävat tulu kompenseerib osaliselt Natura 2000 metsatoetus. 

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

võrdlemisi hästi kaitstud, kuna paiknevad valdavalt kaitse- ja hoiualadel või spetsiaalselt 

moodustatud püsielupaikades. Ka kaitstavate I ja II kategooria taimeliikide kasvukohad asuvad 

suures osas kaitstavatel aladel. Seega on liigikaitse kaitsealade võrgustiku kaudu suhteliselt hästi 

tagatud. III kaitsekategooriasse kuuluvate looma- ja taimeliikide elupaigad paiknevad suuremas 

osas väljaspool kaitsealade võrgustikku, kuid on loodusmaastikes suures osas hõlmatud rohelise 

võrgustikuga. Mitmed kaitstavad liigid (näiteks valge-toonekurg) elutsevad kultuur- ja 

põllumajanduslikes maastikes, olles inimtegevusega hästi kohanenud. Kokkuvõtvalt võib öelda, 

et III kategooria kaitstavate liikide populatsioonide säilimine on reeglina tagatud tänase 

maastikumustri ning maakasutusviiside püsimisel.  

 Põhjavesi ja nitraaditundlikud alad 8.2.

Statistikaameti  andmetel oli veevõtt Jõgeva maakonnas viimastel aastatel küllaltki stabiilne 

(Joonis 42). Kõikide eelduste kohaselt on veevõtt Jõgeva maakonnas sarnane ka edaspidi. 
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Andmed: Statistikaamet 

Joonis 42. Jõgeva maakonna veekasutus aastatel 2008-2012 

Vastavalt Euroopa Liidu nitraadidirektiivile, asub Jõgeva maakond nitraaditundlikul alal41, kus 

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

põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatiooni sisalduse põhjavees 

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

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

(sealhulgas Tallinna vee valgaladeks), on nendele veeseaduse alusel kehtestatud rangemad 

keskkonnakaitsenõuded. Nitraaditundliku ala (edaspidi NTA) piirid on toodud 21.01.2003 

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

ala kaitse-eeskiri1”. 

Nitraaditundliku ala (NTA) seiret viiakse läbi põhjavee seire raames. 2013. aasta seiretulemused42 

(Joonis 43) näitasid piirkonniti nitraadisisalduste tõusu. 

 

Allikas: Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2013. a. Eesti keskkonnauuringute Keskus, 2014 

Joonis 43. Nitraatide sisaldus NTA seirepunktides 2013. a 

                                                
41 91/676/EMÜ 

42 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2013. a. Eesti keskkonnauuringute Keskus, 2014 
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Kokkuvõttes võib öelda, et 2013. a jätkus 2012. a keskkonnaseire aruandes43 välja toodud trend, 

kus märgiti, et nitraadisisaldus oli kõrgem majanduskasvu perioodil (2006–2008) ning madalam 

kriisiperioodil (2009–2010). Seejärel on koos majandusaktiivsuse suurenemise ja sisemajanduse 

kogutoodangu (SKT) tõusuga on NTA-l põhjavees märgata taas nitraadisisalduse kasvu. Seega on 

nitraatide sisaldus põhjavees selgelt seotud inimtegevusega (üldjuhul seostatud 

põllumajandustootmisest pärit lämmastikukoormusega). Paljuaastase keskmise muutus on 

esitatud järgneval joonisel (Joonis 44). 

 
Allikas: Eesti keskkonnaseire 2012, Keskkonnaagentuur, 2014 

Joonis 44. NTA seirekaevude 2012. a keskmiste nitraatioonide sisalduse muutus 

võrreldes kümneaastase keskmisega (2002-2012) 

Suunised edaspidisteks tegevusteks vete kvaliteedi ja kvantiteedi osas leiab NTA tegevuskavast 

ja veemajanduskavadest, mida analüüsitakse täpsemalt maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) käigus. Enamus meetmetest, mida saab vee kvaliteedi 

parandamiseks teha, on seotud keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamisega 

põllumajanduses. Seejuures on olulise tähelepanu all sõnnikuhoidlad ja põldude väetamine. 

 Veealad 8.3.

Jõgede veekvaliteeti jälgitakse jõgede hüdrokeemilise seire allprogrammi ja veekogude ohtlike 

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

allprogrammid ülevaate ka jõgedest merre ning järvedesse paikkonntava aine koguse, eelkõige 

fosfori, lämmastiku ning toksiliste ainete kohta. 

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

hindamisel pearõhu elustiku ehk nn bioloogiliste kvaliteedielementide hindamisele ja seab 

eesmärgiks hea ökoloogilise seisundi saavutamise. Alates 09.08.2009 hakkas kehtima 

keskkonnaministri 28.07.2009 vastu võetud määrus nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise 

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

                                                
43 Eesti keskkonnaseire 2012, Keskkonnaagentuur, 2014 
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seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside 

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

kvaliteedinäitajaid. Nimetatud määrus on oluline, kuna vastavalt veeraamdirektiivile ja 

veeseadusele on eesmärk saada veekogud heasse klassi ning on kehtestatud rangemad reeglid 

ohustatud veekogude osas. Määrust tuleks jälgida juhul, kui on teada mingeid ebakõlasid või 

küsimusi (nt arvamusi kvaliteedi muutuse osas) veemajanduskava kohaselt määratud 

veekogumite klassidel. 

Suunised edaspidisteks tegevusteks vete kvaliteedi ja kvantiteedi osas leiab                    

veemajanduskavadest, mida analüüsitakse maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) käigus. Kuna praegu on käimas uuendatud veemajanduskavade44 koostamine 

aastateks 2015-2021, võib toimuda nendes andmetes veel muutusi, mistõttu käesolevas 

aruandes seda täpsemalt ei kajastata. 

 Väärtuslikud maastikud 8.4.

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad       

keskkonnatingimused” (kehtestatud Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731) on 

määratletud väärtuslikud maastikud, mis hõlmavad valdavalt nn kultuurmaastikku – piirkondi, 

kus inimene on elanud ja maad harinud juba pikka aega. Sellised maastikud on kohaliku 

maakultuuri üheks ilmestajaks ja edasikandjaks. Sellest tulenevalt on oluline selliseid maastikke 

väärtustada ja neid hooldada.  

Jõgevamaa olulisemad maastikulised kompleksid on Vooremaa maastikurajoon (nn Suur 

Vooremaa) ning Peipsi järv ja rannik (Joonis 45). Vooremaa omapära ja väärtus seisneb selle 

pinnavormide kujus, paiknemises ja suuruses, samuti maastikku ilmestavates veekogudes ja 

pikaajalises maakasutuses. Peipsi ranniku omapära ja väärtus seisneb eelkõige ajaloolises 

asustusstruktuuris ning järve ja ranniku tähtsuses loodusliku mitmekesisuse seisukohalt. 

Teemaplaneeringuga määratleti Jõgevamaal 13 maakondliku tähtsusega (I tase) ja                    

18 piirkondliku tähtsusega (II tase) väärtuslikku maastikku (Joonis 45).  

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

Joonis 45. Väärtuslikud maastikud Jõgeva maakonnas 

Piirkondlikud maastikud (II tase) on väärtuslikud selle poolest, et seal on säilinud vana, 

nõukogude ajale eelnenud talumaastik, neis paigus on suhteliselt vähe rakendatud maaparandust 

ning maaharimistest pole veel loobutud ehk on veel, mida säilitada. 

Teemaplaneeringut on täiendatud väärtuslike maastike osas 2010. aastal. Vastavalt Saare 

Vallavolikogu 27.10.2010 otsusega nr 1 kehtestatud Saare valla üldplaneeringule täpsustati 

rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike piire ning lisati maakondliku tähtsusega väärtusliku 

maastikuna  Kaiu mõhnastik ja Kaiu järvistu koos Tammeluhaga, mis on äärmiselt kõrge 

loodusliku väärtusega ning on esteetiliselt nauditav ja omab kõrget puhkeväärtust. 

Planeeringuga kehtestatud väärtuslike maastike alade üldhulk (32) ja osakaal (8,1%) maakonna 

pindalast on arvestatav ning ilmselt piisav tagamaks teemaplaneeringuga seatud eesmärke. 

Jõgevamaa puhul on praktiliselt kõik väärtuslikud maastikud keskendunud 

pärandkultuurmaastike kaitseks. Ainsaks erandiks on Endla maakondliku tähtsusega väärtuslik 

maastik, mis hõlmab loodusmaastike (sood, metsad, järved) kompleksi.  

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

siiski asustusstruktuuri ning maastikurajoone. Suurima tihedusega on väärtuslikud maastikud 

Vooremaa alal, rohkem on neid ka maakonna lääneosas Põltsamaa ümbruse kultuurmaastike 

piirkonnas ning maakonna idaosas Peipsi rannikul. 

Jõgevamaa puhul on erinevalt mitmest teisest maakonnast väärtuslikud maastikud sageli hästi 

fokuseeritud ehk piiritletud on konkreetne küla või muu väiksem maastikuüksus. Kuna maastikud 

on tihti väikesepindalalised ja hõlmavad vaid konkreetse väärtusliku piirkonna ilma puhveraladeta 

on tõenäoliselt lihtsam tagada maastike kaitset. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et 

traditsiooniliste maastike säilitamine seab teatavaid piiranguid või eritingimusi mitmetele 

majandustegevustele, elamuehitusele, maakasutusele ning kommunikatsioonide rajamisele. 

Seega võib väärtuslike maastike kehtestamine ka hoopis vähendada paikkondade 

konkurentsivõimet ning atraktiivsust elanike ja investorite jaoks. Kitsamalt määratletud (nagu 

seda Jõgevamaa puhul enamasti tehtud on) maastike puhul kaasneb ka vähem piiranguid. 

Arvestades erinevaid asjaolusid, on Jõgevamaa väärtuslike maastike võrgustik piisav, haarates 

kõik väärtuslikumad pärandkultuurmaastikud ja säilitades piirkondade/paikkondade 

traditsioonilist iseloomu, kuid mitte piirates ülemäära paikkondade arenguvõimalusi. 
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 Väärtuslikud põllumajandusmaad 8.5.

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad      

keskkonnatingimused” (kehtestatud Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731) on 

määratletud kõrge viljelusväärtusega põllumaad, mis on strateegilise tähtsusega 

põllumajanduslik ressurss. Oluliseks peeti, et jätkuks seni kasutusel olnud viljakate 

põllumajanduslike maade sihipärane kasutamine. Kõrge viljelusväärtusega põllumaade 

kasutustingimusi saab täpsustada või muuta kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga. 

Kehtestatud teemaplaneeringus on mullaviljakuse alusel määratletud kõrge viljelusväärtusega 

põllumaadena alad, mille mullaviljakus oli 2002. a Maa-ameti andmetel vähemalt 50 hindepunkti.  

Jõgeva Maavalitsus on 2014. a tellinud Eesti Maaülikoolilt  väärtuslike põllumajandusmaade 

hindamise ja piiritlemise analüüsi, mida kasutatakse maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH 

läbiviimisel (Joonis 46). Uuringust tulenevalt hõlmavad väärtuslikud põllumajandusmaad 

(vähemalt 50 hindepunkti) valdava osa maakonna põllumajandusmaadest ning suur osa neist 

omab vähemalt 70 hindepunktilist väärtust. Kõrge väärtusega põllumajandusmaad on 

Jõgevamaal suhteliselt laialdaselt levinud, kuid kõrgeima väärtusega (>70 punkti) alad on 

koondunud enim maakonna lääneossa Põltsamaa ümbrusse ning Torma, Vaimastvere, Jõgeva ja 

Raigastvere piirkondadesse (Joonis 46) ning puuduvad maakonna idaosas Peipsi järve äärsel 

madalikul. Sageli kattuvad väärtuslikud põllumajandusmaad ka väärtuslike maastikega, kuid see 

ei ole reegliks, kuna väärtuslikumatele põllumajandusmaadele rajati nõukogude perioodil 

suurpõlde, millega hävitati traditsiooniline asustusstruktuur ning maastikuilme. 

Põllumajandus on Jõgevamaal nii praegu kui ka ilmselt tulevikus üks tähtsamaid 

majandusharusid, seega on väärtuslike põllumajandusmaade säilitamine maakonna pikaajalisi 

arenguperspektiive arvestades äärmiselt oluline. Kuna maakonna elanikkond on kahanev ning 

siin puuduvad suuremad linnad, siis hetkel ei ohusta väärtuslikke põllumajandusmaid 

valglinnastumine ega elamuehitus. Ka surve põllumajandusmaadele tööstusalade rajamiseks on 

väike. Mõningat mõju võivad põllumajandusmaadele avaldada taristu arendused, eelkõige 

Tallinn–Tartu–Võru-Luhamaa maantee uuendamine ja õgvendamine maakonnas ning Põltsamaa, 

Adavere jt ümbersõitude ehitamine (Joonis 33). Olulisemaks ohuteguriks põllumajandusmaadele 

on arendajate soov avada lubjakivi ja ehitusdolomiidi karjääre, kuna kaevandamise seisukohast 

paremad maardlad asetsevad sageli väärtuslike põllumajandusmaade aladel. 
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Andmed: Uuring „Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine“, Eesti Maaülikool, 2014 

Joonis 46. Väärtuslikud põllumajandusmaad Jõgeva maakonnas 

 Roheline võrgustik 8.6.

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad       

keskkonnatingimused” (kehtestatud Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731) 

määratleti maakonnas 3 riikliku tähtsusega (T1), 10 piirkondliku tähtsusega (T2) ja 25 kohaliku 

tähtsusega (T3) rohelise võrgustiku tugiala (Joonis 47). 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ põhimõtete järgi peaks rohevõrgustik omavahel siduma 

olemasolevaid kaitstavaid alasid ning seejuures moodustama katkematu süsteemi, mis aitaks 

kaasa nii kaitsealade säilimisele kui ka toimimisele. Jõgeva maakonna rohevõrgustik on 

võrdlemisi ühtlaselt jaotunud ning selles ei esine suuri lünki ega tühikuid. Rohevõrgustiku 

elementideta alade läbimõõt jääb alla 10 km. Kuigi maakonnas on põllumajanduslikult 

kasutatavate maade osakaal võrdlemisi suur, hõlmavad teemaplaneeringuga määratletud 

rohevõrgustiku elemendid siiski suhteliselt suure osa maakonnast (59%). Suuremad riikliku 

tähtsusega tugialad paiknevad maakonna servades, suuremad kohaliku tähtsusega tugialad 

asetsevad maakonna kesk-lääneosas ja idaosas. Piirkonnad, kus tugialasid ei esine, on 

teemaplaneeringus kaetud suhteliselt ühtlase tihedusega rohekoridoridega. 
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Andmed: Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, 2004 

Joonis 47. Roheline võrgustik Jõgeva maakonnas 

Rohekoridoride alad on kavandatud loogiliselt, arvestades maastiku struktuuri. Rohekoridoride 

aladel on siiski võrdlemisi palju põllumajandusmaid ning hajaasustust. Koridorid on vaatamata 

sagedastele maastikulistele katkestustele nn astmelaudade kaudu siiski toimivad, kuid 

joonistatud laiemaks, haarates endasse koridoride servades olevaid intensiivselt majandatavaid 

põllumaid. Seetõttu tunduvad kehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga 

planeeritud rohevõrgustiku alad (eriti koridorid) paiguti tarbetult laiadena ning ei näi vastavat 

reaalsele ökoloogilisele võrgustikule. Rohevõrgustiku reaalne sidusus ja eeldatav toimimine 

tundub siiski olevat üldjoones hea. Sidusus naabermaakondade rohevõrgustikega on reeglina 

hea, seda toetab ka asjaolu, et mitmed suured riikliku tähtsusega tugialad asetsevad Jõgevamaa 

piiridel, ulatudes ka naabermaakondadesse.  

Rohevõrgustikus esineb ka rida konfliktikohti, milleks on koridoride ristumine suuremate 

maanteedega. Olulisemateks konfliktikohtadeks ning ökoloogilisteks barjäärideks on koridoride 

lõikumine Tallinn–Tartu-Võru-Luhamaa, Jõhvi-Tartu-Valga ja Tartu–Jõgeva-Aravete 

maanteedega, mille liiklustihedus ning barjääriefekt on suurem. Tulevikus                         

Tallinn–Tartu–Võru-Luhamaa maantee uuendamise ning 4-realiseks ehitamise korral võib 

barjääriefekt rohevõrgustikule suureneda. Selle leevendamiseks on vajalik konfliktikohtadesse 

toimivate ökoduktide rajamine. Konfliktikohtadeks on ka koridoride lõikumine maakonda keskelt 

läbiva Tallinn-Tapa -Tartu raudteega. Summaarselt on maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus 

välja toodud 14 olulist konfliktikohta, millest 13 on lõikumised maanteedega ja üks raudteega. 

Konfliktikohtadena võib välja tuua ka rohevõrgustiku aladel tegutsevad turba-, paekivi-, 

ehitusdolomiidi- ja liivakarjäärid, samuti kaevandmiseks taotletavad uued mäeeraldised. 

Valdavas osas ei katkesta karjäärialad siiski rohevõrgustiku sidusust ega toimimist, kuid 

vähendavad mitmetes paikades rohekoridoride laiust. 
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9. MAAKONNA ROLL EESTIS 

Järgnev peatükk toetub Statistikaameti andmetele, Statistikaameti väljaandele „Eesti piirkondlik 

areng 2013“, Siseministeeriumi 2009. aasta uuringule „Eesti regioonide majandus-struktuuri 

muutuste prognoos“ ja Jõgevamaa arengustrateegiale 2020+. 

Jõgeva maakond kuulub oma SKP suuruse järgi Eesti maakondade hulgas viimaste sekka, 

moodustades 2013. aastal kogu Eesti SKP-st vaid 1,28%. Seevastu on see osakaal püsinud 

2000-2012 aastate lõikes küllaltki stabiilsena. Töötuse määr (6,9%) on väiksem kui Eesti 

keskmine (8,6%) ning vabade ametikohtade määra järgi asub Jõgeva maakond neljandal-viiendal 

kohal koos Harjumaaga, mis on pisut kõrgem Eesti keskmisest väärtusest.  

Kui üldine vaesuse määr Eestis on 17,0%, siis Jõgeva maakonnas on vaesuse määr koguni 

26,1%, mille põhjal loetakse Jõgevamaad nelja vaeseima maakonna hulka, võrreldes Eesti 

keskmisega. Madal elatustase ja kõrge vaesuse määr võivad olla põhjustatud asjaolust, et 

tegemist on suurt maaelanikkonna osakaalu omava maakonnaga. Kõige suurema 

vaesusemääraga (33,3%) omavalitsused Jõgevamaal on Mustvee linn, Pala ja Kasepää vallad. 

Ettevõtluse seisukohalt on Jõgevamaal rohkem üksikettevõtjaid kui suuri ettevõtteid. 

Üksikettevõtjate osatähtsuse poolest on Jõgevamaa maakondade lõikes kolmandal kohal, mis 

tõstab maakonna majanduslikku jätkusuutlikkust. Samas on tööhõive suurendamisel ning töötuse 

vähendamisel suurem roll palgatöötajatega ettevõtjatel. Suurte ettevõtete lõikes, kus töötab     

50 ja enam inimest, on Jõgeva viimaste seas, sarnase ettevõtete arvuga on veel Lääne-, Põlva-, 

Rapla ja Järva maakonnad. 

Peamine ettevõtete tegevusala Jõgevamaal on põllumajandus, metsandus ja kalapüük. Peale 

selle mahuvad esikolmikusse ka hulgi- ja jaekaubandus, sõidukite ja mootorrataste remont ning 

ehitus. See on mõneti erinev Eesti keskmisest olukorrast, kus peamine tegevusala maakondades 

on hulgi- ja jaekaubandus. Samas on põllumajandus küllaltki kriitilises seisus, kuna see on 

praegu suurtes raskustes piima ja teravilja madala hinna ning töötlejate ülisuurte võlgnevuste 

tõttu. 

Jõgevamaal, nagu ka mujal Eestis, on viimaste aastate jooksul rahvastik kahanenud negatiivse 

iibe ja väljarände tõttu. Jõgevamaa põhjaosast (Torma, Jõgeva ja Paljusi vald) ning Lääne- ja 

Ida-Virumaa lõunaosast moodustuv piirkond on Eestis üks kõige suurema rahvaarvu 

kahanemisega. Peamine probleem rahvastiku vähenemisel on väljaränne ja seda saab vähendada 

vaid töökohtade loomisega. Kui piirkonnas on tööd, mis tagab inimestele toimetuleku, siis 

kahaneb ka väljaränne. Samas nagu eelpool näha, on Jõgevamaal vabade ametikohtade määr 

suhteliselt kõrge. Seega on probleem kohati ka selles, et puuduvad õige kvalifikatsiooniga 

inimesed-töötegijad, mistõttu tuleks võimaldada inimestele paremaid ümberõppimise võimalusi. 

Loodukeskkonna piirangutega alasid, mis võivad takistada ettevõtluse arengut, on Jõgevamaal 

mõnevõrra vähem kui Eestis keskmiselt. Kaitsealad, sh püsielupaigad, hõlmavad Jõgevamaa 

pindalast 13,2%. Kaitsealade ruumiline jaotus on Jõgevamaal võrdlemisi ühtlane – puuduvad 

väga tiheda kaitsealade kontsentratsiooniga piirkonnad ning samuti regioonid, kus kaitstavaid 

alasid sootuks pole. Kaitsealade vähesus on tingitud põllumajandusmaa domineerimisest ning 

kaitseväärtuste vähesusest. Seevastu Jõgevamaa paiknemine nitraaditundlikul alal, kus 

piirkonniti on õhuke pinnakate ja põhjavee reostusoht suur, põhjustab nii ettevõtjatele kui ka 

eraisikutele täiendavaid lisakulutusi, nõudeid ja kohustusi omapuhasti rajamiseks. Selles 

piirkonnas kehtivad ka rangemad veekaitsenõuded. 

Jõgevamaa jaguneb kolmeks eriilmeliseks piirkonnaks: Vooremaa, Põltsamaa ja Peipsi 

piirkonnaks. Vooremaa piirkonna eripäraks on jääajal tekkinud pinnavormid voored ja nende 

vahel asuvad piklikud järved. Suuremad järved, mis paistavad ka Tartu – Jõgeva – Aravete 

maanteelt, on Saadjärv ja Pikkjärv. Põltsamaa piirkond asub Mandri-Eesti keskosas ja seda läbib 

põhimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa. Selles piirkonnas on kõige paremini 

arenenud ettevõtlus. Peipsi piirkond asub Peipsi järve ääres. Piirkonna eripäraks on omanäoline 

arhitektuur ja traditsioonid, mida on kujundanud piirkonnas elavad Vene rahvusest vanausulised. 
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