
Lisa 4. Järvamaa maakonnaplaneeringu tegevuskava 

(uuendatud koostöös kohalike omavalitsustega 2018.a.) 

Valdkond Peamine tegevus Ülesanded 
kavandatud 

tegevuse 
elluviimiseks 

Teostamise 
aeg 

Koordineerija Koostööpartner Tegevuse tulem 

Asustus- 
struktuur ja 
asustuse 
suunamine 

Maakondlikult 
tähtsate ettevõtlus-
piirkondade 
arendamine 

Mäo tööstusala 
edasiarendamine 

2019-2030+ Paide 
Linnavalitsus 

Ettevõtjad Töökohtade arv on suurenenud 
ja ettevõtlusaktiivsus kasvanud. 

Mäo-Reopalu koridori 
sh Paide linna ja Türi 
linna ettevõtlusalade 
arendamine 

2019-2030+ Kohalik 
omavalitsused 

Ettevõtjad Töökohtade arv on suurenenud 
ja ettevõtlusaktiivsus kasvanud. 

Imavere 
puidutööstusklastri 
arendamine 

2019-2030+ Ettevõtjad 
(Imavere 
Saeveski OÜ) 

Järva Vallavalitsus 
OÜ Farm In 
Productions 
Maaeluministeerium 

Töökohtade arv on suurenenud 
ja kasvatatud on tootmismahtu. 
Arendatud on ühistulist tegevust. 
Rajatud rapsiseemne töötlemise 
õlitehas. 

Imavere 
koostootmisjaama 
rajamine 
 

2019-2030+ AS Graanul 
Invest kontsern 

Imavere Energia OÜ Tekkinud on uued arendused. 
Mitmekülgselt on väärindatud 
puidutooteid. Säästetud on 
keskkonda ja vähendatud 
jäätmeid. 

Koeru ja Aravete 
tööstusalade 
arendamine 

2019-2030+ Ettevõtjad  
Järva 
Vallavalitsus 

Järva Vallavalitsus  Elavnenud on Aravete ehituslinnaku 
ning Koeru ettevõtluspiirkonnad, 
lisandunud on uued töökohad. 

Ühistulise 
piimatööstuse 
rajamine Paide linna 

2019-2020 Piimandusühistu 
E-Piim 

Paide linnavalitsus 
 

Rajatud on ühistuline 
piimatööstus Paide linna, 
ettevõtlusaktiivsus maakonnas 
on kasvanud, vähenenud on 
toorpiima väljavedu Eestist. 
Töökohtade arv on kasvanud. 

Paide Masinatehase 
inkubaatori loomine 

2019-2030+ Paide 
Masinatehas AS 

Tartu Teaduspark  
Tallinna Tehnikaülikool 
Majandus- ja 
kommuni- 

Paide linna on rajatud 
tehnoloogiamahukas ettevõte. 
Tekkinud on uusi innovaatilisi 
ettevõtteid. Olemasolevad 



katsiooniministeerium 
 

ettevõtted on leidnud võimaluse 
toota või pakkuda  suurema 
lisandväärtusega tooteid või 
teenuseid.  

 
Keskuste võrgu 
säilitamine ja 
tugevdamine 

Avaliku ühistranspordi 
võrgu ajakohastamine  
vastavalt  inimeste 
liikumisvajadustele 

2019-2030+ Ühistranspordi- 
keskus 

Kohalikud 
omavalitsused 
 

Tagatud on piisava tihedusega ja 
kiired võimalused teenuste 
paremaks kättesaamiseks. 

Raudteeäärsetel aladel 
erinevat liiki 
transpordivahendite 
ühendatud kasutamise 
võimaluse tagamine 

2019-2030+ Ühistranspordi- 
keskus 

Kohalikud 
omavalitsused, 
Majandus-ja kommuni- 
katsiooniministeerium 

Tagatud on töö ja teenuste 
parem kättesaadavus. 

Kvaliteetse ja kiire 
andmeside 
infrastruktuuri 
kättesaadavuse 
tagamine kõigile 
maakonna elanikele 

2019-2030+ Kommuni- 
katsiooni- 
ettevõtted 

Majandus- ja 
kommuni- 
katsiooniministeerium, 
kohalikud 
omavalitsused 
  

Töökindel, stabiilne ja  kiire 
andmeside on kättesaadav kogu 
maakonnas. 

Paide ja Türi linna kui 
maakondliku ja 
piirkondliku keskuse 
tasakaalustatud arengu 
tagamine, mis toetab 
kogu maakonna 
asustuse võrgustiku 
jätkusuutlikust 

2019-2030+ Kohalikud 
omavalitsused 

Ettevõtjad Avalik linnaruum on atraktiivne, linna 
südamed ja peatänavad on 
rekonstrueeritud, korrastatud on 
tehisjärvede rekreatsioonialad. Paide 
vanalinn kui  Järvamaal ainulaadne, 
kuid Eesti muinsukaitsealadest üks 
halvemas seisus olevatest 
vanalinnadest on korrastatud. 

 

Kutsehariduse 
omandamise 
võimaluse tagamine 
Paide-Türi piirkonnas  
 

2020-2030+ Haridus-ja 
teadus- 
ministeerium 

Kohalikud 
omavalitsused 

Järvamaa Kutsehariduskeskus on 
koostöös Paide 
riigigümnaasiumiga hästi toimiv 
õppeasutus, kus on väga heal 
tasemel loodus- ja täpisteaduste 
õpetamine koos kaasaegsete 
laboritega ning mitteformaalne 
õpe. 



Haridusvõrgu 
ajakohastamine 

Koolivõrgu 
korrastamine 
maakonnas  

2019-2020 Kohalikud 
omavalitsused 

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

Koolivõrk on korrastatud ja 
õpikeskkond kaasajastatud. 

Kvaliteetse ja 
nüüdisaegse 
gümnaasiumihariduse 
pakkumine Järvamaal 
 

2019-2020 Haridus-ja 
teadus- 
ministeerium 

Paide Linnavalitsus Rajatud on riigigümnaasium 
Paide linna, 90% 
gümnaasiumiharidust 
omandavatest noortest õpib 
Järvamaal. 

Üldhaigla teenuse 
säilitamine  Paides  
 

2019-2030+ Sotsiaal- 
ministeerium 

Kohalikud 
omavalitsused 

AS Järvamaa Haigla on tegev 
aktiiv- ja õendusabi haiglana. 
Eesti haigekassa poolt haiglalt 
ostetavate ravijuhtude arv ei ole 
vähenenud. 

Tervise- ja 
hooldeteenuse 
kättesaadavuse 
tagamine  

Esmatasandi 
tervisekeskuste 
rajamine  
 

2019-2020 Sotsiaal- 
ministeerium 

Kohalikud 
omavalitsused 

Rajatud/renoveeritud  nõuetele 
vastavad tervisekeskused Paide 
ja Türi linnas. Paranenud on 
tervishoiuteenuste 
kättesaadavus ja kvaliteet. 

Tervise- ja 
hoolekandeteenuste 
kättesaadavuse 
tagamine 
 
 

2019-2030+- Kohalikud 
omavalitsused 

Ettevõtjad Järvamaa elanikele on tagatud 
kvaliteetsed tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused, tugiteenuste 
abil toetatakse esmasena 
inimeste toimetulekut kodudes 
ning pakutakse vajadusel ka 
ööpäevaringseid 
hoolekandeteenuseid. 
Erihoolekandeüksus on loodud 
Paide linna ning üldhooldekodu 
rajatud Türi linna. 

Järva maakonda läbiva 
Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa põhimaantee 
trassi lõigul  Paide 
vallas asuvast 
maakonna piirist – 
Mäo ehitamine 2+2 

2019-2020 Maanteeamet   Majandus-ja 
kommunikatsioonimini
steerium 

Paremad võimalused teenuste 
kättesaamiseks 



sõidurajaga I klassi 
maanteeks 

Tehnilised 
võrgustikud 

Toimepiirkondade 
ja 
teeninduskeskuste 
sidustamine läbi 
kestlike 
transpordiliikide ja  
kvaliteetsete 
ühendusteede  
 
 
  

Järva maakonda läbiva 
Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa põhimaantee 
trassi lõigul  Mäo – 
Imavere (maakonna 
piirini) ehitamine 2+2 
sõidurajaga I klassi 
maanteeks 

2019-2030+ Maanteeamet Majandus-ja 
kommunikatsioonimini
steerium 

Paremad võimalused teenuste 
kättesaamiseks. 

Jalg- ja jalgrattateede 
võrgustiku arendamine 
(maakonnaplaneering 
ptk 4.2.2) 

2019-2030+ Majandus-ja 
kommuni- 
katsiooni- 
ministeerium 
 

Kohalikud 
omavalitsused 

Paranenud on elukeskkond ja 
teenuste kättesaadavus, 
vähenenud on autokasutuse 
osakaal, 
tõusnud on inimeste 
liikumisaktiivsus, tagatud 
turvaline liiklemine.  

Olulistel maanteedel 
tolmuvaba katendi 
tagamine 
(maakonnaplaneering 
ptk 4.2.1) 

2019-2030+ Majandus-ja 
kommuni- 
katsiooni- 
ministeerium 
 

Kohalikud 
omavalitsused 

Paremad võimalused teenuste 
kättesaamiseks. 
Mustkattega maanteede osakaal 
on suurenenud. 

Maakonda läbival 
raudteelõigul 140km/h 
kiiruse tagamine 

2020  Edelaraudtee 
Infrastruktuuri 
AS,  
Eesti Liinirongid 
AS (ELRON) 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
 

Kiirus 140 km/h on saavutatud 

Viraksaare küla ja Mäo 
tööstusala 
veevarustuse ja 
kanalisatsiooni 
ühendamine Paide 
linna võrkudega 

2019-2030+ Paide Vesi AS Paide Linnavalitsus 
Türi Vallavalitsus 

Ajakohastatud  vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid. 



Olemasoleva 35kV 
elektrivõrgu ning 
piirkonnaalajaamade 
remondi ja hoolduse 
teostamine 

2019-2030+ Elektrilevi Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

Elektri varustuskindlus on 
tagatud 

Muu tehnilise 
taristu arendamine 
 
 

Biogaasi ja biomassi 
soojus- ja 
elektrienergia 
koostootmisjaamade 
arendamine 
olemasolevate või 
kavandatavate lautade 
juurde 

2019-2030+ Aravete Biogaas 
OÜ, 
OÜ Oisu Biogaas 

Aravete Agro AS  
OÜ Estonia 
Eesti Energia 
Keskkonnaministeeriu
m Maaeluministeerium 
 

Suurenenud on taastuva ja 
kohaliku  kütuse kasutamine 
sooja ja elektri tootmiseks. 
Kasutusele on võetud kümne 
kilomeetri raadiuses toodetud 
veisesõnnik ja läga. 
Paranenud keskkonnasõbralik 
põllumajandustootmine. 

Päästealase võimekuse 
tagamine 
olemasolevate 
päästeüksuste 
säilitamise ja vajadusel 
uute loomise kaudu 

2019-2030+ Ettevõtja  Nutikate, optimaalsete ja 
mõjusate lahendustega on 
maakonnas tagatud päästealane 
võimekus, parandatud 
elukeskkonda, vähendatud ohtu 
elule, tervisele ja varale läbi kiire 
ja asjatundliku abi  

Politseiteenuse 
säilitamine 
olemasolevas mahus  

2019-2030+ Sise- 
ministeerium 

Kohalikud 
omavalitsused 

Turvalisus maakonnas on tagatud 

 Sisejulgeoleku 
struktuuride 
tagamine 
maakonnas 
 

Kiirabiteenuse 
säilitamine 
olemasolevas mahus 

2019-2030+ Sise- 
ministeerium 

Kohalikud 
omavalitsused 

Kiirabiteenus on säilinud 
olemasolevas mahus 

 


