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1. SISSEJUHATUS

Vabariigi Valitsus kehtestas üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ 30.08.2012 korraldusega
nr 368. Selle elluviimise tegevuskavas on toodud uute maakonnaplaneeringute koostamine
aastatel 2013-2015.

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

Planeeringuala hõlmab kogu Jõgeva maakonda. Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna
ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal
kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul,
regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneeringu eesmärk on
suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Kuigi planeeringu objektiks on maakond kui
haldusüksus, on planeeringulahenduse kujundamisel vajalik vaadata üle maakonna piiriüleseid
seoseid naaberaladega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Kui
kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud
üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud
maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste
väljaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatakse kehtestatud üld-
planeeringutega või kokkuleppel kohalike omavalitsustega tehakse vajaduse korral ettepanek
nende muutmiseks (planeerimisseaduse § 7 lõiked 4 ja 5).

KSH läbiviimise eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele planeeringu
koostamisel. KSH läbiviimisel lähtutakse olemasolevatest andmetest ning maakonnaplaneeringu
koostamiseks läbiviidavate uuringute tulemustest. KSH programm on mõju hindamise
lähteülesanne, millega määratakse kindlaks KSH tegevus- ja ajakava ehk programmi koostamisel
selgitatakse välja, milliseid teemasid käsitletakse KSH aruande koostamisel.

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus
(aadress: Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn, info@jogeva.maavalitsus.ee), kontaktisikud: arengu- ja
planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa ja Janika Raudsepp. Jõgeva
maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (aadress:
Laki 34, 12915 Tallinn, info@ramboll.ee), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel ja KSH
juhtekspert Veronika Verš.

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

Jõgeva maakonnaplaneeringu (MP) koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu
suundumuste ja põhimõtete määratlemine kolme põhieesmärgi kaudu:

- riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine;
- asustuse arengu suunamine;
- säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga

ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste
tasakaalustatud arvestamine.

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi poolt kõigi maakonna-
planeeringute jaoks koostatud lähteseisukohtadest, mida on täiendatud Jõgeva maakonna
eripärasid arvestades. Lähteseisukohad (LS) puudutavad ka keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) läbiviimist. Planeeringu LS kohaselt lõimitakse hindamine planeeringu
koostamisse nii, et see moodustaks tervikprotsessi pideva koostisosa. Seda arvestatakse
jooksvalt alternatiivsete lahendusvariantide võrdlemisel, neist eelistatavate valimisel ning
planeeringu elluviimisega seotud võimalike negatiivsete keskkonnamõjude ennetus- ja
leevendusmeetmete määratlemisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused lõimitakse
planeeringulahenduse tekstilisse esitusse ja KSH aruanne esitatakse planeeringu lisana. Aruanne
seostatakse viidete abil planeeringu tekstiga, et vältida sama teabe kordamist ja näidata
hindamise tulemuste kajastamist planeeringulahenduses.

Ramboll Eesti AS osales planeeringu lähteseisukohtade koostamisel. LS kohta on arvamust
avaldanud planeeringu koostamise osapooled, kelle asjakohaste märkustega on KSH programmi
koostamisel arvestatud. Lähteseisukohad on kättesaadavad Jõgeva Maavalitsuse veebilehelt1.

1 Jõgeva Maavalitsuse MP veebileht: https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
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3. MAAKONNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU JA RUUMILISE
ARENGU ANALÜÜS

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisel on aluseks maakonna sotsiaal-majandusliku ja
ruumilise arengu analüüs. Analüüsi tulemusi ja seoseid käsitletakse KSH aruandes. Analüüs
käsitleb järgmisi teemasid:

- maakonna asend ja piirid

- rahvastik ja asustus

- sotsiaalne infrastruktuur

- majandustegevus ja ettevõtluskeskkond

- turism ja puhkemajandus

- tehniline taristu

- maavarad

- looduskeskkond

- maakonna roll Eestis
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4. MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE
STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA

Maakonnaplaneeringu koostamisel võetakse aluseks üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+"
koostamise ajal kokku lepitud visioon ja arengusuunad.

KSH programmi koostamisel (ülevaade mõjutatavast keskkonnast) on kasutatud peamiselt
dokumendis Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse
ajakohastamine ja Jõgevamaa aastaraamatutes toodud teavet ning maakonnaplaneeringu
koostamisel osapooltelt saadud infot.

Planeeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel analüüsitakse peale eelnimetatute veel teisi
seonduvaid strateegilisi planeerimisdokumente:

- riiklikud arengukavad ja strateegiad
- maakonnaplaneeringud ja arengukavad (-strateegiad)
- kohalike omavalitsuste üldplaneeringud ja arengukavad

Riiklikud arengukavad, strateegiad ja uuringud:

- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2014-2015
- Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21"
- Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 ja selle tegevuskava
- Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 ja selle rakendusplaan
- Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
- Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
- Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018
- Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020
- Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013
- Transpordi arengukava 2014-2020
- Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020
- Looduskaitse arengukava aastani 2020
- Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava perioodiks 2010-2015 (kinnitatud 2010), uus

eelnõu perioodiks 2016-2021 valmib 2015. a alguses
- Riigi jäätmekava 2014-2020
- Eesti metsanduse arengukava aastani 2020
- Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020
- Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020
- Uuring „Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020“

Jõgeva maakonna teemaplaneeringud (TP)2 ja strateegiad:

- Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ (2011)
- Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi turismiarenduse strateegia (2007-2020)
- Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-

Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“ (2012)
- Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“

(2010)
- Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad

keskkonnatingimused“ (2004)

2 http://jogeva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud;jsessionid=306755438C6F0D8BDBC282BB4241A809.jvm1
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Täpsem loetelu asjakohastest dokumentidest selgub KSH aruande koostamise käigus, millele
viidatakse KSH aruandes.

4.1. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis

Vastavalt Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast saadud andmetele on
maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (ÜP) hetkeseis järgmine (Tabel 1):

Tabel 1. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis (mai 2014)

Kohalik omavalitsus ÜP algatamise otsus 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
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“
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5. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS

5.1. Mõjuala ulatus

KSH  käsitleb  Jõgeva  maakonna  territooriumi  (2603,8  km2) ning juhul, kui KSH läbiviimisel
selgub, et maakonnaplaneeringu alusel kavandatakse tegevusi, mille mõju võib ulatuda
väljapoole maakonna piiri, siis käsitletakse ka neid mõjusid. Olulisi negatiivseid riigipiiri üleseid
mõjusid ei ole ette näha.

Ajalise perioodina käsitletakse KSHs sama, mis üleriigilise planeeringu puhul ehk 2030+ ning
olenevalt konkreetse mõju kestusest, mis selgub täpsemalt KSH aruande koostamisel.

Järgnevate alapeatükkide koostamisel (mõjutatava keskkonna kirjeldamisel) on lähtutud
peamiselt dokumendist Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse
ajakohastamine ja Jõgevamaa aastaraamatutes toodud teabest ning maakonnaplaneeringu
koostamisel osapooltelt saadud infost.

5.2. Asend ja looduslikud eeldused3

Jõgevamaa asetseb Eesti kesk- ja idaosas ning piirneb viie maakonnaga: Tartu, Ida-Viru, Lääne-
Viru, Järva ja Viljandi (Joonis 1). Teiste Eesti maakondade suhtes iseloomustab Jõgevamaad
keskne asend, mis loob häid ruumilisi eeldusi laiapõhjaliseks koostööks. Lähim regionaalne
keskus Tartu linn asub maakonna lõunapiirist 25 km ja maakonnakeskusest 50 km kaugusel.
Tartu linn on Jõgevamaa elanike jaoks oluline teenindus- ja kaubanduskeskus ning töökohtade
pakkuja.

Joonis 1. Jõgevamaa kohalikud omavalitsused (Allikas: Jõgeva Maavalitsus ja
arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse ajakohastamine)

3 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse ajakohastamine. Jõgevamaa Koostöökoda,
Krames Konsultatsioonid OÜ. Jõgeva, 2014



Jõgeva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Heakskiidetud 15.12.2014

11 / 46

Idasuunas piirneb maakond Peipsi järvega. Põhjasuunast on maakond looduslikult tugevalt
piiritletud metsade ja soodega, mille osaks on ka Endla raba ja samanimeline ulatuslik loodus-
kaitseala. Maakonna edelaserva jääb ulatuslik Alam-Pedja looduskaitseala (Joonis 7).

Maakonna pindala on 2603,8 km2 ehk ca 6% Eesti territooriumist, metsamaa moodustab
maakonna  territooriumist  natuke  üle  poole  (2010.  a  130  tuh  ha  ehk  ca  50%).  Seega  on
maakonna territooriumi metsasuse määr lähedane Eesti keskmisele metsasusele (50,6%).
Põllumajandusmaa pindala oli 2012. a seisuga 82 tuh ha ehk 31%. Põllumajandusmaa ja
metsamaa pindala iseloomustab kasvutrend. Põllumaade viljakus maakonnas ületab Eesti
keskmist taset. Haritavast maast on 52 tuh ha ehk üle 80% kuivendatud drenaažkuivendusega.
Metsamaa puhul küündib kuivendatud ala pindala 50%-ni.

5.3. Asustus ja rahvaarv

Statistikaameti andmetel oli Jõgevamaa rahvaarv 01.01.2014 seisuga 31 145 elanikku, mis on
2,4% Eesti elanikest. Jõgeva linnas oli 5 457, Põltsamaa linnas 4 148 ja Mustvee linnas 1 348
elanikku. Lisaks kolmele linnale on maakonnas 10 valda (Tabel 2 ja Joonis 1)4, sh 11 alevikku ja
225 küla.

Tabel 2. Jõgevamaa haldusjaotus (Allikas: Eesti Entsüklopeedia ja Statistikaamet)

Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2)
Elanike arv

(01.01.2014)5
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

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

Jõgevamaa linnad on Eesti kontekstis väikelinnad. Jõgeva maakond on registreeritud elanike arvu
poolest 10.-ndal kohal võrreldes teiste Eesti maakondadega.6

Jõgeva maakond kuulub kiirelt väheneva rahvastikuga maakondade hulka (Joonis 2). Perioodil
2000-2013 on maakonna rahvaarv kahanenud ligi 7 200 inimese võrra (19%)(Joonis 2). 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 suuremates linnades Jõgeval (897 in, 14%) ja

4 Jõgevamaa turismiinfo (www.visitjogeva.com)
5 Statistikaameti andmebaas/veebileht
6 Jõgevamaa aastaraamat 2012
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Põltsamaal (640 in, 13%) ning Tartu linna mõjualasse jäävas Tabivere vallas (299 in, 12%).
Rahvaarvu vähenemist tingib negatiivne loomulik iive ja negatiivne rändesaldo.

Joonis 2. Rahvaarvu muutus Jõgeva maakonnas aastatel 2000-2013 (Allikas:
Statistikaamet)

Järgnevas tabelis (Tabel 3) on toodud Jõgevamaa rahvastiku vanuseline koosseis aastatel 2000
ja 2013 ning selle muutus.

Tabel 3. Vanuseline koosseis aastatel 2000 ja 2+013 ning selle muutus Jõgevamaal
(Allikas:  Statistikaamet)

Vanus 2000 2013 Muutus

0-14 7090 18,3% 4 601 14,6% -2489 -35,1%
15-64 25630 66,1% 20 148 63,8% -5482 -21,3%
65-… 6040 15,6% 6 838 21,6% 798 13,2%
Kokku: 38760 100% 31145 100% -7615 -18,5%

Jõgevamaa rahvastikust 35% (10 953 in) elab linnades (Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa).
Rahvuselt elab maakonnas kõige rohkem eestlasi (91%) ja venelasi (7%).

Muutusi rahvastikus, asustuse arenguvõimalusi ja muid seonduvaid teemasid käsitletakse
põhjalikumalt maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi koostamisel.

5.4. Välisõhu kvaliteet

Välisõhu kvaliteeti mõjutatakse nii keemiliselt (saasteained) kui füüsikaliselt (müra, vibratsioon,
ioniseeriv kiirgus jne) ning see põhjustab kliimamuutusi, keskkonna hapestumist, osoonikihi
hõrenemist, õhukvaliteedi halvenemist ning kahjustusi inimeste tervisele ja looduskeskkonnale.
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Eestis on peamisteks saasteallikateks elektrijaamad, katlamajad ja lokaalküte (ahjude/kaminate
kütmine üksikmajapidamistes), tööstus, transpordivahendid (sh naftasaaduste laadimisel
tanklates ja terminalides) ja põllumajandus. Lisaks jõuab saastunud õhk meile ka naaber-
riikidest.7 Eesti välisõhu suurim saasteallikas on põlevkivil põhinev energiatootmine ja
põlevkiviõlitööstus, järgmise koha haarab transport.8

Jõgevamaa peamine õhusaastaja on autotransport ning selle kõrval mitmesugused paiksed
saasteallikad, nagu katlamajad, tanklad, põllumajandus- ja puidutööstusettevõtted. Paiksetest
saasteallikatest õhku paisatud saastekogused moodustasid 2007. a kogu Eesti õhusaastest alla
1%.9 Statistikaameti andmetel10 on saasteainete hulk maakonnas aastatel 2010-2012 võrreldes
2009. a vähenenud (Tabel 4). Keskkonnaamet on väljastanud 2014. a juunikuu seisuga
maakonna ettevõtetele 60 välisõhu saasteluba (Tabel 5). Keskkonnaregistri11 andmetel  asub
maakonnas 79 paikset saasteallikat.

Tabel 4. Õhusaaste heitkogused Jõgevamaal aastatel 2008-2012 (Allikas:
Statistikaamet)

2008 2009 2010 2011 2012

Õhusaaste paiksetest saasteallikatest, tuh t 1,5 1,5 0,4 0,4 0,5

Aastal 2011 kasutasid Jõgevamaa välisõhu saasteluba omavad ettevõtted soojuse tootmiseks
ligikaudu 4987 tuh m3 maagaasi, 17 392 tonni biokütuseid (küttepuid, hakkepuitu, puidujäätmeid
jms) ja 2813 tonni kütteõlisid.8

Välisõhu saasteluba omavad ettevõtted on seadusest tulenevalt kohustatud tegema üks kord viie
aasta jooksul saasteallikate inventuuri, mis eelkõige seisneb tootmisterritooriumil paiknevate
saasteallikate parameetrite ning välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste täpsustamises
otseste mõõtmiste või kontrollarvutuste abil. Inventuuri põhiliseks eesmärgiks on teha kindlaks,
kas saasteloal märgitu vastab tegelikkusele. Seega peaks välisõhu saasteluba omavad ettevõtted
jälgima, et kõik tehtavad muudatused, mis on seotud välisõhu saastamisega (nt katelde vahetus,
uute kemikaalide kasutamine jms), oleks kajastatud ka välisõhu saasteloal. Keskkonnaametile
teadaolevalt ei esine Jõgeva maakonnas üheski piirkonnas välisõhku eralduvate saasteainete
piirväärtuste ületamist. Valdavalt on Jõgevamaa välisõhu seisukord hea.12

5.5. Geoloogia, pinna- ja põhjavesi

Jõgeva maakonda ilmestab küllaltki mitmekesine maastik. Põhjast piirneb maakond Pandivere
kõrgustiku ja Alutaguse madalikuga, lääne osa ilmestab Kesk-Eesti lavatasandik ning lõunas
Võrtsjärve madalik ja Ugandi lavamaa, viimane neist ulatub omakorda ka maakonna idaossa.

Jõgeva maakonna aluspõhjakivimi moodustavad Siluri lubjakivid maakonna keskosas ning Devoni
liivakivid lõunaosas. Ordoviitsiumi lubjakivid moodustavad aluspõhjakivimi vaid väikeses osas
maakonna kirdenurgas.13

Jõgevamaal Pajusi valla territooriumil ning Põltsamaa ja Puurmani valla põhjaosas paikneb
Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala kogupindalaga 667 km2 (Joonis 3). Nitraaditundlikud alad
on määratud eesmärgiga kaitsta põhja- ja pinnavett nitraadireostuse eest, mille põhjuseks on

7  Keskkonnaameti veebileht www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/valisohukaitse-3/
8  Keskkonnaülevaade 2013 www.keskkonnainfo.ee/failid/ky_2013_pt5.pdf
9  Jõgevamaa keskkond. Jõgevamaa Keskkonnateenistus, 2008
10 Statistikaameti veebileht: www.stat.ee/ppe-44784 (külastus 27.06.2014)
11 Keskkonnaregistri andmebaas (seisuga 04.06.2014)
12 Jõgevamaa aastaraamat 2011
13 Arold, I. 2005. Eesti Maastikud
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intensiivne põllumajandus. Nitraaditundlikel aladel on kaitsmata põhjaveega ala osatähtsus
küllaltki suur, ulatudes Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala puhul 119,7 km2-ni, mis
moodustab kogu territooriumist 18%. Põhjavesi paikneb seal 2-5 m sügavusel maapinnast ja
peamiselt kasutatakse Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihti.14

Maakonna kesk- ja idaosas on põhjavesi keskmiselt ja suhteliselt kaitstud (oluline heitvee
käitlemise seisukohalt). Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud alad asuvad maakonna lääneosas (Joonis
3).15

Keskkonnaameti andmetel on maakonna põhjavee seisund hea, kuid kaitsmata põhjaveega aladel
on reostusoht siiski olemas.16

Joonis 3. Nitraaditundlik ja kaitsmata põhjaveega ala Jõgevamaal (Allikas: Eesti
Geoloogiakeskus ja Eesti Looduse Infosüsteem)

Jõgevamaa asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas. Maakonna suurimad järved on
Peipsi järv, Saadjärv, Kuremaa järv ja Endla järv. Põltsamaa jõgi, Pedja jõgi ja Navesti jõgi on
maakonna suurimad jõed.

Praegu kehtiva Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava17 kohaselt ei ole Jõgevamaa lõheliste ja
karplaste elupaikadena kaitstavatest jõgedest heas ökoloogilises seisundis Põltsamaa jõgi ja
Pedja  jõgi.  Järvedest  on  kesises  seisundis  Kaiavere  järv  ja  Raigastvere  järv.  Vesikondade
veemajanduskavad on praegu ülevaatamisel, kuna alates 2015. a hakkavad kehtima uued
veemajanduskavad. Sel põhjusel käsitleb käesolev KSH programm (koostatud 2014. a kevadel/
suvel) veemajandust põgusalt ja majanduskavast tulenevad olulisemad tähelepanekud tuuakse
ära KSH aruandes.

14 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala. Keskkonnaministeerium, Maves AS. 2006
15 Perens, R. 2001. Eesti põhjavee kaitstuse kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus,

www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf
16 Jõgevamaa keskkond. Jõgevamaa Keskkonnateenistus, 2008
17 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava. Keskkonnaministeerium, 2010



Jõgeva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Heakskiidetud 15.12.2014

15 / 46

2014. aastal Keskkonnaministeeriumi koostatud analüüsi18 kohaselt ei ole Jõgeva maakonnas
ühtegi üleujutusohupiirkonda ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonda.

Põltsamaa jõe olukorra parandamiseks on MTÜ Eesti Jõgede Taastamise Ühing alustanud
projektiga, mille eesmärk on puhastada jõgi risust ja avada vanajõe sängid Põltsamaa jõe
Põltsamaa-Rutikvere lõigul. Projekti tulemusel peaks paranema kalade olukord ning jõe
korrastamine soodustab tulevikus jõe kasutamist aktiivse puhkuse eesmärgil (loodus- ja
veematkad, sportlik kalapüük).19

5.6. Peipsi järv ja kalandus

Peipsi järv on looduslikuks piiriks Eesti ja Venemaa vahel, olles sellega Euroopa suurim
piiriveekogu. Peipsi järve suubub umbes 240 jõge, millest suurimaks on Velikaja jõgi (asub
Venemaal) ning Emajõgi. Ainukeseks väljavooluks on Narva jõgi, mille kaudu voolab Läänemerre
iga aastaselt umbes 12 km3 vett, moodustades kogu järve veemahust ligikaudu poole.20

Peipsi järv on madal veekogu (keskmine sügavus 7,1 m), mida iseloomustab suur toitainete hulk
(lämmastik, fosfor). Madalate järvede „tervis“ sõltub eelkõige toitainete hulgast, mis jõuavad
järve selle valgalalt – põllumajandusest tulenevatest väetistest (lämmastik), aga ka asulate heit-
vetest (pesuveed sisaldavad fosforiühendeid). Inimmõjust tingitud toitainete hulga suurenemine
on Peipsi järve muutnud eutroofseks veekoguks. Ehkki üldlämmastiku sisalduse järgi võiks järve
seisundit hinnata „heaks“, siis suur fosfori hulk põhjustab väikese N:P suhte, mis muudab järve
seisundi hinnangu „halvaks“. Madal lämmastiku ja suur fosfori suhe järvevees põhjustab suviseid
sinivetikaõitsenguid, mis on viimasel aastakümnel tugevnenud. Suvised sinivetikate vohamised
toovad endaga kaasa kalade suremise, sest vetikate vohamise tõttu intensiivistunud fotosüntees
põhjustab hapniku sisalduse suurt kõikumist. Vetikaõitsengud koos kalade suremisega ongi Peipsi
järve suurimaks probleemiks. Järve arvukaim kala tint sureb (lämbub) mõnel aastal massiliselt
ning need juhud on aasta-aastalt järjest sagenenud. Teine oluline kala rääbis on aga viimasel ajal
püükidest kadunud, seevastu püügi reguleerimise tulemusel on taas suurenenud koha arvukus.20

Viimase 4 aasta jooksul on peamiseks püügikalaks Peipsi järvest olnud ahven, latikas, koha ja
särg, kusjuures ahvena ja latika varud on hinnanguliselt head, koha ja särje puhul keskmised.21

2013. a eraldati Jõgevamaale Peipsi järve ca 470 t püügivõimalust, mis moodustab kogu Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järvest 2013. a püütud kalakogusest ca 19%.22

Perioodil 2009-2013 kutseliste kalurite poolt välja püütud kalakogused Peipsi järvel on esitatud
alloleval joonisel (Joonis 4).

18 Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid. Keskkonnaministeerium, 2014
19 Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi veebileht www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/yhing-tahab-puhastada-poltsamaa-

joe-vanajoed-680.php
20 Peipsi. Tartu 2008. Teadustoimetajad: J. Haberman, T. Timm ja A. Raukas
21 Eesti kalanduse strateegia 2014-2020
22 Jõgevamaa aastaraamat 2013
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Joonis 4. Kutselise kalapüügi lubadega Peipsi järvest püütud kalakogused (Allikas:
Jõgevamaa aastaraamat 2013)

Kuna Jõgevamaa on suhteliselt järvederikas, siis saab toimuda aktiivne kalapüük ka maakonna
väikejärvedel. 2013. a väljastati Jõgeva maakonna veekogudele 1977 kalastuskaarti, mis
moodustas kogu Eestis väljastatud kalastuskaartidest ca 12%. Ehkki kõige rohkem kalastus-
kaarte väljastati Endla ja Peipsi järvele, on olulised kalapüügikohad Jõgevamaal veel Elistvere
järv, Kaiavere järv, Kuremaa järv, Pikkjärv ning Saadjärv (Joonis 5).23

Joonis 5. Kutseliste kalurite poolt püütud kalakogused Jõgevamaa väikejärvedest
(Allikas: Jõgevamaa aastaraamat 2013)

23 Jõgevamaa aastaraamat 2013
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5.7. Maavaravarud ja maardlad

Maavaradest leidub Jõgevamaal kõige enam turvast, liiva ja lubjakivi (Joonis 6) – maakonnas
asub 9% riigi hästilagunenud turba, 8% ehitusdolomiidi, 5% ehitusliiva varudest.24 Maakonna
territooriumile (Jõgeva ja Pajusi valda) jääb üleriigilise tähtsusega Endla turbamaardla, ülejäänud
maardlad on kohaliku tähtsusega.

Keskkonnaamet/Keskkonnaministeerium on väljastanud Jõgevamaal 36 maavara kaevandamise
luba, 5 geoloogilise uuringu luba ja 1 maa-ainese kaevandamise loa (seisuga 27.06.2014, Tabel
5).

Joonis 6. Maardlad Jõgeva maakonnas (Andmed: Maa-amet, mai 2014)

Maardlate ja maavaravarudega seonduvaid teemasid ning problemaatikat käsitletakse lähemalt
maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruandes.

5.8. Looduslik mitmekesisus25

Eestis on registreeritud ligi 400 linnuliiki (neist peaaegu 300 pesitsejatena), umbes 75 kalaliiki,
viis roomajaliiki, 11 liiki kahepaikseid ning ligi 70 liiki imetajaid. Siin kasvab ligikaudu 1450 liiki
soontaimi, 550 liiki sammaltaimi ja 2500 liiki vetikaid. Kokku on Eestis eElurikkuse veebiportaali
andmetel registreeritud 23 476 liiki.

Üldjoontes on elurikkus Eestis suurem rannikualadel, saartel ja Lõuna-Eestis. Elurikkaimad
piirkonnad jäävad Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikule, Matsalu ja Puhtu ning Alam-Pedja ja
Nigula looduskaitsealade ümbrusesse. Suuremat elurikkust Tartu, Tallinna ja Viljandi linna
ümbruses tuleb ilmselt pidada aga andmestiku iseloomust tulenevaks – need on alad, kus
loodusvaatlejad elavad või kus on nende püsivaatlusbaasid. Samas võib märkida, et eluvaesemad

24 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse ajakohastamine. Jõgevamaa Koostöökoda,
Krames Konsultatsioonid OÜ. Jõgeva, 2014
25 Keskkonnaülevaade 2013 www.keskkonnainfo.ee/failid/ky_2013_pt7.pdf
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piirkonnad langevad kokku just intensiivsemate põllumajanduspiirkondadega Eestis – Virumaa
lõunaosa, Jõgevamaa põhjaosa ja Järvamaaga.

Üle-euroopalise tähtsusega elupaikade (EL loodusdirektiivi I lisa elupaigad, mille kaitseks on
loodud kaitsealade võrgustik – Natura 2000) looduskaitseline seisund on viimase viie aasta
jooksul paranenud. Kui 2009. a oli soodsas seisundis alla poole (42%) elupaikadest, siis 2013. a
oli  neid  juba  52%.  Väga  oluline  on  ka  see,  et  kui  2009.  a  oli  veel  12%  elupaikade  seisund
teadmata, siis 2013. a ei olnud enam ühtegi sellist elupaika. Samuti on vähenenud selliste
elupaikade osakaal, mille seisund on hinnatud halvaks – neid oli 2009 15%, aga 2013 vaid 3%
kõigist elupaikadest. Siiski on ligi pooled elupaikadest veel halvas või ebapiisavas seisundis ja
nende säilimine pole seetõttu tagatud.

Üle-euroopalise tähtsusega liikide (EL loodusdirektiivi lisades loetletud liigid) looduskaitseline
seisund Eestis on viimase viie aasta jooksul oluliselt paranenud. Kui 2009. a oli soodsas seisundis
vaid ligi veerand (24%) pea sajast liigist, siis 2013. a hinnati soodsas seisundis olevaiks juba
54% liikidest. Samuti on oluliselt vähenenud nende liikide arv, kelle seisund vajab uurimist –
2009 oli selliseid liike pea kolmandik (27%), 2013 vaid 11%. Siiski on ikka veel veidi üle
kolmandiku liikidest halvas või ebapiisavas seisundis, st nende asurkondade elujõuline säilimine
Eestis pole tagatud.

5.9. Natura 2000 alad

Eesti Natura 2000 alade nimekiri esitati esmakordselt Euroopa Komisjonile 01.05.2004. Selle
järgi oli Eestis 66 Natura 2000 linnuala pindalaga 1 236 808 ha ja 509 Natura 2000 loodusala
pindalaga 1 058 981 ha. Aastatel 2004-2007 moodustati Eestis looduse kaitseks 64 uut kaitseala,
343 hoiuala ja 235 püsielupaika ning laiendati 115 kaitseala, millele vastavalt oli vaja muuta ka
Natura alade piire. Eesti on Natura 2000 alade nimekirja täiendatud 2009. ja 2010. aastal.
Vastavalt täiendustele on Eestis nüüd 66 linnuala kogupindalaga 1 259 200 ha ja 542 loodusala
kogupindalaga 1 149 000 ha. Loodusalad ja linnualad kattuvad osaliselt või täielikult, seega on
Natura 2000 alade pindala kokku 1 475 200 ha, millest ligikaudu pool hõlmab merd ja teine pool
maismaad. Maismaast on Natura 2000 aladega kaetud ligi 17%.26

Jõgevamaale jääb 4 Natura linnuala ja 18 loodusala, millest täielikult kattuvad kaks (Alam-Pedja
ja Endla) ning osaliselt kattuvad Vooremaa linnuala ja Vooremaa järvede loodusala. Natura 2000
võrgustiku alad kuuluvad samaaegselt Eesti kaitsealade võrgustikku looduskaitsealade, hoiualade
või maastikukaitsealadena.

5.10. Kaitse- ja hoiualad

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

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi veebilehel28 avaldatud andmetele oli Eestis 31.12.2013 seisuga
3 883 kaitstavat loodusobjekti, nendest:

- 138 looduskaitseala
- 151 maastikukaitseala (MKA) ning 540 parki ja puistut (MKA eritüüp)
- 5 rahvusparki
- 344 hoiuala
- 111 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

26 Keskkonnaministeeriumi veebileht: http://envir.ee/et/natura-2000 (külastus 29.09.2014)
27 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
28 Keskkonnaministeeriumi veebileht: www.envir.ee/628 (seisuga 04.06.2014)
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Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 18.08.2014) on Jõgevamaal:

- 15 looduskaitseala, sh 5 projekteeritavat
- 4 maastikukaitseala (MKA) ning 26 kaitsealust parki ja 10 puistut (MKA eritüüp)
- 22 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Suuremad looduskaitsealad Jõgevamaal on Alam-Pedja ja Endla. Maastikukaitsealasid (MKA) on
Jõgevamaal neli: Saarjärve looduspark, Kääpa, Vooremaa ja Siimusti-Kurista MKA (Joonis 7).

Joonis 7. Loodus- ja maastikukaitsealad Jõgevamaal (Allikas: EELIS, mai 2014)

Igal kaitsealal peab olema kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava, hoiualal on ainult kaitse-
korralduskava. Kaitset korraldades hinnatakse tegevuste mõju kaitstavale loodusväärtusele.
Kaitse-eeskirjad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega ja avaldatud Riigi Teatajas.
Kaitsekorralduskavade kohta saab infot Keskkonnaametist.29

Vastavalt veeseaduse §-le 38 ning keskkonnaministri 09.10.2002 määrusele nr 58 „Lõheliste ja
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi-
ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“ on Jõgeva
maakonnas lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud Kääpa jõgi, Navesti jõgi, Põltsamaa jõgi
ja Peipsi järv ning karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu Peipsi järv.

Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 51 on lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigul keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine
ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi
muutmine. Eelnimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, veerežiimi ning veetaseme
muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui sellega parandatakse kalade
kudemisvõimalusi. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu on

29 Keskkonnaameti veebileht: www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/kaitsealad/ (seisuga
04.06.2014)

Vooremaa
maastikukaitseala

Kääpa
maastikukaitseala

Saarjärve looduspark

Siimusti-Kurista
maastikukaitseala
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kehtestatud keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“. Jõgeva maakonda jäävad nendest järgmised veekogude
lõigud:

- Navesti jõgi Tallinn–Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee
sillani Loopres;

- Onga jõgi Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke;
- Põltsamaa jõgi Vao–Väike-Maarja maantee sillast Alevisaare peakraavini;
- Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke;
- Võllinge (Võlingi) oja Võllinge (Võlingi) allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke.

Lõheliste elupaikade kaitse nõuete täitmist käsitletakse KSH aruandes.

5.11. Roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud ja põllumajandusmaad

Rohevõrgustiku planeerimine ja väärtuslike maastike määratlemine oli üleriigilise planeeringu
„Eesti 2010“ keskseks teemaks. Nende määramiseks koostati kõigis maakondades vastavad
teemaplaneeringud “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, mille tulemusena
lepiti kokku väärtuslike maastike, rohevõrgustiku tuumalade, koridoride asukohad ja kasutus-
tingimused ning nendel aladel tegevuse planeerimist puudutavad soovitused. Rohevõrgustiku
määratlemisel haarati kõik kaitse- ja hoiualad ning tagati nende omavaheline sidustamine.
Võrgustiku toimimine peab tagama keskkonna loodusliku iseregulatsiooni püsimise ja väärtuslike
looduskoosluste hoidmise, aga ka looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse. Tänaseks on olemas üle-eestiline toimiv võrgustik,
mille kasutusreeglitega planeerimisel arvestatakse. Väärtuslike maastike määramisel lähtuti
erinevate väärtuste paljususest piirkonnas. Lepiti kokku nii maastike piirides kui ka asustus ning
maakasutuse iseloomus ja režiimis.30

Roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud ja kõrge viljelusväärtusega põllumaad Jõgevamaal on
määratletud Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud 2004. aastal). Teemaplaneering on aluseks
maakasutuse- ja ehitustingimuste määratlemisel kohalike omavalitsuste üld- ja detail-
planeeringute koostamisel ning väärtuslike maastike ja tähtsate looduslike alade hoolduseks ja
hoiuks eraldatavate riiklike investeeringute suunamisel.

5.11.1. Roheline võrgustik

Teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratleti
maakonnas 3 riikliku tähtsusega rohelise võrgustiku tugiala (T1), Joonis 8:

- Alutaguse, Ülem-Pedja tugiala (Jõgeva ja Torma vald)
- Alam-Pedja tugiala (Puurmani ja Põltsamaa vald)
- Endla tugiala (Pajusi ja Jõgeva vald)

Lisaks sellele on maakonnas veel 10 piirkondliku tähtsusega (T2) ja 25 kohaliku tähtsusega
rohelise võrgustiku tugiala (T3). Piirkondliku tähtsusega (T2) on järgmised tugialad:

- Nõmavere-Soosaare (Põltsamaa vald)
- Kauru (Pajusi vald)
- Oonurme (Jõgeva vald)
- Vägari-Tõrenurme (Pajusi, Põltsamaa ja Puurmani vald)
- Altnurga-Koogi (Tabivere ja Puurmani vald)
- Kassinurme-Tammiku (Jõgeva, Palamuse ja Tabivere vald)

30 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
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- Võtikvere (Torma vald)
- Kõnnu-Murru-Tarakvere (Torma, Kasepää ja Saare vald)
- Perametsa-Omedu (Pala ja Kasepää vald)
- Kaiu-Sõõru (Saare, Pala ja Tabivere vald)

Joonis 8. Roheline võrgustik maakonna 2004. a teemaplaneeringu järgi

Teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” kohaselt peaks
riikliku tähtsusega tugiala läbimõõt olema 25-50 km ja ribastruktuuri läbimõõt 10-20 km,
piirkondlikul vastavalt 5-25 km ja 2-10 km. Reaalselt on Jõgeva maakonnas paiknevate riiklike
tugialade läbimõõt väiksem (enamasti 10-15 km), enamuse piirkondlike tugialade läbimõõt
vastab eeltoodud normile, kuid mitmetel jääb see siiski alla 5 km.

Maakonna rohevõrgustik on võrdlemisi ühtlaselt jaotunud ning selles ei esine suuri lünki või
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 kohalikud tugialad
asetsevad maakonna kesk-lääneosas ja idaosas. Piirkonnad, kus tugialasid ei esine, on teema-
planeeringus kaetud suhteliselt ühtlase tihedusega rohekoridoridega.

Rohekoridoride alad on kavandatud loogiliselt arvestades maastiku struktuuri. Rohekoridoride
aladel on võrdlemisi palju põllumaid ning hajaasustust. Koridorid on vaatamata paigutistele
maastikulistele katkestustele nn astmelaudade kaudu siiski toimivad, kuid joonistatud laiemaks
haarates endasse koridoride servades olevaid intensiivselt majandatavaid põllumaid. Seetõttu
tunduvad teemaplaneeringuga planeeritud rohevõrgustiku alad (eriti koridorid) paiguti tarbetult
laiadena ning ei näi vastavat reaalsele ökoloogilisele võrgustikule. Rohevõrgustiku reaalne
sidusus ja eeldatav toimimine näib 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.
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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. Konflikti-
kohtadeks on ka koridoride lõikumine maakonda keskelt läbiva Tallinn-Tapa-Tartu raudteega.
Summaarselt on teemaplaneeringus välja toodud 14 olulist konfliktikohta, millest 13 on
lõikumised maanteedega ja üks raudteega. Mõningaste konfliktikohtadena võib välja tuua rohe-
võrgustiku aladel tegutsevad turba-, paekivi-, dolokivi- ja liivakarjäärid, samuti kaevandmiseks
taotletavad uued mäeeraldised. Valdavas osas ei katkesta karjäärialad siiski rohevõrgustiku
sidusust, kuid vähendavad mitmetes paikades rohekoridoride laiust.

5.11.2. Väärtuslikud maastikud

Eelnimetatud teemaplaneeringus on määratletud väärtuslikud maastikud, mis hõlmavad
valdavalt nn kultuurmaastikku – kohti, 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 9). 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.

Joonis 9. Väärtuslikud maastikud maakonna 2004. a teemaplaneeringu järgi
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Väärtuslike maastike määratlemisel lähtuti järgmistest kriteeriumitest:

- kultuur ja ajalugu
- esteetika (ilusad vaated)
- loodus (looduslik mitmekesisus, haruldased liigid ja kooslused)
- rekreatsioon (puhkealad ja turism)
- identiteet (väärtus kohalike jaoks)

Maastike kaitse ja hoolduse põhimõtted aitavad:

- säilitada traditsioonilisi kultuurmaastiku elemente, struktuure ja maakasutust; vajadusel
ja võimalusel neid taastada;

- säilitada põllumajandusmaastiku avatust ja vaateid väärtuslikele elementidele, eriti
üldkasutatavate teede ääres;

- sobitada uusi objekte (hooneid, rajatisi) ja maakasutust vanaga nii, et ei tekiks häirivat
ebakõla ning et ei rikutaks pöördumatult neid väärtusi, mille pärast maastik välja valiti;

- säilitada kultuurmaastikus looduslikke alasid;
- hooldada ja korraldada intensiivselt kasutatavaid puhkealasid nii, et nende väärtus

külastajate suure arvu tõttu ei kannataks;
- maastikuhoolduskavad aitavad täpsustada ja säilitada maastike väärtusi.

Teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratleti
Jõgevamaal 13 maakondliku tähtsusega ja 18 piirkondliku tähtsusega väärtuslikku maastikku.
Maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud on:

- Tooma, Endla looduskaitseala
- Laiuse, Laiuse voor, Vilina, Mäealuse, Alavere
- Kassinurme linnamägi, Patjala, Kalevi
- Palamuse, Änkküla, Luua
- Elistvere
- Ranna, Kodavere
- Raja, Kükita, Tiheda
- Saarejärve
- Sadala, Reastvere, Leedi, Kodismaa
- Iravere, Sätsuvere
- Toovere
- Võtikvere
- Põltsamaa, Võhmanõmme

Piirkondlikud maastikud on väärtuslikud selle poolest, et seal on säilinud vana, nõukogude ajale
eelnenud talumaastik, neis paigus on suhteliselt vähe rakendatud maaparandust ning maa-
harimistest pole veel loobutud ehk on veel, mida säilitada.

Väärtuslikele maastikele tuli koostada maastikuhoolduskavad, milles määratleti maastiku
elemendid,  avatuna  hoitavad  kohad  ja  ilusad  vaated  ning  tegevused  nende  säilitamiseks  ja
hooldamiseks.

Eelnimetatud teemaplaneeringut on täiendatud 2010. a. Vastavalt Saare valla üldplaneeringule
täpsustati rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike piire ning maakondliku tähtsusega
väärtusliku maastikuna lisati Kaiu mõhnastik ja Kaiu järvistu koos Tammeluhaga.

5.11.3. Väärtuslikud põllumajandusmaad

Teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ on määratletud
kõrge viljelusväärtusega põllumaad (Joonis 10), mis on strateegilise tähtsusega põllu-
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majanduslik ressurss. Oluliseks peeti, et jätkuks seni kasutusel olnud viljakate põllumajanduslike
maade kasutamine. Kõrge viljelusväärtusega põllumaade kasutustingimusi saab täpsustada või
muuta kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga. Teemaplaneeringus on mullaviljakuse alusel
määratletud kõrge viljelusväärtusega põllumaadena alad, mille mullaviljakus oli 2002. a Maa-
ameti andmetel vähemalt 50 hindepunkti.

Joonis 10. Kõrge viljelusväärtusega põllumaad maakonna 2004. a teemaplaneeringu
järgi

Jõgeva Maavalitsuse tellimisel on Eesti Maaülikool 2014. a koostanud uue väärtuslike põllu-
majandusmaade hindamise analüüsi ning seda käsitletakse maakonnaplaneeringu
(maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi) koostamisel ja KSH läbiviimisel.
Samuti käsitletakse Põllumajandusministeeriumi väärtuslike põllumajandusmaade
määramise metoodikat,  mis  hõlmab  tervet  Eestit  ja  on  hetkel  veel  koostamisel  (valmib
eeldatavasti 2014. a lõpuks).

5.12. Kultuur ja mälestised

Maakonna oluliseks väärtuseks on vanausuliste kultuur Peipsi piirkonnas ja selle kultuuri edasi-
kandjad. Kohalikud kogukonnad peavad olema avatu(ma)d sisserändajate vastuvõtmisel, aitama
neid kohanemisel. Samas tuleb olla tasakaalustatud ning uuenduste juurutamisega mitte
kiirustada.31 Maakonna väärtusteks on muuhulgas ajaloolised küla- ja linnasüdamed, kus on
nähtavad ja tajutavad erinevad ajaloolised kihistused. Külasüdame näiteks on Palamuse
ajalooline keskus oma muistse asulakoha, kiriku, kihelkonnakooli hoone ning külaarhitektuuri ja
kultuurilooga. Linnasüdame näiteks on aja- ja kultuurilooline Põltsamaa linn.32

31 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+
32 Muinsuskaitseameti seisukoht KSH programmile (edastatud 23.10.2014 e-kirjaga)
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Kultuurimälestiste riikliku registri33 andmetel on Jõgevamaal 56 ajaloomälestist (mälestus-
sambad, kalmistud, koolihooned jmt), 268 arheoloogiamälestist (asulakohad, kultusekivid,
kalmed, linnused jmt) ja 213 ehitismälestist (sh 24 mõisakompleksi ning 9 kirikut).
Muinsuskaitsealasid maakonnas ei ole. Projekti Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri
kaardistamine ja analüüs tulemusena on Jõgevamaal võetud arvele 97 väärtuslikku 20. sajandi
ehitist (http://register.muinas.ee/?menuID=architecture), millega tuleb arvestada planeeringute
koostamisel32.

Jõgeva Maavalitsus viis 2014. aastal läbi küsitlused maakonna kohalike omavalitsuste seas
maakonna ruumilise arengu analüüsi lähteandmete kogumiseks ning sotsiaalse taristu
käsitlemiseks uues maakonnaplaneeringus. Küsimustikest selgus, et Jõgevamaa 13-s kohalikus
omavalitsuses on 33 raamatukogu, 19 muuseumit, 7 seltsimaja, 20 kultuuri/rahvamaja,
34 külaplatsi, 33 mänguväljakut, 18 noortekeskust/tuba, 110 spordiväljakut, 21 staadioni,
26 spordisaali/võimlat, 33 kohalikku spordi- ja matkarada, 1 seiklus- ja 7 teemaparki ning
34 külaplatsi. Võrreldes aastaga 2000 on suurenenud kõikide eelnimetatute arv, v.a
raamatukogude arv, mis on vähenenud 1 võrra.

5.13. Transport ja tehniline infrastruktuur34

Jõgeva maakonda läbivad olulised transpordikoridorid ning Lõuna-Eesti regionaalse keskuse Tartu
lähedus loovad head eeldused majandusarenguks ja elanike mobiilsuseks. 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 ja Tallinn-Tapa-Tartu raudtee.

Jõgeva  maakonnas  on  teid  ja  tänavaid  kokku  2747  km,  neist  40% ehk  1121  km  on  riigiteed,
28% ehk 764 km valla/linnateed ja 32% ehk 868 km erateed. Riigimaanteedest on 79 km põhi-
maanteid, 158 km tugimaanteid ja 881 km kõrvalmaanteid. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maanteel on liikluskoormus 4500 liiklusvahendit ning Jõhvi-Tartu-Valga maanteel üle 1000
liiklusvahendi ööpäevas. Olulised on ka Jõgeva-Põltsamaa ja Jõgeva-Mustvee maanteed. Kattega
riigiteede osakaal on 2004-2012 kasvanud ligi 9 protsendipunkti võrra 58,4%-ni. Kasv on siiski
jäänud paari protsendipunkti võrra väiksemaks võrreldes naabermaakondade arengutega, nagu
ka kattega teede osakaal riigimaanteede võrgustikus. Katteta riigiteed kuuluvad kõrval-
maanteede rühma, millest vaid 45,5% on kattega. Sarnane on olukord ka enamuses naaber-
maakondades – nt Tartu- ja Järvamaal – kuid Lääne-Virumaa kõrvalmaanteedest on 97%
kõvakattega. Viimastel aastatel on rekonstrueeritud mitmeid lõike maakonda läbivatel põhi- ja
tugimaanteedel, ehitatud Puurmani liiklussõlm ning Kaarepere viadukt.

Raudtee läbib maakonda kogupikkuses 49,6 km. Jõgeval on raudtee kaubajaam ja reisirongi-
liikluse jaam. Rongipeatused ja platvormid on lisaks veel Vägeval, Pedjas, Kaareperes ja
Tabiveres.

Mustvees ja Omedus on kala- ja väikesadamad, mille tähtsus maakonnale sõltub kalanduse ja
turismimajanduse arengust kogu Emajõe-Peipsi-Pihkva vesikonna arengutest. 2013. a alustati
Mustvee linna ehitatava Kesk-Peipsi sadama esimese etapi ehitustöödega – kõigepealt valmib uus
paadisadam ning 2014. a lõpuks rekonstrueeritakse olemasolev kai ning ehitatakse uus
sadamahoone.

Maakonda läbivad 330 kv kõrgepingeliinid Kirde-Eesti (põlevkivi) elektrijaamadest põhja-lõuna
(Tartusse) ja ida-lääne suunal (Paidesse). Maakonnas 330 kv alajaamad puuduvad. Viie
alajaamaga 110 kv kõrgepingeliin kulgeb Mustvee-Jõgeva-Põltsamaa suunal ning teine Mustvee-
Tartu linna suunas alajaamaga Saarel.

33 Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/ (seisuga 06.06.2014)
34 Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse ajakohastamine. Jõgevamaa Koostöökoda,

Krames Konsultatsioonid OÜ. Jõgeva, 2014
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Maakonda teenindab Rakke-Jõgeva-Palamuse-Tabivere gaasitoru. 2008. a valminud Jõgeva-
Põltsamaa suunalist gaasitoru ei ole jätkuvalt kasutusele võetud.

Soojamajanduses on kütteliigina jätkuvalt olulisel kohal küttepuud ning kaugküttesüsteemide
rajamisele eelistatakse paljudel juhtudel jätkuvalt individuaalseid lahendusi.

Taastuvenergiast kasutatakse maakonnas Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnalt
saadud andmete kohaselt bioenergiat (hakkepuit nt Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa linnas,
Põltsamaa, Saare ja Tabivere vallas), päikeseenergiat (Jõgeva ja Põltsamaa linnas, Palamuse
vallas), maakütet (Põltsamaa linnas, Puurmani, Pajusi, Torma, Kasepää, Pala, Palamuse ja
Jõgeva vallas), hüdroenergiat (Saare, Puurmani, Põltsamaa ja Jõgeva vallas) ja tuuleenergiat
(Saare vallas). Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“ ei ole Jõgeva maakonda tuulikuparkide
eelistatud arendusalasid planeeritud.

Eeltoodud teemasid (tänane olukord ning trendid) käsitletakse põhjalikumalt maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu aruandes.

5.14. Ettevõtlus ja tööhõive35

Maakonna ettevõtetest on kõige suurem osakaal põllumajanduse, metsamajanduse ja kala-
püügiga tegelevate ettevõtete osas ning peamiselt on tegemist väikese töötajate arvuga
ettevõtetega – 2013. a seisuga oli  ca 95% ettevõtetest alla 10 töötajat.  Üle 50 töötajaga ette-
võtteid on tänase seisuga kokku 13.

Põllumajandusmaa pindala Jõgevamaal oli 2012. a 820 km2, mis moodustab maakonna pindalast
31%.  Sellest  kasutuses  on  542  km2 (66%). Peamised põllumajanduspiirkonnad paiknevad
Põltsamaa ümbruses ning maakonna keskosas, kus on valdavad ka kõrgema viljakusega mullad,
mis ületavad Eesti põllumuldade keskmise viljakuse.

Suuremad teravilja- ja õlitaimede tootjad maakonnas on Kaavere Agro OÜ, Mällikvere Põllu-
majandusühistu, Temonen OÜ, Umbusi Agro OÜ ja Vaiatu Agro OÜ. Suuremad köögiviljatootjad
on OÜ Procom Investeeringud, OÜ Uuevälja Köögivili ja OÜ Astri Arendus. Põllumajandussaaduste
töötlejatest on tuntuimad ettevõtted AS Põltsamaa Felix, Scanola Baltic AS ja AS E-Piim.

Ehkki Jõgeva maakonnas tegutseb enim ettevõtteid primaarsektoris (põllumajandus), pakub see
tööd kõige vähem. Üle poole Jõgevamaa hõivatutest töötab teenindavas sektoris. Teine suur osa
hõivatutest töötab sekundaarsektoris (mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja
auruvarustus, veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, ehitus), mis on aastate
lõikes olnud tõusuteel ning on viimastel aastatel jäänud pidama 30% piirimaile.

Jõgeva maakonna töötuse tase on Eesti keskmisest olnud valdavalt kõrgem. Alates 2011. a on
vahe  vähenenud  ning  alles  2013.  a  langes  töötuse  tase  Eesti  keskmisest  madalamale  (7%-ni).
Hüppeliselt tõusis töötus alates 2009. a majanduslanguse tagajärjel ning alates 2010. a on
töötuse määr langemas ja tööhõive määr tõusmas.

Maakonna ettevõtlust ja seonduvaid teemasid ning arenguvõimalusi käsitletakse lähemalt
maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruandes.

5.15. Keskkonnaload

Keskkonnaameti andmetel36 on Jõgeva maakonnas väljastatud 220 keskkonnaluba. Ülevaade
lubadest on toodud järgnevas tabelis (Tabel 5).

35 Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs (Ramboll, koostamisel)
36 e-keskkonnaamet: https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ (seisuga 27.06.2014)
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Tabel 5. Keskkonnaload Jõgeva maakonnas (seisuga juuni, 2014)

Loa tüüp Arv

Jäätmeluba 30
Jäätmed: registreerimistõend 5
Keskkonnakompleksluba 20
Vee erikasutusluba lisa 1 (veevõtt/veeheide) 38
Vee erikasutusluba lisa 2 (veekogu tõkestamine) 17
Vee erikasutusluba lisa 3 (põhjavee muutused) 5
Vee erikasutusluba lisa 5 (kala kasvatamine) 2
Vee erikasutusluba lisa 6 (ajutine veeluba) 1
Välisõhu saasteluba (erisaasteluba) 60
Maavara kaevandamise luba 36
Maa-ainese kaevandamise luba 1
Geoloogilise uuringu luba 5

Kokku: 220

Kõige rohkem on Jõgevamaa ettevõtetele väljastatud vee erikasutuslube (63), välisõhu saaste-
lube (60), maavara kaevandamislube (36) ja jäätmelube (30).

5.16. Jäätmekäitlus

5.16.1. Jäätmemajandus Eestis

Euroopa Liidu jäätmepoliitika esmane eesmärk on vähendada miinimumini jäätmetekke ja
käitluse kahjulikku mõju inimese tervisele ja keskkonnale. Jäätmetekke vältimise võimalused
sõltuvad majanduskasvust, jäätmetekke vältimise heade tavade rakendamise ulatusest jms.
Jäätmetekke vältimine on võimalik üksnes siis, kui vähendatakse jäätmeteket isiku kohta.

Aastal 2013 on märgatavalt vähenenud taaskasutatavate jäätmete prügilasse ladestamine,
tagatud on materjali ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja kasutamine, jäätmekäitlus on Eestis võtnud
uue suuna ning on hakatud jäätmetest jäätmekütust ja energiat tootma, mis omakorda on
eelduseks olmejäätmete prügilasse ladestamise vähendamiseks.

Segajäätmete käitluse tasu hakkab tulevikus oluliselt sõltuma jäätmepõletuse hinnast. Jäätmete
põletamine loob omakorda uusi võimalusi asendamaks seni kasutatavaid fossiilseid kütuseid ning
olemasolevate hinnangute alusel ka stabiliseerib soojusenergia hinna tõusu.

Tunduvalt on suurenenud olmejäätmete taaskasutamise osakaal ja seevõrra vähenes olme-
jäätmete ladestamine prügilasse. Saastetasumäära kahekordistumine viimase viie aasta jooksul
on selge signaali andnud jäätmetekitajale, kui ka jäätmekäitlejale, sundides neid vältima
jäätmete ladestamist ja investeerima jäätmete taaskasutuslahendustesse. Eestis on rajatud kaks
jäätmekütuse tootmise tehast, mitu jäätmekütuse tootmise liini ja Iru Elektrijaama jäätme-
energiablokk segaolmejäätmete põletamiseks.37 Iru jäätmepõletusjaamas kasutatakse aasta
jooksul ära kuni 220 000 tonni Eestis liigiti kogumise järel ülejäävaid ning seni prügilatesse
ladestatavaid segaolmejäätmeid, millest toodetakse elektrit ja soojust. Sellises mahus jäätme-
kütuse kasutamine asendab aastas ligikaudu 70 miljoni m3 maagaasi kasutamist.38

37 Jõgevamaa aastaraamat 2013
38 Eesti Energia AS-i veebileht www.energia.ee/et/organisatsioon/iru (külastus 13.06.2014)
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5.16.2. Vahendid jäätmekäitluse edendamiseks39

Euroopa Liit eraldab Eestile rahalise ressursse, et toetada majanduse arengut Eestis, vähendada
seeläbi arengu erinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta Euroopa Liidu kui terviku
konkurentsivõimet maailmaturul. Eestil tuleb tagada nõuetele vastav jäätmete käitlemine,
suurendada jäätmete taaskasutust ning vähendada jäätmeteket. Igal KOV-il on võimalus
edendada oma haldusterritooriumil tavajäätmete taaskasutamist (konteinerite soetamist,
jäätmekäitluskohtade rajamist), ohtlike jäätmete käitlemist (elanikkonnalt kokku kogumiseks
ressursside hankimine), prügilate sulgemist (Torma prügila) ja kasutuselt väljalangenud ehitiste
lammutamist (põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamiseks).

KOV-ide jäätmehooldusega seotud tegevuse finantseerimise põhiallikaks on siiani olnud
keskkonnatasude seaduse alusel kehtestatud saastetasu olmejäätmete ladestamise eest, mille
laekumisest 75% on suunatud KOV-i eelarvesse juhul kui korraldatud jäätmeveo nõue loetakse
täidetuks. Saastetasu määr 2014. aastal jäätmetonni kohta kõrvaldamisel prügilasse on 24,86 €.
Keskkonnatasude seaduse alusel ei laeku jäätmehoolduse arendamiseks vahendeid Tabivere valla
eelarvesse, kuna nad ei täida jäätmeseadusega kehtestatud nõudeid.

5.16.3. Jäätmeteke ja -käitlus Jõgeva maakonnas40

Jõgevamaa jäätmeteke moodustas aastal 2013 kogu Eesti jäätmetekkest väga väikse osa – 0,2%
(ohtlikud jäätmed 0,01% ja tavajäätmed 0,03%). Jäätmeloa ja registreerimistõendi omaja
(Jõgevamaal kokku 35 luba/tõendit, Tabel 5) on kohustatud esitama Keskkonnaametile eelneva
aasta kohta jäätmearuande. Jäätmearuandlus annab ülevaate jäätmetekkest ja -käitlusest ning
selle põhjal saab teha jäätmekäitluse ülevaateid.

Eestis on segaolmejäätmete turg järk-järgult koondunud olulisel määral kahe suurema ettevõtte
kätte. Jõgevamaa jäätmeturul aastal 2013 oli segaolmejäätmete osas turuliidriks RAGN-SELLS AS
2/3 turuosaga ning teisel kohal AS Eesti Keskkonnateenused 1/3 turuosaga.

Jõgevamaal nagu ka mujal Eestis on jäätmed suunatud taaskasutusse, tehakse koostööd
tootjavastutusorganisatsioonidega, kes on loonud kogumisvõrgustikud elektroonikaromude,
vanarehvide ja pakendite kogumiseks ning taaskasutusse suunamiseks. Suurenenud on ka
keskkonnanõuetele vastavate romusõidukite kogumis- ja lammutuskohtade arv. 2013 aasta
Jõgevamaa jäätmekäitlejate aruannete põhjal saab väita, et Jõgevamaal liigiti kogutud jäätmete
kogutekkest (va prügi (segaolmejäätmed) ca 4 977 tonni) moodustavad tavajäätmed 97,3% ja
ohtlikud jäätmed 2,7%.

Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt aastatel 2012-2013 läbi viidud segaolmejäätmete
sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete
ning elektroonikaromu koostise uuring“ kaudse hinnangu kohaselt tekkis aastal 2011 Eestis ühe
elaniku kohta keskmiselt 216 kg segaolmejäätmeid aastas, mis teeb umbes 0,59 kg segaolme-
jäätmeid inimese kohta päevas. Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmetel tekkis Jõgeva
maakonnas aastal 2013 ca 33 262 tonni jäätmeid (sh segaolmejäätmeid ca 4 977 t/a), mis teeb
ühe elaniku kohta prügi 151 kg/a ja 0,41 kg päevas. Kõige enam tekitavad prügi ühe elaniku
kohta  Jõgevamaal  Mustvee  linn  (336  kg/a/in),  Põltsamaa  linn  (189  kg/a/in)  ja  Jõgeva  linn
(172 kg/a/in) ning kõige vähem Pajusi vald (61 kg/a/in).

Jõgevamaal töötab 2012. aasta seisuga 5 jäätmejaama: Jõgeva linnas, Kasepää, Põltsamaa
Puurmani ja Palamuse vallas). Maakonnas on kolm kompostiväljakut biolagunevate jäätmete
kompostimiseks – Torma prügilas, Jõgeva Veevärgi territooriumil ja Põltsamaa jäätmejaamas.

Jäätmekava koostamise kohustus tuleneb jäätmeseadusest ja säästva arengu seadusest.
Arvestades valdkonna arengukava tuleb kohaliku omavalitsuse territooriumil toimuva jäätme-
hoolduse täpsemate arengusuundade ja tegevuste määramiseks koostada valla või linna

39 Jõgevamaa aastaraamat 2013
40 Jõgevamaa aastaraamat 2013
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jäätmekava, mis võib olla ka KOV-i arengukava osa. Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku
omavalitsuse üksuse kohta. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste veebilehtede ning Keskkonna-
ameti kooskõlastuste põhjal on tulemused jäätmekavade osas maakonnas järgmised:
Jõgevamaal kehtivad aastani 2015 Mustvee linna, Jõgeva, Pajusi, Palamuse, Puurmani,
Põltsamaa, Saare, Torma valla jäätmekavad, aastani 2020 Jõgeva linna jäätmekava. Kehtivuse
on kaotanud Põltsamaa linna, Kasepää ja Tabivere valla jäätmekavad.

5.16.4. Torma prügila

Maakonnas tegutseb 2001. a rajatud Torma prügila, mille omanik on alates 2013. a OÜ Amestop.
Torma prügila on kaasaegne jäätmekäitluskeskus, millel on välja kujunenud oma kindel koht
jäätmekäitlusturul ning piisavalt suur teeninduspiirkond. Alates 16.07.2009, mil suleti viimased
kaasaegsetele nõuetele mittevastavad prügilad, on Torma prügila olnud kõige olulisem Kagu- ja
Ida-Eestit teenindav prügila. 2013. a teenindas Torma prügila kokku 83 omavalitsust Jõgeva,
Tartu, Põlva, Võru, Valga ning Lääne- ja Ida-Viru maakonnas. Prügila teeninduspiirkonna pindala
on 15 150 km² (kogu Eesti pindalast moodustab ca 35%) ning seal elab kuni 336 000 inimest,
mis moodustab kogu Eesti elanikkonnast ca 25,5%. Seega tekib prügila teeninduspiirpiirkonnas
umbes veerand kogu Eestis tekkivatest olmejäätmetest. Samuti moodustavad prügila jäätme-
voost olulise osa asbesti sisaldavad jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed ning muud tootmis-
jäätmed. Kuna käesolevaks ajaks on prügila olemasolev katastriüksus täis ehitatud ning
olemasolevad ladestusalad tõenäoliselt täitumas 2014. a kevad-suvel, siis soovitakse prügilat
laiendada. 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).41

Torma prügila laiendamise vajadust ja sellega seonduvaid teemasid (sh arengukavasid ja
planeeringuid) käsitletakse MP ja KSH aruande koostamisel.

5.17. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ning hädaolukorrad42

Vastavalt kemikaaliseadusele on ohtlik ettevõte käitis, kus kemikaale käideldakse ohtlikkuse
alammäärast suuremas koguses ning suurõnnetuse ohuga ettevõte on käitis, kus kemikaale
käideldakse künniskogusest suuremas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad
ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja A-kategooria ettevõteteks, lähtudes ettevõttes käideldavale
kemikaalile kehtestatud künniskogusest. Kemikaalide künniskogused on toodud majandus- ja
kommunikatsiooni ministri 08.06.2011 määruses nr 40 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku
kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku
ettevõtte määratlemise kord“.

Suurõnnetuse ohuga (B-kategooria – kollane punkt;  A-kategooria  – punane punkt) ja ohtlike
(sinine punkt) ettevõtete andmed koos kaardistatud ohualaga on leitavad Maa-ameti kaardi-
serverist ohtlike ettevõtete kaardirakendusest (Joonis 11). Jõgeva maakonnas on 1 B-kat
suurõnnetuse ohuga ettevõte (Agrochema Eesti OÜ) ning 4 ohtlikku ettevõtet vastavalt
kemikaaliseadusele (Tabel 6). Agrochema Eesti OÜ tegeleb väetiste ja põllumajanduskemikaalide
ladustamise, jae- ning hulgimüügiga. Ohtlikest ettevõtetest kaks on tanklad (mh vedelgaas) ning
kaks katlamaja.

Osad teistest kemikaale käitlevatest ettevõtetest on samuti kaardistatud Maa-ameti ohtlike
ettevõtete kaardirakenduses43 „muu kategooria“ (roheline punkt)  all  (Joonis  11).  Tegemist  on

41 OÜ Amestop kiri Jõgeva Maavalitsusele 27.02.2014
42 KSH programmi eelnõu koostamise etapis Päästeametilt saadud info (13.08.2014 kiri Jõgeva
Maavalitsusele)
43 Maa-ameti kaardirakendus www.rescue.ee/33972 (külastus 18.09.2014)
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ettevõtetega, kes kuni 01.10.2011 alammäärade tõstmiseni kuulusid ohtlike ettevõtete
kategooriasse. Selliseid objekte on Eestis 400 ja valdavalt (97%) on tegemist kütusetanklatega.
Jõgevamaal on seisuga 18.09.2014 selliseid tanklaid 12 ning rapsiõli tootmisega tegelev Scanola
Baltic AS (Jõgeva vallas).

Tabel 6. Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted Jõgevamaal (Allikas: Päästeamet)

Ettevõtte nimi
Ohtlikkuse
kategooria

Kemikaalide loetelu ja max
kogused (t)

Ohuala
raadius

(m)

Asukoht
(KOV)

Agrochema Eesti OÜ
B-kat
suurõnnetuse
ohuga

Ammooniumnitraat (4950) 800 Jõgeva linn

Adven Eesti AS Pajusi
Katlamaja

Ohtlik Põlevkiviõli VKG C (85) 35 Põltsamaa linn

Põltsamaa Felix AS
(Adven) katlamaja

Ohtlik Põlevkiviõli VKG C (85) 41 Põltsamaa linn

Alexela Oil AS
Põltsamaa
automaattankla

Ohtlik
Bensiin (26); diisel (46);
propaan-butaan (4,42)

384 Põltsamaa vald

Alexela Oil AS Jõgeva
automaattankla

Ohtlik
Bensiin (48); diisel (13);
propaan-butaan (4,06)

424 Jõgeva linn

Joonis 11. Kemikaale käitlevad ettevõtted Jõgevamaal (Allikas: Maa-ameti ohtlike
ettevõtete kaardirakendus)

Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud neid koostanud asutuste veebilehtedel ja 2013. a
hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte Siseministeeriumi veebilehel
(www.siseministeerium.ee/29960/).
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Järgnevas tabelis (Tabel 7) on toodud Jõgevamaal viimase kaheksa aasta jooksul toimunud
päästesündmuste statistika.

Tabel 7. Päästesündmuste statistika 2006-2013 Jõgevamaal (Allikas: Jõgeva
Maavalitsuse andmed)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Päästesündmusi
kokku, mh:

473 373 448 448 543 597 487 516

Tulekahju 313 247 196 163 178 146 96 140

Tulekahjus
hukkunuid

6 7 2 1 5 5 2 4

Kemikaalidega
saastumine

3 0 1 2 0 0 2 0

Naftasaadustega
saastumine

10 13 14 8 13 17 11 9

Loodusjõu
põhjustatud
sündmus

8 10 27 24 65 68 37 37

Liiklusõnnetus 48 28 27 24 34 64 74 59

Lennuõnnetus 0 0 0 0 0 1 0 0

Raudteeavarii 0 0 0 0 0 1 0 0

Õnnetus veekogul 5 1 5 4 2 3 5 6

Enim põhjustasid tulekahjusid nt 2011. a hooletus suitsetamisel ja lahtise tule kasutamisel ning
korrast ära kütteseadmed. Suur osa raskete tagajärgedega tulekahjudest leiab aset elu-
ruumides.44

5.18. Tervishoid ja hoolekanne45

Jõgevamaal tegutseb tervishoiuasutusena SA Jõgeva Haigla. Asutus osutab ambulatoorseid ja
statsionaarseid tervishoiuteenuseid. Lisaks on maakonnas veel 2 erinevaid tervishoiuteenuseid
pakkuvat  asutust  –  SA  Põltsamaa  Tervis  ja  SA  Mustvee  Tervis.  Maakonnas  on  19  perearsti
nimistut 10 asulas. Suurim perearsti nimistu on Torma ja väikseim Puurmani vallas. Enamus
nimistutest sisaldavad 1200-2000 inimest. Hambaraviteenus on kättesaadav Jõgeva linnas,
Põltsamaa linnas, Mustvee linnas ning Tabivere, Puurmani, Palamuse, Torma, Pajusi ja Pala
vallas.

Maakonnas pakuvad üldhoolekande teenust SA Jõgeva Haigla, MTÜ Kääpa Hooldekeskus, MTÜ
Lustivere Hooldekodu, OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“, Kaarepere Pansionaat ja Tabivere
Sotsiaalkeskus. Erihoolekandeteenust osutavad riigile kuuluva AS Hoolekandeteenused kaks
filiaali Võisiku Kodu ja Vägeva Kodu. Hooldekodude kohad on üldjuhul kõik täidetud.

Sotsiaalteenuste osutamisel on olulisel kohal linna- ja vallavalitsuste ametnikud.

Jõgevamaa elanikkonna tervisenäitajad jäävad oluliselt alla nii Eesti keskmisele tasemele kui ka
naabermaakondadele. Esmase töövõimetusega inimeste arv 10 tuhande elaniku kohta on
perioodil 2000-2012 kasvanud 85-lt 164-ni. Kuigi kasv on olnud aeglasem kui näiteks Järvamaal,
ületab töövõimetuse tase märkimisväärselt Järva ja ka Tartu maakonna taset. Ka pikaajalise

44 Jõgevamaa aastaraamat 2011
45 „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ hetkeolukorra kirjelduse ajakohastamine“ (Jõgevamaa Koostöökoda,
Krames Konsultatsioonid OÜ. Jõgeva, 2014)
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haigusega elanike osakaalu alusel 16-aastaste ja vanemate vanusrühmas edestab 2012. aastal
Jõgevamaa 5% võrra Eesti keskmist taset (vastavalt 49% ja 44%).

5.19. Haridus

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel oli 2014/2015. õppeaasta alguses Jõgeva maakonnas
48 haridusasutust: 13 lasteaeda, 2 algkool, 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). Kutseõppeasutusi46 on maakonnas 2: Luua
Metsanduskool (http://luua.edu.ee) ja Põltsamaa Ametikool (www.pkpk.ee).

Maakonna rahvastiku haridustase on viimasel kümnendil märkimisväärselt tõusnud, kuid viimase
kahe  aastaga  on  tekkinud  taas  märkimisväärne  mahajäämus  võrreldes  Eesti  keskmisega.
Perioodil 2000-2012 on keskeri- ja kõrgharidusega üle 15-aastaste elanike osakaal tõusnud
12%-lt vaid 16%-ni. Tööjõu haridustasemelt on Jõgevamaa viimaste seas: vaid 21% tööjõust on
kolmanda taseme haridusega. Eesti keskmine on samas tõusnud juba 39%-ni. Oluliselt on
tõusnud siiski sellel perioodil kõrgharidusega elanike osakaal – võrreldes 2000. a 6 protsendi-
punkti  võrra.  Maakonna  tase  12,7% jääb  küll  kõvasti  alla  Eesti  keskmisele,  kuid  on  võrreldav
teiste väiksemate maakondadega.43

Haridusega seonduvaid teemasid käsitletakse põhjalikumalt maakonna sotsiaal-majandusliku ja
ruumilise arengu analüüsi aruandes.

5.20. Turism47

Jõgeva maakonnas moodustub kolm eriilmelist turismipiirkonda – Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi
piirkonnad. 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. Eesti turismimaastikul ja
turismistatistika alusel on Jõgeva maakond siiski väheoluline.

Majutuskohtade arv on Statistikaameti andmetel Jõgeva maakonnas aasta aastalt tõusnud, seda
ilmselt nõudluse suurenemise tõttu. Suvisel perioodil majutusasutuste arv suureneb, kuna
mitmed asutused avavad uksed vaid turismihooajaks.

Jõgevamaa Turismiinfokeskuselt saadud andmete kohaselt on aastatel 2005-2013 kõige enam
külastatud Jõgevamaa turismiobjektid järgmised: Elistvere Loomapark (aastate keskmine 52 300
in), Kassinurme linnamägi ja hiis (27 000 in), Vudila mängumaa (26 200 in), Põltsamaa
veinikelder ja toidumuuseum (20 000 in) ning Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
(17 200 in). Ülejäänud turismiobjektide külastajate keskmine arv jääb alla 10 000 külastaja.

Turismiga seonduvaid teemasid ning arenguvõimalusi käsitletakse lähemalt maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruandes.

46 Jõgevamaa aastaraamat 2013
47 Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs (Ramboll, koostamisel)
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6. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE SISU

KSH läbiviimisel selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse maakonnaplaneeringu (MP) ellu-
viimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju, peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja
ülesandeid arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja territooriumi.

Maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitletavad teemad on järgmised (vt lisaks
planeeringu lähteseisukohti https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering):

Asustuse arengu suunamine

Analüüsitakse rahvastiku liikumist, vanuselist koosseisu ning rahvastikuprognoosi. Määratakse
toimepiirkonna keskused ja toimepiirkonnad, sotsiaalne taristu; vajadusel detailplaneeringu
koostamise kohustusega alad ja juhud (v.a üldplaneeringuga määratud) ning tiheasustusega alad
(maareformi seaduse tähenduses, v.a üldplaneeringuga määratud).

Kaitsealad, Natura 2000 alad, väärtuslikud maastikud ja põllumajandusmaad

Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatakse kaitse- ja hoiualade ning nende kaitsekorraldus-
kavadega ning kaitsealade kaitse-eeskirjadega; samuti Natura 2000 alade ja nende kaitse-
eesmärkidega (üldiselt); selgitatakse, kas kõik vajalikud kaitsekorralduskavad on olemas ning
kas maakonnaplaneeringu elluviimine võib kaitsealuseid loodusobjekte oluliselt mõjutada.
Määratakse väärtuslikud põllumajandusmaad (analüüsi alusel). Vaadatakse üle ja vajadusel
täpsustatakse väärtuslike maastike paiknemine maakonnas; selgitatakse välja väärtuslike
maastike hoolduskavade olemasolu ja võimalusel nende täitmine ning tuuakse välja võimalikud
konfliktikohad ja vajalikud meetmed maastike säilimiseks.

Meetmed rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks

Analüüsi aluseks on maakonna teemaplaneeringu alusel ning kohalike omavalitsuste üld-
planeeringute alusel kehtestatud rohelise võrgustiku piirid. Käsitletakse konfliktikohti ning
täpsustatakse kasutustingimusi, nt puhkealadena, samuti analüüsitakse rohekoridoride vajadust
ja toimimist elustiku liikumiseks.

Maa- ja veealad, puhkealad

Määratakse maakonnas olulised vee- ja puhkealad, analüüsitakse nende kättesaadavust ning
määratakse nende kasutustingimused. Käsitletakse kaitsealuste kalaliikide (lõheliste, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse) kudemis- ja elupaikade kaitset ning uuendamisel olevaid veemajandus-
kavasid jm olulisi dokumente. Käsitletakse põhjaveevarude kui joogiveeallika jätkusuutlikku
kasutamist, sealjuures pööratakse tähelepanu põllumajanduse haju- ja punkreostusele.
Selgitatakse välja, millistel veekogudel on vee-elustiku (kaitstavad liigid) liikumist takistavaid
objekte (paisusid) ning millised on võimalused olukorra parandamiseks.

Maardlad ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alad

Uuritakse, millised varud ja maardlad võetakse 2030+ perspektiivis kasutusele ja milline on
kasutusele võetavate alade mõju ümbritsevale keskkonnale; sh võimalikud konfliktikohad;
suletavad kaevandused ning mõju tööhõivele; alade rekultiveerimise võimalused (üldiselt). KSH
aruande koostamisel analüüsitakse ehitusmaavarade kasutamise vajadust riiklike tee-ehitus
objektide osas ning võimaliku maavaravaru kasutuselevõttu; käsitletakse maavarade varustus-
kindluse teemat ning tuuakse välja lubjakivi vajadus ja varustatus maakonnaplaneeringuga
kavandatavate arenduste osas.
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Teed, raudteed, veeteed ja tehnovõrkude koridorid, sadamad ja jäätmete
ladestamise kohad ning muud tehnorajatised

Planeeringu kaardile kantakse olemasolevad ning teiste planeeringute ja projektide alusel
kavandatud/kavandatavad teed (nt põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha
täpsustamine km 92,0-183,0), raudtee, Torma prügila laiendus jmt. Nende keskkonnamõju KSH
läbiviimise käigus ei hinnata, kui maakonnaplaneeringuga ei kavandata nende asukoha
muudatusi. Käsitletakse energiaressursside kasutamist ja tootmist vastavalt MP tasemele, sh
taastuvaid energiaallikaid (tuul, päike, vesi, biogaas, hakkepuit, energiavõsa, jäätmed,
koostootmisjaamad jmt). Joonehitisi (nt kõrgepinge õhuliin) ja olulise ruumilise mõjuga objekte
(ORMO) käsitletakse vastavalt Siseministeeriumi poolt 26.06.2014 maakonnaplaneerijatele
saadetud soovitustele (koostaja: M.Proosa 25.06.2014).

Üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alad

Maakonnaplaneeringu koostamisel selgitatakse välja uute riigikaitselise otstarbega maa-alade
määramise vajadus ja võimalikud asukohad piirangute alusel. Käsitletakse olemasolevaid ja
kavandatavaid objekte vastavalt Kaitseministeeriumi ettepanekutele, mis esitati maakonna-
planeeringu lähteseisukohtadele. Lisaks arvestatakse Päästeameti ettepanekutega komandode ja
demineerimistööde jaoks maade eraldamise osas MP tasemest lähtuvalt.

KSH läbiviimisel käsitletakse vajadusel muuhulgas järgmisi teemasid48 (mis on seotud
maakonna maakasutuse muutusega ning mille kohta on olemas alusandmed):

- mõju rahvastikumuutustele ja piirkondlikule jaotusele
- mõju eluasemetele ja elukeskkonnale
- mõju elamupiirkondade sotsiaalsele struktuurile
- mõju turvalisusele ja tervisele
- erinevate rahvastikurühmade liikumisvõimalused

töökohad ja tööalane (pendel)ränne
- teenuste kättesaadavus
- vaba aja veetmise võimalused
- kultuuripärandi säilitamine (ehitised ja muud pärandobjektid/alad)
- kultuuriteenuste tagamine ja kättesaadavus
- linnaruum ja maastikud

Sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamisel/aspektide käsitlemisel lähtutakse ekspert-
arvamusest „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud maakonnaplaneeringute KSH läbiviimisel“
(P. Metspalu, T. Oidjärv, 2013). Käsitletakse ka maakonna tasandil olulisi/asjakohaseid
majanduslikke mõjusid (nt olulised majandusharud, ettevõtlus, investeeringud, piirkonna
sotsiaalsed eripärad, energia- ja ressursitõhusus jne).49

Planeeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel:

- käsitletakse riskiallikaid ja seonduvaid hädaolukordi/võimalikke õnnetusi, mille
kajastamist peab Päästeamet vajalikuks ja on käsitletavad MP tasemel – planeeritaval
alal asuvad või seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke kemikaale käitlevad
ettevõtted, kiirgustegevusluba omavad objektid, ohtlike kemikaalide transporditeed ja
kaubajaamad, gaasitorud, ohtlikud teedelõigud, ristmikud, ohtlikud raudteelõigud,
raudteeülesõidu ja ülekäigukohad ja tuleohtlikud alad. Lähtutakse Päästeameti 2014. a
koostatud ruumilise planeerimise käsiraamatust, olemasolevatest riskianalüüsidest (uusi

48 Ekspertarvamus „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud maakonnaplaneeringute KSH läbiviimisel“. Koostajad:
P.Metspalu, T.Oidjärv, 2013.
49 Ekspertarvamus „Majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringutes 2013“. Koostajad:
R.Noorkõiv, K.Lass 2013
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ei koostata) ning riikliku riskianalüüsi kokkuvõttest, mis on avaldatud Siseministeeriumi
veebilehel;

- analüüsitakse maakonnaplaneeringu seoseid teiste asjakohaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega;

- kasutatakse hindamismetoodikana peamiselt kaardianalüüsi ja ekspertarvamust.
Arvestatakse varasemate uuringute, analüüside ning menetluse käigus laekunud
asjakohaste ettepanekutega.

Hindamisel piirdutakse strateegiliste valikute võrdluse tasemega. Ära näidatakse eeldatava olulise
keskkonnamõjuga teemad planeeringulahenduses, mis vajavad selle elluviimise faasis
keskkonnamõju hindamise läbiviimist ehitus- või kasutusloa menetlemise käigus. Ajakohaste ja
maakonnaplaneeringus kajastatavate teemaplaneeringute osas on KSH koostamisel võimalik
tugineda esialgse KSH tulemustele. Hindamine lõimitakse planeeringu koostamisse nii, et see
moodustaks tervikprotsessi pideva koostisosa. Seda arvestatakse jooksvalt alternatiivsete
lahendusvariantide võrdlemisel, neist eelistatavate valimisel ning planeeringu elluviimisega
seotud võimalike negatiivsete keskkonnamõjude ennetus- ja leevendusmeetmete määratlemisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused lõimitakse planeeringulahenduse tekstilisse
esitusse ja KSH aruanne esitatakse planeeringu lisana. Aruanne seostatakse viidete abil
planeeringu tekstiga, et vältida sama teabe kordamist ja näidata hindamise tulemuste
kajastamist planeeringulahenduses.50

Oluline on ka asjaolu, et maakonnaplaneeringu ja KSH läbiviimisel ei pruugi planeeringut ja KSHd
puudutavate teemade vahel olla selge piir. KSH viiakse läbi tihedas koostöös planeeringu
koostamisega. Kuna tegemist on maakonna tasandil maakasutust suunava dokumendiga, siis
võib mõjude hindamisel esineda ka palju määramatust (asjaolud/tegurid, mis võivad mõjude
avaldumist hiljem mõjutada).

Võimaliku mõju hindamine Natura 2000 võrgustiku aladele

Arvestades MP suurt üldistustaset piirdutakse Natura hindamisel eelhindamise etapiga ning
esitatakse soovitused ja nõuded tegevusteks järgnevatel planeerimistasanditel.51

Eelhindamise puhul ei ole tegemist hinnangute andmisega, vaid võimaliku mõju prognoosimi-
sega, mille tulemusena saab otsustada, kas järgmistel planeerimistasanditel on vaja läbi viia
asjakohane hindamine. Eelhinnang viiakse läbi kaardianalüüsi põhjal ja võttes arvesse
potentsiaalselt mõjutatavate Natura-alade kaitse-eesmärke, olemasolevaid uuringuid ja kaitse-
korralduskavasid. Kaardipõhise analüüsi tulemusel tuvastatakse tähelepanu vajavad kohad, kus
MP-ga kavandatavad tegevused, maakasutus või objektid võivad mõjutada Natura alasid.
Hinnangust jäävad välja olemasolevad ja varasemate planeeringute/projektidega kavandatud
tegevused ja objektid, sest eeldatakse, et nendele on Natura hindamine vajadusel läbi viidud.

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

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

50 „Lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks“, mida on täiendatud Jõgeva maakonna konteksti
arvestades (2014)
51 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis. Koostajad:
A. Aunapuu, R. Kutsar, MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. Tartu-Tallinn 2013
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Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus

Piiriüleseid keskkonnamõjusid, mis tuleneksid üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, ei ole ette
näha.52

Piiriülesed seosed keskkonnas on seotud taristu jm võrgustikega (roheline võrgustik, õhu-, vee-
kui maismaatranspordi ühendused, energeetika), mille elemendid ületavad riigipiire. Piireületava
keskkonnamõjuga võivad olla ka üksikud suured objektid, mille asukoha valikut mõjutab
üleriigiline planeering. Kõigil neil juhtudel viiakse eelnevalt läbi KSH kas MP või ÜP koostamise
käigus ja eeldatavalt konkreetse objekti keskkonnamõju hindamine (KMH), vajadusel ka piiriülese
keskkonnamõju käsitlemine KeHJS-i mõistes ja sätestatud korras.

Jõgeva maakonnaplaneeringuga ei ole kavas planeerida objekte või tegevusi, millega võiks
kaasneda oluline negatiivne mõju naaberriigi territooriumile (Venemaale). Oluline negatiivne
keskkonnamõju on eeldatavalt välditav, sest MP koostamise käigus otsitakse lahendusi, millega
ebasoovitavat piiriülest keskkonnamõju ei kaasne.

52 Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Ekspert: Tõnu Oja.
Tartu 2011. http://eesti2030.files.wordpress.com/2012/01/aruanne-22-12-2011.pdf
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7. ASUTUSTE JA AVALIKKUSE KAASAMINE

7.1. Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise menetluse osapooled

Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (aadress: Stenbocki maja,
Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

Jõgeva maakonnaplaneeringu (MP) koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (aadress: Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontakt-
isikud: arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel
776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e-post
janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee. Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva
maavanem.

MP koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (aadress: Laki 34, 12915
Tallinn), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel (tel 698 8362, e-post liisi.ventsel@ramboll.ee) ja
KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@ramboll.ee). KSH
juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid esitatakse KSH järelevalvajale KSH programmi
heakskiitmisele esitamisel.

KSH juhtekspert Veronika Verš vastab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, kuna omab vastavat haridust ja töökogemust, on läbinud
KSH alase koolituse ning tunneb KSH põhimõtteid, protseduuri ja seonduvaid õigusakte:

- kõrgharidus: Tallinna Ülikool (2005) – keskkonnakorraldus, MSc (Magistritöö teema:
Keskkonnamõju hindamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel Eestis);
Tallinna Tehnikaülikool (2001) – keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, BSc
(Bakalaureusetöö teema: Keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamine Eestis).

- töökogemus: 8-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonnaeksperdina (alates 05.03.2007,
Ramboll Eesti AS-is) ja enne seda 6-aastane töökogemus KMH/KSH süsteemi arendamise
ja järelevalvajana (01.01.2001-02.03.2007, Keskkonnaministeeriumi keskkonna-
korralduse ja -tehnoloogia osakonnas), mis hõlmas muuhulgas ca 40 KMH/KSH üle
järelevalve teostamist ning KMH/KSH alaste õigusaktide väljatöötamist ning seonduvates
töörühmades osalemist nii Eestis kui Euroopa Komisjoni ja ÜRO majanduskomisjonis.

- strateegilise planeerimise ja projektijuhtimise koolitused: 2003-2004 ja 2013 läbitud
kursused ja täiendkoolitused: „Strateegiline planeerimine” (120 h, Tallinna Ülikool);
„Rahvusvaheliste projektide juhtimine” (12 h, Eesti Euroopa Liikumine); „Strateegiline
planeerimine ja huvigruppide kaasamine otsustusprotsessi” (16 h, Avaliku Teenistuse
Arendus- ja Koolituskeskus); Rambollis 2013. a septembris 2-päevane projektijuhtimise
koolitus.

- KSH põhimõtete, protseduuri ja seonduvate õigusaktide tundmine: 6-aastane
töökogemus ametnikuna (2001-2007) ja 8-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonna-
eksperdina (2007 – kuni praeguseni); 2004-2005 koostatud magistritöö teemal
„Keskkonnamõju hindamise korraldamine strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel Eestis“. Läbitud kursused (aastatel 2004-2012): 2012. a sügissemester
„Keskkonnamõju hindamine ja audit“ (6 AP, Tallinna Ülikool, lektorid Tõnis Põder, Kaupo
Heinma – hinne „A“); 2010. a 3-päevane KSH kursus otsustajatele (korraldaja: Emieco,
lektor Kaja Peterson) ja „Planeeringud ja KSH. Kuidas integreerida KSH tulemused
planeeringu lahendusse“ (4 h, korraldaja: Punane Puu koolituskekus, lektor Tuulikki
Laesson); 2006. a 3-päevane KSH kursus Inglismaal (korraldaja: Imperial College
London); 2005. a „Keskkonnaõigus” (120 h, Tallinna Ülikool) ja „Keskkonnaeetika” (120
h, Tallinna Ülikool); 2004. a „Strateegilise keskkonnamõju hindamine” (160 h, Tallinna
Ülikool). Lisaks kuulub MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) juhatusse
alates  selle  asutamisest  2012.  a  kevadel  ning  hoiab  end  pidevalt  kursis  KMH/KSH-ga
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seotud arengute, praktika ning õigusloomega, nt osales 2013-2014. a KeMÜ töörühma
liikmena KMH/KSH järelhindamise süsteemi väljatöötamisel.

Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise töörühma kuuluvad lisaks eelnimetatutele veel
järgmised liikmed:

- Kristiina Ehapalu – projektijuhi assistent, GIS ekspert, sotsiaal-majanduslikud mõjud
(MSc keskkonnatehnoloogia, TÜ; EMÜ keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia
doktoriõpe)

- Mildred Liinat – vanemarhitekt-planeerija (kõrgharidus/=MSc, Tallinna Kunstiülikool/EKA)
- Triin Lepland – tehnik (MSc tehnikateadused, kinnisvara planeerimine, Eesti Maaülikool)
- Kersti Ritsberg – hüdrogeoloog (BSc geoloogia, TÜ)
- Kertu Arumetsa – veevarustuse ja kanalisatsiooni insener (MSc keskkonnatehnika, TTÜ)
- Raimo Pajula – looduskeskkonna ekspert (MSc geoökoloogia, TPedI)
- Hendrik Puhkim – sotsiaal-majanduslikud mõjud (MSc geograafia, Joseph Fourier’ Ülikool)
- Ain Kendra – liikluse ja transpordiekspert (kõrgharidus/=MSc, teedeehituse ehitusinsener

TPI/TTÜ)

Vajadusel kaasatakse (selgub töö käigus) ka teisi eksperte.

Maakonnaplaneeringu koostamise järelevalvet teostab Siseministeerium (aadress: Pikk 61,
15065 Tallinn, tel 612 5008, e-post info@siseministeerium.ee).

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (Jõgeva kontori aadress:
Aia 2, 48306 Jõgeva, tel 776 2410, e-post jogeva@keskkonnaamet.ee; Tartu kontori aadress:
Aleksandri 14, 510004 Tartu, tel 730 2240 tartu@keskkonaamet.ee).

7.2. Planeeringu elluviimisega seotud mõjutatud või huvitatud isikud ja asutused

Lisaks eelnevas peatükis mainitule, on maakonnaplaneeringu koostamise ja elluviimisega seotud
paljud asutused, piirkonna ettevõtted, organisatsioonid ja elanikud. Võimalikud mõjutatud ja
huvitatud osapooled on nimetatud alljärgnevalt:

- Jõgeva maakonna kõik kohalikud omavalitsused (KOV): Jõgeva linn ja vald, Kasepää
vald, Mustvee linn, Pajusi vald, Pala vald, Palamuse vald, Põltsamaa linn ja vald,
Puurmani vald, Saare vald, Tabivere vald ja Torma vald

- Jõgevamaa Omavalitsuste Liit (liitu kuuluvad kõik eelnimetatud KOVid, v.a Pala vald)
- Jõgevamaaga piirnevad maakonnad (Tartu, Ida-Viru, Lääne-Viru, Järva ja Viljandi

maavalitsused), sh KOVid (Lohusuu, Avinurme, Laekvere, Väike-Maarja, Rakke, Koeru,
Koigi, Imavere, Kõo, Kolga-Jaani, Laeva, Tartu, Vara ja Alatskivi vald)

- Sotsiaalministeerium, Terviseameti Lõuna talituse Jõgevamaa esindus
- Keskkonnaministeerium, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (kaitseala valitsejana

ning keskkonnalubade andjana maakonna tasandil), Maa-amet, Riigimetsa Majandamise
Keskus, Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo

- Päästeameti Lõuna päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet
- Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet
- Põllumajandusministeerium, Põllumajandusameti Jõgeva keskus
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeameti Lõuna regioon, Veeteede

Amet, Tehnilise Järelevalve Amet
- Haridus- ja Teadusministeerium
- Kaitseministeerium, Kaitseliit ja Kaitseliidu Jõgeva malev
- Jõgevamaa Koostöökoda
- Jõgevamaa Turismiinfokeskus
- SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
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- MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
- MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
- MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
- Eesti Keskkonnaühenduste Koda
- OÜ Amestop
- Elering AS
- AS Eesti Raudtee

7.3. Seisukohad KSH programmi eelnõu sisu kohta

Jõgeva Maavalitsus küsis 08.07.2014 asjakohastelt asutustelt ja ettevõtetelt seisukohta KSH
programmi eelnõu sisu osas. Ettepanekuid ja märkusi esitasid Keskkonnaministeerium,
Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, Maanteeamet, Päästeameti Lõuna päästekeskus,
Põllumajandusameti Jõgeva keskus, Tartu Maavalitsus, Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa
Vallavalitsus ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Kirjale vastasid ka Politsei- ja Piirivalveamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet,
Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Kaitseliit, Viljandi Maavalitsus, Järva
Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, Ida-Viru Maavalitsus, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit,
Palamuse Vallavalitsus, Saare Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldus-
keskus ja OÜ Amestop, kellel ei olnud ettepanekuid ega märkusi KSH programmi muutmise või
täpsustamise kohta.

Jõgeva Maavalitsuse seisukoha küsimise kiri, sellele laekunud vastuskirjade koopiad ning
ettepanekute ja märkustega arvestamise selgitused/arvestamata jätmise põhjendused on toodud
KSH programmi lisas 1.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et laekunud ettepanekute ja märkuste alusel tehti programmis
väiksemaid täiendusi. Oluline muudatus viidi sisse ptk-i 5.17 lähtuvalt Päästeameti kirjas esitatud
teabest.

7.4. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Pärast KSH programmi eelnõu täiendamist toimus maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade (LS)
ja KSH programmi avalik väljapanek (6-20.10.2014) ning avalik arutelu (23.10.2014 Jõgeva
Kultuurikeskuse kammersaalis kl 16.00). Avalikustamise korraldas Jõgeva Maavalitsus (MV).

Avalikustamisel olevate dokumentidega oli võimalik tutvuda nii Jõgeva Maavalitsuse veebilehel
kui ka Jõgeva Maavalitsuse infolauas. Avalikul arutelul osalesid lisaks Jõgeva Maavalitsuse ja
konsultandi Ramboll Eesti AS-i esindajatele Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni, Kaitseliidu,
Kaitseministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja Saare Vallavalitsuse esindajad. Küsimustele vastati
koha peal.

Enne avalikku arutelu laekus 4 kirja. Põllumajandusameti Jõgeva keskusel (20.10.2014) ei olnud
KSH programmi kohta täiendavaid ettepanekuid ning vastuväiteid. Haridus- ja Teadus-
ministeerium (21.10.2014) täpsustas koolide arvu. Tartu Maavalitsus (21.10.2014) esitas 6
märkust, millega arvestamise ja arvestamata jätmise ülevaade on toodud alljärgnevas tabelis
(Tabel 8). AS Eesti Raudtee (20.10.2014) kirjas tehti ettepanek maakonnaplaneeringu
lähteseisukohtade täpsustamiseks kergliiklusteede planeerimisel ja seda teemat KSH programmis
ei käsitleta. Muinsuskaitseamet esitas pärast avalikku arutelu (23.10.2014) 2 kirja, millega
arvestamise ja arvestamata jätmise ülevaade on toodud samuti alljärgnevas tabelis (Tabel 8).

KSH menetlusega seotud avalikustamise materjalid on esitatud KSH programmi lisas 2.
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Tabel 8. KSH programmile avalikustamisel laekunud ettepanekute ja märkuste ülevaade

Kirja esitaja Kirja sisu KSH eksperdi kommentaar

Haridus- ja
Teadusministeerium
21.10.2014

KSH programmis lk 31 hariduse peatükis on väidetud, et Jõgevamaal on 24 kooli,
kuid meie andmetel on neid 25. Allpool väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist.

KSH programmi hariduse ptk-i on korrigeeritud vastavalt
Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetele.

Tartu Maavalitsus
21.10.2014

- Ptk-s 4 on KSH läbiviimisel analüüsitavate riiklike arengukavade ja strateegiate
nimekirjas ära toodud ka Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (VMK)
perioodiks 2010-2015. Jõgeva maakond ei kuulu Lääne-Eesti vesikonda, mistõttu
ei ole nimetatud VMK antud juhul asjakohane. Teeme ettepaneku nimekirja
korrigeerida.

- Lk14 on kirjas lause „Maakonnas on mitmeid suuri järvesid ja kui kõrvale jätta
Peipsi järv, siis on maakonna ida piiril suurimateks järvedeks Saadjärv, Kuremaa
järv ja Endla järv.“ Saadjärv, Kuremaa järv ja Endla järv ei asu Jõgeva maakonn
idapiiril. Teeme ettepaneku nimetatud lauset korrigeerida.

- Lk 22 on nimetatud maanteid Tallinna-Tartu, Tartu-Mustvee-Jõhvi ja Tartu-
Jõgeva-Rakvere. Ilmselt on mõeldud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Jõhvi-Tartu-
Valga ja Tartu-Jõgeva-Aravete maanteid. Teeme ettepaneku kasutada KSH
programmis ja aruandes maanteede nimetusi nii, nagu need on kirjas riiklikus
teeregistris.

- Lk 30 on toodud Jõgeva maakonna päästjate väljasõitude statistika 2011. a
kohta. Aastal 2014 ei ole tegemist enam väga ajakohaste andmetega, arvestades
et taolist statistikat tehakse iga-aastaselt. Teeme ettepaneku kasutada KSH
programmis ja aruandes uuemaid andmeid.

- Tabelist 7 „Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise esialgne ajakava“ tuleb
välja, et KSH aruande eelnõu koostamine toimub samaaegselt KSH programmi
täiendamise ja heakskiitmisega ehk sisuliselt enne seda, kui KSH programm on
heaks kiidetud. Kas enne aruande koostamist ei oleks mõistlik siiski ära oodata
programmi heakskiitmine?

- VMK nimetuses oli tegemist veaga ning programmi on
vastavalt korrigeeritud.

- Maakonna suurimaid järvesid puudutavas lauses esines
samuti viga ning lauset on vastavalt korrigeeritud.

- Vastavalt ettepanekule on KSH programmi täpsustatud ning
maanteid on nimetatud vastavalt riiklikus teeregistris
nimetatule.

- KSH programmi on täiendatud ning lisatud on Jõgevamaa
päästesündmuste statistika aastatel 2006-2013.

- KSH programmis on toodud eeldatav KSH läbiviimise
ajakava, mille koostamisel oli kavas alustada KSH aruande
koostamiseks vajaliku teabe analüüsimisega oktoobris 2014,
kui on valminud maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise
arengu aruanne. Tänaseks on selgunud, et nimetatud
aruanne vajab veel täiendamist ning seetõttu on otstarbekas
KSH aruande koostamisega alustada alles novembris.
Sellekohane täpsustus on tehtud ka täiendatud KSH
programmis. Kuna antud juhul on tegemist siiski ligi
kaheaastase menetlusega, siis on täiendatud ajakavas
endiselt toodud eeldatav teostamise aeg, mis võib menetluse
käigus veel mõningal määral muutuda. Lisaks märgime, et
kuna KSH programmi eelnõu koostamisel toimus ka
laiapõhine asutuste kaasamine ja arvamuste põhjal
programmi täiendamine, siis ei olnud alust arvata, et KSH
programmi avalikustamisel võiks tulla märkusi, mis
programmi olulisel määral muudaksid ning takistaks aruande
koostamiseks vajaliku teabe analüüsiga alustada juba enne
KSH programmi heakskiitmist.
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Kirja esitaja Kirja sisu KSH eksperdi kommentaar

- KSH programmist väga suure osa moodustab maakonna kirjeldus (23
lehekülge), samas kui KSH sisu on käsitletud tunduvalt väiksemas mahus (4
leheküljel). Kas nii suures mahus maakonna kirjelduse kajastamine KSH
programmis on vajalik?

- Kohustuslikud teemad, mis on keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS) nimetatud, on
KSH programmis toodud. Hea tava kohaselt käsitletakse
programmis rohkem kui seaduse miinimumnõuded.
Maakonnast üldise kirjelduse äratoomine iseloomustab
maakonda tervikuna ning annab ülevaate maakonna
peamistest teemadest, mida maakonnaplaneeringu
koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitleda tuleb. Samuti
tulevad nimetatud ülevaate esitamisega juba programmi
etapis välja ka võimalikud vead alusandmetes (mida ei ole
otstarbekas hakata parandama siis, kui hindamine on juba
nende alusandmete põhjal tehtud). Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnaameti ning MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate
Ühingu vahel on arutatud, et programmi etapp peaks
hõlmama põhjalikumat olemasoleva olukorra ülevaadet ja
analüüsi ning et aruandesse jääks vaid hindamistulemused.
Samast põhimõttest lähtuvalt on koostatud ka KeHJSi muut-
mise eelnõu, mille jõustumine on kavandatud aastasse 2015.

Muinsuskaitseamet
23.10.2014

Teeme ettepaneku täiendada p 5.11 Kultuur ja mälestised alapeatükki:

Maakonna väärtusteks on mh ajaloolised küla- ja linnasüdamed, kus on nähtavad
ja tajutavad erinevad ajaloolised kihistused. Külasüdame näiteks on Palamuse
ajalooline keskus oma muistse asulakoha, kiriku, kihelkonnakooli hoone ning
külaarhitektuuri ja kultuurilooga. Linnasüdame näiteks aja- ja kultuurilooline
Põltsamaa linn. Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel on Jõgevamaal 56
ajaloomälestist (mälestussambad, kalmistud, koolihooned jmt), 268
arheoloogiamälestist (asulakohad, kultusekivid, kalmed, linnused jmt) ja 213
ehitismälestist (sh 24 mõisakompleksi ning 9 kirikut). Muinsuskaitsealasid
maakonnas ei ole.

Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele
hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid:

- erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus. Väärtust
võiks omistada ajaloosündmustega või kohapeal tuntud muistenditega
seotud paikadele, kultuuritegelaste elu ja tegevusega seotud paikadele,
kohalikele inimeste eneseteadvustamise ja samastumise kohtadele;

KSH programmi ptk-i 5.12 on täiendatud vastavalt
ettepanekule.

Lisaks märgime, vastavalt 04.03.2014 Siseministeeriumi ja
Muinsuskaitseameti esindajate vahel toimunud nõupidamisel
kokkulepitule, koostatakse maakonnaplaneeringu raames
kinnismälestisi sümbolitena (väärtuste kontsentratsiooni)
kajastav skeem/kaart, kuid teisi detailseid kultuurimälestisi
ning -väärtusi puudutavaid teemasid saab võtta vaid
teadmiseks. Maakonnaplaneeringus saab nende aspektide
arvestamise vajadusele ning andmete kättesaadavusele
üldplaneeringute koostamisel tähelepanu juhtida, kuid mitte
enamat tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest.
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Kirja esitaja Kirja sisu KSH eksperdi kommentaar

- võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Piirkondi, kus
arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on eriti suur, tuleb arvestada
mälestistele sobiliku keskkonna säilitamisega ning asjaoluga, et muinas- ja
keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib olla veel leidmata
kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, põllujäänuseid jms). Mälestiste
rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga
maastik;

- olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad.
Väärtuskriteeriumiteks võivad olla tüüpilisus ja ebatüüpilisus. Et määratleda
küladesse ehitamise ja maakasutamise tingimused, soovitame analüüsida
külade väljakujunenud struktuuri ja pidada oluliseks nende säilitamist.
Oluliseks tuleb pidada väärtusliku miljööga külade krundi suurusi,
hoonestuse ja kujundamise elemente, hoonestuse struktuure ja
maakasutust. Uut hoonestust ja maakasutust tuleb sobitada vanaga
olemasolevaid väärtusi rikkumata. Väärtuslikud on piirkonnad, kus on alles
enamus Teise maailmasõja eelse perioodi talukohti ja algupäraselt säilinud
taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asustusstruktuur ja teedevõrk,
traditsiooniline maakasutus;

- ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed,
tähised jne) ja nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine;

- maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride
määratlemine;

- väärtuslike maastike piiride täpsustamine. Keskkonna kultuuristamisel
varasemate põlvkondade töö väärtustamine. Ajaloolise väärtusega on
maastikumuster, kus võib leida muinasaegseid, mõisaaegseid, taluaegseid ja
kolhoosiaegseid maastikke. Olulised on maastikud, kus on kiviaiad, -vared,
lahtised madalad kraavid, alleed jms.

Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise
piisavust ja vajadusel teha strateegilise keskkonnamõju hindamise käigus
täiendavaid ettepanekuid.
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7.5. Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise menetluse ajakava

Järgnevalt on toodud maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) läbiviimise eeldatav ajakava (Tabel 9). Ajakava sõltub maakonnaplaneeringu
koostamiseks vajalike alusuuringute ja analüüside valmimisest.

Tabel 9. Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise esialgne ajakava

Tegevus Aeg Vastutaja

MP algatamine, KSH algatamine juuli - aug 2013 VV, MV

Hange ja lepingu sõlmimine okt - nov 2013 MV

MP lähteandmete kogumine ja analüüs nov - dets 2013 MV, RE

Juhtrühma (ja töörühmade) moodustamine jaan 2014 MV

MP lähteseisukohtade eelnõu koostamine (sh seisukohtade
küsimine ametkondadelt) ja täiendamine

dets 2013 – mai
2014

MV, RE

Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu
analüüsi koostamine

Tugiplaani koostamine

Ruumilise arengu eesmärkide sõnastamine

jaan - dets 2014 MV, RE

KSH programmi eelnõu koostamine (sh seisukohtade
küsimine ametkondadelt) ja täiendamine

mai - sept 2014 RE, MV

MP lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek
ja arutelu

okt 2014 MV, RE

KSH programmi täiendamine ja heakskiitmine okt - nov 2014 RE, KeA

MP eskiislahenduse koostamine koostöös huvigruppidega,

KSH läbiviimine (aruande eelnõu koostamine)

okt 2014 - jaan
2015

MV, RE

RE

MP eskiislahenduse (sh KSH tulemuste) avalikustamine jaan - veebr 2015 MV, RE

Planeerimisettepaneku koostamine (KSH aruande
täiendamine) veebr - mai 2015

MV, RE

Planeerimisettepaneku kooskõlastamine (sh KSH aruanne) mai - juuni 2015 MV

Planeerimisettepaneku täiendamine vastavalt
kooskõlastajate ettepanekutele (vajadusel KSH aruande
täiendamine)

juuni 2015 MV, RE

MP vastuvõtmine

Planeerimisettepaneku (sh KSH aruande) avalikustamine -
väljapanek (1 kuu) ja avalik arutelu

aug 2015

aug - sept 2015

MV

MV, RE
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Tegevus Aeg Vastutaja

Ettepanekutele ja vastuväidetele vastamine

KSH aruandele esitatud ettepanekutele vastamine, vajadusel
KSH aruande täiendamine

sept 2015

MV

RE

MP (sh KSH aruande) avalik arutelu okt 2015 MV, RE

MP järelevalve SiM-s

KSH aruande esitamine KeA-le heakskiitmiseks
dets 2015 - 2016 MV

MP kehtestamine 2016 MV

VV – Vabariigi Valitsus MV – Jõgeva Maavalitsus
RE – Ramboll Eesti AS KeA – Keskkonnaamet
MP – maakonnaplaneering SiM – Siseministeerium
KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine
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