
Tellija

Järva Maavalitsus

Dokumendi tüüp

KSH programm

Kuupäev

September, 2014

Projekti nr

2013-0213

JÄRVA
MAAKONNAPLANEERING
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE
PROGRAMM



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

2 / 44

Versioon 04
Printimise

kuupäev

2014/09/30

Koostatud: Veronika Verš, Kristiina Ehapalu, Kersti Ritsberg, Raimo Pajula
Kontrollitud: Liisi Ventsel
Kooskõlastatud: Järva Maavalitsus

Projekti nr 2013-0213

Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn
T +372 664 5808
F +372 664 5818
www.ramboll.ee



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

3 / 44

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS .............................................................................................. 5
2. MAAKONNAPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD ............................................... 6
3. MAAKONNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU JA RUUMILISE ARENGU ANALÜÜS ...... 7

4. PLANEERINGU SEOS TEISTE STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA
 ..................................................................................................................... 8

4.1. Järvamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis ................................... 9

5. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS ......................................................... 10
5.1. Mõjuala ulatus ............................................................................................... 10
5.2. Asukoht ja looduslikud tingimused ..................................................................... 10
5.3. Asustus ja rahvastik ........................................................................................ 11
5.4. Välisõhu kvaliteet ........................................................................................... 13
5.5. Pinnakate, aluspõhi, pinnavesi ja maastik ........................................................... 14
5.6. Põhjavesi ...................................................................................................... 16
5.7. Maavaravarud ja maardlad ............................................................................... 18
5.8. Kaitse- ja hoiualad ning Natura 2000 alad........................................................... 20
5.9. Roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud ja põllumajandusmaad ......................... 22
5.9.1. Roheline võrgustik .......................................................................................... 22
5.9.2. Väärtuslikud maastikud ja põllumajandusmaad .................................................... 24
5.10. Transport ja teedevõrk .................................................................................... 26
5.11. Ettevõtlus ja tööhõive ..................................................................................... 26
5.12. Energeetika ................................................................................................... 28
5.13. Keskkonnaload ............................................................................................... 29
5.14. Jäätmemajandus ............................................................................................ 30
5.15. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ning hädaolukorrad .............................. 31
5.16. Kultuur ja mälestised ...................................................................................... 32
5.17. Tervishoid ..................................................................................................... 33
5.18. Haridus ......................................................................................................... 33
5.19. Turism .......................................................................................................... 34
6. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE SISU ................................... 35
7. ASUTUSTE JA AVALIKKUSE KAASAMINE ....................................................... 39

7.1. Planeeringu koostamise ja KSH menetluse osapooled ........................................... 39
7.2. Planeeringu elluviimisega seotud mõjutatud või huvitatud isikud............................. 40
7.3. Seisukohad KSH programmi eelnõu sisu kohta..................................................... 41
7.4. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine ............. 41
7.5. Planeeringu koostamise ja KSH menetluse eeldatav ajakava .................................. 41
8. KASUTATUD MATERJALID/ALLIKATE LOETELU ............................................. 44

Lisa 1. KSH programmi eelnõule seisukohtade küsimise kiri, laekunud vastused ning
seisukohtadega arvestamise/arvestamata jätmise põhjenduste ülevaate tabel

Lisa 2. KSH algatamise ja programmi avalikustamise materjalid (teated, avaliku arutelu
protokoll ja osalejate nimekiri, laekunud kirjad ja vastuskirjad neile)



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

4 / 44

KASUTATUD LÜHENDID

KeHJS keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
KMH keskkonnamõju hindamine
KOV kohalik omavalitsus
KSH keskkonnamõju strateegiline hindamine
LS lähteseisukohad
MKA maastikukaitseala
MP maakonnaplaneering
MV maavalitsus
PlanS planeerimisseadus
TP teemaplaneering
VV vallavalitsus
ÜP üldplaneering
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1. SISSEJUHATUS

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

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

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

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

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 lähte-
ülesanne, millega määratakse kindlaks KSH tegevus- ja ajakava ehk programmi koostamisel
selgitatakse välja, milliseid teemasid käsitletakse KSH aruande koostamisel.

Järva maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Järva maa-
vanem. Maakonnaplaneeringut koostab Järva Maavalitsus (aadress: Rüütli 25, 72713 Paide,
info@jarva.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli Virk.

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

Koostatava maakonnaplaneeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda Järva
Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.
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2. MAAKONNAPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD

Järva maakonnaplaneeringu (MP) koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu suundu-
muste 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.

Järva maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi poolt kõigi maakonna-
planeeringute jaoks koostatud lähteseisukohtadest, mida on täiendatud Järva maakonna eri-
pärasid arvestades. Lähteseisukohad (LS) puudutavad ka strateegilise keskkonnamõju hindamise
läbiviimist. LS kohaselt (KSH osas) piirdutakse hindamisel strateegiliste valikute võrdluse
tasemega. Ära näidatakse eeldatava olulise keskkonnamõjuga osad 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.

Ramboll Eesti AS osales lähteseisukohtade koostamisel. LS kohta on arvamust avaldanud
planeeringu koostamise osapooled, kelle asjakohaste märkustega on KSH programmi koostamisel
arvestatud. Lähteseisukohad on kättesaadavad Järva Maavalitsuse kodulehelt1.

1 Järva Maavalitsuse MP koduleht: http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.
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3. MAAKONNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU JA RUUMILISE
ARENGU ANALÜÜS

Järva maakonnaplaneeringu koostamisel on aluseks maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise
arengu analüüs. Analüüsi tulemusi käsitletakse KSH aruandes. Analüüs käsitleb järgmisi teemasid
(esialgne loetelu):

- maakonna asend ja piirid

- rahvastik ja asustus

- majandustegevus, sh põllumajandus

- turism ja puhkemajandus

- maavarad

- tehniline infrastruktuur

- looduskeskkond

- sotsiaalne infrastruktuur

- maakonna roll Eestis
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4. PLANEERINGU SEOS TEISTE STRATEEGILISTE
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA

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

KSH programmi koostamisel (ülevaade mõjutatavast keskkonnast) on kasutatud peamiselt
Järvamaa arengustrateegias 2012-2020 (uuendatud 2014) ning Järvamaa aastaraamatus
2013 toodud kirjeldust.

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 ja strateegiad (ja uuringud):

- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015
- Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21"
- Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ja selle tegevuskava
- Regionaalarengu strateegia 2014-2020 ja selle rakendusplaan
- Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
- Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
- Elektrimajanduse riiklik arengukava aastani 2018
- Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020
- Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013
- Transpordi arengukava 2014-2020
- Eesti turismi arengukava 2014-2020
- Looduskaitse arengukava aastani 2020
- Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava perioodiks 2010-2015 (kinnitatud 2010), uus

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

Järva maakonna arengustrateegiad ja kavad2 ning teemaplaneeringud3:

- Teemaplaneering "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha
täpsustamine km 92,0-183,0" (2012)

- Teemaplaneering „Järva maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ (2009)
- Teemaplaneering „Järvamaa jalgrattateede võrgustik" (2005)
- Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" (2003)
- Järvamaa ühistranspordi arengukava 2013-2018
- Järvamaa hooldusvõrgu arengukava 2005-2015
- Järva maakonna hooldus- ja õendusabi võrgu arengukava

2 http://jarva.maavalitsus.ee/arengukavad
3 http://jarva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud
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- Järvamaa psüühiliste erivajadustega täiskasvanute teenuste arengukava 2005-2015
- Järvamaa lastehoolekande teenuste arengukava 2006-2015
- Järva maakonna terviseprofiil 2012 tegevuskava 2010-2013 ja tegevuskava 2014-2017
- Järvamaa noorsootöö arengukava 2012-2017
- Järva Maavalitsuse alaealiste komisjoni kuriteoennetusliku tegevuse arengukava 2013-

2016
- Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018
- Arengukava „Turvaline Järvamaa 2014-2020“
- Järvamaa spordi arengukava 2013-2020

Täpsem loetelu asjakohastest dokumentidest selgub KSH aruande koostamise käigus ning neile
viidatakse KSH aruandes.

4.1. Järvamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis

Järgnevas tabelis (Tabel 1) on toodud Järvamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (ÜP)
hetkeseis (seisuga juuni 2014).

Tabel 1. Järvamaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringute hetkeseis (juuni, 2014)

Omavalitsus ÜP algatamise otsus ÜP kehtestamise otsus

Paide linn
03.07.1997 nr 57
16.04.2009 nr 21

10.10.2002 määrus nr 29
-

Albu vald
05.06.2006 nr 30 21.03.2014 nr 15

(vastuvõtmine)

Ambla vald 19.04.2007 nr 16 24.09.2009 nr 15

Imavere vald 18.11.2004 nr 28 19.06.2008 nr 13

Järva-Jaani vald 28.09.2006 nr 32 27.08.2009 nr 29

Kareda vald 18.11.2004 nr 27 22.09.2009 nr 17

Koeru vald
05.03.1998 nr 7
30.01.2014 nr 4

18.11.1999 määrus nr 20
-

Koigi vald 11.11.2004 nr 92 13.10.2011 nr 58

Paide vald 21.05.1998 nr 14 27.10.2011 nr 48

Roosna-Alliku vald 25.11.2004 nr 44 24.09.2009 nr 43

Türi vald 30.08.2006 nr 131 25.06.2009 nr 55

Väätsa vald 27.01.2005 nr 3 25.03.2010 nr 3
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5. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS

5.1. Mõjuala ulatus

KSH käsitleb Järva maakonna territooriumi (2459,59 km2). 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 (mõjuala kirjeldamisel) on lähtutud peamiselt Järvamaa
aastaraamatust 2013 ning Järvamaa arengustrateegiast 2012-2020.

5.2. Asukoht ja looduslikud tingimused

Järvamaa asub Kesk-Eestis ning on maakonna keskuse Paide linnaga Eesti südameks (Joonis 1).
Maakond piirneb põhjast Harju, kirdest Lääne-Viru, kagust Jõgeva ja lõunast Viljandimaaga.
Edelast on väike kokkupuude Pärnu ning läänest Raplamaaga. Järvamaa üldpindala 2459,59 km2

moodustab Eesti pindalast ca 5%. 2005. a eraldati Järvamaast Lehtse vald, mis liideti Lääne-
Virumaaga.4

Järvamaal on lisaks Paide linnale 11 valda: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru,
Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa (Joonis 1).

4 Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs (Ramboll, juuli 2014 - koostamisel)
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Joonis 1. Järvamaa omavalitsused (Allikas: Järva aastaraamat 2012)

Järvamaa on rikas kohalike loodusressursside poolest: viljakas põllumaa, mets, turvas, paekivi,
vesi, puhas õhk ja rikkumata loodus. Tänu nendele ressurssidele on saavutatud edu kohaliku
majanduse võtmeharudes, nagu põllumajandustootmine, puidutööstus, mööblitootmine, ehitus-
materjalitööstus, (jahi)turism ning toiduainetööstus.5

5.3. Asustus ja rahvastik

Järvamaal elab Statistikaameti andmetel (01.01.2014. a seisuga) 30 425 inimest. Võrreldes
01.01.2013. a elanike arvuga, milleks oli 30 913, on rahvaarv vähenenud 488 inimese võrra ehk
1,6%. Järvamaa 11 vallas (Tabel 2) elab kokku 22 263 ja Paide linnas 8 162 elanikku. Vallasisese
Türi linna elanike arv 01.01.2014 seisuga oli 5 215.6

5 Järvamaa arengustrateegia 2012-2020
6 Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs (Ramboll, juuli 2014 - koostamisel)
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Tabel 2. Elanike arv Järvamaa omavalitsuses6

Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2) Elanike arv
(01.01.2014)7

Alevike ja
külade arv

Paide linn - 10,03 8162 -

Albu vald Järva-Madise küla 257,2 1137 16

Ambla vald Ambla alevik 166,4 1971 13

Imavere vald Imavere küla 139,6 838 12

Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev 126,8 1516 9

Kareda vald Peetri alevik 91,6 613 12

Koeru vald Koeru alevik 236,8 2150 27

Koigi vald Koigi küla 204,4 912 14

Paide vald Paide linn 300,4 1581 28

Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 132,1 967 13

Türi vald Türi linn 598,8 9302 38

Väätsa vald Väätsa alevik 195,3 1276 11

Maakond on tihedamalt asustatud valdavalt maakonna keskuses ja selle lähiümbruses (Paide linn
ja Türi vald, kokku 57% elanikest). Tihedamalt on asustatud ka maakonna kirde- ja idaosa
(Ambla ja Järva-Jaani vallad). Looduslike tingimuste, suurte metsamassiivide ning raba- ja
soomaastike tõttu on hõredamalt asustatud alasid rohkem maakonna loode- ja lõunapiirkonnas.6

Järvamaa omavalitsusi iseloomustab küllaltki väike rahvaarv ning madal asustustihedus5.

Järva maakond kuulub kiirelt väheneva rahvastikuga maakondade hulka (Joonis 2 ja Joonis 3).

Joonis 2. Rahvaarvu muutus aastatel 2000-2013 Järvamaal (Allikas: Statistikaamet)
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Joonis 3. Rahvaarvu muutus 2000 ja 2014 KOV-ide lõikes (Allikas: Statistikaamet)

Järva maakonnas elab valdavalt eesti rahvusest inimesi (94,3%), venelased moodustavad 2,8%
ja muud rahvused 2,9% elanikkonnast.6

5.4. Välisõhu kvaliteet

Välisõhu kvaliteeti mõjutatakse nii keemiliselt (saasteained) kui füüsikaliselt (müra, vibratsioon,
ioniseeriv kiirgus jne). Need põhjustavad:

- kliimamuutusi
- keskkonna hapestumist
- osoonikihi kahanemist
- õhukvaliteedi halvenemist
- kahjustusi inimeste tervisele ja looduskeskkonnale

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 naaberriikidest.
Eesti välisõhu suurim saasteallikas on põlevkivil põhinev energiatootmine ja põlevkiviõlitööstus,
järgmise koha haarab transport.8

Põhilisteks saastajateks Järvamaal on keskkütte ning tööstusettevõtete katlamajad. Põhilisteks
saasteaineteks, mida välisõhku paisatakse, on lämmastikdioksiid (NO2), vääveldioksiid (SO2),
süsinikoksiid (CO), süsinikdioksiid (CO2), tahked osakesed (TO), lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ) ning erinevad raskmetallid. Kõige rohkem saastasid 2009. a õhku lenduvad orgaanilised

8 Keskkonnaülevaade 2013 www.keskkonnainfo.ee/failid/ky_2013_pt5.pdf
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ühendid. Aastate lõikes emiteeritakse süsinikdioksiidi ca 800 tonni. Järgnevas tabelis (Tabel 3) ja
joonisel (Joonis 4) on toodud Järvamaa põhilised välisõhu saasteained.9

Tabel 3. Välisõhu saasteained Järvamaal 2008-2011

Saasteained 2008 2009 2010 2011

Lämmastikoksiidid 125,19 139,07 150,36 138,33
Vääveldioksiidid 136,08 158,96 155,90 127,10
Süsinikoksiid 754,03 793,83 866,24 830,60
Tahked osakesed 224,98 214,10 245,33 253,96
Lenduvad orgaanilised ühendid 154,01 1822,90 90,00 64,36

Joonis 4. Välisõhu saasteained Järvamaal 2008-2011 (Allikas: Järva maakonna tervise-
profiil 2012. Järva Maavalitsus, 2013)

Keskkonnaamet on Järva maakonnas väljastanud ettevõtetele 63 välisõhu saasteluba. Kesk-
konnaregistri10 andmetel on maakonnas 97 paikset saasteallikat.

5.5. Pinnakate, aluspõhi, pinnavesi ja maastik11

Järvamaa asub Põhja-Eesti platoo keskosas Eesti südamaal, ega oma väljapääsu merele. Maa-
konna pinnaehituses osalevad kolm üksteisel asuvat litoloogiliselt ja geneesilt erinevat kihtkonda:

- tard- ja moondekivimitest koosnev kristalne aluskord;
- ülemises osas on pealiskord valdavalt karbonaatsetest kivimitest koosnev, kuna

Kambriumi kivimitel lasuvad Ordoviitsiumi ladestiku valdavalt karbonaatsed settekivimid
ning Järva maakonna lõuna osas lasuvad selle veel ka Alam-Siluri ladestu
(karbonaatsed)kivimid;

- pinnakate koosneb kvaternaarsetest setetest, mis on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Maakond jaguneb reljeefi omapära ja valitsenud geoloogiliste protsesside iseloomult 3 osaks:

- idaosa, mis haarab maakonna piiridesse jääva Pandivere kõrgustiku;
- keskosa ehk Pandivere kõrgustiku nõlvaala;

9 Järva maakonna terviseprofiil 2012. Järva Maavalitsus, 2013
10 Keskkonnaregistri andmebaas (seisuga 10.06.2014)
11 Maakonna teemaplaneeringu „Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ seletuskiri (2003)
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- suhteliselt tasane lääneosa koos keskse ida-läänesuunalise, reljeefis vähemärgatava
Soome ja Riia lahe veelahke alaga.

Maastikuliselt jaguneb maakond kuueks eriilmeliseks piirkonnaks ja need on järgmised:

1. Pandivere kõrgustiku läänepoolne osa – suhteliselt rahuliku reljeefiga keskmiselt 60-70,
maksimaalselt kuni 136 m üle merepinna. Pandivere kõrgustiku aluspõhjaks on ülem-
ordoviitsiumi ja alamsiluri karbonaatsed setted, peamiselt lubjakivid. Pinnakate koosneb
põhiliselt lubjarikkast moreenist. Aluspõhjas esineb rohkesti tektoonilisi püstlõhesid, mis
võimaldab põhjavee tsirkuleerimist maapinnas. Kõrgustikul esineb arvukalt karstivorme
kurisute, langatuslehtrite ja kuivade jõesängide kujul, enamasti on need tagasihoidlike
mõõtmetega. Väga omapärane on Pandivere vetevõrk. Laialdasel alal keskosas puuduvad
alalised vooluveed. Sademete- ja lumesulaveed valguvad maapinda ja tulevad taas nähtavale
suurte allikatena kõrgustiku äärealadel ja jalamil. Siinsed allikad kuuluvad Eesti suurimate
hulka. Metsadest domineerivad kuusemetsad.

2. Kõrvemaast jääb Järvamaale ainult idaosa. Suuremalt osalt on see asustamata mets ja soo.
Aluspõhi on Kõrvemaal maetud sügavale setete alla, pinnakatteks jääpaisjärvede liivakad kuni
savikad setted ning neid kattev turvas. Kõrvemaa tasandikulised alad on halva äravooluga ja
seetõttu tugevasti soostunud. Siit algavad Jägala ja Pärnu jõgi, siin asuvad mitmed järved.
70% siinsetest aladest on kaetud soostunud ja soomuldadega. Palju on säilinud ürgse ilmega
taimkatet ja soid. Jõgede ääres leidub niite ja puisniite.

3. Türi voorestik hõlmab 140 km2 suuruse maaala Pandivere kõrgustikust edelas, selle
tüüpilisem osa jääb Paide ja Türi vahemikku. Türi voorestikule annavad ilme arvukad
põhjakirde-lõunaedela suunalised künnised ja seljakud, mis tekkelt kuuluvad väikevoorte
hulka. Peale voorte kohtab selles piirkonnas üksikuid moreenkühmi ning mõhnasid. Erinevalt
Vooremaast ei leidu Türi Väikevooremaal järvi, küll aga on tihe jõgede võrk. Eriti veerikkad on
Pärnu ja Prandi jõgi, mis saavad alguse Pandivere kõrgustiku jalamil asuvatest allikatest.
Mullastik siinsetel aladel on mitmekesine. Suhteliselt tiheda asustuse tõttu on ligi 40% alast
põldude all. Looduslik taimkate koosneb kuuse-segametsadest ja soostunud metsadest
voortevahelisel alal.

4. Pärnu madaliku koosseisu kuuluvad Türist edelasse ja lõunasse jäävad alad. Vaadeldav ala
moodustab tasandiku, mille pinnakate koosneb Balti jääpaisjärve liivakaist ja savikaist
setetest. Valdav osa maast on metsa all, kohati leidub soid.

5. Endla nõgu eraldab Pandivere kõrgustikku Vooremaast ja Kesk-Eesti tasandikust. Endla nõo
põhjaserval tuleb Pandivere kõrgustiku jalamil maapinnale rohkesti suuri allikaid. Kuna on
tegemist valdavalt soostunud alaga, leidub siin põllumaad vähe. Asustus on koondunud
kõrgematele künnistele ja jõgede äärde. Endla soostikku ei läbi ükski tee.

6. Kesk-Eesti tasandikust kuulub Järvamaa piiridesse ainult loodepoolne osa. Valitsevaks
reljeefi tüübiks on siin lainjas moreentasandik. Suured jõed puuduvad. Ala on valdavalt
põllustatud ja tihedalt asustatud.

Järvamaa kuulub valdavalt Kesk-Eesti leostunud ja leetjate muldade valdkonda, läänepoolne osa
aga Vahe-Eesti soostunud ja soomuldade valdkonda. Lõimiselt on maakonnas valdavalt
liivsavimullad, vaid Endla ja Epu-Kakerdi soostiku aladel valitsevad turvasmullad.

Vastavalt 2014. aastal Keskkonnaministeeriumi koostatud analüüsile12 kuulub Paide linn üle-
ujutusohuga seotud riskipiirkondade hulka. Üleujutust (tõenäosusega 1 kord 10 a jooksul) võib
põhjustada Pärnu jõgi, Joonis 5. Ohustatud alal (tõenäosusega 1 kord 10 a jooksul) elamuid ega
ettevõtteid ei asu.

12 Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid. Keskkonnaministeerium, 2014
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Joonis 5. Üleujutusohuga piirkond Paide linnas (10-1000 a ja 10 a arvestuses)12

Järvamaa asub valdavas osas Lääne-Eesti vesikonnas13, läänepoolsemas ning suurimas osas on
tegu Pärnu alamvesikonnaga aga põhjaosa asub maakond Harju alamvesikonnas. Järvamaa kõige
idapoolsem osa on Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonna aladel. Vesikonnad on määratud
vastavalt sellele, kuhu pinnavesi voolab ehk enamus alast voolab Pärnu jõkke või mõnda teise
jõkke ja sealt edasi Läänemerre, samas kui idaosa veed voolavad Peipsi järve. Vesikondade
veemajanduskavad on praegu ülevaatamisel, ning alates 2015. aastast hakkavad kehtima uued
veemajanduskavad. Sellel põhjusel käsitleb käesolev KSH programm (koostatud 2014. aasta
kevadel/suvel) veemajandust põgusalt ja majanduskavast tulenevad olulisemad tähelepanekud
tuuakse ära KSH aruandes.

Järvamaalt saab alguse üks Eesti tähtsamaid jõgesid ning pikkuselt teine (144 km) jõgi – Pärnu
jõgi. Teised olulisemad jõed Järvamaal on Põltsamaa, Jägala ja Navesti jõgi. Kõik need jõed on
olulised  lõheliste  jõed  ning  ka  kalade  kudemisalade  jõed.  Järvamaa  suurimaks  järveks  on
Väinjärv. Maakonnas asub osaliselt ka Põhja-Eestile oluline põhjavee toiteala Pandivere kõrgustik.
Seega, kuna maakond on valgalade piiril ja siin on ka põhjavee toiteala, on tegu vete seisukohalt
alaga, mis mõjutab Eestis laiasid alasid, kuid siia tuleb valdav enamus veest sademete kujul,
mitte teistelt aladelt voolates.

Lisaks asjaolule, et maakond asub Pandivere põhjavee toitealal, saab siit alguse Tallinna
pinnaveehaarde piirkond, mistõttu on tegu Eesti jaoks tähtsa alaga.

5.6. Põhjavesi14

Enamus Järvamaa omavalitsusi jäävad nitraaditundlikule alale (v.a Türi, Väätsa ja Imavere vald
ning Paide linn) – Pandivere nitraaditundlik piirkond (kokku 2382 km2) ning Endla soostiku ala
(201 km2), Joonis 6. Nitraaditundlikud alad (mis on suures osas põhjavee toiteala) on määratud
eesmärgiga kaitsta põhja- ja pinnavett nitraadireostuse eest intensiivse põllumajanduse alal.
Nitraaditundlikel aladel on kaitsmata põhjaveega ala (Joonis 6) osatähtsus küllaltki suur.
Pandivere  piirkonnas  on  haritava  maa  osatähtsus  Eesti  keskmisega  võrreldes  suurem  –
Pandiveres 37% (890 km2), Eestis keskmiselt 25%. Piirkonnas levivad Eesti viljakamad mullad.

Pandivere nitraaditundlik piirkond asub Pandivere kõrgustikul, hõlmates Põhja-Eesti lavamaa
kõige kõrgema osa. Pandivere kõrgustiku keskosas, 1375 km2 suurusel maa-alal puuduvad
alalised veekogud. Tegemist on Eesti suurima infiltratsioonialaga. Põhjavesi väljub rohkete
allikatena kõrgustiku nõlval ja jalamil, andes alguse paljudele jõgedele ja põhjustades

13 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava. Keskkonnaministeerium, 2010
14 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala. Keskkonnaministeerium, Maves AS. 2006
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soostumist. Neist allikaist saavad alguse Eesti suuremad jõed: Pärnu, Põltsamaa, Pedja, Jägala,
Loobu, Kunda, Valgejõgi jt. Allikaid esineb ka jõesängides. See annabki jõgedele eriti suure
põhjaveelise toitumise – kuni 59% äravoolust. Karstiallikatest lähtuvate jõgede äravool pindala-
ühikult on suurem kui kusagil mujal Eestis ja on sesoonselt küllalt ühtlane.

Põhjaveevarude poolest on Pandivere kõige olulisem piirkond Eestis. Pandivere kõrgustikul on
head tingimused põhjavee kujunemiseks. Võrreldes ümbritseva alaga on kõrgustikul rohkem
sademeid. Pinnakate on õhuke, alla viie meetri, ja põhjavesi on reostuse eest valdavalt kaitsmata
või nõrgalt kaitstud.

Joonis 6. Kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlik ala Järvamaal

Suuremad loopealsed levivad Aravete, Järva-Madise, Järva-Jaani ja Viru-Jaagupi vahelisel alal.
Põhjavesi on aluspõhjakivimeis 4-5 m sügavusel, olenevalt reljeefist ka kuni 20 m sügavusel
maapinnast.

Nitraaditundlikul alal tervikuna on kaitsmata põhjaveega alade osatähtsus suur: Pandivere
piirkonnas 19% kogu alast ehk 447,5 km2. Pandiveres esineb palju karstinähte.

Kõike eelnevat arvesse võttes analüüsitakse KSH aruande koostamise käigus mõju põhjavee-
varudele (joogiveele) täpsemalt. Veekeskkonna osas vajavad tähelepanu jääkreostusobjektid
ning põllumajanduse haju- ning punktreostuse mõjud.
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5.7. Maavaravarud ja maardlad

Maavaradest leidub Järva maakonnas kõige enam turvast (Joonis 7). Maakonna territooriumile
jäävad järgmised üleriigilise tähtsusega maardlad:

- Epu-Kakerdi turbamaardla (Paide, Väätsa, Albu ja Roosna-Alliku vald)
- Endla turbamaardla (Koigi ja Koeru vald)
- Karinu ja Metsla lubjakivimaardlad (Järva-Jaani vald)

Endla turbamaardla alale jääb Endla looduskaitseala (5843,54 ha). Epu-Kakerdi turba-
maardla piirkonda jäävad metsiste mängualad, kaljukotkaste pesitsuspaik ja vääriselupaigad
ning Väätsa looduskaitseala.

Ülejäänud maardlad on kohaliku tähtsusega. Keskkonnaamet/Keskkonnaministeerium on väljas-
tanud Järvamaal 30 maavara kaevandamise luba, 3 geoloogilise uuringu luba, 1 üldgeoloogilise
uurimistöö loa ja 3 maa-ainese kaevandamise luba (Tabel 7).

Vastavalt planeeringu lähteseisukohadele arvestatakse MP koostamisel ehitusmaavarade
kasutamise riikliku arengukavaga 2011-2020, mille kohaselt on Järva maakonnas kruusa ja
karbonaatsete maavarade puudujääk. Samuti arvestatakse maapõueseaduse § 62 sätetega, mille
kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada
keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs
maavaravarule. Konfliktide ennetamiseks tuleb planeerimisel vältida asustuse ja muude maa
kasutusviiside kavandamist, mida kaevandamine võib häirida, nii kasutuses, avamata kui ka
potentsiaalsete maardlate lähedusse.
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Joonis 7. Maardlad Järva maakonnas (Andmed: Maa-amet, mai 2014)

Endla turba-
maardla

Epu-Kakerdi turba-
maardla

Karinu lubjakivi-
maardla

Metsla lubjakivi-
maardla
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5.8. Kaitse- ja hoiualad ning Natura 2000 alad

Tänaseks on Eesti riigi territooriumist 17,4% maismaal ja 27,4% merealal kaetud kaitse- ja
hoiualadega.15 Natura 2000 aladega on kaetud 16,5% maismaast.16

Järva maakonna territooriumist hõlmavad pindalalised kaitstavad loodusobjektid ca 33 760 ha
ehk 14%, sh Natura 2000 alad ca 27 110 ha ehk 11%.17

Järvamaal asub 51 kaitseala, sh 8 (lisaks 2 projekteeritavat) looduskaitseala, 10 maastikukaitse-
ala (MKA), 30 parki ja 2 puistut (MKA eritüüp) ning 1 uuendamata kaitsekorraga ala. Hoiualasid
on 7 (kokku 203 ha). Püsielupaiku on maakonnas üle 12 000 ha. Arvuliselt on enim väike-
konnakotka püsielupaiku, kuid valdava osa pindalast võtavad enda alla metsise püsielupaigad.
Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt on Koordi raba.17 Natura linnualasid on
maakonnas 3 ja loodusalasid 24.18 Natura alade näol pole tegemist täiendava kaitsealuse pinnaga
vaid need kattuvad looduskaitsealade, maastikukaitsealade ja hoiualadega.

Suurimad kaitsealad on Endla looduskaitseala (kokku 10 110 ha, millest Järva maakonnas asub
4 117 ha), mis kattub osaliselt Endla turbamaardlaga, ning Kõrvemaa maastikukaitseala (kokku
20 540 ha, millest Järva maakonnas asub 12 940 ha), Joonis 8.

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.19

Vastavalt veeseaduse §-le 38 ning keskkonnaministri 09.10.2002 määrusele nr 58 on Järva
maakonnas lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud Jägala jõgi, Jänijõgi, Oostriku jõgi,
Saarjõgi, Vodja jõgi, Põltsamaa jõgi, Pärnu jõgi ja Preedi jõgi.

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
kehtestatud keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“.

Järva maakonda jäävad nendest järgmised veekogude lõigud:

- Esna jõgi Esna allikajärvest suubumiseni Pärnu jõkke;
- Navesti jõgi Tallinna-Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa-Võhma maantee

sillani Loopres;
- Palu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke;
- Oostriku jõgi Oostriku allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke;
- Preedi jõgi kogu ulatuses;
- Pärnu jõgi Tarbja veehoidla paisust suubumiseni Pärnu lahte;
- Vodja jõgi Olliküla maantee sillast kuni suubumiseni Pärnu jõkke;
- Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke;
- Võllinge (Võlingi) oja Võllinge (Võlingi) allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke.

Lõheliste elupaikade kaitse nõuete täitmist käsitletakse KSH aruandes.

15 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
16 Keskkonnaministeeriumi koduleht http://envir.ee/et/natura-2000 (külastus 10.06.2014)
17 Järvamaa aastaraamat 2013 ning KeA-lt saadud teave käesoleva KSH programmi koostamisel
18 Keskkonnaregister (seisuga 18.08.2014)
19 Keskkonnaameti koduleht: www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/kaitsealad/
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Joonis 8. Loodus- ja maastikukaitsealad Järva maakonnas
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5.9. 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.20

Roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud ja põllumaad Järvamaal on määratletud Järva
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused” (kehtestatud 2003. a). Teemaplaneering on aluseks maakasutuse- ja ehitus-
tingimuste määratlemisel kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning
väärtuslike maastike ja tähtsate looduslike alade hoolduseks ja hoiuks eraldatavate riiklike
investeeringute suunamisel.

5.9.1. Roheline võrgustik

Teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” täpsustati
üleriigilise planeeringuga “Eesti 2010” määratud riikliku rohelise võrgustiku piire (Tabel 4,
Joonis 9), konstrueeriti maakondlik roheline võrgustik ning seati selle tugialadele ja koridoridele
üldised kasutustingimused.

Teemaplaneeringu kohaselt pidi rohelise võrgustiku piirid määrama üldplaneeringuga, mille
käigus konstrueeritakse ka kohaliku tasandi roheline võrgustik ning täpsustatakse seal tegutse-
mise tingimused. Erilise tähelepanuga tuli seda teha vähese metsasusega avarate põldudega
aladel Väätsa, Aravete-Kihme, Jõgisoo-Jalgsema, Järva-Jaani, Kukevere-Jäneda, Pikaküla-Puiatu,
Türi-Põikva, Oisu, Villevere-Kurla, Imavere, Koigi-Kahala, Peetri-Vao ja Koeru ümbruses. Teema-
planeeringuga tehti ettepanek mitmete kaitsealade, sh muinsuskaitseala ja Natura 2000 alade
moodustamiseks.

Tabel 4. Rohelise võrgustiku tuumalad ja koridorid Järvamaal

Leppe-
tähis

Rohelise
võrgustiku järk

Ala suurus
Tugiala
indeks

Tugiala
läbimõõt

Koridori
indeks

Ribastruktuuride
läbimõõt

G6 Riigi suur 100-150 km T6 30-50 km K6 10-20 km

G7 Riigi väike 30-50 km T7 10-20 km K7 3-5 km

G8 Piikonna
(maakonna) suur

10-15 km T8 3-5 km K8 1-2 km

G9 Piikonna
(maakonna) väike

3-5 km T9 1-2 km K9 300-500 m

Järvamaa rohevõrgustikus paiknevad riikliku tasandi tugialad (T6, T7) maakonna piiridel ulatudes
kõigil juhtudel ka naabermaakondadesse (Joonis 9). Maakonna loodeservas paikneb Järvamaa
suurim Kõrvemaa riiklik tugiala. Järvamaa lõunatipus paikneb ulatuslik Kabala tugiala ning
edelaservas Kolu-Rae piirkonna tugiala, millest Järvamaal asub vaid serv. Maakonna kaguservas
asub suhteliselt suur Endla soostiku tugiala. Maakondlike ja kohaliku tasandi tuumalade osakaal

20 Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
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on suurem maakonna lõuna- ja edelaosas. Rohekoridoride tihedus on kogu maakonna alal
võrdlemisi hea.

Joonis 9. Roheline võrgustik ja väärtuslik maastik (maakonna teemaplaneering, 2003)
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Maakonna rohevõrgustiku alade katvus või osakaal on suurem maakonna lõunapoolses osas ning
servades, kus paiknevad maakondadeülesed riikliku tasandi tugialad. Väiksem on rohevõrgustiku
katvus maakonna kirdeosas, kus valdavad põllumajanduslikult kasutatavad maad ning seetõttu
on tugialad väiksemad ning koridorid kitsamad. Selles piirkonnas on ka rohevõrgustiku sidusus
väiksem ning eeldatav funktsioneerimise tase madalam. Vaadeldes maakonna rohevõrgustiku
struktuuri ja sidusust üleriigilisel tasandil, on see heal või vähemalt rahuldaval tasemel ning
selles suuri tühikuid või lünki ei esine. Rohevõrgustiku elementideta alade läbimõõt jääb
enamasti alla 10 km.

Rohevõrgustiku alad on eelnimetatud teemaplaneeringus kavandatud üldjuhul loogiliselt
arvestades maastiku struktuuri. Rohevõrgustiku aladel on paiguti võrdlemisi palju põllualasid ning
hajaasustust. Koridorid on vaatamata paigutistele maastikulistele katkestustele nn astmelaudade
kaudu siiski üldreeglina toimivad. Paiguti ei järgi koridoride paiknemine maastiku loogikat ning
leidub kaheldava funktsionaalsuse ja otstarbekusega kohaliku tasandi koridore. Samas leidub
paiguti maastikus struktuure, mis ei ole määratletud rohekoridoridena, kuid mis täidavad öko-
loogilises võrgustikus olulist rolli täiendades teemaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustikku.
Rohevõrgustiku reaalne sidusus ja eeldatav toimimine näib maakonnas olevat üldjoones hea.

Järvamaa rohevõrgustikus on rida konfliktikohti, milleks on koridoride ristumine suuremate
maanteedega. Olulisemateks konfliktikohtadeks ning ökoloogilisteks barjäärideks on rohe-
võrgustiku elementide lõikumine suurema liiklustiheduse ja tugevama barjääriefektiga teedega -
eelkõige Tallinna-Tartu aga ka Pärnu-Paide-Rakvere ja nn Piibe maanteega. Konfliktikohtadeks on
ka koridoride lõikumine maakonda läbiva Tallinna-Rapla-Viljandi raudteelõiguga. Kuna raudteel
on liiklustihedus väike, on raudtee barjääriefekt ja negatiivne mõju võrgustiku toimimisele
suhteliselt nõrk. Mõningaste konfliktikohtadena võib välja tuua rohevõrgustiku aladel tegutsevad
turba-, paekivi-, dolokivi-, kruusa- ja liivakarjäärid, samuti kaevandmiseks taotletavad uued
mäeeraldised. Valdavas osas ei katkesta karjäärialad siiski rohevõrgustiku sidusust, kuid
vähendavad mitmetes paikades rohekoridoride laiust või halvendavad tugialade kvaliteeti.

5.9.2. Väärtuslikud maastikud ja põllumajandusmaad

Eelnimetatu teemaplaneeringu väärtuslike maastike kaardil näidati Järvamaa väärtuslike
maastike  registrisse  kantud  alad,  kaunite  vaadetega  teelõigud  ning  vaatetornid  ja  -kohad.
Väärtuslike maastike nimekirja kanti 42 objekti, neist 9 I klassi (maakondliku, võimaliku riikliku
tähtsusega) ala, 19 II klassi (maakondliku tähtsusega) ala (Tabel 5) ning 13 III klassi (kohaliku
tähtsusega) ala (Joonis 9). Peale selle kanti nimekirja 6 reservala. Pindalaliselt moodustasid I
klassi alad 13 236,5 ha, II klassi alad 9 916,5 ha ja III klassi alasid 1 723,3 ha, kokku 24 876,3
ha. Kui lisada ka reservaladena nimekirja võetud alade pind, siis moodustus väärtuslikeks loetud
alade kogupindala 25 565,8 ha, mis oli ca 10% maakonna territooriumist.

Väärtuslike maastike määratlemisel lähtuti järgmistest kriteeriumist:

- kultuur ja ajalugu (maastikumuster, traditsiooniline hoonestus jms)
- esteetika (ilu, mitmekesisus, omapära, hooldatus jms)
- loodus (looduslik mitmekesisus, haruldased liigid ja kooslused)
- rekreatsioon (puhkealad ja turism)
- identiteet (väärtus kohalike jaoks; tuntus väljaspool küla, valda, maakonda)
- muu (nt väärtus uurimus- või õppeobjektina jms)

Alade valiku tegemisel arvestati:

- erinevate väärtuste suurt kokkulangevust
- tüüpilisust/esinduslikkust Järvamaal
- haruldast esinemist Järvamaal
- riikliku tähtsusega alaks saamise potentsiaali
- kättesaadavust/ligipääsetavust
- kohta kohalikus pingereas
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Kaunite teelõikude valikul arvestati ümbritseva maastiku ilu, avarust, omapära, maakasutust,
mitmekesist pinnavormi, vaateid veekogudele jne.

Maakondliku, võimaliku riikliku ning maakondliku tähtsusega väärtuslike maastike nimekiri on
toodud järgnevas tabelis (Tabel 5).

Tabel 5. Maakondliku ja võimaliku riikliku tähtsusega maastikud Järvamaal

Maakondliku, võimaliku riikliku
tähtsusega maastikud Maakondliku tähtsusega maastikud

Mägede maastik (Albu vald) Albu maastik (Albu vald)
Kakerdaja raba (Albu vald) Järva-Madise maastik (Albu vald)
Tammsaare väljamägi – Kodru raba (Albu
vald)

Kautla-Seli soode ala (Albu ja Paide vald)

Saarjõe maastik (Türi vald) Ambla alevik (Ambla vald)
Kareda-Esna maastik (Kareda ja Roosna-
Alliku vald)

Käravete alevik (Ambla vald)

Norra-Oostriku allikate ala (Koeru vald) Rava maastik (Ambla vald)
Jänijõe uhtlammimets (Albu vald) Karinu maastik (Järva-Jaani vald)
Paide vanalinn (Paide linn) Järva-Jaani – Kuksema maastik (Järva-Jaani vald)
Türi voorestik (Türi vald) Kurla karstiala (Türi vald)

Tõrvaaugu maastik (Türi vald)
Koeru-Väinjärve maastik (Koeru vald)
Anna-Purdi maastik (Paide vald)
Roosna-Alliku maastik (Roosna-Alliku vald)
Kiigumõisa-Kilingi maastik (Roosna-Alliku, Albu ja
Paide vald)
Türi linn ja lähiümbrus (Türi linn)
Laupa-Jändja maastik (Türi vald)
Särevere-Sütemetsa maastik (Türi vald)
Väätsa maastik (Väätsa vald)
Piiumetsa sookaitseala (Väätsa vald)

Järvamaal määratleti eelnimetatud teemaplaneeringuga väärtuslikeks põllumaadeks alasid,
kus maa hindepunkt ületas 50 (kõrge viljakusega põllumaa).

Järva Maavalitsuse tellimisel on Eesti Maaülikool 2014. a koostanud uue väärtusliku põllu-
majandusmaa hindamise analüüsi ning seda käsitletakse maakonnaplaneeringu koostamisel
ja KSH läbiviimisel. Samuti käsitletakse Põllumajandusministeeriumi väärtuslike põllu-
majandusmaade määramise metoodikat, mis hõlmab tervet Eestit ja on hetkel veel
koostamisel (valmib eeldatavasti 2014. a lõpuks).
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5.10. Transport ja teedevõrk21

01.01.2014. a seisuga paiknes Maanteeameti andmetel Järva maakonnas 916,966 km riigi-
maanteid, millest kattega teid oli 623,136 km ehk 68%. Teede kogupikkusest moodustasid
põhimaanteed 126,858 km ehk 13,8%, tugimaanteed 114,699 km ehk 12,4%, kõrvalmaanteed
675,409 km ehk 73,3% ja rambid või ühendused 4,327 km ehk 0,5%.

Maakonna bussiliine oli Järvamaal 2013. a lõpus 38 ja aastane läbisõit 1 459,1 tuh liinikilo-
meetrit. Liinimaht vähenes võrreldes 2012. a 15,7 tuh km võrra ehk 1,06%. Põhiliselt tulenes see
suvise liiniveo mahu vähenemisest.

Järjest rohkem on hakatud reisijate poolt kasutama Mäo reisiterminali ümberistumisteks.
Terminal on avatud iga päev kell 07.00-21.00 ja selles on loodud reisijatele vajalikud olme-
tingimused. Ootesaalis on võimalik kasutada infokioskit, kust saab reisiinfot veebilehelt
www.peatus.ee. Kasutusel on elektrooniline tabloode süsteem.

2013. aastal teenindas Edelaraudtee AS Tallinna-Lelle-Türi-Viljandi raudteeliini Türi teelõigul 102
680 reisijat, mis on 2012. a võrreldes 10 326 reisijat ehk 9,14% vähem. Sisenenud reisijate arv
vähenes 10% ja väljuvate reisijate arv vähenes 8,3%. Türi raudteejaamas laaditi 2013. a kokku
167 vagunit kogukaaluga 5,9 tuh tonni. Võrreldes 2012. a suurenes vagunite arv 33 võrra ehk
1,2% ja kauba hulk 0,8 tuh tonni ehk 15,7%.

2012. a tõstis Edelaraudtee AS peale Türi-Viljandi raudtee kapitaalremonti Türi-Viljandi raud-
teelõigul tippkiiruse 120 kilomeetrini tunnis, mis lühendab sõiduaega Tallinna ja Viljandi vahel 20
ning Türi ja Viljandi vahel 12 minutit. Kapitaalremondi käigus vahetati välja kogu Viljandi ja Türi
vahelise raudtee pealisehitus: killustik, liiprid ja rööpad. Lisaks uuendati raudteeülesõite,
parandati teekatet, paigaldati uusi foore ning uuendati kõik kuus Türi-Viljandi raudteelõigule
jäävat ooteplatvormi.

5.11. Ettevõtlus ja tööhõive

Järva maakonnas oli 2013. aasta seisuga 2881 ettevõtet. Kõige rohkem oli osaühinguid (1133
ettevõtet), üsna suure osa moodustasid ka füüsilisest isikust ettevõtjad (829 ettevõtet) ja mitte-
tulundusühingud (588 ettevõtet). Kõige rohkem ettevõtteid asus 2013. a Paide linnas (24%) ja
Türi vallas (29%).22 Registreeritud ettevõtete arv suureneb järk-järgult.21

Primaarsektori (põllumajandus, metsamajandus, kalandus ja mäetööstus) ettevõtted moodus-
tasid 29,96%, sekundaarsektori (töötlev tööstus, energeetika, ehitus) ettevõtted 18,7% ja tert-
siaarsektori (kaubandus, sõidukite-kodumasinate remont, transport, äriteenindus, isikuteenused)
ettevõtted 51,1% ettevõtete üldarvust (2013. a).21

Kõige rohkem oli Järva maakonnas põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi sektori
ettevõtteid (603), järgnesid hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ning tarbeesemete ja
kodumasinate remondiga tegelevad ettevõtted (269), töötleva tööstuse (166) ja ehitusettevõtted
(198).21

Järva maakonnas töötas 2012. a 15-74 aastastest hõivatutest primaarsektori ettevõtetes kesk-
miselt 10%, sekundaarsektori ettevõtetes 35,3% ja tertsiaarsektori ettevõtetes 54,7%. Primaar-
sektoris hõivatute osakaal oli võrreldes 2012. a vähenenud 0,1% võrra. Sekundaarsektoris
hõivatute osakaal oli vähenenud 1% võrra ja tertsiaarsektoris hõivatute osakaal suurenenud
0,7% võrra. Primaarsektoris hõivatute osakaal oli maakonnas Eesti keskmisest 30% kõrgem,
sekundaarsektoris hõivatute osakaal Eesti keskmisest 16,9% kõrgem ja tertsiaarsektoris
hõivatute osakaal Eest keskmisest 16,5% madalam.21

Keskmine palk Järvamaal võrreldes Eesti keskmisega on olnud alates 2000. a pidevalt väiksem
kui Eesti keskmine, mis on tinginud inimeste tööleasumise suurematesse keskustesse, eriti

21 Järvamaa aastaraamat 2013
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Tallinna ja väljaspool Eestit. Järvamaa elanikkonna hõivatus tööturul on enamus aastatel väiksem
kui Eesti keskmine. Järsk langus toimus aga 2009. aastal, mille põhjustas ettevõtete toodangu ja
teenuste mahtude ning turgude kahanemine või hoopis kadumine nii Eestis kui välismaal.
2012. a on Järvamaa elanike hõivatus tööturul jõudnud samasse suurusjärku kui 2008. a ja on
kõrgem kui Eestis.22

Joonis 10. Tööhõive määr protsentides aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet)

Tööhõive määr on kõige suurem vanusegrupis 25-49 ja väga suuri kõikumisi ei ole olnud.
Viimastel aastatel on tööhõive määr 25-49 vanuserühmas olnud umbes 85% (Joonis 10).22

Töötuse määra näitaja võrreldes kogu Eestiga on üldjuhul sama. Töötus oli madalaim 2007. a
ning see tõusis järsult 2009. a ehk majanduslanguse ajal (Joonis 11). Järvamaal on viimastel
aastatel (2012 ja 2013) olnud töötus väiksem kui Eestis keskmiselt.22

Järvamaal registreeriti 2013. a jooksul 2206 töötut, nendest uusi 1473. Kõige rohkem oli töötuid
Türi  vallas  (702)  ja  Paide  linnas  (672),  kõige  vähem  Kareda  vallas  (41).  2013.  a  jooksul  asus
uuesti tööle 1153 töötut. Töötuna arveloleku periood on lühenenud, ligi pooled töötud asuvad
uuesti tööle poole aasta jooksul. Töötuse periood sõltub inimeste eelnevast tegevusest,
töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise perioodi pikkusest ja vajadusest toetavate teenuste
järele.20

22 Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüs (Ramboll, juuli 2014 - koostamisel)
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Joonis 11. Töötuse määr protsentides aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet)

5.12. Energeetika

2013. a tarbiti Järvamaal 185 264 MWh elektrienergiat, mis on võrreldes 2012. a 2 096 MWh ehk
1,1% vähem. Tarbimise kogumahust oli elanike osakaal 22,4% ja ettevõtete osakaal 77,6%.
Elanike elektrienergia tarbimine vähenes võrreldes 2012. a 9,1% ja ettevõtete tarbimine suure-
nes 1,5%. Elektrienergia tarbimiskohtade arv maakonnas oli 2013. a lõpus 19 322, millest 84,8%
oli elanike kasutuses ning 15,2% ettevõtete kasutuses. 2012. a erinevate kütuseliikide tarbimise
mahus võrreldes 2011. a olulisi muudatusi ei toimunud.23

Järgnev tabel (Tabel 6) annab ülevaate aastatel 2004-2012 Järva maakonnas tarbitud kütuse
liikidest ja kogustest.

Tabel 6. Kütuse tarbimine Järvamaal aastatel 2004-2012 (Allikas: Statistikaamet)23

Kütuse liik Ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kivisüsi tuh t 3 4 2 1 1 0 1 1 0

Põlevkivi tuh t 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Turvas tuh t 2 1 1 1 1 0 0 2 4

Turbabrikett tuh t 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Küttepuu tuh tm 69 70 60 68 45 45 46 45 41

Puiduhake ja -
jäätmed

tuh tm 108 105 89 73 71 67 65 42 59

23 Järvamaa aastaraamat 2013
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Kütuse liik Ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maagaas milj m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raske kütteõli tuh t 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Põlevkiviõli
(raske
fraktsioon)

tuh t 8 8 4 5 5 5 5 5 6

Kerge kütteõli
ja diislikütus

tuh t 24 22 22 23 22 19 19 24 23

Kerge
kütteõli*

tuh t .. .. .. 7 7 3 1 4 3

Diislikütus tuh t .. .. .. 16 15 17 18 20 20

Autobensiin tuh t 8 8 8 7 7 7 6 6 6

Elektrienergia GWh .. .. .. .. .. .. .. .. 145

Soojus GWh .. .. .. .. .. .. .. .. 204

* k.a põlevkivi kerge fraktsioon

Järva Maavalitsuselt saadud info kohasel on kaugkütte piirkonnad olemas järgmistes Järvamaa
kohalikes omavalitsustes: Ambla vald, Imavere vald, Järva-Jaani vald, Koeru vald, Koigi vald
(2 piirkonda), Paide linn ja vald, Roosna-Alliku vald, Türi vald (3 piirkonda) ning Väätsa vald.
Kaugküttevõrk puudub Albu ja Kareda (600kW kütteõli katlamaja – kool, lasteaed, vallamaja)
vallas.

Maakonnas toodetakse ka biogaasi. 2012. a valmis Ambla vallas biogaasijaam (OÜ Aravete
Biogaas), mille peamiseks tooraineks on veisesõnnik, mis pärineb Aravete Agro lautadest. Lisaks
kasutatakse täiendavaid tooraineid ümberkaudsetest põllumajandus- ja toiduainetööstusette-
võtetest. Jaama võimsus on 2,0 MW.24 2013. a valmis Türi vallas Oisu biogaasijaam (Oisu
Biogaas OÜ), mille kütusekulu aastas on 2,98 milj m3. Jaama elektriline võimsus on ca 1,2 MW ja
soojusenergia võimsus ca 1,2 MW. Hinnanguline aastane elektritoodang Oisu jaamas on 8,4 GWh
ning aastane soojusenergia toodang 8,4 GWh.25

5.13. Keskkonnaload

Keskkonnaameti andmetel26 on Järva maakonnas väljastatud 257 keskkonnaluba. Ülevaade
lubadest on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 7).

Kõige rohkem on väljastatud välisõhu saastelube (63), jäätmelube (56), vee erikasutuslube (56).

24 OÜ Aravete Biogaas koduleht www.balticbiogas.ee/cms/eesti/projektid/aravete-biogaas (külastus
25.08.2014)
25 Nelja Energia AS-i koduleht www.4energia.ee/projektid/oisu-biogaasijaam/ (külastus 25.08.2014)
26 e-keskkonnaamet https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ (seisuga 10.06.2014)



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

30 / 44

Tabel 7. Keskkonnaload Järva maakonnas (seisuga juuni, 2014)

Loa tüüp Arv

Jäätmeluba 56
Jäätmed: registreerimistõend 24
Keskkonnakompleksluba 21
Vee erikasutusluba lisa 1 (veevõtt/veeheide) 45
Vee erikasutusluba lisa 2 (veekogu tõkestamine) 4
Vee erikasutusluba lisa 3 (põhjavee muutused) 2
Vee erikasutusluba lisa 5 (kala kasvatamine) 4
Vee erikasutusluba lisa 6 (ajutine veeluba) 1
Välisõhu saasteluba (erisaasteluba) 63
Maavara kaevandamise luba 30
Maa-ainese kaevandamise luba 3
Geoloogilise uuringu luba 3
Üldgeoloogilise uurimustöö luba 1

Kokku: 257

5.14. Jäätmemajandus

Järvamaa suurim jäätmete tekitaja on puidutööstus, samas on puidutööstusest pärit ka suurim
osa taaskasutatud jäätmetest. Kõik ettevõtted, kellele on väljastatud jäätmeluba (56), kesk-
konnakompleksluba (21) või kes on registreeritud jäätmekäitlejana, peavad esitama Keskkonna-
ametile eelneva aasta kohta jäätmearuande.27

Järvamaa 12-st omavalitsusest 11 (Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi, Paide,
Roosna-Alliku, Türi, Väätsa vallad ja Paide linn) on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
(KEJHK) liikmed. KEJHK loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse korral-
duslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust
reguleerivate õigusaktidega. 2007. aastast on piirkonnas korraldatud jäätmevedu, mille eesmärk
on kõikide elanike liitmine jäätmekogumissüsteemiga.

Maakonnas on loodud toimiv jäätmete liigitikogumise võrgustik. Liigitikogutud jäätmeid saab
lisaks avalikes kohtades olevatele pakendi- ning paberi- ja papikonteineritele ära anda kesk-
konna- või jäätmejaamades.

Keskkonnajaamas saavad eraisikud tasuta ära anda vanapaberit ja pappi, klaas-, metall- ja
plastpakendeid, akud, patareid, kraadiklaasid, värvi- ja lahustijäätmed, õlid ja õlifiltrid, elavhõbe-
dalambid, päevavalguslambid, säästupirnid, olmekeemia, vanad ravimid, putukamürgid, taime-
kaitsevahendid, kemikaalid ja muud ohtlikud jäätmed. Lisaks võetakse Järva-Jaani, Kareda,
Koeru, Roosna-Alliku, Viisu ja Koigi keskkonnajaamas vastu elektri- ja elektroonikajäätmeid ja
Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Viisu, Koigi, Oisu ja Kabala keskkonnajaamas suuregabariidilisi
jäätmeid (vana mööbel jms). Kaks keskkonnajaama asub ka Paide vallas (Tarbija ja Sargvere).28

Järvamaa keskkonnajaamasid (12 tk) teenindab AS Väätsa Prügila. Keskkonnajaamad kuuluvad
MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja
projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kogumiskonteinerid
sh ohtlike jäätmete kogumiseks. Järvamaa jäätmejaamasid (2 tk – Paides ja Türil) teenindab AS
Väätsa Prügila ning need kuuluvad omavalitsustele.

27 Järvamaa aastaraamat 2013
28 AS Väätsa Prügila koduleht: www.prygila.ee/keskkonnajaamad/#toggle-id-18 (külastus 23.09.2014)
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2000. a avati Väätsa vallas Väätsa prügila, mille omanikeks on 10 omavalitsust: Albu vald,
Imavere vald, Järva-Jaani vald, Kareda vald, Koigi vald, Paide vald, Paide linn, Roosna- Alliku
vald, Türi vald ja Väätsa vald. AS Väätsa Prügila põhilised tegevusalad on taaskasutatavate
jäätmete vastuvõtt, kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine; inertsete jäätmete
vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine; ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine,
pakendamine; jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine; transporditeenused.

Jäätmekäitluses valitseb täna põhimõte, et jäätmeteket tuleb vältida nii palju kui võimalik,
toetada korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada
prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärk jäätme-
valdkonnas on aastaks 2030 tekkivate jäätmete ladestamise vähendamine 30% ning oluliselt
vähendada tekkivate jäätmete ohtlikkust. Riigi jäätmekavas nähakse ette meetmed ja tegevused
püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Meetmete elluviimise finantseerimine on kavandatud
riigieelarvest, Euroopa Liidu ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest.29

Iru jäätmeenergiaploki valmimisega 2013. a lõppes Eestis suuremahuline segaolmejäätmete
ladestamine prügilatesse. Iru jäätmepõletusjaamas kasutatakse aasta jooksul ära kuni 220 000
tonni Eestis liigiti kogumise järel ülejäävaid ning seni prügilatesse ladestatavaid segaolme-
jäätmeid, millest toodetakse elektrit ja soojust. Sellises mahus jäätmekütuse kasutamine
asendab aastas ligikaudu 70 milj m3 maagaasi kasutamist.30

5.15. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ning hädaolukorrad

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. Seisuga 25.08.2014 selliseid ettevõtteid Järvamaa
maakonnas ei ole.

Osad teistest kemikaale käitlevatest ettevõtetest on samuti kaardistatud Maa-ameti ohtlike
ettevõtete kaardirakenduses31 „muu kategooria“ (roheline punkt)  all  (Joonis  12).  Tegemist  on
ettevõtetega, kes kuni 01.10.2011 alammäärade tõstmiseni kuulusid ohtlike ettevõtete
kategooriasse. Selliseid objekte on Eestis 400 ja valdavalt (97%) on tegemist kütusetanklatega.
Järvamaal on 25.08.2014 seisuga selliseid tanklaid 17 (bensiin, diislikütus, kahes tanklas ka
gaas) ning kavandamisel on veel 2 (Mäosse ja Türi linna).32

Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud neid koostanud asutuste kodulehtedel ja 2013. a
hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte Siseministeeriumi kodulehel
(www.siseministeerium.ee/ 29960/).32 2013. a oli Järvamaal33 kokku 523 pääste väljakutset,
neist tulekahjudele 135, liiklusõnnetustele 52, õnnetusele veekogul 2 väljakutset.

29 Riigi jäätmekava 2014-2020
30 Eesti Energia koduleht www.energia.ee/et/organisatsioon/iru (külastus 13.06.2014)
31 Maa-ameti kaardirakendus www.rescue.ee/33972 (külastus 17.06.2014)
32 KSH programmi eelnõu koostamise etapis Päästeametilt, Järva Maavalitsuselt ning Türi Vallavalitsuselt
saadud info
33 Järvamaa aastaraamat 2013
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Joonis 12. Kemikaale käitlevad ettevõtted Järvamaal (Allikas: Maa-ameti ohtlike ette-
võtete kaardirakendus)

5.16. Kultuur ja mälestised

Järvamaa tugevuseks on kultuuripärand – mõisaarhitektuur ja -kultuur, talu-, väikelinna- ja
sakraalarhitektuur, linnamäed, rikas ajalooline pärand, loodusturismi- ja sportimisvõimalused,
rahvuslik käsitöö, pärimuskultuur, harrastuskunst jne.34

Kultuurimälestiste riikliku registri35 andmetel on Järvamaal 56 ajaloomälestist (nt mälestus-
sammas, matmispaik, ühishaud), 238 arheoloogiamälestist (asulakohad, kultusekivid ja
kivikalmed jmt) ja 212 ehitismälestist (nt  mõisa  park,  kiriku  aed  jmt).  Järvamaal  on  üks
muinsuskaitseala – Paide vanalinn (reg nr 27009). Järvamaal toimub igal aastal laulu- ja
tantsupidu.

34 Järvamaa arengustrateegia 2012-2020
35 Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/ (seisuga 17.06.2014)
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5.17. Tervishoid36

2013. a oli Järvamaal 23 perearsti ja 10 hoolekandeasutust. Perearstikeskused olid 10 kohaliku
omavalitsuse territooriumil (Koigi perearst teenindab ka Imavere valla elanikke ja Paide linna
perearstid teenindavad Paide valla elanikke).

Perearstiabi korraldamine ja teenuse võrdse kättesaadavuse tagamine on muutunud keeruliseks.
Vabanevatele nimistutele on uute perearstide leidmine raskendatud, noored arstid ei ole
motiveeritud maapiirkondadesse tööle asuma. Probleemiks on perearstide suur töökoormus ning
vähene puhkamisvõimalus, kuna perearstil on raske leida endale ka asendajat. Selle probleemi
võib lahendada riigi poolt kavandatav tervisekeskuste reform, mis näeb ette maakonna
territooriumile kuni 4 tervisekeskust, kuhu koonduvad lähipiirkondade perearstid.

AS Järvamaa Haigla osutab ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi teenust, õendusabi,
rehabilitatsiooniteenust. Järvamaa Haigla on üldhaigla, kus statsionaaris on 75 aktiivravi
voodikohta ja 26 õendusabi voodikohta. Erakorralist tervishoiuteenust osutatakse elanikkonnale
24 h ööpäevas haigla erakorralise meditsiini osakonnas.

SA Koeru Hooldekeskus osutab hoolekande-, õendusabi- ja rehabilitatsiooniteenust, kus on 215
kohta. Eakate ööpäevaringset hoolekandeteenust osutatakse Paides, Aravetel ja Ahulas.

Negatiivne iive suureneb jätkuvalt. Kõige suurem on suremus vereringeelundite haigustesse.

Tööorganisatsioonid maakonnas ei suuda oma töötajatele piisavalt pakkuda erinevaid tervist
edendavaid teenuseid. Tööandjad ja inimesed töökohtadel ei pööra rõhku välisteguritele, mis
oluliselt mõjutavad inimeste tervist. Laste järjest suurenev internetis viibimine vähendab nende
füüsilist aktiivsust ja suhtlemisoskust teiste inimestega, suurendab riski tervisele. Majanduslik
surutis on kahandanud laste liikumisharrastust ja osavõttu huvitegevusest.

Kuigi Järvamaal on piisavalt korrastatud valgustatud liikumisteid ning spordirajatised on aktiivses
kasutuses, on tervistedendavate liikumisvõrgustikega liitumine lisakohustus ega ei ole
motiveeriv.

Maakonnas on väljaarendatud erinevad nõustamisteenused, nende kättesaadavus on hea, kuid
tihti kodukohast kaugel ehk maakonnakeskuses.

Elanikkonna vananemisega suureneb hoopis tervishoiuteenuste tarbimine.

5.18. Haridus

Järvamaal oli 2013. aastal 6 keskkooli/gümnaasiumi, 1 täiskasvanute keskkool, 7 põhikooli, 6
lasteaed-põhikooli (sh kolm täistsükli põhikooli ja kolm 1. ja 2. kooliastmega põhikooli), 2
haridusliku erivajadusega laste kooli ja 1 kutseõppeasutus. Nurme Kool võimaldab õppimist
lihtsustatud ja toimetuleku õppekava alusel. Türi Toimetulekukoolis toimub õppetöö toimetuleku
õppekava alusel. Maakonna territooriumil paikneb ka erakoolina tegutsev Rocca al Mare Kooli
Vodja Individuaalõppekeskus.

Iseseisva haridusasutusena tegutses 15 koolieelset lasteasutust, millele lisaks juba eelpool
märgitud 6 kool-lasteaeda. Maakonna kõikides omavalitsustes on tagatud alus- ja põhihariduse
andmine. Viimati avati uus lasteaed 2009. aastal Paide linnas. Laste ja õpilaste arvu vähenemine
on sundinud kohalikke omavalitsusi vastu võtma otsuseid, mis sundisid liitma, sulgema või
reorganiseerima koole. Suurem alg- põhikoolide sulgemine jäi Järvamaal aastatesse 2000-2003.

Viimastel aastatel on tekkinud uus kooli vorm: põhikool-lasteaed, mis on vähendanud
juhtimiskulusid, kuid tekitanud hea sünergia koolieelse lasteasutuse ja põhikooli vahel.

Teistest  maakondadest  õpib  Järvamaa  koolides  ca  50  õpilast.  Rohkem  õpilasi  õpib  nendes
koolides, mis asuvad just piirialadel. Kui 2004. a alustas kooliteed Järvamaa koolides 5354

36 Ptk-d 5.17 (Tervishoid) ja 5.18 (Haridus) on Järva Maavalitsuse töötaja koostatud
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õpilast, siis 2013. a vaid 3349 õpilast. Õpilaste arv on vähenenud 37% võrreldes 2004 aastaga.
Kui 2005. a oli lasteasutustes 1272 last, siis 2013. a oli see arv 1454. Lasteaeda minevate laste
arv oli 2013. a suurenenud 14% võrreldes 2005. aastaga.

5.19. Turism

Statistikaameti andmeil kasv Eesti turismisektoris 2013. a jätkus ning kolmandat aastat järjest
tehti riiki sissetulevas turismis uus rekordtulemus. 2013. a ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,94
miljonit välisturisti. Nende arv kasvas 66 611 võrra ehk 3,6% võrreldes 2012. a. Siseturistide ja
nende ööbimiste arv jätkas kasvutrendi. Kui majutatud siseturistide arv ületas esmakordselt
kriisieelset rekordtaset juba 2012. a, siis nende veedetud ööde arv alles 2013. a. Uue rekordini
jõudis siseturistide ööbimiste arv Tartu linnas ja maakonnas ning Saare, Lääne-Viru, Lääne,
Viljandi ja Järva maakonnas. Järvamaa majutusettevõtjatelt kogutud ja Statistikaametile esitatud
andmed näitavad kindlat tõusu 2013. a. Hinnanguliselt näitasid numbrid, et paremini täituvad
väikese kohtade arvuga majutusettevõtted, mis asuvad maapiirkonnas. Ilmselt on majutuse
kõrval neil pakkuda ka aktiivsemaid tegevusi ja seda puhkajad otsivadki. Järvamaa külastatavuse
määrab siseturist. Järvamaa vaatamisväärsusi ja atraktsioone tabas 2013. a külastatavuse
langus (11%), maakond jäi kokkuvõttes 15 tuh külastajaga miinusesse. Kõige rohkem külastati
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust, muuseume ja mõisaid. Järvamaa tuntuse suurenda-
miseks ja sihtkoha maine parandamiseks tuleb tööd jätkata.37

37 Järvamaa aastaraamat 2013
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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 http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering):

Asustuse arengu suunamine

Analüüsitakse rahvastiku liikumist, vanuselist koosseisu ning rahvastikuprognoosi. Määratakse
toimepiirkonna keskused, 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 üleujutusohuga ala maakonnas (Paide
linnas), kaitsealuste kalaliikide (lõheliste, jõeforelli, meriforelli ja harjuse) kudemis- ja elupaikade
kaitset ning uuendamisel olevaid veemajanduskavasid jm olulisi dokumente. Käsitletakse
põhjaveevarude kui joogiveeallika jätkusuutlikku kasutamist, sealjuures pööratakse tähelepanu
põllumajanduse haju- ja punktreostusele. 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.



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

36 / 44

Teed, raudteed, veeteed ja tehnovõrkude koridorid, lennuväli, prügila ning muud
tehnorajatised

Planeeringu kaardile kantakse olemasolevad ning muude planeeringute ja projektide alusel
kavandatud/kavandatavad teed (põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa mnt
Kose-Mäo teelõigu (40,0-85,0) eelprojekt ja maakonna teemaplaneering „Põhimaantee nr 2
(E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“), kergliiklus-
teed (maakonna teemaplaneering „Järvamaa jalgrattateede võrgustik"), raudteed jmt. Nende
keskkonnamõju KSH läbiviimise käigus ei hinnata, kui maakonnaplaneeringuga ei kavandata
nende trassi asukoha muudatusi. Käsitletakse energiaressursside kasutamist ja tootmist
vastavalt MP tasemele, sh taastuvaid energiaallikaid (tuul, päike, vesi, biogaas, hakkepuit,
energiavõsa, jäätmed, koostootmisjaamad jmt) ja gaasitrassi vajadust (Paide linn on selleks
soovi avaldanud ja AS EG Võrguteenus on sellega nõustunud eeldusel, et maakonnas on piisavalt
maagaasist huvitatud tööstustarbijaid ja soojust tootvaid katlamaju ning planeeringuga luuakse
soodsad võimalused maagaasi müügiks ja tarbimiseks). Käsitletakse jäätmekäitluse trende ja
arenguid, sh Väätsa prügila tulevikku. Joonehitisi 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 mh järgmisi teemasid 38 (mis on seotud maakonna
maakasutuse muutusega ning mille kohta on olemas alusandmed):

- rahvastikumuutus ja piirkondlikule jaotus
- mõju eluasemetele ja elukeskkonnale
- mõju elamupiirkondade sotsiaalsele struktuurile
- mõju turvalisusele ja tervisele
- erinevate rahvastikurühmade liikumisvõimalused

töökohad ja tööalasne (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).39

Planeeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel:

- käsitletakse riskiallikaid ja seonduvaid hädaolukordi/võimalikke õnnetusi, mille
kajastamist peab Päästeamet vajalikuks ja on käsitletavad MP tasemel – planeeritaval

38 Ekspertarvamus „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud maakonnaplaneeringute KSH läbiviimisel“. Koostajad:
P.Metspalu, T.Oidjärv, 2013.
39 Ekspertarvamus „Majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringutes 2013“. Koostajad: R.
Noorkõiv, K. Lass 2013
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alal asuvad või seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke kemikaale käitlevad
ettevõtted, üleujutusohtlikud alad, kiirgustegevusluba omavad objektid, ohtlike
kemikaalide transporditeed ja kaubajaamad, gaasitoru jms. Lähtutakse Päästeameti
2014. a koostatud ruumilise planeerimise käsiraamatust, olemasolevatest
riskianalüüsidest (uusi ei koostata) ning riikliku riskianalüüsi kokkuvõttest, mis on
avaldatud Siseministeeriumi kodulehel;

- analüüsitakse põhjalikumalt 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.40

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.41

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 erinevate varasemate planeeringute ja projektidega
kavandatud tegevused ja objektid, sest eeldatakse, et nendele on Natura hindamine vajadusel
läbi viidud.

KSH eksperdid esitavad hinnangu tulemused töö käigus koheselt MP koostajatele ning teevad
ühtlasi ettepanekuid 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.

40 „Lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks“, mida on täiendatud Järva maakonna konteksti
arvestades (2014)
41 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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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.

Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus

Piiriüleseid keskkonnamõjusid, mis tuleneksid üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, ei ole ette
näha.42

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.

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

42 Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ KSH aruanne. Ekspert Tõnu Oja. Tartu 2011
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7. ASUTUSTE JA AVALIKKUSE KAASAMINE

7.1. Planeeringu koostamise ja KSH menetluse osapooled

Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus.

Järva maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Järva
maavanem. Planeeringut koostab Järva Maavalitsus (aadress: Rüütli 25, 72713 Paide),
kontaktisik arengu- ja planeerimisosakonna peaspetsialist Merli Virk, tel 385 9664, e-post
merli.virk@jarva.maavalitsus.ee.

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 juht-
eksperdi pädevust tõendavate dokumenteide koopiad 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
seotud arengute, praktika ning õigusloomega, nt osales 2013-2014. a KeMÜ töörühma
liikmena KMH/KSH järelhindamise süsteemi väljatöötamisel.
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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.

Planeeringu järelevalvet teostab Siseministeerium.

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.

7.2. Planeeringu elluviimisega seotud mõjutatud või huvitatud isikud

Lisaks eelnevas peatükis mainitule, on maakonnaplaneeringu koostamise ja elluviimisega seotud
paljud asutused, piirkonnad ettevõtted, organisatsioonid ja elanikud. Võimalikud mõjutatud ja
huvitatud isikud on toodud alljärgnevalt:

- Järva maakonna kõik kohalikud omavalitsused (KOV): Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani,
Kareda, Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa vald ning Paide linn

- Järvamaa Omavalitsuste Liit (liitu kuuluvad kõik eelnimetatud KOVid)
- Järvamaaga piirnevad maakonnad (Harju, Rapla, Pärnu, Jõgeva, Lääne-Viru, Viljandi

maavalitsused) ja KOVid
- Sotsiaalministeerium, Terviseameti Põhja talitus
- Keskkonnaministeerium, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (kaitseala

valitsejana ning keskkonnalubade andjana maakonna tasandil),  Maa-amet, Riigimetsa
Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon

- Päästeameti Lääne päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet
- Rahandusministeerium
- Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet
- Põllumajandusministeerium, Põllumajandusameti Järva keskus
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeameti Ida regioon, Lennuamet
- Haridus- ja Teadusministeerium
- Kaitseministeerium, Kaitseliidu Järva Malev
- Eesti Keskkonnaühenduste Koda
- Eesti Orienteerumisliit
- Järvamaa Kutsehariduskeskus
- SA Järvamaa Arenduskeskus
- SA Põhja-Eesti Turism
- MTÜ Järva Arengu Partnerid
- MTÜ Lõuna-Järva Koostöökogu
- MTÜ Kodukant Järvamaa
- MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
- MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus
- AS Mäo Invest
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- AS Paide Vesi
- AS Eesti Raudtee
- Elering AS
- AS EG Võrguteenus

7.3. Seisukohad KSH programmi eelnõu sisu kohta

Järva Maavalitsus küsis 04.07.2014 asjakohastelt asutustelt ja ettevõtetelt seisukohta KSH
programmi eelnõu sisu osas. Märkusi esitasid Keskkonnaministeerium, Siseministeerium,
Põllumajandusministeerium, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontor,
Maanteeamet, Päästeameti Lääne päästekeskus, Terviseameti Põhja talitus, Albu Vallavalitsus,
Koigi Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus ja Paide Linnavalitsus.

Kirjale vastasid ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet,
Keskkonnainspektsioon, Lennuamet, Põllumajandusameti Järva keskus, Harju Maavalitsus, Pärnu
Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Rapla Maavalitsus,
Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, Koeru Vallavalitsus, Roosna-Alliku Vallavalitsus,
Väätsa Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Riigimetsa
Majandamise Keskus ja AS Paide Vesi, kellel ei olnud ettepanekuid ega märkusi KSH programmi
muutmise või täpsustamise kohta.

Maavalitsuse kirja ja selle vastuskirjade koopiad ning märkustega arvestamise selgitus/
arvestamata jätmise põhjendused on toodud KSH programmi lisas 1. Kokkuvõtvalt võib öelda, et
laekunud märkuste alusel tehti programmi väiksemaid täiendusi.

7.4. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Pärast seisukohtade küsimist toimus maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja KSH
programmi avalik väljapanek (1-17.09.2014) ja avalik arutelu (17.09.2014 Järva Maavalitsuse
saalis kl 16.00). Avalik väljapanek korraldati Järva Maavalitsuse (MV) poolt ning dokumentidega
oli võimalik tutvuda nii Järva MV kodulehel kui Järva Maavalitsuses. Avalikul arutelul osalesid
lisaks Maavalitsuse ja konsultandi (Ramboll) esindajatele ka Keskkonnaameti, Päästeameti ning
Paide Vallavalitsuse esindajad. Küsimustele vastati koha peal.

Avalikustamise käigus laekus 3 kirja. Keskkonnaamet (16.09.2014) viitas puudusele seoses hoiu-
alade arvuga Järva maakonnas. Ettepaneku kohaselt on KSH programmi täpsustatud. Haridus- ja
Teadusministeerium (03.09.2014) teavitas vajalikest seonduvatest dokumentidest, mida
menetluse käigus tuleb arvestada. Lisaks tehti ettepanek hariduskeskkonda puudutava ptk-i
kohta. Kirjas viidatud uuring on lisatud KSH programmi ptk-is 4 nimetatud dokumentide ja
uuringute nimekirja. Haridusega seonduvat käsitletakse põhjalikumalt maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruande koostamisel. Elering AS (12.09.2014) märkis
oma e-kirjas, et ettevõtte poolt 17.02.2014 esitatud seisukohtadega ei ole KSH programmis
arvestatud ega sellele viidatud. Elering AS-i kirjaga arvestatakse maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruande koostamisel, kus seonduvaid teemasid
põhjalikumalt käsitletakse.

KSHga seotud avalikustamise materjalid on esitatud KSH programmi lisas 2.

7.5. Planeeringu koostamise ja KSH menetluse eeldatav ajakava

Järgnevalt on toodud maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) läbiviimise eeldatav  ajakava (Tabel 8). Ajakava sõltub maakonnaplaneeringu
koostamiseks vajalike alusuuringute valmimisest.
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Tabel 8. Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise esialgne ajakava

Tegevus Aeg Vastutaja

MP algatamine, KSH algatamine juuli 2013 VV, MV

Hange, lepingu sõlmimine okt - nov 2013 MV

Juhtrühma ja töörühmade moodustamine nov 2013 MV

MP lähteandmete kogumine ja analüüs, lähteseisukohtade
koostamine

nov - dets 2013 MV, RE

Maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu
analüüs

Tugiplaani koostamine

Ruumilise arengu eesmärkide sõnastamine

jaan - okt 2014 MV, RE

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

juuni - aug 2014 RE, MV

MP lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek
(1-17.09.2014) ja arutelu (17.09.2014)

sept 2014 MV, RE

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

MP eskiislahenduse koostamine koostöös huvigruppidega

KSH läbiviimine (aruande eelnõu koostamine) okt - nov 2014

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

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



Järva maakonnaplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

43 / 44

Tegevus Aeg Vastutaja

MP järelevalve SiM-s

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

MP kehtestamine 2016 MV

VV – Vabariigi Valitsus MV – Maavalitsus
RE – Ramboll Eesti AS KeA – Keskkonnaamet
MP – maakonnaplaneering SiM – Siseministeerium
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8. KASUTATUD MATERJALID/ALLIKATE LOETELU

AS Väätsa Prügila koduleht: www.prygila.ee/keskkonnajaamad/#toggle-id-18
(külastus 23.09.2014).

Eesti Energia koduleht www.energia.ee/et/organisatsioon/iru (külastus 13.06.2014).

e-keskkonnaamet https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ (seisuga 10.06.2014).

Ekspertarvamus „Majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringutes 2013“. Koostajad:
R. Noorkõiv, K. Lass, 2013.

Ekspertarvamus „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud maakonnaplaneeringute KSH läbiviimisel“
Koostajad: P. Metspalu, T. Oidjärv, 2013.

Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis.
Koostajad: A. Aunapuu, R. Kutsar, MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. Tartu-Tallinn
2013.

Järvamaa aastaraamat 2013 (Järva Maavalitsus, 2014).

Järvamaa aastaraamat 2012 (Järva Maavalitsus, 2013).

„Järvamaa arengustrateegia 2012-2020“ (kinnitatud 2011).

Järva maakonna terviseprofiil 2012. Järva Maavalitsus, 2013.

Järva Maavalitsuse MP koduleht http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.

Keskkonnaministeeriumi koduleht http://envir.ee/et/natura-2000 (külastus 10.06.2014).
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Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi eelnõu sisu osas 

 

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 36 lõikest 3 

pöördume Teie poole seisukoha saamiseks Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) programmi eelnõu sisu osas. 

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013. a korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute koostamise. 

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Järva maavanema 

26.07.2013. a korraldusega nr 396. 

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise 

planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riiklikud huvid on 

enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii 

riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu 

Järva maakonna kohta. KSH kaudu võetakse keskkonnakaalutlused arvesse maakonnaplaneeringu 

koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt KeHJSi § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel 

maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamiseks ja selle KSH läbiviimiseks on Järva Maavalitsus sõlminud 

hankelepingu Ramboll Eesti AS-iga. 

Uut maakonnaplaneeringut käsitlevad materjalid, sealhulgas maakonnaplaneeringu ja KSH algatamise 

dokumendid ning Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohad on kättesaadavad Järva Maavalitsuse 

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

 

KSH programmi koostamisel on arvestatud maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadele esitatud asjakohaste 

arvamustega. KSH programmi kohta seisukoha andmisel palume lähtuda maakonnaplaneeringu tasandist ja 

täpsusastmest (nt üldplaneeringu kohaseid jm detailseid teemasid maakonnaplaneeringu koostamisel ei 

käsitleta) lähtudes planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 nimetatud maakonnaplaneeringu ülesannetest. Samuti 

palume seisukoha andmisel meid teavitada Teie valdkonda puudutavatest asjakohastest uuringutest, 

analüüsidest, andmetest vm töödest (lisada viide materjali asukoha kohta), mida ei ole KSH programmi 

eelnõus nimetatud, kuid mida tuleks käsitleda maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel. 

 

 

Seisukohad Järva maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu sisu osas palume edastada hiljemalt 

08.08.2014 aadressil Järva Maavalitsus, Rüütli 25, 72713 Paide või e-posti aadressil 

info@jarva.maavalitsus.ee.  

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Oraste 

Maavanem 

http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
mailto:info@jarva.maavalitsus.ee
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Lisa: Järva maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu 

 

 

 

 

 

Saata:  

Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Haridus- 

ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa 

kontor, Maa-amet, Maanteeamet, Maanteeameti Ida regioon, Muinsuskaitseamet, Põllumajandusameti Järva 

keskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeameti Lääne päästekeskus, Kaitseliidu Järva Malev, Terviseameti 

Põhja talitluse Järvamaa esindus, Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon, Riigimetsa 

Majandamise Keskus, Lennuamet, Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Lääne-Viru 

Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Albu Vallavalitsus, 

Ambla Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, Koeru 

Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus, Paide Vallavalitsus, Roosna-Alliku Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, 

Väätsa Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Järvamaa Kutsehariduskeskus, 

SA Järvamaa Arenduskeskus, SA Põhja-Eesti Turism, MTÜ Järva Arengu Partnerid, MTÜ Lõuna-Järva 

koostöökogu, MTÜ Kodukant Järvamaa, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Järvamaa Ühistranspordi 

Keskus, AS Mäo Invest, AS Paide Vesi, AS Edelaraudtee, AS Elering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 
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Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu

Lugupeetud Tiina Oraste

Päästeameti Lääne päästekeskus palub KSH programmi lisada järgmised punktid ja kajastada
järgnevaid teemasid planeeringu koostamise käigus:

- olemasolevate riskiallikate kaardistamine ja nendest tuleneva mõju hindamine planeeritavale,
sh planeeringualal asuvad või seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke kemikaale
käitlevad ettevõtted, üleujutusohtlikud alad, kiirgustegevusluba omavad objektid, ohtlike
kemikaalide transporditeed ja kaubajaamad, gaasitorujuhtmed, ohtlikud teedelõigud, ristmikud,
tuleohtlikud alad, lennuväljad jms;

- tuua välja põhimõtted ja soovitused olulise ruumilise mõjuga ja suure riskiohuga objektide
planeerimise ja paiknemise kohta;

- hinnata ja tagada planeeritava vastavus tuleohutusnõuetele;
- hinnata planeeritava mõju päästetöö toimepidevusele ning kas planeeritava puhul on tagatud

päästetöö teostamise võimalikkus. Olulise mõjuna päästetöödele saab käsitleda teede sh
raudteede ja ülesõidukohtade ümberplaneerimist, mis toob kaasa muudatused
väljasõiduteekondades ja elupäästevõimekuses. Samuti võib mainida uute riskide lisandumine
(näiteks esimeste kõrghoonete planeerimine, uute ohtlike kemikaalide käitlemine), mis loob
vajaduse ressursside hankimiseks või ümberpaigutamiseks jms;

- arvestada töös hädaolukordade riskianalüüside tulemustega (täna puudub maakondlik
riskianalüüs ja selle koostamise kohustus). Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud neid
koostanud asutuste kodulehtedel ja riiklik riskianalüüsi kokkuvõte Siseministeeriumi kodulehel

Päästeameti seisukohtade selgitamiseks riskidega arvestamise osas on koostatud ruumilise
planeerimise käsiraamat, mis on kättesaadav Päästeameti veebileheküljelt aadressil
http://www.rescue.ee/43421.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Viks
Kriisireguleerimise peaspetsialist büroo juhataja ülesannetes
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Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1

Meie 10.07.2014 nr 4.6-8/14/2201

Järva maakonnaplaneering ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm

Lugupeetud pr Oraste

Lennuametil puudub juriidiline õigus ja pädevus Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas seisukoha kujundamiseks.
Maakonnaplaneeringus palume arvestada piirkonnas asuvate lennuväljade lähiümbruse
piirangupindadega. Samuti tuleb lennundusseaduse § 35 kohaselt Lennuametiga kooskõlastada
kõik üle 45 meetri kõrgust ehitist hõlmavad detailplaneeringud ja ehitusprojektid.

Austusega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristo Vallimäe
Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade
osakonna juhataja

Andres Lainoja  610 3590
andres.lainoja@ecaa.ee
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Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi eelnõu sisu osas 

 

 
Järva Maavalitsus on esitanud Viljandi Maavalitsusele keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimise seaduse § 36 lg 3 kohaselt arvamuse saamiseks Järva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.  

Viljandi Maavalitsus on tutvunud esitatud KSH programmi eelnõuga. Käesolevaga teatame, et 

Viljandi Maavalitsusel puuduvad märkused programmi eelnõu osas. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lembit Kruuse 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Karjus 4330 423 

anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee 

mailto:info@jarva.maavalitsus.ee
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Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu
KSH programmi eelnõu sisu osas

Pärnu Maavalitsus on tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõuga. Käesolevaga teatame, et Pärnu Maavalitsusel puuduvad
märkused programmi eelnõu sisu osas.

Meeldivat koostööd soovides

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Rausk
Rahvastiku toimingute talituse juhataja kt
maavanema ülesannetes

Raine Viitas 4479762
raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee



Pr Tiina Oraste
Maavanem

Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1

Järva Maavalitsus
Meie 23.07.2014 nr 11-17/14/623-4

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi osas

Austatud proua Oraste

Olete küsinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS)
§ 36 lõike 3 alusel Keskkonnaministeeriumi seisukohta Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta. Oleme kõnealuse
programmiga tutvunud ning alljärgnevalt esitame oma arvamuse selle osas.

Lähtudes põhjavee kasutamise ja kaitse korraldamisest tuleb Järva maakonnaplaneeringu
koostamisel tähelepanu pöörata põhjavee kaitstusele, olemasolevatele keskkonnaministri poolt
kinnitatud põhjaveevarudega aladele, veehaaretele, põhjaveekogumite vee seisundile,
jääkreostusaladele ja -objektidele ning koostatud veemajanduskavadele.

KSH programmi peatükis 6 tuleb käsitleda ka põhjaveevarude kui joogiveeallika jätkusuutlikku
kasutamist. Juhime tähelepanu sellele, et tegemist on nitraaditundliku alaga, kus põhjavesi on
kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning kus tegeletakse intensiivselt põllumajandusega, mistõttu on
põhjavee hea seisund ohustatud ning vee nitraatide sisaldus kõrgendatud.

Kuna maakonnas moodustuv põhjavesi avaneb allikatena Pandivere kõrgustiku servaaladel
ning maakonna piirest saavad alguse mitmed suured jõed, siis omab maakonnas tekkiv
põllumajanduslik hajukoormus, sh lämmastik ja fosfor suurt mõju vete seisundile ka laial alal
väljaspool maakonda. Lisaks on maakonnas suur hulk suurfarme, eriti piimafarme ning neid
rajatakse juurde. Seega on lisaks hajukoormusele kasvavaks ohuks punktreostusallikatena need
hooned ning nende juurde kuuluvad sõnnikuhoidlad. Seetõttu teeme ettepaneku lisada
programmi peatükki 6 hinnatavate parameetrite hulka põllumajandusliku haju- ja
punktkoormuse mõjud. Andmeallikatena soovitame muuhulgas lisada Keskkonnaagentuuri
koondatavad veeseire, sh nitraaditundliku ala põhjavee seire aruannete andmed. Farme
suurusega üle 400 loomühiku tuleks käsitleda kõrgendatud ohuga ettevõtetena.

Palume KSH käigus mõju põhja- ja pinnaveele käsitlemise juures arvesse võtta asjaolu, et
planeeritav tegevus ei takistaks veemajanduskavaga kehtestatud pinna- ja põhjaveekogumite
keskkonnaeesmärkide saavutamist. Veemajanduskavad perioodideks 2010-2015 on



2

kättesaadavad keskkonnaministeeriumi koduleheküljel (http://www.envir.ee/vmk). Alates
2015. aasta algusest on kättesaadav ka veemajanduskava eelnõu 2016-2021. Veemajanduskava
koostamise käigus tehtud analüüsid ja ülevaated on kättesaadaval Keskkonnaministeeriumi ja
Keskkonnaameti veebilehtedel.

KSH programmi peatükki 5.8 tuleb lisada keskkonnaministri 15.06.2004. a määruses nr 73
„Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ loetletud veekogud ja
veekogulõigud. Peatükis 5.9 palume välja tuua, et KSH käigus hinnatakse, millisel määral on
tagatud vee-elustiku tõkestamata liikumine piki jõge suurema veekoguni (eelkõige eelpool
nimetatud määruses loetletud veekogudel).

Elustiku liikumiseks vajalike rohekoridoride analüüsil palume võtta arvesse asjaolu, et
rohekoridoridena saaksid talitleda ka jõed, ojad, peakraavid, maaparandussüsteemide
eesvoolud ja järved ning nendele veeseaduse ja looduskaitseseadusega ette nähtud kalda
veekaitsevööndid ja piiranguvööndid.

Juhul kui maakonnaplaneeringu elluviimine võib kaasa tuua veekogude füüsilisi muutusi või
põhjaveetaseme märkimisväärseid muutuseid, tuleb KSH käigus võtta arvesse veeseaduse
§  312 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud asjaolusid. Nimetatud sätteid tuleb arvestada ka
kaevandamisega rikutud alade puhul, kus veekogude asukoht ja veerežiim on kaevandamise
tulemusena märkimisväärselt muutunud ja võib ka edaspidi muutuda. Kui KSH käigus selgub
vajadus muuta olemasolevate keskkonnaregistrisse kantud veekogude kalda kitsendusi,
täpsustada veekogude kaldajoont või lisada uusi veekogusid keskkonnaregistrisse, tuleb selliste
tegevuste vajadus maakonnaplaneeringus ette näha.

Palume KSH käigus käsitleda ka võimalusi minimeerida üleujutustest tekkivat kahju inimeste
tervisele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale. Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga
seotud riskipiirkonna kaardid on kättesaadavad keskkonnaministeeriumi veebilehel
(http://www.envir.ee/ujutus/kaardid) ja Maa-ameti geoportaali kaudu. Vajalik on teemat
käsitleda ka juhul, kui maakonnas ei ole üleujutusohupiirkondi ja üleujutusohuga seotud
riskipiirkondi.

Juhime tähelepanu peatükis 5.1 olevale veale, kus on öeldud, et ajalise perioodina käsitletakse
KSH-s sama, mis üleriigilise planeeringu puhul, ning nimetatud on aastaarvu 2020, kuid
korrektne on 2030.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ado Lõhmus
Asekantsler

Teadmiseks: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Maris Malva 626 0742; maris.malva@envir.ee
Heddy Klasen 626 2858; heddy.klasen@envir.ee
Irja Truumaa 626 2899; irja.truumaa@envir.ee
Enn Liive 626 2828; enn.liive@envir.ee
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KESKKONNAINSPEKTSIOON

Pr Tiina Oraste   Teie 04.07.2014 nr 2-3/2014/1268-1
Järva Maavalitsus

  Meie 23.07.2014 nr -J-6-17/56 - 10

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu osas

Keskkonnainspektsioon on tutvunud Teie poolt edastatud Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõuga.

Keskkonnainspektsioonil puuduvad märkused ja ettepanekud Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Uno Veering
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

Silva Prihodko 696 2268
Silva.Prihodko@kki.ee



Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
F. J. Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

Pr Tiina Oraste Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1
Maavanem
Järva Maavalitsus Meie 25.07.2014 nr HJR 6-8/15419-2
info@jarva.maavalitsus.ee

Seisukoha andmine Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõule

Austatud proua Oraste

Pöördusite 04.07.2014 kirjaga nr 12-3/2014/1268-1 Keskkonnaameti poole, et küsida
tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi
nimetatud KeHJS) § 36 lg-st 3 seisukohta Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi eelnõule.

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud eelnõuga ning märgib järgmist:

1. Programmi eelnõu peatükis 5.6 on välja toodud Pandivere piirkonna olulisus
ümbruskonna põhjaveevarudele. Peame vajalikuks lisada, et Järvamaalt saab alguse
samuti oluline veehaare - Tallinna pinnaveehaare.

2. Nii pinna- kui põhjavee käsitluses tuleb pöörata  tähelepanu võimalikule intensiivsest
põllumajandusest tulenevale punkt- ja hajureostusele ning selle vältimisele ning
arvestada vesikondade veemajanduskavades seatud eesmärkidega.

3. Kasutatud materjalide loetelusse tuleb lisada ka vesikondade veemajanduskavasid
puudutavad allikad.

4. Programmi eelnõu peatükis 7.5 kasutatakse Keskkonnaameti lühendina KA. Juhime
tähelepanu, et Keskkonnaministri 20.05.2014 määruse nr 13 „Keskkonnaameti
põhimäärus“ § 2 lg-e 3 kohaselt on Keskkonnaameti nime ametlik lühend KeA.

5. Programmi eelnõu peatükis 6 „Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu“ on
nimetatud, et looduskaitse valdkonnas arvestatakse ainult kaitsealade ja Natura 2000
aladega. Peatükis 5.8 on mõjutatava keskkonnana nimetatud kaitse- ja hoiualad ning
Natura 2000 alad. Keskkonnaamet on seisukohal, et mõju kaitstavatele
loodusobjektidele ja kaitstavatest loodusobjektidest lähtuvad piirangud on
ulatuslikumad, kui vaid kaitse- ja hoiualad. Näiteks hoiualasid on maakonnas
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203 hektarit, kuid püsielupaiku üle 12 000 hektari. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõike 4 punkti 4 kohaselt peab
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne sisaldama strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisest lähtuvaid keskkonnaprobleeme, eelkõige neid,
mis on seotud kaitsealade, kaitsealuste üksikobjektide ja liikidega. Seega palume
hinnata kavandatava tegevuse mõju kõikidele kaitstavatele loodusobjektidele.

Peatükis 5.8 on muuhulgas nimetatud, et maakonnas on 8 hoiuala ja 26 loodusala.
Need arvud ei ole tõesed.

6. Programmi eelnõu lk 32 sõnastusest tulenevalt jääb arusaamatuks, kas mainitud
teemasid maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel vaid käsitletakse või
hinnatakse ka nendest tulenevat mõju.

7. Programmi eelnõu lk 10 on ekslikult mainitud, „ajalise perioodina käsitletakse KSHs
sama, mis üleriigilise planeeringu puhul ehk 2020+“. Korrektne on 2030+.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Sulev Vare
Regiooni juhataja

Ester Pindmaa 3848744
ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee

Aire Soo 384 8741
aire.soo@keskkonnaamet.ee

Olavi Randver 3848685
olavi.randver@keskkonnaamet.ee
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Ülle Reisman

Saatja: Jaan Madis <jaan@paidevesi.ee>
Saatmisaeg: 28. juuli 2014. a. 11:52
Adressaat: jarva.info
Teema: RE: Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi eelnõu sisu osas

Tere, 
Täname meie arvamuse küsimise eest. 
 
Me ei ole planeerimise eksperdid, seetõttu võivad meie märkused olla mitte kõige asjakohasemad, siiski saadame 
järgmised mõtted: 
 

1. Koostatud dokumentidest (lähteseisukohad ja KSA programm) ei nähtu, et olulist tähelepanu pöörataks 
veevarustuse ja heitvee probleemidele 

2. Paide linn on tähtis kohalik keskus ja selle veevarustuse (koos Paide valla lähiküladega) kui elutähtsa teenuse 
tagamine võiks olla ka planeeringus märgitud. Seda nii kvantitatiivse poole pealt, s.o. põhjaveeressursi 
säilumise koha pealt ja selle võimalike ohtude analüüs (kaevandused jms). Samuti põhjavee kvaliteedi 
säilimise osas, analüüsides võimalikke ohtusid ja fikseerides piirangud. Praeguse veehaarde 
põhjaveeressurss moodustub suhteliselt lokaalselt ja seda mõjutab veehaarde lähiümbruses toimuv. 
Veehaarde kohta on koostanud AS Maves „Paide linna põhjaveevarustuse arendamise uuringute programmi 
koostamine” 1998.a. , „Paide veehaarde detailuuring” 1999.a., „Paide uue veehaarde sanitaarkaitseala 
projekt” 2000.a. ( Meil on ka igaaastased veehaarde lähikonna seireandmed.) Neis dokumentides on nii 
analüüs kui ka ettepanekud. Olemasoleva veehaarde kasutuskõlbulikkuse säilitamine on väga oluline, sest 
uue veehaarde rajamine on kehtivas õigusruumis keeruline ja aega ning ressursse nõudev ülesanne. Kuna 
soovituslikud sanitaarkaitsealad ületavad seadusega määratud suurusi, siis peaks need olema koos 
kitsendustega fikseeritud planeeringus. 

3. Paide Vesi poolt teenindatavates 6 valla suuremates külades on veevarustus hiljuti rekonstrueeritud ja 
vastab nõuetele. Need küllaltki kallid arendused on ette nähtud pikaajaliseks töötamiseks. Siiski sõltub 
nende kasutusiga suuresti ümbritsevas keskkonnas toimuvast ja nad on kergesti kahjustatavad, eriti just 
põhjavee kvaliteedi  osas. Seda eriti kaitsmata põhjaveega piirkondades (nt Ambla vald). Seal on mõned 
aastad tagasi olnud veetarbijate haiguspuhang, mis suure tõenäosusega oli tingitud maapinna saastest. 
Selliste juhtumite kordumist tuleks kõikide võimalike vahenditega vältida, sest need võivad põhjustada 
inimkaotusi ja sotsiaalseid probleeme, samuti täiendavaid majanduslikke kulusid. Mis tuleb lõpptulemusena 
tarbijatel kinni maksta. 

4. Kujunemisel on Paide linna ja Järvamaa 6 valla reovee ühendatud  käitlemise süsteem. Reovee jääkmuda 
koondub Paide reoveepuhastisse ja selle komposteerimisväljakule, seda nii vedelal kui tahendatud kujul. 
Samas saab olema võimalik Paide linna rohejäätmete komposteerimine. Paide linnas käesoleval kuul valmiv 
reoveepuhasti peaks oluliselt parandama Pärnu jõe keskkonda ja vähenema peaks võimalikud riskid. 
Lahendamata on seni jääkmuda komposti kasutamise küsimused. 

5. Viimastel aastatel on maakonnas arutusel olnud uute äripiirkondade (nt Mäo) arendamise küsimused. 
Nende piirkondade varustamine veeteenustega nõuab uute ühendustorustike ehitamist. Järvamaal ei ole 
meile teadaolevalt planeeringutes ette nähtud trassikorideore vee ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. 
Samas on maaomanikega ehitustööde projekteerimise faasis asjaõigusest tulenevate kokkulepete 
saavutamine keeruline ja selle ajaline kestus võib ületada rahastamistähtajad. Samasse valdkonda kuulu ka 
näiteks Viraksaare küla veevarustuse ja kanalisatsiooni võimalik ühendamine Paide linna võrkudega, mis 
oleks tehniliselt ja majanduslikult soodsaim alternatiiv, kuid ühendustorustike rajamine on vajalik teostada 
mitme omaniku maal ja kolme omavalitsuse haldusterritooriumil. 

6. Planeering peaks nägema ette võimalikult vähese looduskesskonnale avalduva mõjuga lahendused 
elanikkonnale maskimaalselt laias piirkonnas kaasaegsete elukeskkonna teenuste ja äritegevuse tagamise 
ja  arendamise . 

 
Lugupidamisega 
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Jaan Madis 
Juhatuse liige 
Paide Vesi AS 
 
 
From: info@jarva.maavalitsus.ee [mailto:info@jarva.maavalitsus.ee]  
Sent: Friday, July 04, 2014 9:40 AM 
To: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontor; Maanteeamet; Maanteeameti Ida regioon; 
Muinsuskaitseamet; Põllumajandusameti Järva keskus; Politsei- ja Piirivalveamet; Päästeameti Lääne päästekeskus; 
Kaitseliidu Järva Malev; Terviseameti Põhja talitluse Järvamaa esindus; Tehnilise Järelevalve Amet; 
Keskkonnainspektsioon; Riigimetsa Majandamise Keskus; Lennuamet; Järvamaa Omavalitsuste Liit; Paide 
Vallavalitsus; Roosna-Alliku Vallavalitsus; Eesti Keskkonnaühenduste Koda; Järvamaa Kutsehariduskeskus; SA 
Järvamaa Arenduskeskus; SA Põhja-Eesti Turism; MTÜ Järva Arengu Partnerid; MTÜ Lõuna-Järva Koostöökogu; MTÜ 
Kodukant Järvamaa; MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus; Järvamaa Ühistranspordi Keskus; AS Mäo Invest; AS 
Paide Vesi; AS Edelaraudtee; AS Elering; Eesti Orienteerumisliit 
Subject: Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu 
sisu osas 
 

 

  

    

Tere! 
 
Teile on saadetud Järva Maavalitsuse dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu 
dokument Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas, mis on registreeritud 
04.07.2014, numbriga 12-3/2014/1268-1. 

Kontaktinfo 
 

E‐N 8:00–17:00, R 8:00–15.45 
Rüütli 25, 72713 Paide 

e‐post: info@jarva.maavalitsus.ee 
 

telefon: 385 9601

 



 

Roosikrantsi tn 12 Telefon 611 8640 Registrikood 70002452 

15077 TALLINN Faks 611 8602 info@harju.maavalitsus.ee 

www.harju.maavalitsus.ee 

 

 

 

Järva Maavalitsus  Teie {senderRegDate} nr {senderRegNumber} 

info@jarva.maavalitsus.ee   

Meie 30.07.2014 nr 12-4/2014/3028 

 

 

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  

strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas 

 

 

Austatud maavanem 

 

 

Harju Maavalitsus on tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõuga. Käesolevaga teatame, et Harju Maavalitsusel puuduvad märkused ja ettepanekud 

programmi eelnõu sisu osas. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Jaan Mark 

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja  

maavanema ülesannetes 

 

 

 

Joel Jesse 611 8780 

joel.jesse@harju.maavalitsus.ee  

mailto:info@jarva.maavalitsus.ee
mailto:joel.jesse@harju.maavalitsus.ee




Lai tn 39 // Lai tn 41 Telefon   625 6101 Registrikood  70000734 
15056 TALLINN Faks        625 6200  
 E-post    pm@agri.ee  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lugupeetud proua Oraste 
 
Vastuseks Teie kirjale, milles palute avaldada seisukohta “Järva maakonnaplaneeringu 2030+” 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi sisu kohta. 
 
Põllumajandusministeerium jääb oma 22.01.2014 kirjas nr 9.4-4/13414-1, mis saadeti 
teadmiseks kõikidele maavalitsustele ja Siseministeeriumile, seisukoha juurde, korrates lühidalt 
järgmist: 
- põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõistes sisalduvad kõik põllumajanduslikuks 
tegevuseks kasutatavad ja -sobivad maad. Maakonnaplaneeringuga tuleks määratleda väärtuslike 
põllumajandusmaade üldised kasutustingimused; 
- põllumajandusministeeriumi tegevuse käesolev aasta üheks prioriteediks on väärtusliku 
põllumajandusmaa õiguslike aluste (sealhulgas selle kaitse ja üldiste kasutustingimuste) 
väljatöötamine. Peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla boniteet; 
- lisaks sellele tuleks arvestada ka maaparandussüsteemide toimimisega. Põllumajandusametis 
on koostatud maaparandusehoiukavad, mis on üheks aluseks väärtusliku põllumaa säilitamisel ja 
kasutamisel. Maaparandussüsteemide toimimist tuleb arvestada edasise maakasutuse 
planeerimisel; 
- maakonnaplaneeringutes tuleks määratleda üldised ja tasakaalustavad meetmed väärtuslike 
põllumajandusmaade säilimiseks ja kasutamiseks, mis üldplaneeringute kaudu tagaksid 
põllumajandusmaa kui hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nende maade kasutamise 
üksnes põllumajanduslikul otstarbel; 
- veekogude kättesaadavuse ja kasutusvõimaluste (sh väikesadamate kasutusvõimalused) mõju 
hindamisel tuleks arvestada ka mõjuga kalade kudealadele ja rändeteedele. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mati Tõnismäe  
625 6149 mati.tonismae@agri.ee 
 

 
 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 

Teie  04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 
 
Meie 04.08. 2014    nr 9.4-4/6225-1 

Pr Tiina Oraste 
Järva Maavalitsus  
Rüütli 25, 72713 Paide 
info@jarva.maavalitsus.ee 

Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Ivari Padar  
minister 



 

 

 

 

 

 

ALBU VALLAVALITSUS 
 

 
Järva-Madise Tel: 382 0501 Reg. nr. 75004346 

73409 Albu vald Tel: 382 0500 Swedbank 

Järvamaa e-post: albu.vald@albu.ee a/a EE212200001120082871 

 

 

 Lp maavanem 

 

 Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

Meie 05.06.2014 nr 7-3/591 

 

 

 

 

Järva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu kohta seisukoha 

esitamine 

 

 

 

Albu Vallavalitsus olles tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi eelnõuga teeb ettepaneku 

parandada lk 25 asuvas tabelis 5 „Järvakandi-Madise“ „Järva-Madiseks“. 

Teisi ettepanekuid KSH programmi eelnõu osas ei ole.  

 

Lugupidamisega 

 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Kalju Kertsmik 

Vallavanem 

 

 

 

 

Taemar Pai 

taemar@albu.ee  

 

mailto:taemar@albu.ee


 

Suur tn 3 Telefon 776 6333 Registrikood 70004117 

48306 Jõgeva Faks 776 6334 E-post info@jogeva.maavalitsus.ee 

www.jogeva.maavalitsus.ee 

 

 
 

JÕGEVA  M A A V A L I T S U S  

 

 

Pr Tiina Oraste  

Järva Maavalitsus 

 Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

info@jarva.maavalitsus.ee  

Meie 05.08.2014 nr 12-2/2014/1146-2 

 

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju                                                                

strateegilise hindamise programmi eelnõu osas  

 

 

Lugupeetud maavanem 

 

Järva Maavalitsus on edastanud Jõgeva Maavalitsusele keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi § 36 lõike 3 alusel seisukoha võtmiseks Järva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu. Jõgeva Maavalitsus on tutvunud 

nimetatud materjalidega.  

 

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas 

maavalitsusel täiendavad ettepanekud puuduvad.   

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

Janika Raudsepp 776 6328 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee 



 

  ÜHTSUS    KOOSTÖÖVALMIDUS    LAHENDUSEKESKSUS    EESMÄRGIPÄRASUS 
 
  Pikk 61, 15065 Tallinn Telefon 612 5008, faks 612 5087  
  Reg kood 70000562 e-post info@siseministeerium.ee www.siseministeerium.ee 

 

 

 

 Teie: 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

Pr Tiina Oraste 
Järva maavanem 

Järva Maavalitsus 

 Meie: 05.08.2014 nr 13-4/91-2 

 

 

Seisukohtade esitamine Järva 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi eelnõu sisu osas 

 

 

Austatud Tiina Oraste  
 

 

Täname Teid võimaluse eest avaldada arvamust Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi eelnõu kohta.  
 

Järgnevalt on toodud Siseministeeriumi seisukohad KSH programmi sisu osas keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 36 lõike 3 tähenduses. 
 

1. Seisukoha küsimiseks esitatud dokumendist moodustab enam kui poole Järva maakonna 
looduslike, demograafiliste, maakasutuslike, kultuuriliste ning majanduslike tingimuste 

kirjeldus (22-l leheküljel 38-st). Peame asjakohatuks ulatusliku keskkonnakirjelduse 
esitamist KSH programmis ning rõhutame, et KeHJS § 40 lg 4 p 3 kohaselt on kirjeldus 
KSH aruande kohustuslik osa. Leiame, et niivõrd ulatusliku kirjelduse esitamine KSH 

programmi koosseisus viib lugeja tähelepanu eemale programmi olulisemalt ülesandelt, 
milleks on maakonnaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju 

selgitamine ja nimetamine (KeHJS § 36 lg 2 p 2), samuti KSH läbiviimise protsessi 
olulisemate osade kirjeldamine. 
 

Juhul, kui kirjeldus soovitakse säilitada KSH programmi osana, tuleks sellele liita 
analüüs, mis selgitab, millised küsimused keskkonna eripäradest tulenevalt eeldatavasti 

maakonnaplaneeringu KSH teostamisel tähelepanu vajavad ning programmi peatükki 6 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu vastavalt täiendada. Ka sellisel juhul palume 
keskkonnakirjelduse vormistada programmi lisana, võimaldamaks avalikkusel ja 

puudutatud osapooltel hõlpsamini tutvuda koostatava maakonnaplaneeringu 
dokumentatsiooniga. 

  
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad1 toovad esile eraldiseisva analüüsietapi olulise 
planeeringu koostamise osana ning vastava analüüsi tulemuste esitamise (planeeringu 

                                                 
1
 Järva maavalitsuse veebileht 

http://jarva.maavalitsus.ee/documents/119569/1772304/J%C3%A4rva+MP+L%C3%A4hteseisukohad_2.pdf/95b5d9

ae-f240-440c-8f55-22381ff8d118. 



 2(3) 

lisana). Nii KSH programmis kui ka maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades tuuakse 
esile viitamise eelistatust sama teksti/teabe kordamise asemel – palume seda KSH 

programmi edasisel menetlemisel järgida. 
 

2. Sarnaselt palume kaaluda varasemalt koostatud strateegiliste planeerimisdokumentide 

kajastamise otstarbekust KSH programmis (peatükk 4). KeHJS § 40 lg 4 p 2 kohaselt 
tuleb olulised seosed asjakohaste planeerimisdokumentidega esitada KSH aruandes.  

Dokumentide loendi kajastamist KSH programmis võib teatud juhtudel pidada 
põhjendatuks, ent sellisel juhul tuleks loetelu ka sisuliselt KSH programmiga siduda 
näidates, millisel kujul varasemaid dokumente KSH koostamisel arvestatakse. Käesoleval 

hetkel on seosed koostatava ja varasemate strateegiliste planeerimisdokumentide vahel 
eeldatavate mõjude kontekstis esitatud vaid rohevõrgustiku valdkonna ning 

teemaplaneeringu „Asustustus ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ näitel.  
Juhul kui dokumendis soovitakse loend säilitada, palume sinna lisada ka olulisemad 
üleriigilised arengudokumendid, mille arvestamist peab KSH töörühm oluliseks KSH 

teostamisel (näiteks regionaalarengu strateegia, veemajanduskavad, keskkonnastrateegia). 
 

3. Palume täpsustada programmi peatükki 5.1 Mõjuala ulatus, milles üleriigilise planeeringu 
ajalise perioodina on esitatud 2020+. Vabariigi Valitsus kehtestas 30. augustil 2012 
üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“, sama ajaperioodi järgivad ka koostatavad 

maakonnaplaneeringud. Ühtlasi toome välja, et maakonnaplaneering kui pikaajaline 
strateegiline dokument võib rakendumisel kaasa tuua mõjusid, mis avalduvad veelgi 
pikema ajaperioodi jooksul kui aastani 2030. Seetõttu ei pea me põhjendatuks KSHs 

käsitletavatele mõjudele ajalise piirangu seadmist.  
 

4. Peatükis 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu on mainitud, et joonehitisi ja 
olulise ruumilise mõjuga objekte (ORMO) käsitletakse vastavalt Siseministeeriumi 
soovitustele. Palume antud kontekstis täpsustada, milliseid soovitusi silmas peetakse. 

Siseministeeriumi planeeringute osakond on kohtumistel maavalitsuste planeerijatega 
esitanud omapoolse nägemuse viidatud objektide planeerimiseks koostamisel olevates 

maakonnaplaneeringutes, rõhutades, et eelkõige tuleb lahendada planeerimisseaduse § 7 
lg 3 p 10 kohane ülesanne. Juhul, kui see on antud maakonnas otstarbekas, võib 
koostatava maakonnaplaneeringu protsessi korraldamisel lähtuda ka planeerimisseaduse 

§-des 291 ja § 292sätestatust.  
 

Palume KSH programmis täpsustada, milliselt on kavas Järva maakonnaplaneeringu ja 
KSH puhul teemat käsitleda, et tagada dokumendiga tutvuvatele osapooltele arusaam 
maakonnaplaneeringu ja KSH kavandatavast sisust ja protsessist.  

 
5. Palume täiendada KSH programmi peatükki 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise 

sisu energeetika valdkonna käsitlusega. Valdkond on ära märgitud maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohtades (ptk 3.3.5, asukohaviide eespool): 
Käsitleda tuleb energiaressursside kasutatavuse ning energiatootmise, -ülekande ja -

jaotamise tehnorajatiste, samuti kohalike taastuvate energiaallikate (tuul, päike, vesi, 
biogaas, hakkepuit, energiavõsa ja rohtsete energiakultuuride kasvatamine, jäätmed, 

koostootmisjaamad, rohemajandus) maakonnaplaneeringu tasemele vastavat väljundit. 
Planeeringutega hõlmatava maa-ala perspektiivse energiakasutuse (tarbimise ja 
tootmise) põhimõtete määratlemist käsitleda KSH käigus. Analüüsida tuleb ka 

gaasimagistraali kõrgsurve harutorustiku kuni Paideni rajamise vajadust ja 
perspektiivikust. Selles küsimuses tuleb kindlasti teha koostööd AS Eesti Gaasiga. 

Nõustume lähteseisukohtades esitatud märkusega, et valdkonda on võimalik käsitleda 
maakonnaplaneeringu tasemele vastavalt ja seda  tuleb kajastada nii KSH programmis kui 
ka aruandes. 

 
6. Programmi peatükis 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu 33.  lehekülje ülaosas 

on esitatud loend sotsiaalsetest ja kultuurilistest mõjudest, mida käsitletakse mõjude 



 3(3) 

hindamisel; järgnevas lõigus märgitakse, et käsitletakse ka majanduslikke mõjusid. 
Selgitame, et Siseministeeriumi poolt tellitud sotsiaalsete, kultuuriliste ning majanduslike 

mõjude ekspertarvamustes tuuakse välja teemad, mida tuleb planeeringute koostamisel 
arvesse võtta. Osalt on tegemist arengutrendidega, mida peab arvestama koostatav 
planeeringulahendus (näiteks demograafilised protsessid või inimeste liikumisharjumuste 

muutumine), osalt mõjudega. Kõigi programmis loetletud valdkondade käsitlemine ei ole 
tingimata vajalik kaasnevate mõjude kontekstis, pigem selgitusena, millistele 

põhjendustele tuginedes on planeeringulahendus koostatud. 

 

 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

osakonnajuhataja asekantsleri ülesannetes  

 

  

 

 

  

 

Tiit Oidjärv 6125181  

tiit.oidjarv@siseministeerium.ee 



 

F. R. Kreutzwaldi 5 Telefon 325 8001 Registrikood 70004714 

44314 RAKVERE Faks 325 8003 info@laane-viru.maavalitsus.ee 

  www.laane-viru.maavalitsus.ee 
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Järva Maavalitsus  Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

info@jarva.maavalitsus.ee  

Meie 06.08.2014 nr 12-1/2014/1474 

 

 

Seisukoha andmine Järva maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi eelnõu kohta 

 

 

Olete palunud oma 04.07.2014 kirjaga nr 12-3/2014/1268-1 Lääne-Viru Maavalitsuse seisukohta 

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas. 

Tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

eelnõuga teavitame Teid, et Lääne-Viru Maavalitsusel ei ole eelnõu sisu osas täiendavaid 

ettepanekuid. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Einar Vallbaum 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaan Kangur 325 8015 

jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee 



MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tel / faks: 385 2200 tehingupartneri kood: 588504
Pärnu 58 e-post: info@kejhk.ee registrikood: 80195414
72712 Paide www.kejhk.ee a/a 10220034471019
Järvamaa SEB Pank

Järva Maavalitsus
Rüütli 25
72713 Paide Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1
info@jarva.maavalitsus.ee Meie 6.08.2014 nr 11-14

Seisukoha andmine Järva maakonnaplaneeringu
KSH programmi eelnõu sisu kohta

Täiendavaid ettepanekuid Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõu sisu osas ei ole.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Arvo Rosimannus
Tegevjuht
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus



KOERU VALLAVALITSUS

_____________________________________________________________________________
Paide tee 5 Telefon 38 46 300 Arvelduskonto 10702007586006
73001 JÄRVAMAA Faks 38 46 307 SEB Pank
registrikood 75004027 E-post koeru@koeruvv.ee Kood 401

Lp Tiina Oraste 09.07.2014 nr 12-3/2014/1285-1
Järva Maavalitsus
info@jarva.maavalitsus.ee 07. september 2014 nr 8-12/644

Vastuseks Teie kirjale „Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas“ teatame, et

Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas
puuduvad vastuväited.

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise ettepanekud

Koeru Vallavalitsuse poolsed ettepanekud tehnilise taristu planeerimisel:
Vastavalt teie päringule Punktis  1 ja Punktis 2 palume ettepanekute tegemiseks lisaaega kuni
12.09.2014.
Hetkel toimub konsulteerimine energia- ja sideettevõtetega, selgitamaks Koeru piirkonna
elektrienergia ja internetiühenduse varustatuse ja kvaliteedi hetkeseisu ning vajalike mahtude
laiendamise ja seadmete uuendamise võimalusi.

Punkt 3 Ettepanekud kruusakattega teede viimises mustkatte alla:

Jrk
nr

Tee nimetus ja number Põhjendus

1 3140 030 Santovi tee –valla tee Ühendab Ervita küla Koeruga, tee ääres palju
eramaju, seda teed kasutades veetakse Hällimäe
karjäärist ehituskruusa, mis tekitab tolmu

2 15161 Vao-Päinurme –Sulustvere – riigi tee Koerust käib palju inimesi Põltsamaa Konesko
filiaalis tööl, seda teed kasutades võidaksid
inimesed ajas ja rahas. Samuti on selle tee äärde
väga paljud noored pered soetanud elamuid.

3 15115 Rõhu-Norra – riigi tee Oluline tee turismi arendamises. Kohalikele
tähtis tee, mis ühendab palju külasid.

4 15189 Kuusna-Tudre-Visusti – riigi tee Ühendab omavahel väikeseid külasid.
5 15152 Kalitsa-Koeru-Udeva-Preedi – riigi tee Ühendab külasid Koeruga, tee ääres ja ligiduses

on palju asustatud majapidamisi, tee on kasutuses
bussiliikluseks.

6 17112 Piibe-Preedi-Koeru - riigi tee Ühendab Preedi küla Piibe mnt-ga.



Järvamaa jalgrattateede võrgustik

Koeru Vallavalitsus teeb ettepaneku täiendada Tabel 5 „Omavalitsuse ettepanekud täiendavate
jalg- ja jalgrattateede planeerimiseks“ alljärgnevaga:

Jrk
nr

Vald Maantee nimetus Jalg - ja jalgrattatee asukoht Pikkus
(km)

1 Koeru 17112 Piibe-Preedi-Koeru Väinjärve bussipeatusest kuni Väinjärve
järve teeristini

0.9

2 Koeru 17112 Piibe-Preedi-Koeru,
15113Väinjärve-Ervita-
Rõhu
3140 031 Pargi tee

Väinjärve bussipeatusest kuni Ervita
bussipeatuseni

1,2

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Aldo Tamm
vallavanem

Keio Kustavus keskkonnaspetsialist 384 6308 keio@koeruvv.ee



Pärnu mnt 463a  / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490

Järva Maavalitsus
Rüütli 25
72713  PAIDE

info@jarva.maavalitsus.ee

Teie  04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1

Meie 07.08.14 nr 19-2/14-00098/084

Järva maakonnaplaneeringu KSH programmi
eelnõu

Olete küsinud seisukohta Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu, Ramboll Eesti AS  töö nr 2013-0213, kohta. Maanteeamet leiab, et
nimetatud programmi eelnõud on vaja täiendada järgmiselt:

1. Riigimaanteedega seonduva käsitlemisel lähtuda Vabariigi Valitsus
16.10.2013.a.korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-
2020“ http://www.mkm.ee/riigimaanteede-teehoiukava-aastateks-2014-2020/   ,  kus  on
selgitatud konkreetsed tegevused ja vahendid;

2. Käsitleda mh liiklusest tingitud keskkonnamüra ja tekkiva tolmu vähendamist, viidates
Vabariigi Valitsuse 16.10.2013.a. korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede
teehoiukava 2014-2020“-le, sest selles määratakse konkreetsed tegevused ja ka vahendid;

3. Käsitleda kavandatava Kose-Mäo teelõigu valmimisega tekkivat uut sotsiaal-majanduslikku
olukorda, st väljakujunenud liikumisteede muutus, vajadus uute ühistranspordi marsuutide
järele jms;

4. Käsitleda maavarade varustuskindluse tagamist, eraldi välja tuua lubjakivi vajadus ja
varustatus,  maakonnaplaneeringuga  kavandatavate  arenduste osas;

5. Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel avalduvat mõju liiklusohutusele,
vastavalt EL direktiivi 2008/96 artiklile 3.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Urm
planeeringute osakonna juhataja

Koopia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Maanteeameti ida regioon

Rein.Kallas@mnt.ee



PAIDE LINNAVALITSUS

Pr Tiina Oraste
Jär'va Maavalitsus
Rüütli tn 25
72713 PAIDE

Teie 04.07.2014 nr l2-3 l20l4l 1268-I

Meie 07. august 2014 nr 20.3-| 'ļl t 30į

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu
KSH programmi eelnõu osas

Lugupeetud proua maavanem

Käesolevaga edastame Teile Paide Linnavalitsuse seisukolrad Järva maakonnaplaneeringu KSH
programmi eeļnõu sisu osas. Parandus- ja täiendusettepanekud on alļärgnevad:

l) programmi lisada, et määratakse ka väärtuslikud maastikud;
2) programmis täpsustada, millele koostatakse hoolduskavad;
3) I(SH-s tuleb kindlasti kasitleda Järvamaal asuvaid veehaardeid (puurkaevude

sanitaarkaitsevööndid, tööstusest ja rnuust tegevusest tulenevad võimalikud olrud ja riskid
veehaaretele, jrns);

4) eeļnõu punktis 5.2. on Järvamaa üldpindalaks märgitud 2461' kmz,joonisel l 2459,5g km2. Kumb
on õige?

5) eelnõu lk 15 viimast lauset korrigeerida nii, et oleks üheselt mõistetav, et elamuid ega ettevõtteid
ei asu l0 aasta tõenäosusega üleujutusohuga aladel;

6) eelnõu Įk 29 punkt 5.l3 _ KEJHK loodi ülesandega võtta üle KoVidele jäätmeseaduse ja
alamaktidega pandud jäätrnehoolduse aļased ülesanded' KSH programm või KSH peaks sisaldama
hinnangut, kas see on õnnestunud ning kui üks KoV ei ole liitunud, millist mõju see avaldab
teistele KOVidele (kui avaldab);

7) eelnõu lk 29 p 5.13 eelviimase lõigu sõnastus kummaline _ avada saab ikka Väätsa prügilat (ilma
AS-ta), AS-i Väätsa PrĮigila saab asutada või luua;

8) KSH-s tuleb hinnata ka Väätsa prügila tuļevikku. Kuna lõppladestusse jäätmeid praegu peaaegu ei
jõua, siis milline saab olema Väätsa prügila tulevik peale praeguse KoJV lõppu? Kui võidab
vedaja kes viib jäätmed ise otse lrusse, jääb Väätsa prügila juba praegu suhteliselt väike sisend
veelgi väiksemaks;

9) eelnõule võiks olla lisatud tanklate ja välremalt linnade puhul ka tanklate ohualade kaardid;
10) eelnõu lk 32 eelviimane lause sõnastada ,,Planeeringu koostamisel selgitatakse välja uute

riigiltaitselise otstarbega maa-aļade määramise vajadus";
1 1) ettepanek eelnõu punkti 7.2.loetdru esimese lause algus sõnastada järgnevalt ,,JärVa maakonna

kõik ornavalitsused". Siis ei ole vastuolu, kuiKSH koostamise käigus mõni omavalitsus tekib või
kaob.

Lugupidamisega

Priit Värk
Linnapea

Marje-Ly Rebas 383 8632
marje-ly.rebas@paid e.ee

PAlDE LlNNAVAL|ĪSUs
KESKVALJAK 14
72712 PAlDĖ

tel 38 38 600
faks 38 38 602

e-kiri: paide@paide.ee

re9.nr.75002436
aļa 10702000611004

Eestį Ühispank



Pärnu mnt 139 kliendiinfo 612 3000 ppa@politsei.ee registrikood 70008747 
15060 TALLINN faks 612 3009 www.politsei.ee  

 

 

 
 
 

Tiina Oraste  
Järva Maavalitsus  
jmv@jarvamv.ee  

Rüütli 25 
72713, PAIDE 

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu  
 

 
Politsei- ja Piirivalveamet on tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga sisuga kuid ei oma märkusi ega ettepanekuid nimetatud 

dokumendi osas. 
 

 
 
Lugupidamisega 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Kristjan Pärnamägi 

logistikabüroo 
kinnisvaratalituse juhataja 

 

Teie 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

 
Meie 07.08.2014 nr 1.11-11/112544-2 

Kaili Lige, 6191137, kaili.lige@politsei.ee 

 



JÄRVA-JAANI VALLAVALITSUS

______________________________________________________________________
Pikk tn 56 Tel. 386 3377 Registri kood 75008261
Järva-Jaani alev faks 386 3001 Ak E211010702000622006
73301 JÄRVA MAAKOND  e-mail: info@jjaani.ee SEB Pank

Koduleht: http://www.jjaani.ee

Järva Maavalitsus Teie: 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1
Rüütli 25
72713 Paide Meie: 08.08.2014 nr 7-1.3/628

VASTUSKIRI

Järva Maavalitsus saatis Järva-Jaani Vallavalitsusele kirja (saadud: 04.07.2014, reg-nr
628/7-1.3) Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu sisu kohta arvamuse saamiseks.

Tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
eelnõuga, puuduvad Järva-Jaani Vallavalitsusel märkused, täiendused ja vastuväited
eespool kirjeldatud eelnõu osas.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Arto Saar
Vallavanem



________________________________________________________________________________________________________
Järva maakond tel    38 49020 SEB Eesti Ühispank
73101PEETRI faks 38 49028 arvelduskonto 10702000616009
Reg 75013196 e-post:  kareda@estpak.ee

      Kareda Vallavalitsus

Järva Maavalitsus 08.08.2014 nr 7-2.8/308
Rüütli tn 25, 72713
Paide linn
Järvamaa

Seisukoha andmine Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu sisu osas

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikele 6 annab
kohaliku omavalitsuse organ seisukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamise
strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigu kohta, kui see dokument on maakonna- või
üldplaneering.

Lähtudes planeerimisseaduse § 7 lõikes 2 nimetatud maakonnaplaneeringu ülessannetest kiidab
Kareda Vallavalitsus heaks AS Ramboll Eesti koostatud Järva maakonnaplaneeringu keskonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu.

Lugupidamisega

Kulno Klein
Vallavanem
/ allkirjastatud digitaalselt /

Kristiina Krönkvist 38 49 023
kristiina@kareda.ee



Koigi küla Tel    384 6433 Registrikood 75015640
Mõisavahe tee 9 Faks  384 6432 AK 1120081898
72501 JÄRVAMAA e-mail: koigivv@koigi..ee Swedbank

KOIGI  VALLAVALITSUS

Pr Tiina Oraste
Järva maavanem
Rüütli 25        Teie: 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1
72713 Paide        Meie: 08.08.2014 nr 7-5/389
info@jarva.maavalitsus.ee
merli.virk@jarva.maavalitsus.ee

Koigi valla seisukohad Järvamaa maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas

Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisus
ei käsitleta põhjavee taseme hetkeolukorda ja muutumist.
Lähtuvalt sellest, et põhjaveevarude poolest Pandivere kõige olulisem piirkond Eestis, maakonna
territoorium, asub suures osas Pandivere nitraaditundlikus piirkonnas (kokku 2382 km2), esineb
palju karstinähte ja pinnakate on õhuke, alla viie meetri, ning põhjavesi on reostuse eest
valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Lisaks on Koigi vallas jäänud mitmed madalamad
kaevud kuivaks ja seda on täheldatud ka lähivallas Karedal, teeb Koigi vald ettepaneku:

1) Selgitada välja põhjavee taseme hetkeolukord (sh kaasates hindamise alustesse
Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee Vodja jõe silla ehitusel tehtud viga, mille tõttu toimub
pidev põhjavee ümberpumpamine), selgitada alanemise põhjuseid, tuua välja alanemise
vältimise leevendusmeetmeid ja alanemise vältimiseks rakendatavaid meetmeid.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Kõljalg
Vallavanem

Kaie Altmets
kaie@koigi.ee, 53090883



ROOSNA-ALLIKU VALLAVALITSUS

Pargi 10 Telefon  38 95 582 a/a 10702000637004
Roosna-Alliku Faks       38 40 665 SEB Eesti Ühispank kood
401
73201 JÄRVAMAA E-post:   rallikuvv@rallikuvv.ee reg.nr. 75004524

www.jarva.ee/ralliku

Järva maavanem
Järva Maavalitsus
Rüütli 25
72713 Paide                             Teie   4.07.2014  nr 12-3/2014/1268-1
info@jarva.maavalitsus.ee      Meie 8.08.2014  nr 7-1.4/274

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu
sisu osas seisukoha esitamine

Roosna-Alliku Vallavalitsus on tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõuga ja meil ei ole täiendavaid ettepanekuid eelnõu sisu osas.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Saldre
Vallavanem

Tiina Nurk   38 95445, tiina@rallikuvv.ee



 

 

 

 

 

 

 

       TERVISEAMET 
       PÕHJA TALITUS 

 NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD 

 

Hiiu 42 Tel + 372 6943 700 Järvamaa esindus:  Pärnu 58 Paide 72712  tel. 385 0613 
11619 TALLINN Faks + 372 6943 701 Raplamaa esindus:  Mahlamäe 8-32, Rapla 79511tel. 489 4907 
    Sanitaarkarantiini büroo:Hiiu 42, 11619 Tallinn  tel. 694 3750 
www.terviseamet.eee-post: pohja@terviseamet.ee  
Registrikood 70008799 

 
Järva Maavalitsus                     08.08.2014 nr 9.3-4/4920 

Rüütli 25 
72713 PAIDE 

E-post: jmv@jarvamv.ee 
 
 

 
Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

 
 
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 

KeHJS) § 36 lõikest 3 pöördusite Terviseameti Põhja talituse (edaspidi amet) poole seisukoha 
saamiseks Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 

KSH) programmi eelnõu sisu osas. 
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 
üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele. Riiklikud huvid on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja 
valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka 

kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Järva 
maakonna kohta. KSH kaudu võetakse keskkonnakaalutlused arvesse maakonnaplaneeringu 
koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt KeHJSi § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel 

maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. 
Põhimõttelise seisukoha Järva maakonnaplaneeringu koostamise kohta edastas amet 

20.02.2014 kirjas nr 1.3-7/738. Palume antud kirjas välja toodud ja käsitlemist vajavate 
teemadega KSH programmi koostamisel arvestada. 
 

 
Lugupidamisega 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Natalja Võželevskaja 

SKB juhataja direktori ülesannetes  
 
 

 
 

 
Rasmus Pruus 6943 723 

mailto:jmv@jarvamv.ee


TÜRI VALLAVALITSUS

Järva maavanem
Järva Maavalitsus

DVK

Teie  04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1

Meie 08.08.2014 reg nr 7-1.12/2386-1

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu 
KSH programmi eelnõu suhtes  

Austatud maavanem

Tänan  Teid  võimaluse  eest  osaleda  Järva  maakonnaplaneeringu  keskkonnamõju  strateegilise
hindamise programmi eelnõu koostamises. Türi Vallavalitsus vaatas läbi Teie saadetud eelnõu ja
asus seisukohale, et eelnõus märgitud programm on piisav maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
hindamiseks.  Türi  Vallavalitsusel  nõustub  programmi  eelnõu  sisuga  ega  esita  täiendavaid
ettepanekuid selle muutmiseks.  

Teie  kaaskirjas  on  rõhutatud,  et  soovite  Türi  Vallavalitsuse  seisukohta  lähtudes
maakonnaplaneeringu  tasandist  ja  täpsusastmest  (nt  üldplaneeringu  kohaseid  jm  detailseid
teemasid  maakonnaplaneeringu  koostamisel  ei  käsitleta).  Vahetegu,  milline  kohaliku
omavalitsuse tasandil  koostatud planeering  võib avaldada  mõju maakonna tasandil  ja milline
mitte,  on  keeruline.  Seetõttu  esitan  Teile  järgnevalt  andmed  mõne  objekti  kohta,  mis  on
kavandatud  Türi  vallas  kehtestatud  planeeringutega,  kuid  mis  Türi  Vallavalitsuse  hinnangul
võivad realiseerumise korral avaldada näiteks sotsiaal-majanduslikku mõju ka väljaspool Türi
valda.  Siinkohal  ei  anna  Türi  Vallavalitsus  hinnangut,  kas  neid  objekte  tuleb  tingimata
maakonnaplaneeringu koostamisel ja selle keskkonnamõju strateegilisel hindamisel käsitleda või
mitte. 
1. Türi valla üldplaneeringus on kavandatud Türi linna ümbersõidutee ja selle väljaehitamine
etapiviisisliselt.
2.  Türi  valla  üldplaneeringu  ja  Türi  Vallavolikogu  27.  augusti  2008  otsusega  nr  61
„Detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringuga on Türi valda Lokuta külla
kavandatud  Lokuta  ettevõtlusala  (suurus  kokku ca  26  ha,  planeeritud  40  äri-  ja  tootmismaa
liitsihtotstarbega krunti,  nende teenindamiseks vajalikud 6 transpordimaa sihtotstarbega krunti
ning 3 kaitsehaljastuse rajamiseks vajalikku üldmaa sihtotstarbega krunti).
3. Türi Vallavolikogu 29. mai 2014 otsusega nr 28 „Detailplaneeringu kehtestamine“ on Türi
valda Türi linna Jaama tänava äärde (Saunametsa kalmistuga piirnevale alale) kavandatud Türi
tavandihoone-krematoorium. 

Lisaks esitan mõned märkused KSH programmi eelnõu tekstis esinevate vigade või väikemate
puuduste kohta.

Punkti 5.2 tabelis 2 on ebaõiged andmed Türi valla pindala ja asustusüksuste arvu kohta. Türi
valla  territooriumi  suurus  on  tegelikult  598,82  km2 ,  asustusüksusi  on  Türi  vallas  38
(1 vallasisene linn, 2 alevikku ja 35 küla).
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JÄRVA MAAKOND                               
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Internet www.tyri.ee                          
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Punkti 5.10 tekstis on märgitud reisirongiliikluse andmed 2012 ja 2013 aasta võrdluses, mis võib
olla eksitav uutes tingimustes. Nimelt korraldab alates 2014. aastast Eesti reisirongiliiklust Eesti
Liinirongid  AS.  Seoses  reisirongiliikluse  korraldaja  muutumisega  ning  uute  rongide
kasutuselevõtuga  on  oluliselt  tihendatud  reisirongide  liikumisgraafikut
Tallinn-Lelle-Türi-Viljandi raudteeliinil.  Punkti tekstis  on märkimata,  milline on olnud sellise
olulise muudatuse mõju reisirongi kui ühe olulise ühistranspordiliigi kasutamisele. 

Punktis  5.14  on  märgitud,  et  uut  tanklat  planeeritakse  Mäosse.  Lisan,  et  ka  Türi  vallas  on
kehtestatud detailplaneering, millega on kavandatud uue tankla rajamine  Türi linnas Tallinna
tänava äärde (katastriüksusele 83701:006:0068). 

Lugupidamisega 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Pipi-Liis Siemann
Vallavanem

Ene Mägi 384 8252, 511 8875, ene.magi@tyri.ee
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VÄÄTSA  VALLAVALITSUS

Kooli 10  Väätsa alevik                               Tel  38 44 020                                 EE361010702000639002
72801  Järvamaa vvald@vaatsa.ee                                                               SEB
                                                                    Reg nr 75013479

JÄRVA MAAVALITSUS                                Teie: 04.07.2014 Nr 12-3/2014/1268-1
Rüütli 25                   Meie: 12.08.2014 Nr 1-7/342
72713    Paide

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas

Järva Maavalitsus saatis Väätsa Vallavalitsusele kirja (saadud: 04.07.2014, reg-nr 1-
7/342) Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu sisu kohta arvamuse saamiseks.

Tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõuga ei ole  Väätsa Vallavalitsusel märkuseid, täiendusi ja
vastuväiteid eelnõule.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Lauri Läänemets
Vallavanem

Ülle Surva tel 38 44 023
Maanõunik



Harju 11 / 15072 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158

Järva Maavalitsus
Rüütli 25
72713 Paide

Teie: 04.07.2014
nr 12-3/2014/1268-1

Meie: 15.08.14
nr 1.10-17/14-00555/034

Seisukoha andmine

Kooskõlastame Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu Maanteeameti märkustega arvestamisel (lisame Maanteeameti 07.08.2014.
a kirja nr 19-2/14-00098/084).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
asekantsler
kantsleri ülesannetes

Koopia: Maanteeamet

Lisa: Maanteeameti 07.08.2014. a kiri nr 19-2/14-00098/084.

Taivo Linnamägi
6256439  Taivo.Linnamagi@mkm.ee



Järva Maavalitsus
Rüütli 25
72713 Paide

Lp Tiina Oraste

18.08.2014 nr 20.3-1/497

Seisukoht Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas

Imavere Vallavalitsus edastab seisukoha Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas.
Lähtudes maakonnaplaneeringu tasandist ja täpsusastmest leiab Imavere Vallvalitsus, et Järva
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu on
sobilik ning ei vaja meiepoolseid täiendusi.
Samuti puuduvad Imavere Vallavalitsusel valdkonda puudutavad asjakohased uuringud,
analüüsid, andmed vm tööd, mis oleks vajalik KSH programmi eelnõusse lisada.

Soovime jätkuvalt edu Järva maakonnaplaneeringu koostamisel.

Lugupidamisega

Jüri Ellram
vallavanem
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Teie: 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

 

 Meie: 18.08.2014 nr 12-1/2014/1264-2 

Seisukoha küsimine Järva maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi  

eelnõu sisu osas 

 

 

 

Rapla Maavalitsus on tutvunud Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju hindamise 

programmi eelnõuga ja ei oma pretensioone ega ettepanekuid programmi eelnõusse lisamiseks. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiit Leier 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

Aire Müürsepp 4841142 

Aire.Myyrsepp@rapla.maavalitsus.ee 



 
 

 

 

Järva Maavalitsus 

info@jarva.maavalitsus.ee 

 

 

 

 

 

Teie: 04.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1 

 

Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja    

kuupäevale nr 3-1.20/104 

 

Vastus taotlusele 

 

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse, milles palute 

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu 

osas seisukohta. 

 

Annate oma kirjas teada, et KSH programmi koostamisel on arvestatud maakonnaplaneeringu 

lähteseisukohtade esitatud asjakohaste arvamustega. RMK andis oma seisukoha Järva 

Maavalitsusele 18.02.2014 kirjas nr 104, millega maakonnaplaneeringu koostamisel 

arvestada. Täiendavaid ettepanekuid Järva maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu sisu 

osas RMK-l lisada ei ole. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Tiit Timberg 

Juhatuse liige  

 

 

Ere Kaaristu 

676 7345 
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Ülevaade Järva MP KSH programmi eelnõu kohta laekunud ettepanekutest
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Asutus, kirja kp, nr ja
koostaja Kirja sisu Maavalitsuse/KSH eksperdi kommentaar

Ministeeriumid ja nende haldusala asutused

1. Keskkonnaministeerium

23.07.2014

11-17/14/623-4

Maris Malva 626 0742
maris.malva@envir.ee

Heddy Klasen 626 2858
heddy.klasen@envir.ee

Irja Truumaa 626 2899
irja.truumaa@envir.ee

Enn Liive 626 2828
enn.liive@envir.ee

Lähtudes põhjavee kasutamise ja kaitse korraldamisest tuleb Järva MP
koostamisel tähelepanu pöörata põhjavee kaitstusele, olemasolevatele
keskkonnaministri poolt kinnitatud põhjaveevarudega aladele,
veehaaretele, põhjaveekogumite vee seisundile, jääkreostusaladele ja -
objektidele ning koostatud veemajanduskavadele. KSH programmi
peatükis 6 tuleb käsitleda ka põhjaveevarude kui joogiveeallika
jätkusuutlikku kasutamist.

Juhime tähelepanu sellele, et tegemist on nitraaditundliku alaga, kus
põhjavesi on kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning kus tegeletakse
intensiivselt põllumajandusega, mistõttu on põhjavee hea seisund
ohustatud ning vee nitraatide sisaldus kõrgendatud. Kuna maakonnas
moodustuv põhjavesi avaneb allikatena Pandivere kõrgustiku
servaaladel ning maakonna piirest saavad alguse mitmed suured jõed,
siis omab maakonnas tekkiv põllumajanduslik hajukoormus, sh
lämmastik ja fosfor suurt mõju vete seisundile ka laial alal väljaspool
maakonda. Lisaks on maakonnas suur hulk suurfarme, eriti piimafarme
ning neid rajatakse juurde. Seega on lisaks hajukoormusele kasvavaks
ohuks punktreostusallikatena need hooned ning nende juurde kuuluvad
sõnnikuhoidlad. Seetõttu teeme ettepaneku lisada programmi ptk 6
hinnatavate parameetrite hulka põllumajandusliku haju- ja
punktkoormuse mõjud. Andmeallikatena soovitame muuhulgas lisada
Keskkonnaagentuuri koondatavad veeseire, sh nitraaditundliku ala
põhjavee seire aruannete andmed. Farme suurusega üle 400 loomühiku
tuleks käsitleda kõrgendatud ohuga ettevõtetena.

Palume KSH käigus mõju põhja- ja pinnaveele käsitlemise juures
arvesse võtta asjaolu, et planeeritav tegevus ei takistaks vee-
majanduskavaga (VMK) kehtestatud pinna- ja põhjaveekogumite
keskkonnaeesmärkide saavutamist. VMK-d perioodideks 2010-2015 on
kättesaadavad KeM koduleheküljel (www.envir.ee/vmk). Alates 2015. a
algusest on kättesaadav ka veemajanduskava eelnõu 2016-2021.
Veemajanduskava koostamise käigus tehtud analüüsid ja ülevaated on
kättesaadaval KeM ja KeA veebilehtedel.

Nimetatud teemasid ja kavasid käsitletakse MP
koostamisel ja KSH läbiviimisel vastavalt
maakonna tasandile ning vastavate alusandmete
olemasolu korral. Seda on juba märgitud ka KSH
programmis. KSH programmi täiendada ei ole
vaja.

KSHP ptk-s 5.6 on Järva maakonda jäävat
nitraaditundlikku ala käsitletud ja seda
arvestatakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel.
Ptk-i 6 täpsustati põllumajanduse haju- ja
punktreostuse teemaga.

VMK käsitletakse MP koostamisel ja KSH
läbiviimisel (arvestatakse koostatava kava
materjalidega).
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KSH programmi peatükki 5.8 tuleb lisada keskkonnaministri
15.06.2004 määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistu“ loetletud veekogud ja veekogulõigud.

Peatükis 5.9 palume välja tuua, et KSH käigus hinnatakse, millisel
määral on tagatud vee-elustiku tõkestamata liikumine piki jõge
suurema veekoguni (eelkõige eelpool nimetatud määruses loetletud
veekogudel).

Elustiku liikumiseks vajalike rohekoridoride analüüsil palume võtta
arvesse asjaolu, et rohekoridoridena saaksid talitleda ka jõed, ojad,
peakraavid, maaparandussüsteemide eesvoolud ja järved ning nendele
veeseaduse ja looduskaitseseadusega ette nähtud kalda
veekaitsevööndid ja piiranguvööndid.

On lisatud.

Täpsustatud ptk-i 6: KSH käigus selgitatakse
välja, kas viidatud veekogudel asub vee-elustiku
(kaitstavad liigid) liikumist takistavaid objekte
(paisusid) ning millised on võimalused olukorra
parandamiseks.

Käsitletakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel
MP tasemest lähtuvalt. Täpsustati ptk-i 6.

Juhul kui maakonnaplaneeringu elluviimine võib kaasa tuua veekogude
füüsilisi muutusi või põhjaveetaseme märkimisväärseid muutuseid,
tuleb KSH käigus võtta arvesse veeseaduse § 312 lõike 1 punktides 1, 3
ja 4 sätestatud asjaolusid. Nimetatud sätteid tuleb arvestada ka
kaevandamisega rikutud alade puhul, kus veekogude asukoht ja
veerežiim on kaevandamise tulemusena märkimisväärselt muutunud ja
võib ka edaspidi muutuda. Kui KSH käigus selgub vajadus muuta
olemasolevate keskkonnaregistrisse kantud veekogude kalda
kitsendusi, täpsustada veekogude kaldajoont või lisada uusi veekogusid
keskkonnaregistrisse, tuleb selliste tegevuste vajadus
maakonnaplaneeringus ette näha.

Käsitletakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel
MP tasemest lähtuvalt.

Palume KSH käigus käsitleda ka võimalusi minimeerida üleujutustest
tekkivat kahju inimeste tervisele ja varale, ning ümbritsevale
keskkonnale. Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud
riskipiirkonna kaardid on kättesaadavad keskkonnaministeeriumi
veebilehel (www.envir.ee/ujutus/kaardid) ja Maa-ameti geoportaali
kaudu. Vajalik on teemat käsitleda ka juhul, kui maakonnas ei ole
üleujutusohupiirkondi ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondi.

Juhime tähelepanu peatükis 5.1 olevale veale, kus on öeldud, et ajalise
perioodina käsitletakse KSH-s sama, mis üleriigilise planeeringu puhul,
ning nimetatud on aastaarvu 2020, kuid korrektne on 2030.

Üleujutusohuga seotud riskipiirkonda Järva
maakonnas (Paide linnas) on juba kajastatud
KSHP ptk-s 5.5. Nimetatud alaga arvestatakse MP
koostamisel ja KSH läbiviimisel.

Viga on parandatud.

2. Keskkonnaamet Programmi eelnõu ptk 5.6 on välja toodud Pandivere piirkonna olulisus
ümbruskonna põhjaveevarudele. Peame vajalikuks lisada, et Järva-
maalt saab alguse samuti oluline veehaare - Tallinna pinnaveehaare.

Lisatud.
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Harju-Järva-Rapla
regioon

25.07.2014

HJR 6-8/15419-2

Ester Pindmaa 384 8744
ester.pindmaa@keskkonna
amet.ee

Aire Soo 384 8741
aire.soo@keskkonnaamet.
ee

Olavi Randver 384 8685
olavi.randver@keskkonnaa
met.ee

Nii pinna- kui põhjavee käsitluses tuleb pöörata tähelepanu võimalikule
intensiivsest põllumajandusest tulenevale punkt- ja hajureostusele ning
selle vältimisele ning arvestada vesikondade veemajanduskavades
(VMK) seatud eesmärkidega. Kasutatud materjalide loetelusse tuleb
lisada ka vesikondade veemajanduskavasid puudutavad allikad.

VMK-ga arvestatakse MP koostamisel ja KSH
läbiviimisel. Arvestatakse koostatava kava
materjalidega. Allikas lisatud.

Programmi eelnõu ptk-s 7.5 kasutatakse Keskkonnaameti lühendina
KA. Juhime tähelepanu, et KeM 20.05.2014 määruse nr 13
„Keskkonnaameti põhimäärus“ § 2 lg-e 3 kohaselt on Keskkonnaameti
nime ametlik lühend KeA.

Parandatud ja kasutame edaspidi viidatud
lühendit.

Programmi eelnõu peatükis 6 „Keskkonnamõju strateegilise hindamise
sisu“ on nimetatud, et looduskaitse valdkonnas arvestatakse ainult
kaitsealade ja Natura 2000 aladega. Peatükis 5.8 on mõjutatava
keskkonnana nimetatud kaitse- ja hoiualad ning Natura 2000 alad.
Keskkonnaamet on seisukohal, et mõju kaitstavatele loodusobjektidele
ja kaitstavatest loodusobjektidest lähtuvad piirangud on ulatuslikumad,
kui vaid kaitse- ja hoiualad. Näiteks hoiualasid on maakonnas 203
hektarit, kuid püsielupaiku üle 12 000 hektari. Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõike 4 punkti 4
kohaselt peab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisest lähtuvaid
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis on seotud kaitsealade,
kaitsealuste üksikobjektide ja liikidega. Seega palume hinnata
kavandatava tegevuse mõju kõikidele kaitstavatele loodusobjektidele.

Peatükis 5.8 on muuhulgas nimetatud, et maakonnas on 8 hoiuala ja
26 loodusala. Need arvud ei ole tõesed.

Käsitletakse vastavalt maakonna tasemele
(täpsusastmele) ning juhul kui kavandatav
tegevus võib kaitstavaid loodusobjekte oluliselt
mõjutada. Ptk-i 6 täiendati lausega: selgitatakse
kas MP elluviimine võib kaitsealuseid loodus-
objekte oluliselt mõjutada.

Viidatud arvud on parandatud. Samas märgime,
et viidatud arvud pärinevad keskkonnaregistrist
(Järva maakonna väljavõtte tabel) ning kui seal
esitatud andmed ei ole tõesed, siis tuleb
Keskkonnaministeeriumil või selle allasutusel
tagada, et registri andmed oleks korrektsed.
Samuti peaks KeA vigaste andmete tuvastamisel
ja märkuste tegemisel teatama, millised on
korrektsed andmed kuna tegemist on ametliku
registriga.

Programmi eelnõu lk 32 sõnastusest tulenevalt jääb arusaamatuks, kas
mainitud teemasid MP koostamisel ja KSH läbiviimisel vaid käsitletakse
või hinnatakse ka nendest tulenevat mõju.

Programmi eelnõu lk 10 on ekslikult mainitud, „ajalise perioodina
käsitletakse KSHs sama, mis üleriigilise planeeringu puhul ehk 2020+“.
Korrektne on 2030+.

KSH läbiviimisel käsitletakse teemasid, mis on MP
puhul asjakohased. Mõju hinnatakse siis, kui
planeeringuga nähakse ette tegevusi, mis võivad
kaasa tuua olulise mõju (vt ptk 6 esimene lause).
Maakonda läbivaid või maakonda jäävaid objekte,
mis on kavandatud teiste planeeringute ja/või
projektidega, eraldi ei hinnata, kuna nende mõju
on hinnatud/ hinnatakse vastava KSH/KMH
raames. Sel juhul tuuakse MP KSH aruandes ära
vastav info ja vajalikud viited.

Viga on parandatud.
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3. Maanteeamet

07.08.2014

19-2/14-00098/084

Rein Kallas 611 9377
Rein.Kallas@mnt.ee

Riigimaanteedega seonduva käsitlemisel lähtuda Vabariigi Valitsuse
16.10.2013 korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede
teehoiukava aastateks 2014-2020“ www.mkm.ee/riigimaanteede-
teehoiukava-aastateks-2014-2020/, kus on selgitatud konkreetsed
tegevused ja vahendid. Käsitleda mh liiklusest tingitud keskkonnamüra
ja tekkiva tolmu vähendamist, viidates eelnimetatud teehoiukavale,
sest selles määratakse konkreetsed tegevused ja ka vahendid.

MP koostamisel käsitletakse nimetatud kava
arvestades maakonna tasandit. Tolmu ja müra
teemat käsitletakse, kui on olemas vastavad
alusandmed.

Käsitleda maavarade varustuskindluse tagamist, eraldi välja tuua
lubjakivi vajadus ja varustatus, maakonnaplaneeringuga
kavandatavate arenduste osas.

Käsitletakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel.

Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel avalduvat mõju
liiklusohutusele, vastavalt EL direktiivi 2008/96 artiklile 3.

Käsitletakse MP koostamisel/KSH läbiviimisel
lähtudes MP tasandist kui üleeuroopalisse
teedevõrku kuuluvatel teedel kavandatakse uue
tee ehitamist või olemasoleva teedevõrgu
muutmist, millega kaasneb oluline mõju
liiklusvoole. Vastavalt MKM 16.01.2012
määrusele nr 5 lisaradade juurdeehitamine või
ristmike ümberehitamine ei ole teedevõrgu
muutmine. Oluliseks mõjuks liiklusvoole on mõju,
kui sellega kaasneb tee ühel sõidurajal liiklusvoo
kasv tipptunnil üle 30%. Liiklusohutusele avaldu-
va mõju hindamist korraldab Maanteeamet riigi-
maanteel ja valla- või linnavalitsus kohalikul teel.

Käsitleda kavandatava Kose-Mäo teelõigu valmimisega tekkivat uut
sotsiaal-majanduslikku olukorda, st väljakujunenud liikumisteede
muutus, vajadus uute ühistranspordi marsruutide järele jms.

MP koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitletakse
Kose-Mäo teelõigu eelprojekti, sh KMH aruannet.

4. Põllumajandus-
ministeerium

04.08.2014

9.4-4/6225-1

Mati Tõnismäe 625 6149
mati.tonismae@agri.ee

Põllumajandusministeerium jääb oma 22.01.2014 kirjas nr 9.4-
4/13414-1, mis saadeti teadmiseks kõikidele maavalitsustele ja
Siseministeeriumile, seisukoha juurde, korrates lühidalt järgmist:

 - põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõistes sisalduvad kõik
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad ja -sobivad maad.
Maakonnaplaneeringuga tuleks määratleda väärtuslike põllumajandus-
maade üldised kasutustingimused;

 - põllumajandusministeeriumi tegevuse käesoleva aasta üheks
prioriteediks on väärtusliku põllumajandusmaa õiguslike aluste
(sealhulgas selle kaitse ja üldiste kasutustingimuste) väljatöötamine.

Väärtuslikud põllumajandusmaad ja üldised ja
tasakaalustavad meetmed nende säilimiseks ja
kasutamiseks määratakse MP koostamise käigus.
Järva maakonnas on eraldi töö selleks väärtuslike
põllumajandusmaade määratlemiseks juba tehtud
(viide analüüsile on toodud KSH programmi ptk-
des 5.9.2 ja 6) ja analüüs on leitav MV
kodulehelt.

Maaparandussüsteemide ja olemasolevate
andmetega arvestatakse lähtuvalt MP tasandist.
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Peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla
boniteet;

 - lisaks sellele tuleks arvestada ka maaparandussüsteemide
toimimisega. Põllumajandusametis on koostatud maaparanduse-
hoiukavad, mis on üheks aluseks väärtusliku põllumaa säilitamisel ja
kasutamisel. Maaparandussüsteemide toimimist tuleb arvestada
edasise maakasutuse planeerimisel;

 - maakonnaplaneeringutes tuleks määratleda üldised ja tasa-
kaalustavad meetmed väärtuslike põllumajandusmaade säilimiseks ja
kasutamiseks, mis üldplaneeringute kaudu tagaksid põllumajandusmaa
kui hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nende maade kasutamise
üksnes põllumajanduslikul otstarbel;

 - veekogude kättesaadavuse ja kasutusvõimaluste (sh väikesadamate
kasutusvõimalused) mõju hindamisel tuleks arvestada ka mõjuga
kalade kudealadele ja rändeteedele.

Veealade määramisel ja nende kasutustingimuste
määramisel arvestatakse kaitsealuste liikide
kudealade ja rändeteedega, kui nende kohta on
olemas andmed ning kui maakonnaplaneeringuga
kavandatakse tegevust, mis võib neid oluliselt
mõjutada.

5. Siseministeerium

05.08.2014

13-4/91-2

Tiit Oidjärv 6125 181
tiit.oidjarv@siseministeeriu
m.ee

1. Seisukoha küsimiseks esitatud dokumendist moodustab enam kui
poole Järva maakonna looduslike, demograafiliste, maakasutuslike,
kultuuriliste ning majanduslike tingimuste kirjeldus (22-l leheküljel 38-
st). Peame asjakohatuks ulatusliku keskkonnakirjelduse esitamist KSH
programmis ning rõhutame, et KeHJS § 40 lg 4 p 3 kohaselt on
kirjeldus KSH aruande kohustuslik osa. Leiame, et niivõrd ulatusliku
kirjelduse esitamine KSH programmi koosseisus viib lugeja tähelepanu
eemale programmi olulisemalt ülesandelt, milleks on MP elluviimisega
eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju selgitamine ja nimetamine
(KeHJS § 36 lg 2 p 2), samuti KSH läbiviimise protsessi olulisemate
osade kirjeldamine. Juhul, kui kirjeldus soovitakse säilitada KSH
programmi osana, tuleks sellele liita analüüs, mis selgitab, millised
küsimused keskkonna eripäradest tulenevalt eeldatavasti MP KSH
teostamisel tähelepanu vajavad ning programmi peatükki 6
Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu vastavalt täiendada. Ka
sellisel juhul palume keskkonnakirjelduse vormistada programmi
lisana, võimaldamaks avalikkusel ja puudutatud osapooltel hõlpsamini
tutvuda koostatava MP dokumentatsiooniga.

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad toovad esile eraldiseisva
analüüsietapi olulise planeeringu koostamise osana ning vastava
analüüsi tulemuste esitamise (planeeringu lisana). Nii KSH programmis
kui ka maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades tuuakse esile
viitamise eelistatust sama teksti/teabe kordamise asemel – palume

1. Ei ole nõus seisukohaga.

Põhjendus: Kohustuslikud teemad, mis on
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduses (KeHJS) nimetatud, on KSH
programmis toodud. Hea tava kohaselt käsitle-
takse programmis rohkem kui seaduse miini-
mumnõuded. Maakonnast üldise kirjelduse ära-
toomine iseloomustab maakonda tervikuna ning
annab ülevaate maakonna peamistest teemadest,
mida MP koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitleda
tuleb. Samuti tulevad nimetatud ülevaate esita-
misega juba programmi etapis välja ka võimali-
kud vead alusandmetes (mida ei ole otstarbekas
hakata parandama siis, kui hindamine on juba
nende alusandmete põhjal tehtud). KeM, KeA
ning Keskkonnamõju Hindajate Ühingu (KeMÜ)
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 muutmise
eelnõu, mille jõustumine on kavandatud 2015.
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seda KSH programmi edasisel menetlemisel järgida.

2. Sarnaselt palume kaaluda varasemalt koostatud strateegiliste
planeerimisdokumentide kajastamise otstarbekust KSH programmis
(peatükk 4). KeHJS § 40 lg 4 p 2 kohaselt tuleb olulised seosed
asjakohaste planeerimisdokumentidega esitada KSH aruandes.
Dokumentide loendi kajastamist KSH programmis võib teatud juhtudel
pidada põhjendatuks, ent sellisel juhul tuleks loetelu ka sisuliselt KSH
programmiga siduda näidates, millisel kujul varasemaid dokumente
KSH koostamisel arvestatakse. Käesoleval hetkel on seosed koostatava
ja varasemate strateegiliste planeerimisdokumentide vahel eeldatavate
mõjude kontekstis esitatud vaid rohevõrgustiku valdkonna ning
teemaplaneeringu „Asustustus ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ näitel.

Juhul kui dokumendis soovitakse loend säilitada, palume sinna lisada
ka olulisemad üleriigilised arengudokumendid, mille arvestamist peab
KSH töörühm oluliseks KSH teostamisel (näiteks regionaalarengu
strateegia, veemajanduskavad, keskkonnastrateegia).

3. Palume täpsustada programmi peatükki 5.1 Mõjuala ulatus, milles
üleriigilise planeeringu ajalise perioodina on esitatud 2020+. Vabariigi
Valitsus kehtestas 30.08.2012 üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“,
sama ajaperioodi järgivad ka koostatavad maakonnaplaneeringud.
Ühtlasi toome välja, et maakonnaplaneering kui pikaajaline stratee-
giline dokument võib rakendumisel kaasa tuua mõjusid, mis avalduvad
veelgi pikema ajaperioodi jooksul kui aastani 2030. Seetõttu ei pea me
põhjendatuks KSHs käsitletavatele mõjudele ajalise piirangu seadmist.

4. Peatükis 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu on mainitud,
et joonehitisi ja olulise ruumilise mõjuga objekte (ORMO) käsitletakse
vastavalt SiM soovitustele. Palume antud kontekstis täpsustada,
milliseid soovitusi silmas peetakse. Siseministeeriumi planeeringute
osakond on kohtumistel maavalitsuste planeerijatega esitanud
omapoolse nägemuse viidatud objektide planeerimiseks koostamisel
olevates MP-tes, rõhutades, et eelkõige tuleb lahendada PLS § 7 lg 3 p
10 kohane ülesanne. Juhul, kui see on antud maakonnas otstarbekas,
võib koostatava MP protsessi korraldamisel lähtuda ka PLS §-des 291 ja
§ 292 sätestatust. Palume KSH programmis täpsustada, milliselt on
kavas Järva MP ja KSH puhul teemat käsitleda, et tagada dokumendiga
tutvuvatele osapooltele arusaam MP ja KSH kavandatavast sisust ja
protsessist.

2. Ei ole nõus seisukohaga.

Põhjendus: KMH/KSH hea tava kohaselt esita-
takse esialgne dokumentide/allikate loetelu
samuti juba programmis, kuna see aitab kaasa
mõju ulatuse määramisele (lähteandmed) ning
toob esile eelnevad otsustustasemed (sh milliseid
asutusi tuleb kaasata). Lõplik loetelu tuuakse
ära/dokumendid nimetatakse aruandes. Uue
eelnõu kohaselt on see samuti viidud programmi
etappi. Kuna tegemist on kogu maakonda käsi-
tleva planeeringu koostamisega, siis arvestatakse
kõigi PLS-s nimetatud valdkondade asjakohaseid
riiklikke arengukavasid, uuringuid, analüüse jmt.

Ptk-i 4 on täiendatud riiklike arengukavade
esialgse loeteluga.

3. Tegemist on trükiveaga ja viga on parandatud.

4. Programmi on lisatud viidatud dokumendi
kuupäev ja koostaja (25.06.2014 Martina Proosa,
SiM). Kas ja milliseid uusi objekte Järva
maakonda maakonnaplaneeringu alusel
kavandatakse, selgub MP koostamise käigus.
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5. Palume täiendada KSH programmi peatükki 6 Keskkonnamõju
strateegilise hindamise sisu energeetika valdkonna käsitlusega.
Valdkond on ära märgitud maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades
(ptk 3.3.5, asukohaviide eespool): Käsitleda tuleb energiaressursside
kasutatavuse ning energiatootmise, -ülekande ja -jaotamise
tehnorajatiste, samuti kohalike taastuvate energiaallikate (tuul, päike,
vesi, biogaas, hakkepuit, energiavõsa ja rohtsete energiakultuuride
kasvatamine, jäätmed, koostootmisjaamad, rohemajandus)
maakonnaplaneeringu tasemele vastavat väljundit. Planeeringutega
hõlmatava maa-ala perspektiivse energiakasutuse (tarbimise ja
tootmise) põhimõtete määratlemist käsitleda KSH käigus. Analüüsida
tuleb ka gaasimagistraali kõrgsurve harutorustiku kuni Paideni rajamise
vajadust ja perspektiivikust. Selles küsimuses tuleb kindlasti teha
koostööd AS Eesti Gaasiga. Nõustume lähteseisukohtades esitatud
märkusega, et valdkonda on võimalik käsitleda maakonnaplaneeringu
tasemele vastavalt ja seda tuleb kajastada nii KSH programmis kui ka
aruandes.

6. Programmi peatükis 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu
33. lehekülje ülaosas on esitatud loend sotsiaalsetest ja kultuurilistest
mõjudest, mida käsitletakse mõjude hindamisel; järgnevas lõigus
märgitakse, et käsitletakse ka majanduslikke mõjusid. Selgitame, et
Siseministeeriumi poolt tellitud sotsiaalsete, kultuuriliste ning majan-
duslike mõjude ekspertarvamustes tuuakse välja teemad, mida tuleb
planeeringute koostamisel arvesse võtta. Osalt on tegemist arengu-
trendidega, mida peab arvestama koostatav planeeringulahendus
(näiteks demograafilised protsessid või inimeste liikumisharjumuste
muutumine), osalt mõjudega. Kõigi programmis loetletud valdkondade
käsitlemine ei ole tingimata vajalik kaasnevate mõjude kontekstis,
pigem selgitusena, millistele põhjendustele tuginedes on planeeringu-
lahendus koostatud.

5. Energia tootmise erinevaid viise, sh
taastuvenergeetikat ja kasutamist käsitletakse
MP koostamisel ja KSH läbiviimisel. Ptk-i 6
täpsustati vastavalt, gaasitrassi kajastamine oli
juba antud ptk-s märgitud. Kogu lähteseisu-
kohtade (LS) teksti kopeerimine programmi ei ole
otstarbekas, viide LS-le on programmi vajalikes
ptk-des toodud. Lisaks on ptk-i 5.12 on lisatud
MV-lt saadud info energia liikide kasutamise
tänase seisu kohta.

6. KSH programmi ja aruande koostamisel
käsitletakse neid teemasid, mis on asjakohased
antud maakonnas. KSH programmis on
väljatoodud info, mis tänaste andmete põhjal
teada. KSH aruande koostamisel teemade
käsitlust täpsustatakse.

Lisaks märgime, et SiM-ilt ootasime pigem
sisendit ministeeriumi pädevuses olevate
teemade kohta, mida antud kirjaga ei esitatud.

6. Terviseamet

Põhja talitus

08.08.2014  nr 9.3-4/4920

Rasmus Pruus 6943 723

Põhimõttelise seisukoha Järva maakonnaplaneeringu koostamise kohta
edastas amet 20.02.2014 kirjas nr 1.3-7/738. Palume antud kirjas
välja toodud ja käsitlemist vajavate teemadega KSH programmi
koostamisel arvestada.

Viidatud kirjas nimetatud teemasid käsitletakse
KSH aruandes vastavalt MP tasemele.
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7. Päästeamet

Lääne Päästekeskus

08.07.2014

7.3-4.4 /7252

Meelis Viks

Päästeameti Lääne päästekeskus palub KSH programmi lisada
järgmised punktid ja kajastada järgnevaid teemasid planeeringu
koostamise käigus:

- olemasolevate riskiallikate kaardistamine ja nendest tuleneva
mõju hindamine planeeritavale, sh planeeringualal asuvad või
seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke kemikaale käitlevad
ettevõtted, üleujutusohtlikud alad, kiirgustegevusluba omavad
objektid, ohtlike kemikaalide transporditeed ja kaubajaamad,
gaasitorujuhtmed, ohtlikud teedelõigud, ristmikud, tuleohtlikud
alad, lennuväljad jms;

- tuua välja põhimõtted ja soovitused olulise ruumilise mõjuga ja
suure riskiohuga objektide planeerimise ja paiknemise kohta;

- hinnata ja tagada planeeritava vastavus tuleohutusnõuetele;

- hinnata planeeritava mõju päästetöö toimepidevusele ning kas
planeeritava puhul on tagatud päästetöö teostamise võimalikkus.
Olulise mõjuna päästetöödele saab käsitleda teede sh raudteede
ja ülesõidukohtade ümberplaneerimist, mis toob kaasa
muudatused väljasõiduteekondades ja elupäästevõimekuses.
Samuti võib mainida uute riskide lisandumine (näiteks esimeste
kõrghoonete planeerimine, uute ohtlike kemikaalide käitlemine),
mis loob vajaduse ressursside hankimiseks või
ümberpaigutamiseks jms;

- arvestada töös hädaolukordade riskianalüüside tulemustega (täna
puudub maakondlik riskianalüüs ja selle koostamise kohustus).
Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud neid koostanud
asutuste kodulehtedel ja riiklik riskianalüüsi kokkuvõte
Siseministeeriumi kodulehel.

Päästeameti seisukohtade selgitamiseks riskidega arvestamise osas on
koostatud ruumilise planeerimise käsiraamat, mis on kättesaadav
Päästeameti veebileheküljelt aadressil www.rescue.ee/43421.

MP koostamisel ja KSH läbiviimisel lähtutakse
viidatud käsiraamatust ja SiM kodulehel
avaldatud riikliku riskianalüüsi kokkuvõttest
arvestades MP täpsusastet. Aluseks võetakse
olemasolevad riskianalüüsid, uusi riskianalüüse ei
koostata. KSH programmi ei ole vaja täiendada,
kuna vastav info on ptk-des 5.15 ja 6 juba
toodud.

8. Lennuamet

10.07.2014

4.6-8/14/2201

Andres Lainoja  610 3590
andres.lainoja@ecaa.ee

Lennuametil puudub juriidiline õigus ja pädevus Järva MP KSH
programmi eelnõu sisu osas seisukoha kujundamiseks. Maakonna-
planeeringus palume arvestada piirkonnas asuvate lennuväljade
lähiümbruse piirangupindadega. Samuti tuleb lennundusseaduse § 35
kohaselt Lennuametiga kooskõlastada kõik üle 45 m kõrgust ehitist
hõlmavad detailplaneeringud ja ehitusprojektid.

Nurmsi/Koigi lennuvälja lähiümbruse piirangu-
pindadega arvestatakse MP koostamisel.
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Kohalikud omavalitsused

9. Albu Vallavalitsus

05.08.2014 nr 7-3/591

Taemar Pai
taemar@albu.ee

Parandada lk 25 asuvas tabelis 5 „Järvakandi-Madise“ „Järva-
Madiseks“. Teisi ettepanekuid KSH programmi eelnõu osas ei ole.

Viga on parandatud.

10. Paide Linnavalitsus

07.08.2014

20.3-1.1/1301

Marju-Ly Rebas 383 8632
marje-ly.rebas@paide.ee

1) programmi lisada, et määratakse ka väärtuslikud maastikud;
2) programmis täpsustada, millele koostatakse hoolduskavad;
3) KSH-s tuleb kindlasti käsitleda Järvamaal asuvaid veehaardeid

(puurkaevude sanitaarkaitsevööndid, tööstusest ja muust tegevusest
tulenevad võimalikud ohud ja riskid veehaaretele, jms);

4) eelnõu punktis 5.2. on Järvamaa üldpindalaks märgitud 2461 km2,
joonisel 1 2459,59 km2. Kumb on õige?

5) eelnõu lk 15 viimast lauset korrigeerida nii, et oleks üheselt
mõistetav, et elamuid ega ettevõtteid ei asu 10 aasta tõenäosusega
üleujutusohuga aladel;

6) eelnõu lk 29 punkt 5.13 – KEJHK loodi ülesandega võtta üle
KOVidele jäätmeseaduse ja alamaktidega pandud jäätmehoolduse
alased ülesanded. KSH programm või KSH peaks sisaldama
hinnangut, kas see on õnnestunud ning kui üks KOV ei ole liitunud,
millist mõju see avaldab teistele KOVidele (kui avaldab);

7) eelnõu lk 29 p 5.13 eelviimase lõigu sõnastus kummaline – avada
saab ikka Väätsa prügilat (ilma AS-ta), AS-i Väätsa Prügila saab
asutada või luua;

8) KSH-s tuleb hinnata ka Väätsa prügila tulevikku. Kuna
lõppladestusse jäätmeid praegu peaaegu ei jõua, siis milline saab
olema Väätsa prügila tulevik peale praeguse KOJV lõppu? Kui võidab
vedaja, kes viib jäätmed ise otse Irusse, jääb Väätsa prügila juba
praegu suhteliselt väike sisend veelgi väiksemaks;

9) eelnõule võiks olla lisatud tanklate ja vähemalt linnade puhul ka
tanklate ohualade kaardid;

10) eelnõu lk 32 eelviimane lause sõnastada „Planeeringu koostamisel
selgitatakse välja uute riigikaitselise otstarbega maa-alade
määramise vajadus“;

11) ettepanek eelnõu ptk 7.2. loetelu esimese lause algus sõnastada
järgnevalt „Järva maakonna kõik omavalitsused“. Siis ei ole vastuolu,
kui KSH koostamise käigus mõni omavalitsus tekib või kaob.

1) Lisatud.
2) Täpsustatud.
3) Käsitletakse.
4) Täpsustatud.
5) Korrigeeritud.
6) KSH aruande koostamisel käsitletakse
jäätmekäitluse trende ja arenguid, sh Väätsa
prügila tulevikku.
7) Korrigeeritud.
8) KSH aruande koostamisel käsitletakse
jäätmekäitluse trende ja arenguid, sh Väätsa
prügila tulevikku.
9) Programmi on lisatud (joonis 12) väljavõte
Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardi-
rakendusest: www.rescue.ee/33972. Ohualade
kaart tuuakse vajadusel ära KSH aruandes, kuid
silmas pidades MP taset.
10) Sõnastatud.
11) Sõnastatud.
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11. Koigi Vallavalitsus

08.08.2014 nr 7-5/389

Kaie Altmets 5309 0883
kaie@koigi.ee

Järvamaa MP KSH eelnõu sisus ei käsitleta põhjavee taseme hetke-
olukorda ja muutumist. Lähtuvalt sellest, et põhjaveevarude poolest
Pandivere kõige olulisem piirkond Eestis, maakonna territoorium, asub
suures osas Pandivere nitraaditundlikus piirkonnas (kokku 2382 km2),
esineb palju karstinähte ja pinnakate on õhuke, alla viie meetri, ning
põhjavesi on reostuse eest valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud.
Lisaks on Koigi vallas jäänud mitmed madalamad kaevud kuivaks ja
seda on täheldatud ka lähivallas Karedal, teeb Koigi vald ettepaneku:
Selgitada välja põhjavee taseme hetkeolukord (sh kaasates hindamise
alustesse Tallinn-Tartu-Luhamaa mnt Vodja jõe silla ehitusel tehtud
viga, mille tõttu toimub pidev põhjavee ümberpumpamine), selgitada
alanemise põhjuseid, tuua välja alanemise vältimise
leevendusmeetmeid ja alanemise vältimiseks rakendatavaid meetmeid.

KSH aruandes analüüsitakse põhjavee olukorda
ja seisundi muutust ning määratakse nõuded
ehitamiseks põhjavee survega alal.

12. Türi Vallavalitsus

08.08.2014

7-1.12/2386-1

Ene Mägi

384 8252, 511 8875
ene.magi@tyri.ee

Türi Vallavalitsusel nõustub programmi eelnõu sisuga ega esita
täiendavaid ettepanekuid selle muutmiseks. Teadmiseks:

1. Türi valla üldplaneeringus on kavandatud Türi linna ümbersõidutee
ja selle väljaehitamine etapiviisiliselt.

2. Türi valla üldplaneeringu ja Türi Vallavolikogu 27.08.2008 otsusega
nr 61 on kehtestatud DP Lokuta külla Lokuta ettevõtlusala
kavandamiseks (suurus kokku ca 26 ha, planeeritud 40 äri- ja
tootmismaa liitsihtotstarbega krunti, nende teenindamiseks vajalikud 6
transpordimaa sihtotstarbega krunti ning 3 kaitsehaljastuse rajamiseks
vajalikku üldmaa sihtotstarbega krunti).

3. Türi Vallavolikogu 29.05.2014 otsusega nr 28 on kehtestatud DP Türi
linna Jaama tänava äärde (Saunametsa kalmistuga piirnevale alale)
Türi tavandihoone-krematooriumi kavandamiseks.

Lisaks esitan mõned märkused KSH programmi eelnõu tekstis
esinevate vigade või väiksemate puuduste kohta.

Punkti 5.2 tabelis 2 on ebaõiged andmed Türi valla pindala ja asustus-
üksuste arvu kohta. Türi valla territooriumi suurus on tegelikult 598,82
km2, asustusüksusi on Türi vallas 38 (1 vallasisene linn, 2 alevikku ja
35 küla).

Punkti 5.10 tekstis on märgitud reisirongiliikluse andmed 2012 ja 2013
a võrdluses, mis võib olla eksitav uutes tingimustes. Nimelt korraldab
alates 2014. a Eesti reisirongiliiklust Eesti Liinirongid AS. Seoses
reisirongiliikluse korraldaja muutumisega ning uute rongide kasutusele-
võtuga on oluliselt tihendatud reisirongide liikumisgraafikut Tallinn-

Viidatud planeeringud võetakse teadmiseks MP
koostamisel ja KSH läbiviimisel. KSH programmi
tabelis 2 kajastatud vead on parandatud.

Reisirongiliiklust käsitlev info on pärit Järvamaa
aastaraamatust 2013. Käesoleva aasta muudatusi
kajastatakse ja arvestatakse MP ja KSH aruande
koostamisel.

Nimetatud kavandatavale tanklale on KSH
programmi ptk-s 5.15 viidatud.
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Lelle-Türi-Viljandi raudteeliinil. Punkti tekstis on märkimata, milline on
olnud sellise olulise muudatuse mõju reisirongi kui ühe olulise
ühistranspordiliigi kasutamisele.

Punktis 5.14 on märgitud, et uut tanklat planeeritakse Mäosse. Lisan,
et ka Türi vallas on kehtestatud DP, millega on kavandatud uue tankla
rajamine Türi linnas Tallinna tänava äärde (katastriüksusele
83701:006:0068).

Ettevõtted ja organisatsioonid

13. Paide Vesi AS

28.07.2014

Jaan Madis
jaan@paidevesi.ee

1. Koostatud dokumentidest (lähteseisukohad ja KSH programm) ei
nähtu, et olulist tähelepanu pöörataks veevarustuse ja heitvee
probleemidele.

2. Paide linn on tähtis kohalik keskus ja selle veevarustuse (koos Paide
valla lähiküladega) kui elutähtsa teenuse tagamine võiks olla ka
planeeringus märgitud. Seda nii kvantitatiivse poole pealt, s.o. põhja-
veeressursi säilumise koha pealt ja selle võimalike ohtude analüüs
(kaevandused jms). Samuti põhjavee kvaliteedi säilimise osas,
analüüsides võimalikke ohtusid ja fikseerides piirangud. Praeguse
veehaarde põhjaveeressurss moodustub suhteliselt lokaalselt ja seda
mõjutab veehaarde lähiümbruses toimuv. Veehaarde kohta on
koostanud AS Maves „Paide linna põhjaveevarustuse arendamise
uuringute programmi koostamine” 1998.a, „Paide veehaarde
detailuuring” 1999.a, „Paide uue veehaarde sanitaarkaitseala projekt”
2000.a (Meil on ka igaaastased veehaarde lähikonna seireandmed).
Neis dokumentides on nii analüüs kui ka ettepanekud. Olemasoleva
veehaarde kasutuskõlbulikkuse säilitamine on väga oluline, sest uue
veehaarde rajamine on kehtivas õigusruumis keeruline ja aega ning
ressursse nõudev ülesanne. Kuna soovituslikud sanitaarkaitsealad
ületavad seadusega määratud suurusi, siis peaks need olema koos
kitsendustega fikseeritud planeeringus.

3. Paide Vesi poolt teenindatavates 6 valla suuremates külades on
veevarustus hiljuti rekonstrueeritud ja vastab nõuetele. Need küllaltki
kallid arendused on ette nähtud pikaajaliseks töötamiseks. Siiski sõltub
nende kasutusiga suuresti ümbritsevas keskkonnas toimuvast ja nad
on kergesti kahjustatavad, eriti just põhjavee kvaliteedi osas. Seda eriti
kaitsmata põhjaveega piirkondades (nt Ambla vald). Seal on mõned
aastad tagasi olnud veetarbijate haiguspuhang, mis suure tõenäosu-
sega oli tingitud maapinna saastest. Selliste juhtumite kordumist tuleks
kõikide võimalike vahenditega vältida, sest need võivad põhjustada

Viidatud info võetakse teadmiseks MP koosta-
misel ja KSH läbiviimisel, mille käigus vaadatakse
üle veevarustuse teemad ja riskid. KSH aruandes
käsitletakse vajadusi põhjavee, kui joogivee-
ressursi, kaitsmiseks jmt vastavalt MP tasemele.
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inimkaotusi ja sotsiaalseid probleeme, samuti täiendavaid
majanduslikke kulusid. Mis tuleb lõpptulemusena tarbijatel kinni
maksta.

4. Kujunemisel on Paide linna ja Järvamaa 6 valla reovee ühendatud
käitlemise süsteem. Reovee jääkmuda koondub Paide reoveepuhastisse
ja selle komposteerimisväljakule, seda nii vedelal kui tahendatud kujul.
Samas saab olema võimalik Paide linna rohejäätmete komposteeri-
mine. Paide linnas käesoleval kuul valmiv reoveepuhasti peaks oluliselt
parandama Pärnu jõe keskkonda ja vähenema peaks võimalikud riskid.
Lahendamata on seni jääkmuda komposti kasutamise küsimused.

5. Viimastel aastatel on maakonnas arutusel olnud uute äripiirkondade
(nt Mäo) arendamise küsimused. Nende piirkondade varustamine
veeteenustega nõuab uute ühendustorustike ehitamist. Järvamaal ei
ole meile teadaolevalt planeeringutes ette nähtud trassikoridore vee ja
kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Samas on maaomanikega
ehitustööde projekteerimise faasis asjaõigusest tulenevate kokkulepete
saavutamine keeruline ja selle ajaline kestus võib ületada rahastamis-
tähtajad. Samasse valdkonda kuulu ka näiteks Viraksaare küla
veevarustuse ja kanalisatsiooni võimalik ühendamine Paide linna
võrkudega, mis oleks tehniliselt ja majanduslikult soodsaim alternatiiv,
kuid ühendustorustike rajamine on vajalik teostada mitme omaniku
maal ja kolme omavalitsuse haldusterritooriumil.

6. Planeering peaks nägema ette võimalikult vähese looduskesskonnale
avalduva mõjuga lahendused elanikkonnale maksimaalselt laias piir-
konnas kaasaegsete elukeskkonna teenuste ja äritegevuse tagamise ja
arendamise.



LISA 2

KSH algatamise ja programmi avalikustamise materjalid:

a. KSH algatamise teated

b. KSH programmi avalikustamise teated

c. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri

d. Avalikustamisel laekunud kirjad ja vastuskirjad neile



JARVA MAAVANEM

KORRALDUS

Paide
IG.

.nr.

Jarvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamdju

stratccgilisc hindamise algatamine

,.Vabariigi Valilsusc scadusc" § 84 punkli I. ..Planeerimisseadusc" § ! loikc 5.

.,K.eskkonnamoju liindamise ja kcskkonnajuhlimissiistecmi seaduse1- § 33 loikc 1 punkti 2. § 34

loike 1 ja § 35 liiigetc 2 ja 6 ning Vabariigi Valitsusc 18.07.2013. a korraldusc nr 337
..Maakonnaplanccringule algataminc" alusel:

1. Algatan Jarvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamoju strateegilisc liindamise.

2. Maakonnaplaneeringu keskkonnaniuju slralcegilise liindamise aruannc esitada
Kcskkonnaamelile hcakskiitmiseks tiiljemalt 01. dctsembril 2015.

3. Kdik maakonnaplanccringLi keskkonnamoju strateegilise hindaniiscga seonduvad
materjalid avalikuslada Jiirva Maavalilsusc vecbilchel.

4. Arcngu-ja planeeringuosakonnal avaldada Ecade keskkonnamoju strateegilise hindamise
algatamise kohta Amctlikes Teadaannetes. ajalehes Jarva Teataja ja Jiirva Maavalitsuse
veebilchel.

5. Kaesoleva korraldusc taitmise tagab ja taitmise cesl vastUtab arengu- ja
planccringuosakond.

6. Arakiri korraklusesl saata Kcskkonnaametilc ja Jarvamaa kohalikele omavaliisustele.

7. Konaldusl on voimalik vaidlustada 30 piieva jooksul teatavakstegcniiscst. esitades vaide
Jarva Maavalitsusele haldusmenellusc seaduses satcstalud korras v6i kacbuse Tallinna
Halduskohtule hakkiskohlumcnetkisc seaduslikus siitestatud korras.

Tiina Oraste

Mcrli Virk 385 9664

nierli.virk@jarvamv.ee

Saata: Jarvamaa omavalilsused

Keskkonnaaniel



      

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 30.07.2013 Keskkonnamõju hindamise teated

Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma 18.07.2013 korraldusega nr 337
maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas Järva maavanem 26.07.2013
korraldusega nr 396 Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala hõlmab kogu maakonda ning planeeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise
arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku
lepitud visioonidele ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul,
regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel.
Järvamaa maakonnaplaneeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab
Järva Maavalitsus (Rüütli 25, Paide). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Järva
maavanemal.
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldustega ning
planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Järva Maavalitsuse
veebilehel ja Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (kontaktisikuks Merli Virk, tel
385 9664, e-post merli.virk@jarvamv.ee, tuba nr 216).

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

Ametlikud teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=15276381
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Page 1 of 1Koostatav Järvamaa maakonnaplaneering - Järva Maavalitsus

23.09.2014http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering;jsessionid=104E2AF25E8...



 

Rüütli 25 / 72713 Paide / 385 9601 / info@jarva.maavalitsus.ee / jarva.maavalitsus.ee 

Registrikood 70001188 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugupeetud koostööpartnerid 

 

 Meie 27.08.2014 nr 12-3/2014/1520-1 

  

Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi  

eelnõu avalik väljapanek 

 

 

Teavitame teid Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja arutelu toimumisest 
tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 

lõikele 1. 

Avalik väljapanek kestab 01.-17.09.2014. Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja 

KSH programmiga on võimalik tutvuda tööajal Järva Maavalitsuses (Rüütli 25, Paide) ning 

elektroonselt Järva Maavalitsuse veebilehel http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-

maakonnaplaneering. 

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja avalik arutelu toimub 17.09.2014 algusega 

kl 16.00 Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide). 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute 

koostamise. Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on 

algatatud Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 

üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele. Riiklikud huvid on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja 

valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka 

kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Järva maakonna 

kohta.  

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade koostamisel lähtuti Siseministeeriumi poolt kõigi 

maakonnaplaneeringute jaoks koostatud lähteseisukohtadest. Lähteseisukohti on täiendatud 

arvestades Järva maakonna eripärasid ning laekunud asjakohaseid ettepanekuid. KSH programmi 

koostamisel on arvestatud programmi kohta laekunud asjakohaste märkustega. 

KSH läbiviimine aitab kaasa keskkonnakaalutlustega arvestamisele maakonnaplaneeringu 

koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt KeHJSi § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel 

maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi negatiivseid riigipiiri 

üleseid mõjusid ei ole ette näha. 

Järva maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning maakonnaplaneeringu kehtestaja 

on Järva maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Järva Maavalitus (aadress: Rüütli 25, 72713 

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

Merli Virk. 

http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
mailto:info@jarva.maavalitsus.ee
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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. 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja 

küsimusi kuni 17.09.2014 aadressil Järva Maavalitsus, Rüütli 25, 72713 Paide, või e-posti 

aadressil info@jarva.maavalitsus.ee. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Inge Mihkelsaar 

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja  

maavanema ülesannetes 

 

 

 

 

Sama: Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuri 

ministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaameti Harju-

Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontor, Maa-amet, Maanteeamet, Maanteeameti Ida regioon, 

Muinsuskaitseamet, Põllumajandusameti Järva keskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeameti 

Lääne päästekeskus, Kaitseliidu Järva Malev, Terviseameti Põhja talitluse Järvamaa esindus, 

Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon, Riigimetsa Majandamise Keskus, 

Lennuamet, Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, 

Jõgeva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Albu Vallavalitsus, 

Ambla Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, 

Koeru Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus, Paide Vallavalitsus, Roosna-Alliku Vallavalitsus, Türi 

Vallavalitsus, Väätsa Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, 

Järvamaa Kutsehariduskeskus, SA Järvamaa Arenduskeskus, SA Põhja-Eesti Turism, MTÜ 

Järva Arengu Partnerid, MTÜ Lõuna-Järva koostöökogu, MTÜ Kodukant Järvamaa, MTÜ Kesk-

Eesti Jäätmehoolduskeskus, Järvamaa Ühistranspordi Keskus, AS Mäo Invest, AS Paide Vesi, 

AS Edelaraudtee, AS Elering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 

mailto:info@ramboll.ee
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AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 28.08.2014 Keskkonnamõju hindamise teated
Järva Maavalitsus teatab Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja arutelu toimumisest.
Avalik väljapanek kestab 01.-17.09.2014. Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH
programmiga on võimalik tutvuda tööajal Järva Maavalitsuses (Rüütli 25, Paide) ning
elektroonselt Järva Maavalitsuse veebilehel http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-
maakonnaplaneering.
Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja avalik arutelu toimub 17.09.2014 algusega kl
16.00 Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide).
Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute
koostamise. Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on
algatatud Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise
planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele.
Riiklikud huvid on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades
ning need võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste
langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Järva maakonna kohta.
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade koostamisel lähtuti Siseministeeriumi poolt kõigi
maakonnaplaneeringute jaoks koostatud lähteseisukohtadest. Lähteseisukohti on täiendatud
arvestades Järva maakonna eripärasid ning laekunud asjakohaseid ettepanekuid. KSH programmi
koostamisel on arvestatud programmi kohta laekunud asjakohaste märkustega.
KSH läbiviimine aitab kaasa keskkonnakaalutlustega arvestamisele maakonnaplaneeringu
koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt KeHJSi § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel
maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi negatiivseid riigipiiri
üleseid mõjusid ei ole ette näha.
Järva maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning maakonnaplaneeringu kehtestaja
on Järva maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Järva Maavalitus (aadress: Rüütli 25, 72713
Paide, info@jarva.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Merli Virk.
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.
Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi kuni 17.09.2014 aadressil Järva Maavalitsus, Rüütli 25, 72713 Paide, või e-posti
aadressil info@jarva.maavalitsus.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165 rik.info@just.ee Kasutustingimused
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Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõu avalikustamine
Järva Maavalitsus teatab Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja arutelu toimumisest.

Avalik väljapanek kestab 01.-17.09.2014. Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH
programmiga on võimalik tutvuda tööajal Järva Maavalitsuses (Rüütli 25, Paide) ning
elektroonselt Järva Maavalitsuse veebilehel http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-
maakonnaplaneering.

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja avalik arutelu toimub 17.09.2014 algusega kl 16.00 Järva
Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide).

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigi maakonnaplaneeringute koostamise.
Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Järva
maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise
planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riiklikud huvid
on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse
aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering
koostatakse kogu Järva maakonna kohta.
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade koostamisel lähtuti Siseministeeriumi poolt kõigi maakonnaplaneeringute jaoks koostatud lähteseisukohtadest. Lähteseisukohti on
täiendatud arvestades Järva maakonna eripärasid ning laekunud asjakohaseid ettepanekuid. KSH programmi koostamisel on arvestatud programmi kohta laekunud
asjakohaste märkustega.
KSH läbiviimine aitab kaasa keskkonnakaalutlustega arvestamisele maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt KeHJSi § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH
läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi negatiivseid riigipiiri üleseid mõjusid ei ole ette näha.

Järva maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ning maakonnaplaneeringu kehtestaja on Järva maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Järva Maavalitsus
(aadress: Rüütli 25, 72713 Paide, info@jarva.maavalitsus.ee ), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli Virk.

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

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 17.09.2014 aadressil Järva Maavalitsus, Rüütli 25, 72713
Paide, või e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee.
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Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi avalik arutelu
17. septembril algusega kell 16.00 toimub Järva maavalitsuse IV korruse saalis Järva
maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja avalik arutelu. Osalema on oodatud
kõik, keda teema huvitab.

Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programm on olnud avalikul väljapanekul ettepanekute tegemiseks alates 1. septembrist.
Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pobbol (pildil) ütles, et selle aja jooksul on
laekunud kaks ettepanekut. Oma seisukohti on täpsustanud Keskkonnaamet ja Elering. Aega KSH
programmile ettepanekuid esitada on homseni. Pärast avalikku arutelu KSH programmi eelnõud
täiendatakse lähtuvalt saabunud seisukohtadest ja ettepanekutest ning saadetakse Keskkonnaametile
heakskiitmiseks. Seejärel hakatakse programmi järgi koostama KSH aruannet ja valmib
maakonnaplaneeringu eskiis.

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise
planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele.
Vaata ka: Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu avalikustamine

Lisainfo:

Triin Pobbol
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja
385 9630
triin.pobbol@jarva.maavalitsus.ee

Merli Virk
arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist
385 9664
merli.virk@jarva.maavalitsus.ee

Teate edastas:

Ants Leppoja
nõunik
385 9642
509 7600
ants.leppoja@jarva.maavalitsus.ee
www.jarva.maavalitsus.ee
www.facebook.com/jarvamaa
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Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn

T +372 664 5808
F +372 664 5818
www.ramboll.ee

PROTOKOLL
Projekt Järva maakonnaplaneering (MP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

(KSH)

Teema MP lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu

Kuupäev 17.09.2014

Asukoht Järva Maavalitsus

Koosoleku nr 01

Protokollija Liisi Ventsel

Osalejad Esitatud protokolli lõpus registreerimislehel

Päevakava 1. Sissejuhatus
2. MP lähteseisukohtade tutvustus
3. KSH programmi tutvustus
4. Arutelu, küsimused ja vastused

Kokkuvõte arutelust:

1. Sissejuhatus
Triin Pobbol Järva Maavalitusest juhatas koosoleku sisse ja tutvustas arutelu
päevakava.

2. MP lähteseisukohtade tutvustus
Merli Virk Järva Maavalitusest tutvustas Järva maakonnaplaneeringu lähte-
seisukohti ning andis ülevaate planeeringu koostamisel lahendamist vajavatest
teemadest ja planeeringu koostamise menetluse tegevuskavast.

3. KSH programmi tutvustus
Veronika Verš Ramboll Eesti AS-ist andis ülevaate maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmist ning KSH
programmi eelnõule ja avalikustamise käigus programmile laekunud kirjadest.

4. Arutelu, küsimused ja vastused
Anti Annus (Paide Vallavalitsus): KSH programmi jäätmemajanduse ptk-i lk 30
tuleks lisada, et Paide vallas on kaks keskkonnajaama.

Veronika Verš (Ramboll Eesti AS): Lisame.

Meelis  Viks  (Päästeamet):  Kui  palju  teete  koostööd  omavahel  erinevate
maakondadega planeeringu koostamise menetluse käigus? Nt toime- või
tõmbekeskusi nimetatakse igas maakonnas omamoodi.

Triin Pobbol (Järva Maavalitsus): Oleme kõikides oma naabermaakondades
käinud ja olulisi teemasid arutanud. Tõmbekeskuste ja toimepiirkondadega
seotud mõisteid käsitlevad kõik maakonnad ühiselt vastavalt juhisele. Järva
maakonnas näeme toimepiirkonnakeskusena Paidet ja Türi, tugi-
toimepiirkonnakeskustena Aravetet ja Koerut, ning teeninduskeskusena praegu
olemasolevaid vallakeskuseid + Oisut (tänu tööjõule).

Meelis Viks (Päästeamet): Täna on väga raske neid piirkondi ja keskusi paika
saada ja neid mõista, kuna kasutatakse erinevaid mõisteid.
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Triin Pobbol (Järva Maavalitsus): Juhendi järgi on võimalik teeninduskeskusi jagada veel kolme
kategooriasse, kuid me otsustasime sellest loobuda.

Merli Virk (Järva Maavalitsus): Kui planeeringu menetluse käigus tekib teil veel tähelepanekuid, andke
julgelt teada.

Kuna rohkem küsimusi ei olnud, siis Triin Pobbol tänas arutelul osalejaid ning lõpetas arutelu.
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72713 Paide

Seisukoha andmine Järva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu sisu osas

Lugupeetud proua Oraste

Palusite oma 04.07.2014. a kirjas nr 12-3/2014/1268-1 muuhulgas Haridus- ja Teadusministeeriumi
seisukohta Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu
sisu osas.

Haridus- ja Teadusministeeriumi huvi Järvamaa maakonnaplaneeringu osas seostub asustuse
planeeringuga ja arengutega – koolivõrgu arendamine on otseselt seotud rahvastikuprognoosidega ja
rahvastikuliikumised mõjutavad  ka ümberkorralduste vajadust koolivõrgus. KSH programmi eelnõu kohta on
meil järgmised tähelepanekud.

Peatüki 5 „Mõjutatava keskkonna kirjeldus“ punktis 5.17 on hariduskeskkonda kirjeldatud üldhariduskeskselt.
Elukestva õppe strateegia üks eesmärk on kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks. Oleme
seisukohal, et hariduskeskkonda tuleks kirjeldada ja arendada terviklikult alusharidusest kuni
täiskasvanuhariduseni. Seetõttu leiame, et keskkonnamõjude strateegilise hindamine peaks
hariduskeskkonda analüüsima ja selle mõju elukeskkonnale hindama terviklikult.
Ühtlasi teavitame Teid, et haridusvaldkonda puudutavatest asjakohastest uuringutest saaks
maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitleda Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
tellitud ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt teostatud uuringut „Eesti põhikooli - ja gümnaasiumivõrgu
analüüs aastaks 2020“.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kalle Küttis
koolivõrgu juht

Krõõt Olo 735 4003
Kroot.Olo@hm.ee

Pr Tiina Oraste Teie: 4.07.2014 nr 12-3/2014/1268-1
Järva Maavalitsus Meie: 3.09.2014 nr 8-4/14/4316-2
Rüütli 25
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Haridus- ja Teadusministeerium  Teie 03.09.2014 nr 8-4/14/4316-2 
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Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõust 

 

 

Edastasite oma 03.09.2014 kirjaga nr 8-4/14/4316-2 seisukoha Järva maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi eelnõu haridust käsitleva 

peatüki sisu kohta. 

Käesoleva kirjaga teatame, et Teie poolt viidatud uuring on lisatud KSH programmi peatükis 4 

nimetatud dokumentide ja uuringute nimekirja. Samuti anname teada, et haridusega seonduvat 

käsitletakse põhjalikumalt maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi  aruande 

koostamisel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Oraste 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 
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Ülle Reisman

Saatja: Imre Drovtar <Imre.Drovtar@elering.ee>
Saatmisaeg: 12. september 2014. a. 11:34
Adressaat: jarva.info
Teema: Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek
Manused: Järva maakonnaplanering_ER vastus_nr 11-4_71-2.ddoc

Lugupeetud Järva Maavalitsus 
 
Olete Eleringi poole pöördunud seoses Järva maakonnplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõu avaliku väljapanekuga. 
 
Tutvusime dokumentatsiooniga ning avastasime, et Eleringi seisukohti, mis sai Teile saadetud kirjaga 17. veebruar 
2014 nr 11‐4/2014/71‐2, ei ole kuskil arvesse võetud. Samuti ei ole märget selle kohta, et kiri oleks Teile laekunud. 
 
Saadame käesoleva kirjaga eelpoolmainitud seisukohtade kirja uuesti ning palume neid maakonnaplaneeringu 
uuendamisel arvesse võtta ja ajakohastada nendega seotud informatsioon. 
 
Lugupidamisega, 
Imre Drovtar 
 
Elektrisüsteemi analüütik | Power System Analyst 
Elektrisüsteemi analüüsi talitus | Power System Analysis Division 
Elektrivõrgu planeerimise osakond | System Development Department 
Elering AS|Estonian TSO 
Tel: +372 71 51 240 
Fax: +372 71 51 200 
Email: imre.drovtar@elering.ee 
www.elering.ee 
 
Mõtle enne selle kirja väljatrükkimist loodusele 
Käesolev e-kiri ja/ või selle lisad võivad sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni ning on mõeldud kasutamiseks ainult nimetatud adressaadile. 
Juhul kui Te ei ole selle e-kirja adressaat, siis palume arvestada, et käesoleva e-kirja sisuga tutvumine, kasutamine, avaldamine ja/ või 
levitamine on keelatud. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult võtta ühendust e-kirja saatjaga ning kustutada saadud e-kiri, sellele lisatud 
failid ning koopiad. 
 
Before printing this e-mail, please think about the environment. 
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information that is intended solely for the use of the addressee. If 
you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents is prohibited. If you have received 
this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from your systems. 
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Lp Tiina Oraste Teie 23.01.2014 nr 12-3/2014/156-1
Järva maavalitsus
Rüütli 25 Meie 17. veebruar 2014 nr 11-4/71-2
72713 Paide

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamine ning kohaliku ruumilise arengu vajaduste ja
huvide väljaselgitamine

Lugupeetud Tiina Oraste

Eleringil on käsil Eesti elektrisüsteemi arengukava koostamine aastani 2030. Edastame meile praegu
teada olevate olulisemate olemasolevate (Lisa 1) ning ka kavandatavate tehnilise taristu objektide
asukohad Järva maakonnas, mida tuleks maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse võtta. Kirjaga
edastame ühtlasi olemasolevate liinide shape failid (Lisa 2), mis võimaldab olemasoleva taristu kanda
maakonna vektorkaardile.

Olemasolev 110 kV võrk Järva maakonnas:
Tähis Nimetus Liik Liini algus Liini lõpp Pikkus Järva maakonnas (m)

L101 Aruküla - Tapa ÕL Alajaam "Aruküla" Alajaam "Tapa" 7 046.00
L021 Roosna-Alliku - Aravete ÕL Alajaam "Roosna-Alliku" Alajaam "Aravete" 15 071.68
L020 Paide - Roosna-Alliku ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Roosna-Alliku" 23 845.27
L187 Paide - Rapla ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Rapla" 15 657.00
L132A Paide - Koigi ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Koigi" 16 957.41
L132B Imavere - Koigi ÕL Alajaam "Imavere" Alajaam "Koigi" 11 587.43
L132C Imavere - Põltsamaa ÕL Alajaam "Imavere" Alajaam "Põltsamaa" 6 192.00
L133A Paide - Vändra ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Vändra" 26 675.00
L134A Paide - Suure-Jaani ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Suure-Jaani" 34 107.00
L134AH Türi haru ÕL Liin "Paide - Suure-Jaani" Alajaam "Türi" 49.95
L133AH Türi haru ÕL Liin "Paide - Vändra" Alajaam "Türi" 51.51

Olemasolev 220 kV ja 330 kV võrk Järva maakonnas:
Tähis Nimetus Liik Liini algus Liini lõpp Pikkus Järva maakonnas (m)

L206-1 Püssi - Kiisa ÕL Alajaam "Püssi" Alajaam "Kiisa" 6 081.00
L206-2 Püssi - Kiisa ÕL Alajaam "Püssi" Alajaam "Kiisa" 16 958.00
L506 Rakvere - Kiisa ÕL Alajaam "Rakvere" Alajaam "Kiisa" 26 785.00
L511-1 Aruküla - Balti ÕL Alajaam "Aruküla" Liin "Balti" 6 081.00
L511-2 Aruküla - Balti ÕL Alajaam "Aruküla" Liin "Balti" 17 169.00
L357 Paide - Kiisa ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Kiisa" 15 484.00
L346 Paide - Sindi ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Sindi" 26 254.00
L356 Eesti - Paide ÕL Alajaam "Eesti" Alajaam "Paide" 31 627.00

Kasutatud lühendid: ÕL – õhuliin.

Võrgu perspektiivid aastani 2030 ja edasi

Vastavalt Eleringis koostatavale Eesti elektrisüsteemi arengukavale ja pikaajalistele
investeeringukavale on Järva maakonna elektrivõrgus aastani 2030 ja edasi planeeritud
järgmised võimalikud arengud:

1. 330 kV õhullini L356 Eesti-Paide rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.
2. 330 kV õhuliini L357 Paide-Kiisa rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.
3. 330 kV õhuliini L346 Paide-Sindi rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.
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4. 110 kV õhuliini L132A Paide-Koigi rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.
5. 110 kV õhuliini L132B Koigi-Imavere rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.
6. 110 kV õhuliini L132C Imavere-Põltsamaa rekonstrueerimine olemasolevale õhuliini trassile.

Planeeringu koostamisel tuleks arvestada, et kaardil kujutatakse õhuliini trassi kui joonobjekti, aga
elektriohutusest tulenevalt on piiratud tegutseda õhuliini kaitsevööndis. Kaitsevöönd on erinevaid
elektripaigaldisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamiseks on kitsendatud
selle ala kasutamisvõimalusi, kusjuures kaitsevööndi ulatus sõltub elektripaigaldise pingest. Õhuliini
kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on:

· 35 kV ja 110 kV pingega liinide korral 25 meetrit (liinikoridor 50 m);
· 330 kV pingega liinide korral 40 meetrit (liinikoridor 80 m).

Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest
kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Palume arvestada, et kaasasolevatel kaartidel ei pruugi veel kõiki perspektiivseid liine/alajaamasid
pealekantuna olemas olla, kuna arengukava on alles valmimisjärgus ning koostöös Elektrilevi OÜ-ga
tekivad jooksvalt muudatused, mis on kas kaalumisel või analüüsimisel. Enamus ülalkirjeldatud
projektidest peaks ühel või teisel viisil olema arvesse võetud praegu kehtivates või kehtestatavates
planeeringutes. Samuti saadab Elektrilevi OÜ täpsustavad skeemid ja plaanid nende liitumistega
seotud elektrivõrgu muudatustest.

Lisad:
1. Kaardifail olemasolev elektrivõrk Järva maakonnas (*.pdf formaadis)
2. Olemasolev elektrivõrk Järva maakonnas (*.zip formaadis pakitud shape failid)

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Landsberg
Elektrivõrgu planeerimise osakond
osakonnajuhataja

Imre Drovtar, 71 51 240
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Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadest  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõust 

 

 

Edastasite 12. septembril 2014 saadetud kirjaga omapoolse märkuse Järva maakonnaplaneeringu 

lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile. 

 

Käesolevaga teatame, et Teie poolt 17.02.2014 kirjaga nr 11-4/2014/71-2 edastatud 

seisukohtadega arvestatakse maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi 

aruande ja maakonnaplaneeringu eskiisi koostamisel. Nimetatud dokumentides käsitletakse 

seonduvaid teemasid põhjalikumalt. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Oraste 

Maavanem 

 

 

 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 



Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Inge Mihkelsaar
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
maavanema ülesannetes
Järva Maavalitsus
info@jarva.maavalitsus.ee

Teie 27.08.2014 nr 12-3/2014/1520-1

Meie 16.09.2014 nr HJR 6-8/14/18761-2

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõust

Austatud Inge Mihkelsaar

Oleme tutvunud avalikul väljapanekul oleva Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi eelnõuga ning
soovime täpsustada mõningaid ebakõlasid.

KSH programmi peatükis 5.8 on muuhulgas nimetatud, et maakonnas on 8 hoiuala. See arv ei ole
tõene. Järva maakonnas paikneb 7 hoiuala, need on Jalgsema hoiuala, Määru hoiuala, Preedi jõe
hoiuala, Pärnu jõe hoiuala (Järva maakonnas), Tudre hoiuala, Türi-Karjaküla hoiuala ja Võlingi
oja hoiuala.

Keskkonnaameti käsutuses ei ole planeeringu koostamisel kasutatud keskkonnaregistri Järva
maakonna kaitstavate loodusobjektide väljavõtte tabelit. KSH programmis on esitatud kaitstavate
loodusobjektide kohta ainult arvandmed. Seetõttu ei ole meil võimalik tuvastada, millised
kasutatud andmetest ei ole korrektsed. Seoses Teie esitatud Järva maakonnas asuvate hoiualade
arvuga teostasime, meie kasutada olevaid kaardimaterjale kasutades, kaardianalüüsi.
Kaardianalüüs näitab kahe hoiuala, mis tegelikkuses ei asu Järva maakonnas, osalist kattumist
maakonnaga. Neist ühe hoiuala puhul oli registri tabelandmetes märgitud hoiuala asukohaks ka
Järva maakond. Edastasime registripidajale ettepaneku vea kõrvaldamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Urman
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Harju-Järva-Rapla regioon

Ester Pindmaa 384 8744
ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee

Olavi Randver 384 8685
olavi.randver@keskkonnaamet.ee
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Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regiooni  Järvamaa kontor 

 Teie 16.09.2014 nr HJR 6-8/14/18761 

jarva@keskkonnaamet.ee  

Meie 30.09.2014 nr 12-3/2014/1520-5 

 

 

 

 

Järva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadest ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi eelnõust 

 

 

Esitasite oma 16.09.201. a saadetud kirjaga nr HJR6-8/14/18761-2 Järva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi peatüki 5.8. osas märkuse 

maakonnas asuvate hoiualade arvu kohta. 

Käesoleva kirjaga teatame, et arvestasime teie poolt esitatud märkusega  ning täpsustame KSH 

programmi esitatud ettepaneku kohaselt. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Oraste 

Maavanem 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 
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