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Seisukoha küsimine Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu osas

Austatud Viktor Svjatõšev

Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TJA) tutvus Teie poolt 08.07.2014. a edastatud kirja
„Seisukoha küsimine Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu osas“ ja selle lisaga. TJA-l nimetatud dokumendi osas märkusi ei ole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raigo Uukkivi
Peadirektor

Koopia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Pr Heli Just

Kristina Fuks-Kuus  667 2063
Kristina.Fuks-Kuus@tja.ee
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Hr Viktor Svjatõšev Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
Jõgeva Maavalitsus
info@jogeva.maavalitsus.ee Meie: 15.07.2014 nr 6-3-1/2176

Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist

Lugupeetud härra Svjatõšev

Oleme tutvunud Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmiga ning teatame, et meil puuduvad täiendavad ettepanekud selle sisu osas.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaidi Katus
Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse
juhataja asetäitja

Koopia: info@mkm

Kert Süsmalainen 620 5683
Kert.Sysmalainen@vta.ee
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Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

Meie 24.07.2014 nr JT 6-5/14/1427-4

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmile seisukoht

Olete esitanud Keskkonnaametile seisukoha andmiseks Jõgeva  maakonnaplaneeringu
(edaspidi nimetatud maakonnaplaneering või planeering) keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi eelnõu.

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega on algatatud uute maakonnaplaneeringute
koostamine kõigis maakondades. Jõgeva maavanem algatas 22.08.2013 korraldusega nr 1-
1/1013/454 maakonnaplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Esitame esitatud KSH programmi kohta järgmised märkused ja ettepanekud:

1. Teeme ettepaneku peatükki 5.12 lisada tuuleenergeetika teemaatika, mis aitaks
maakasutuse planeerimisel arvestada tuuleenergia tootmiseks soodsad (energiavõrk,
maastik jne) ja välistatavad (linnukaitsealad, tundlikud objektid, radarid jne) alad.
Programmis küll märgite, et üleriigilises planeeringus eelistatud arendusalasid pole
Jõgevamaale planeeritud, kuid oleme probleemidega juba kokku puutunud, kui tuleb
otsustada üksikjuhtumite tasemel.

2. Peatükis 5.5 lk 15 alguses on sõnastus pisut eksitav. Ordoviitsiumi lubjakivid ei avane
maakonna põhjaosas lausaliselt, vaid suhteliselt väikeses osas maakonna kirdeosas
(vt Maa-ameti geoloogia teenus).

3. Samuti on eksitav peatükis 5.5 esitatud lõik „Peaaegu terve maakonna ulatuses on
põhjavee alad kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Kaitstud põhjaveega alasid esineb paiguti
maakonna idaosas“. Enamikus maakonna kesk- ja idaosas on põhjavesi keskmiselt ja
suhteliselt kaitstud (oluline heitvee käitlemise lahendamisel) ning kaitsmata ja
nõrgalt kaitstud alad on maakonna lääneosas (vt Perens, R. (koostaja) 2001. Eesti
põhjavee kaitstuse kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus,
http://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf).

4. KSH aruandes ja maakonna arengu suunamisel maakonnaplaneeringus tuleks arvestada
ka kinnitatud põhjaveevarudega, et kas see võiks arendustegevust piirata (täiendada ptk
5.5).
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5. Maardlate kasutustingimuste määratlemisel palume kasutada „Ehitusmaavarade
kasutamise riikliku arengukava 2011-2020" ning selgitada, kas maavarade
varustuskindlus on tagatud või problemaatiline. Viimastel aastatel on maakonda
lisandunud uusi karjääre ja varustuskindlus paljudes piirkondades tagatud
aastakümneteks. Seega peaks uute karjääride lisandumine olema väga hästi läbimõeldud.
Planeeringus tuleks  maakonna tasandil leida piirkonnad, kus kaevandamine ei ole
soovitatav ja kus see on eelistatud.

6. Maakonnatasandil teedevõrgu ja teehoolduse planeerimisel tuleks samuti arvestada
olulisemate maardlate paiknemist, arvestades nendest tulenevat suuremat liikluskoormust
ja probleeme (mustkatte vajadus, tolmutõrje jms).

7. Peatükis 5.7 lk 15 kahes esimeses lõigus sisalduv info elupaikade ja liikide seisundi kohta
ei ole tõene ning kuigi tegu on väljavõttega ametlikust riiklikust raportist, siis on
asjakohasem seda mitte sellisena kasutada. Me ei tea kaugeltki kõigi elupaikade seisundit
ja esitatud numbrid/võrdlused on eksitavad.

8. Peatükis 5.9 lk 15 on Siimusti-Kurista maastikukaitseala seisuga 04.06.2014 veel
projekteeritav. Nüüdseks on kaitse-eeskiri kinnitatud (19.06.2014) ja kaitseala peaks
olema teiste MKA-de hulgas ka lk 16. Samuti juhime tähelepanu, et pargid on
maastikukaitseala eritüüp.

9. Teeme ettepaneku KSH programmi täiendada kalastiku rändetõkete temaatikaga ja seda
ka lõhejõgede nimekirja mittekuuluvate, kuid oluliste jõgede puhul (nt Pedja ja Umbusi
jõgi). Kalapääse on neile kohati rajatud, kuid üksikjuhtumite baasil otsustamine ei ole
kokkuvõttes mõttekas ja efektiivne, kui seda ei suunata ühiselt kogu jõe ulatuses.

10. Peatükis 5.13 jääb selgusetuks, kust pärinevad andmed, et aastate lõikes on tööhõive
jäänud 30-40% vahele. Statistikaameti andmetel on tööhõive pigem 48 – 62% vahel (vt
http://www.stat.ee/ppe-45606).

11. Teeme ettepaneku programmi täiendada ka reovee käitluse temaatikaga (puhastid,
reoveekogumisalad jne). Teema võib olla takistuseks või eelduseks arendusobjektide
kavandamisel.

12. Peatükis 7.1 oleks asjakohane nimetada, et KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti
Jõgeva-Tartu regioon (mitte Jõgevamaa kontor).

13. Palume peatükki 7.2 huvitatud isikute nimekirja lisada ka Keskkonnaameti.

14. Palume programmis parandada esinenud trükivead (nt tekstilõikudes joonis 2 ja 3 all,
ning ptk 7.2 Kolga-Jaani valla osas).

Palume KSH programmi täiendamisel arvestada Keskkonnaameti ettepanekutega. Lähtuvalt
senisest praktikast palume programmi materjalides näidata, kuidas on asutustelt laekunud
ettepanekutega arvestatud. See annab olulist teavet nii avalikkusele kui ka järelevalvajale.

KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne ka KSH menetluse õigusaktide
nõuetele vastavuse kontrollimine. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest ja
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programmi avalikustamisest teavitamine. Seetõttu palume detailplaneeringu KSH programmi
heakskiitmiseks esitamisel lisada materjalide hulka ka avalikustamise teated jmt, mis
kiirendab Keskkonnaametil KSH programmi heakskiitmise menetlust.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Helen Manguse
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist

Ivo Ojamäe 730 2252
ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee



Hr Viktor Svjatõšev
Maavanem

 Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

Jõgeva Maavalitsus
info@jogeva.maavalitsus.ee

 Meie 25.07.2014 nr 11-17/14/561-4

Seisukoht Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi osas

Austatud härra Svjatõšev

Olete küsinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS)
§ 36 lõike 3 alusel Keskkonnaministeeriumi seisukohta Jõgeva 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 Jõgeva 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. Seetõttu 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
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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 5.9 tuleb lisada keskkonnaministri 15.06.2004. a määruses nr 73
„Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ loetletud veekogud ja
veekogulõigud. Peatükis 5.10 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.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ado Lõhmus
Asekantsler

Teadmiseks: Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, jogeva@keskkonnaamet.ee

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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Teie  08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

Meie 01.08.14 nr 19-2/14-00098/081

Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH eelnõu

Olete küsinud seisukohta Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu, Ramboll Eesti AS  töö nr 2013-0200, 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 maavarade varustuskindluse tagamist, eraldi välja tuua lubjakivi vajadus ja
varustatus,  maakonnaplaneeringuga  kavandatavate  arenduste osas ja võimalused kogu
Lõuna-Eesti regiooni varustamiseks;

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

5. Maanteeametile teadaolevalt on Tehnilise Järelevalve Ametil soov korrastada
olemasolevaid rongipeatusi selliselt, et oleks tagatud mõistlik juurdepääs rongipeatustele
autoga, rattaga kui ka jalgsi. Lisaks soovitakse leida lahendus rongipeatuste juures
sõiduautode parkimisvõimalusele. Sellest tulenevalt palub Maanteeamet sellele tähelepanu
pöörata Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH-s.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Urm
planeeringute osakonna juhataja

Koopia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Maanteeameti lõuna regioon

Rein.Kallas@mnt.ee



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

Lugupeetud härra Svjatõšev

Vastuseks Teie kirjale, milles palute avaldada seisukohta “Jõgeva 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, antud arvamuste ja seisukohtade
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;

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM

Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

Meie 04.08.2014    nr 9.4-4/6352-1

Hr Viktor Svjatõšev
Jõgeva Maavalitsus,
Suur tn 3, 48306 Jõgeva
info@jogeva.maavalitsus.ee.

Põllumajandusministeeriumi
seisukoht „ Jõgeva
maakonnaplaneeringu“
keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi sisu kohta



- 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

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivari Padar
minister
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Jõgeva Maavalitsus
Suur tn 3
48306 Jõgeva linn Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
info@jogeva.maavalitsus.ee Meie 8.08.2014 nr 12-14

Seisukoha andmine Jõgeva maakonnaplaneeringu
KSH programmi eelnõu sisu kohta

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

Lugupidamisega

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



JÕGEVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT

Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

                         Meie 11.08.2014  nr 12

Seisukoha andmine Jõgeva maakonnaplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH programmi sisu osas ühtset
seisukohta ei kujunda, kuna kõik maakonna omavalitsused esitavad  ise oma ettepanekud lähtuvalt
maakonnaplaneeringu tasandist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Kurg

Juhatuse esimees



Kopli 76
10416 TALLINN

Telefon 696 2236
Faks        696 2237
E-post:    valve@kki.ee

Registrikood 70003106

KESKKONNAINSPEKTSIOON

Viktor Svjatõšev   Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
Jõgeva Maavalitsus

  Meie 11.08.2014 nr -J-6-17/68 - 4

Seisukoht Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu osas

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

Keskkonnainspektsioonil puuduvad märkused ja ettepanekud Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas.

Planeeringute koostamisel on oluline:
- Jälgida looduskaitseseadusest tulenevaid piiranguid ehitamisele;
- jälgida kinnipidamist ehituskeeluvööndist veekogude kaldal;
- juurdepääsude planeerimine ja liikluskorralduse reguleerimine avalike randade juures;
- tootmispiirkondade ja elamumaade osas peaks olema üleminek sujuv, nende
            vahele peaksid jääma puhvertsoonid (mets või looduslik rohumaa).

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Peeter Volkov
peadirektor

Silva Prihodko 696 2268
Silva.Prihodko@kki.ee



 MTÜ Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus Tel: 7762900 Registrikood: 80224334
Kooli tee 25 Fax: 7762909 a/a: 10220047694016
48502 Torma e-post: iejhk@hot.ee AS SEB Pank
Jõgevamaa www.iejhk.ee

Jõgeva Maavalitsus

Suur tn  3 Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

48306 Jõgeva  Meie: 11.08.2014 nr 13

Seisukohtade andmine Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi sisu osas

Eelnõus on välja toodud 2011.a segaolmejäätmete vedajad, AS Ragn-Sells ja AS Veolia

Keskkonnateenused. Kui võtta hetkeolukorda aluseks, siis AS Veolia Keskkonnateenused on

muutnud nime AS Eesti Keskkonnateenused.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastanud)

Triin Pärsim

Juhatuse esimees

Taimi Eesmäe

Tel 5273933







JÕGEVA   KESKUS

Ravila 10 ,  48306  Jõgeva linn ,  Jõgeva  maakond
Tel 77 60351 , faks  77 60351 , www.pma.agri.ee,  jogeva@pma.agri.ee

Jõgeva Maavalitsus
Suur tn 3 Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
48306 JÕGEVA
info@jogeva.maavalitsus.ee Meie: 12.08.2014 nr 14-18/2529-1

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu

Põllumajandusameti Jõgeva keskus on tutvunud maavalitsuse edastatud Jõgeva
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu sisuga, mille
kohta teeme alljärgnevad tähelepanekud.

1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi punkti 3
all on välja toodud ruumilise arengu analüüsi teemade loetelu. Loetelus ei tooda eraldi
välja, millised valdkonnad ning mis ulatuses nende juurde kuuluvad alamvaldkonnad
maakonna ruumilise arengu analüüs käsitleb. Ühe olulise valdkonna või siis
alamvaldkonnana tuleks käsitleda/analüüsida põllumajandust, mis on üks olulisemaid
majandussektoreid Jõgevamaal. Põllumajandusega seotud valdkondade (maakasutus,
tootjad, tootmissuunad, toetuste suundumused ning sellega kaasnevad survetegurid jne)
seosed ja sellega seotud arengusuunad ning keskkonnamõju.

2. Palusite oma 08.07.2014 kirjas teavitada vastavat valdkonda puudutavatest asjakohastest
kavadest, uuringutest vm töödest, mida ei ole KSH programmi eelnõus kirjeldatud ning
mida oleks vajalik käsitleda maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel.
Kuna Jõgevamaa põllumajanduse osakaal ning sellega kaasnevad tendentsid on
keskkonna muutustele olulised, siis maakasutuse seisukohast võiks käsitleda põllumaade
(haritava maa) osakaalu ja üldist olukorda. Antud teema käsitlemisel aitaks kaasa
alamvesikondade maaparandushoiukavad, mis kinnitati põllumajandusministri
07.02.2012 käskkirjaga nr 19.
Kõnealused planeerimisdokumendid on kättesaadavad Põllumajandusameti kodulehel
asukohaga http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424.

Juhime tähelepanu, et tehtud ettepanekud on soovituslikud ning võivad olla kajastatud
alamvaldkonna all, kus käsitletakse väärtuslike põllumajandusmaade hindamist ja selle
metoodikaid. Oluline on, et Jõgevamaaga oluliselt seotud valdkond, saaks põhjalikumalt
kajastatud ning sellega kaasnevad survetegurid keskkonnale saaksid kaardistatud.

Lugupidamisega

Anu Seer
Jõgeva keskuse juhataja
/Allkirjastatud digitaalselt/

Ele Liivamägi 524 5978; ele.liivamagi@pma.agri.ee



Hr Viktor Svjatõšev
Jõgeva Maavalitsus
Suur tn 3
48306 Jõgeva

Teie 07/08/2014 nr 12-3/2014/1157-1

Meie 13.08.2014 nr K-4.2-2/14/13628

Seisukoha küsimine Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu osas

Austatud härra Svjatõšev

Jõgeva Maavalitsus on esitanud Kaitseliidule seisukoha saamiseks Jõgeva
maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu.

Kaitseliidul ei ole täiendavaid ettepanekuid KSH programmi eelnõule. Kaitseministeeriumi poolt
varasemalt Jõgeva Maavalitsusele esitatud ettepanek riigikaitseliste objektide käsitlemise kohta
maakonnaplaneeringus hõlmbab ka Kaitseliidu vajadusi.

Lugupidamisega

[allkirjastatud digitaalselt]

Meelis Kiili
Brigaadikindral
Kaitseliidu ülem

Tuuli Vors 717 9143
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tuuli.vors@kaitseliit.ee



PÄÄSTEAMET
LÕUNA PÄÄSTEKESKUS

Vanemuise 64   Telefon  733 7300
50410 TARTU Faks  733 7327

e-post  louna@rescue.ee

Hr Viktor Svjatõšev Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
Jõgeva Maavalitsus
info@jogeva.maavalitsus.ee Meie: 13.08.2014 nr 7.3-4.2/7430-2

Ettepanekud Jõgeva maakonnaplaneeringu
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu osas

Edastame teile Päästeameti Lõuna päästekeskuse poolsed ettepanekud Jõgeva
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (edaspidi KSH) osas.

KSH peatükkide 5.16 „Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted“ ja 6. „Keskkonnamõju
strateegilise hindamise sisu“ palume arvestada ning juhinduda järgmistest põhimõtetest:

Peatükk 5.16

Käitis, kus kemikaale käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses, on
kemikaaliseaduse tähenduses ohtlik ettevõte. Käitis, kus kemikaale   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. a 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
kaardiserverist ohtlike ettevõtete kaardirakendusest. Osad teistest kemikaale käitlevatest
ettevõtetest on samuti kaardistatud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses „muu
kategooria“ (roheline punkt) all. Tegemist on ettevõtetega, kes kuni 1.10.2011 alammäärade
tõstmiseni kuulusid ohtlike ettevõtete kategooriasse. Selliseid objekte on 400 ja valdavalt (97%)
on tegemist kütusetanklatega.

Maa-ameti kaardirakenduses on Päästeametile teada olevate ohtlike ja suurõnnetuse ohuga
ettevõtete andmed uuendatud viimati 01.06.2014.a. Uuendamine toimub vähemalt 2 korda
aastas. Käesoleval hetkel ei ole veel uuendatud „muude ettevõtete“ andmeid.

Sellest lähtuvalt soovitame välja tuua vaid suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete detailsed
andmed. Viitena võib välja tuua, et maakonnas on veel teisigi ettevõtteid, kus on kasutusel
kemikaalid, kuid neid on alammäärast väiksemas koguses.
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Jõgevamaal on 1 suurõnnetuse ohuga ettevõte (Kemikaaliseaduse § 6 lg 3) ning 4 ohtlikku
ettevõtet (Kemikaaliseaduse § 6 lg 1).

Suurõnnetuse ohuga ettevõte tegeleb väetiste ja põllumajanduskemikaalide ladustamise, jae-
ning hulgimüügiga. Ohtlikest ettevõtetest kaks on tanklad (mh vedelgaas) ning kaks katlamaja.

Tabel: Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

Ettevõtte nimi Ohtlikuse
kategooria

kemikaalide loetelu ja
maksimaalsed kogused
(tonnides)

ohuala
raadius
(meetrites)

KOV nimi

Agrochema Eesti OÜ
B-kategooria
suurõnnetuse
ohuga

Ammooniumnitraat(4950) 800 Jõgeva linn

Adven Eesti AS Pajusi
Katlamaja Ohtlik Põlevkiviõli VKG C (85) 35 Põltsamaa linn

Põltsamaa Felix AS
(Adven) katlamaja Ohtlik Põlevkiviõli VKG C (85) 41 Põltsamaa linn

Alexela Oil AS Põltsamaa
automaattankla Ohtlik

Bensiin (26)
Diisel (46)
Propaan-butaan (4,42)

384 Põltsamaa vald

Alexela Oil AS Jõgeva
automaattankla Ohtlik

Bensiin (48)
Diisel (13)
Vedelgaas (4.06)

424 Jõgeva linn

Peatükis on viidatud ka Jõgeva maakonna 2007 .a päästevaldkonna hädaolukordade
riskianalüüsile. Leiame, et antud dokumendis välja toodud andmed ei ole ajakohased ega anna
piisavat ülevaadet ja statististilist mõõdet. Soovitame antud analüüsi asemel viidata ja kasutada
järgnevaid hädaolukordade riskianalüüse: suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes
või muus tööstus- või laohoones, üleujutus tiheasustusalal, raskete tagajärgedega õnnetus
maanteel, raskete tagajärgedega õnnetus raudteel, riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus,
õnnetus torujuhtmega (gaasi ja kütusetransport). Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud
neid koostanud asutuste kodulehtedel ja riiklik riskianalüüsi kokkuvõte Siseministeeriumi
kodulehel. Lisaks soovitame teil eelnimetatud riskianalüüse kasutada neid teemasid käsitlevates
peatükkides, mitte koondada seda infot ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete osas ülevaadet
andvas peatükis.

Peatüki viimases lõigus toodu (riskiallikad) soovitame lisada peatükki 6, kuna antud info ei ole
otseselt seotud ohtlike ja suurõnnetuseohuga ettevõtete temaatikaga.

Peatükk 6.

Lisada üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade juurde ka arvestamine
Päästeameti poolt esitatud ettepanekutega komandode ja demineerimistööde jaoks maade
eraldamise osas (vt Lõuna päästekeskuse kiri 25.02.2014 .a nr 7.3-4.2/763).
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KSH programmi heakskiitmisel palume Lõuna päästekeskust teavitada meie seisukohtadega
mittearvestamise põhjendustest. Ühtlasi palume meile enne planeeringu kooskõlastusprotsessi
esitada arvamuse avaldamiseks KSH aruanne.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Klaos
keskuse juht

Tambet Vodi 5326 9212; 733 7325
tambet.vodi@rescue.ee





Palamuse Vallavalitsus

__________________________________________________________________________________

Kooli 4 Tel 776 2444 ak EE762200001120055303
Palamuse Faks 776 2450 Swedbank
49226 JÕGEVA MAAKOND rg-kood 75003140 kood 767
E-post: vald@palamuse.ee

Jõgeva maavanem                Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1
Suur 3
48306 JÕGEVA                Meie: 14.08.2014 nr 7-2/574

Seisukoha andmine Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas

Palamuse Vallavalitsus on seisukohal, et Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu  on sobilik ja lisaettepanekuid ei ole.

Lugupidamisega

Urmas Astel
vallavanem

Aivar Kolberg 776 2445







PÕLTSAMAA VALD
VALLAVALITSUS

Viljandi mnt 3 Tel 776 6999 Rg-kood 75023496 SEB Pank
48103 Põltsamaa E-post: info@poltsamaavv.ee TP kood 229101 EE891010152000031001
www.poltsamaavv.ee Swedbank

EE252200221051016848

Jõgeva Maavalitsus
info@jogeva.maavalitsus.ee Teie 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

Meie 15.08.2014 nr 7-6/622-2

Seisukoha andmine Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
sisu osas

Põltsamaa Vallavalitsus olles analüüsinud Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH programmi sisu,
nõustub üldjoontes avaldatuga.

Samas teeme ettepaneku lisada programmile järgmine teema:
Keskkonnaameti hüperaktiivne tegevus uute hoiualade, piiranguvööndite, püsielupaikade
piiranguvööndite jne moodustamisel on muutunud kurnavaks nii kohalikule majandusele kui ka
KOV eelarvetele. Kas see kõik on sellises ulatuses põhjendatud, on selgusetu.
Lisaks looduskaitsealadele on näiteks Põltsamaa vallas 01.01.2014 aasta seisuga selliseid
piirangualasid 4283 hektarit. Põhjenduseks on salastatud I või II kaitsekategooria taimeliik või
elusolend. Suure tõenäosusega aga just senine metsa majandamine ongi soodustanud selle taime-,
looma- või linnuliigi antud asukohas paiknemise. Võib järeldada, et metsa majandamine, puude
raie, võsa lõikamine, puude istutamine on liigile soodsalt mõjunud.
Uus olukord võib aga tuua kaasa just vastupidise efekti. Ei ole kindel, et metsisele meeldib
võsastunud-soostunud tihnik. Kas metsa mädanemine on keskkonnale kasulikum? Piirangute
kehtestamine toimub kiiresti, aegajalt subjektiivselt, kuid nende mahavõtmine on suhteliselt
võimatu missioon. Kui taim on uues keskkonnas hävinud või elusolend uue elukoha valinud, ei
võeta piirangut maha.
Siit ettepanek, hinnata olukorda kas keskkonnale on kasulikum mädanev-soostuv mets, kus
kunagi ehk oli-elas keegi, või hooldatud-majandatud mets kuhu võivad elama asuda uued liigid.
Maakonnaplaneeringu kaudu piirangute seadmisele piirangute seadmine oleks teema eesmärk.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Toivo Tõnson
vallavanem

Ain Valu 7766985
ain.valu@poltsamaavv.ee



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

Jõgeva Maavalitsus
Suur 3
48306 Jõgeva

Teie: 08.07.2014
nr 12-3/2014/1157-1

Meie: 19.08.14
nr 1.10-17/14-00555/039

Seisukoha andmine

Kooskõlastame Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu Maanteeameti märkustega arvestamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisad: Maanteeameti 01.08.2014. a kiri nr 19-2/14-00098/081.

Taivo Linnamägi
6256439  Taivo.Linnamagi@mkm.ee















info@jogeva.maavalitsus.ee
Teie: 08.07.2014 nr 12-3/2014/1157-1

-1.20/102

Vastus taotlusele

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

seisukohta.

Annate oma kirjas teada, et KSH programmi koostamisel on arves
saadetud kirjadele nr 12-3/2014/155-1, 12-3/2014/156-1 ja 12-3/2014/160-1 Seisukohtade

 esitatud asjakohaste arvamustega.
RMK andis oma seisukoha 18.02.2014 kirjas nr 102, millega
planeeringu koostamisel arvestada. T iendavaid
KSH programmi sisu osas RMK-l lisada ei ole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Timberg
Juhatuse liige

Ere Kaaristu
676 7345



PAJ USI  VALLA VALIT SUS

Pajusi Vallavalitsus    Telefon 776 4195 a/k EE961010152000030002
Vallamaja        e-post info@pajusi.ee SEB  401
Kalana küla Pajusi valla kood 75012529
48205  Jõgeva maakond www.pajusi.ee

Viktor Svjatõšev Teie 08.07.2014 nr12-3/2014/1157-1
Jõgeva Maavalitsus
info@jogeva.maavalitsus.ee Meie 26.08.2014 nr 7-6/470-1

Pajusi Vallavolikogu 21. augusti 2014 otsus nr 34 „Seisukoha andmine Jõgeva
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas“

Jõgeva Maavalitsus on esitanud 08.07.2014 Pajusi Vallavalitsusele keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimise seaduse § 36 lg 3 kohaselt arvamuse saamiseks Jõgeva maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.

Pajusi Vallavalitsus edastab Pajusi Vallavolikogu 21. augusti 2014 otsuse nr 34 „Seisukoha andmine
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas“.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Reet Alev
Vallavanem
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Ülevaade Jõgeva MP KSH programmi eelnõu kohta laekunud ettepanekutest

Jrk
nr

Asutus, kirja kp, nr ja
koostaja Kirja sisu Maavalitsuse/KSH eksperdi kommentaar

Ministeeriumid ja nende haldusala asutused

1. Keskkonnaministeerium

25.07.2014

11-17/14/561-4

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 Jõgeva
maakonnaplaneeringu koostamisel tähelepanu pöörata põhjavee
kaitstusele, olemasolevatele keskkonnaministri poolt kinnitatud põhja-
veevarudega aladele, veehaaretele, põhjaveekogumite vee seisundile,
jääkreostusaladele ja -objektidele ning koostatud veemajandus-
kavadele (VMK). 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. Seetõttu 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 VMK-ga
kehtestatud pinna- ja põhjaveekogumite keskkonnaeesmärkide
saavutamist. VMK-d perioodideks 2010-2015 on kättesaadavad KeM-i
koduleheküljel (www.envir.ee/vmk). Alates 2015. aasta algusest on
kättesaadav ka VMK eelnõu 2016-2021. VMK koostamise käigus tehtud
analüüsid ja ülevaated on kättesaadaval KeM-i 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 5.5 on Jõgeva 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).

KSH programmi peatükki 5.9 tuleb lisada keskkonnaministri
15.06.2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistu“ loetletud veekogud ja veekogulõigud.

On lisatud.
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Asutus, kirja kp, nr ja
koostaja Kirja sisu Maavalitsuse/KSH eksperdi kommentaar

Peatükis 5.10 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.

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 KeM-i 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.

KSH programmi ptk-i 5.5 täpsustati - maakonnas ei asu viidatud
andmete kohaselt ühtegi üleujutusohupiirkonda ja üleujutusohuga
seotud riskipiirkonda.

2. Keskkonnaamet

Jõgeva-Tartu regioon

24.07.2014

JT 6-5/14/1427-4

Teeme ettepaneku peatükki 5.12 lisada tuuleenergeetika teemaatika,
mis aitaks maakasutuse planeerimisel arvestada tuuleenergia
tootmiseks soodsad (energiavõrk, maastik jne) ja välistatavad
(linnukaitsealad, tundlikud objektid, radarid jne) alad. Programmis küll
märgite, et üleriigilises planeeringus eelistatud arendusalasid pole
Jõgevamaale planeeritud, kuid oleme probleemidega juba kokku
puutunud, kui tuleb otsustada üksikjuhtumite tasemel.

Energia tootmise erinevaid viise, sh taastuvenergeetikat ja
kasutamist käsitletakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel. Ptk-i 6
täpsustati vastavalt.
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Ivo Ojamäe 730 2252
ivo.ojamae@keskkonnaam
et.ee

Peatükis 5.5 lk 15 alguses on sõnastus pisut eksitav. Ordoviitsiumi
lubjakivid ei avane maakonna põhjaosas lausaliselt, vaid suhteliselt
väikeses osas maakonna kirdeosas (vt Maa-ameti geoloogia teenus).

Sõnastus on täpsustatud.

Samuti on eksitav ptk-s 5.5 esitatud lõik „Peaaegu terve maakonna
ulatuses on põhjavee alad kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Kaitstud
põhjaveega alasid esineb paiguti maakonna idaosas“. Enamikus
maakonna kesk- ja idaosas on põhjavesi keskmiselt ja suhteliselt
kaitstud (oluline heitvee käitlemise lahendamisel) ning kaitsmata ja
nõrgalt kaitstud alad on maakonna lääneosas (vt Perens, R. (koostaja)
2001. Eesti põhjavee kaitstuse kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti
Geoloogiakeskus, www.envir.ee/sites/default/files/
kaitstusekaart400.pdf). KSH aruandes ja maakonna arengu suunamisel
maakonnaplaneeringus tuleks arvestada ka kinnitatud põhjavee-
varudega, et kas see võiks arendustegevust piirata (täiendada ptk 5.5).

Sõnastus on täpsustatud vastavalt märkusele.

Ettepanekut arvestatakse ja teemat käsitletakse maakonna
sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi koostamisel
MP tasemest lähtuvalt.

Maardlate kasutustingimuste määratlemisel palume kasutada
„Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020" ning
selgitada, kas maavarade varustuskindlus on tagatud või
problemaatiline. Viimastel aastatel on maakonda lisandunud uusi
karjääre ja varustuskindlus paljudes piirkondades tagatud
aastakümneteks. Seega peaks uute karjääride lisandumine olema väga
hästi läbimõeldud. Planeeringus tuleks maakonna tasandil leida
piirkonnad, kus kaevandamine ei ole soovitatav ja kus see on
eelistatud. Maakonnatasandil teedevõrgu ja teehoolduse planeerimisel
tuleks samuti arvestada olulisemate maardlate paiknemist, arvestades
nendest tulenevat suuremat liikluskoormust ja probleeme (mustkatte
vajadus, tolmutõrje jms).

Ettepanekut arvestatakse ja teemat käsitletakse maakonna
sotsiaal-majandusliku ja ruumilise arengu analüüsi koostamisel
MP tasemest lähtuvalt.

Peatükis 5.7 lk 15 kahes esimeses lõigus sisalduv info elupaikade ja
liikide seisundi kohta ei ole tõene ning kuigi tegu on väljavõttega
ametlikust riiklikust raportist, siis on asjakohasem seda mitte sellisena
kasutada. Me ei tea kaugeltki kõigi elupaikade seisundit ja esitatud
numbrid/võrdlused on eksitavad.

MP koostamisel ja KSH läbiviimisel kasutatakse kättesaadavaid ja
ametlikke andmeid. Kui mõne asutuse teada ei ole ametlikud
andmed korrektsed, siis tuleb esitada korrektne teave ning valed
andmed avalikest andmeallikatest kustutada.

Peatükis 5.9 lk 15 on Siimusti-Kurista maastikukaitseala (MKA) seisuga
04.06.2014 veel projekteeritav. Nüüdseks on kaitse-eeskiri kinnitatud
(19.06.2014) ja kaitseala peaks olema teiste MKA-de hulgas ka lk 16.
Samuti juhime tähelepanu, et pargid on maastikukaitseala eritüüp.

KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.
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Teeme ettepaneku KSH programmi täiendada kalastiku rändetõkete
temaatikaga ja seda ka lõhejõgede nimekirja mittekuuluvate, kuid
oluliste jõgede puhul (nt Pedja ja Umbusi jõgi). Kalapääse on neile
kohati rajatud, kuid üksikjuhtumite baasil otsustamine ei ole kokku-
võttes mõttekas ja efektiivne, kui seda ei suunata ühiselt kogu jõe
ulatuses.

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

Peatükis 5.13 jääb selgusetuks, kust pärinevad andmed, et aastate
lõikes on tööhõive jäänud 30-40% vahele. Statistikaameti andmetel on
tööhõive pigem 48-62% vahel (vt www.stat.ee/ppe-45606).

Ptk-i 5.14 on ajakohastatud vastavalt maakonna sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu analüüsile.

Teeme ettepaneku programmi täiendada ka reovee käitluse
temaatikaga (puhastid, reoveekogumisalad jne). Teema võib olla
takistuseks või eelduseks arendusobjektide kavandamisel.

Teemat käsitletakse maakonna sotsiaal-majandusliku ja ruumilise
arengu analüüsi koostamisel MP tasemest lähtuvalt.

Peatükis 7.1 oleks asjakohane nimetada, et KSH järelevalvet teostab
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (mitte Jõgevamaa kontor).

Palume peatükki 7.2 huvitatud isikute nimekirja lisada ka
Keskkonnaameti.

Palume programmis parandada esinenud trükivead (nt tekstilõikudes
joonis 2 ja 3 all, ning ptk 7.2 Kolga-Jaani valla osas).

Palume KSH programmi täiendamisel arvestada Keskkonnaameti
ettepanekutega. Lähtuvalt senisest praktikast palume programmi
materjalides näidata, kuidas on asutustelt laekunud ettepanekutega
arvestatud. See annab olulist teavet nii avalikkusele kui ka
järelevalvajale. KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on KSH järelevalvaja
ülesanne ka KSH menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse
kontrollimine. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest
ja programmi avalikustamisest teavitamine. Seetõttu palume KSH
programmi heakskiitmiseks esitamisel lisada materjalide hulka ka
avalikustamise teated jmt, mis kiirendab KeA-il KSH programmi
heakskiitmise menetlust.

KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.

KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.

KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.

Hea tava kohaselt näidataksegi ja esitataksegi – seega,
märkustega arvestamist on näidatud käesolevas tabelis ning
avalikustamise kuulutuste/teadete koopiad lisatakse programmile
(sh KSH juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid) selle
heakskiitmisele esitamisel.

3. Riigimetsa Majandamise
Keskus

22.08.2014

3-1.20/102

Annate oma kirjas teada, et KSH programmi koostamisel on arvestatud
22.01.2014 välja saadetud kirjadele nr 12-3/2014/155-1, 12-
3/2014/156-1 ja 12-3/2014/160-1 „Seisukohtade küsimine Jõgeva
maakonnaplaneeringu koostamiseks“ esitatud asjakohaste
arvamustega. RMK andis oma seisukoha Jõgeva Maavalitsusele
18.02.2014 kirjas nr 102, millega planeeringu koostamisel arvestada.

Võetakse teadmiseks MP koostamisel.
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Ere Kaaristu 676 7345 Täiendavaid ettepanekuid Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH
programmi sisu osas RMK-l lisada ei ole.

4. Põllumajandus-
ministeerium

04.08.2014

9.4-4/6352-1

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 MV-dele ja SiM-ile, antud
arvamuste ja seisukohtade 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;

- 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;

- 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;

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

Väärtuslikud põllumajandusmaad ning üldised ja tasakaalustavad
meetmed nende säilimiseks ja kasutamiseks määratakse MP
koostamise käigus. Jõgeva maakonnas on eraldi töö selleks
väärtuslike põllumajandusmaade määratlemiseks juba tehtud
(viide analüüsile on toodud KSH programmi ptk-des 5.11.3 ja 6)
ning analüüs on leitav MV kodulehelt
(https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-
maakonnaplaneering). Lisaks arvestatakse aasta lõpul valmiva
tööga, mille on tellinud Põllumajandusministeerium.

Maaparandussüsteemide toimimist tuleb arvestada edasise
maakasutuse planeerimisel (üld- ja detailplaneeringute
koostamisel). Teemat ei analüüsita MP koostamisel. Vajadusel
võib KSH aruandes ära tuua viidatud nõude.

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. Põllumajandusamet

Jõgeva keskus

12.08.2014

14-18/2529-1

Ele Liivamägi 524 5978
ele.liivamagi@pma.agri.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH)
programmi punkti 3 all on välja toodud ruumilise arengu analüüsi
teemade loetelu. Loetelus ei tooda eraldi välja, millised valdkonnad
ning mis ulatuses nende juurde kuuluvad alamvaldkonnad maakonna
ruumilise arengu analüüs käsitleb. Ühe olulise valdkonna või siis
alamvaldkonnana tuleks käsitleda/analüüsida põllumajandust, mis on
üks olulisemaid majandussektoreid Jõgevamaal. Põllumajandusega
seotud valdkondade (maakasutus, tootjad, tootmissuunad, toetuste
suundumused ning sellega kaasnevad survetegurid jne) seosed ja

Põllumajanduse teemaga arvestatakse nii MP koostamisel kui KSH
läbiviimisel. Põllumajandust, kui maakonna jaoks olulist
valdkonda, käsitletakse maakonna sotsiaal-majandusliku ja
ruumilise arengu analüüsis. Põllumajandusest tulenevaid mõjusid
käsitletakse KSH aruandes.
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sellega seotud arengusuunad ning keskkonnamõju.

Palusite oma 08.07.2014 kirjas teavitada vastavat valdkonda
puudutavatest asjakohastest kavadest, uuringutest vm töödest, mida ei
ole KSH programmi eelnõus kirjeldatud ning mida oleks vajalik
käsitleda maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel. Kuna
Jõgevamaa põllumajanduse osakaal ning sellega kaasnevad tendentsid
on keskkonna muutustele olulised, siis maakasutuse seisukohast võiks
käsitleda põllumaade (haritava maa) osakaalu ja üldist olukorda. Antud
teema käsitlemisel aitaks kaasa alamvesikondade maaparandus-
hoiukavad, mis kinnitati põllumajandusministri 07.02.2012 käskkirjaga
nr 19. Kõnealused planeerimisdokumendid on kättesaadavad
Põllumajandusameti kodulehel asukohaga
www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424.

Juhime tähelepanu, et tehtud ettepanekud on soovituslikud ning võivad
olla kajastatud alamvaldkonna all, kus käsitletakse väärtuslike
põllumajandusmaade hindamist ja selle metoodikaid. Oluline on, et
Jõgevamaaga oluliselt seotud valdkond, saaks põhjalikumalt kajastatud
ning sellega kaasnevad survetegurid keskkonnale saaksid kaardistatud.

Väärtuslikud põllumajandusmaad ning üldised ja tasakaalustavad
meetmed nende säilimiseks ja kasutamiseks määratakse MP
koostamise käigus. Jõgeva maakonnas on eraldi töö selleks
väärtuslike põllumajandusmaade määratlemiseks juba tehtud
(viide analüüsile on toodud KSH programmi ptk-des 5.11.3 ja 6)
ning analüüs on leitav MV kodulehelt
(https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-
maakonnaplaneering). Lisaks arvestatakse aasta lõpul valmiva
tööga, mille on tellinud Põllumajandusministeerium.

6. Siseministeerium

19.08.2014

13-4/92-2

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

1. Seisukoha küsimiseks esitatud dokumendist moodustab enam kui
poole Jõgeva maakonna looduslike, demograafiliste, maakasutuslike,
kultuuriliste ning majanduslike tingimuste kirjeldus (18-l leheküljel 33-
st). Peame ebaproportsionaalseks ulatusliku keskkonnakirjelduse
esitamist KSH programmis ning rõhutame, et KeHJS § 40 lg 4 p 3
kohaselt on kirjeldus KSH aruande, mitte programmi kohustuslik osa.
Leiame, et niivõrd ulatusliku kirjelduse esitamine KSH programmi koos-
seisus 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 tähele-
panu vajavad ning programmi peatükki 6 Keskkonnamõju strateegilise
hindamise sisu vastavalt täiendada. Osades peatüki 5 Mõjutatava
keskkonna kirjeldus alapeatükkides (5.5, 5.12, 5.15) on lühidalt
selgitatud, kuidas kavatsetakse tänast olukorda KSH teostamisel
arvesse võtta. Palume vastavat käsitlust laiendada ka muudele peatüki
5 alapeatükkidele, sidudes vastava analüüsi programmi peatükiga 6
Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu. Soovitame keskkonna-

1. Ei ole nõus seisukohaga.

Põhjendus: Kohustuslikud teemad, mis on keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS)
nimetatud, on KSH programmis toodud. Hea tava kohaselt käsitle-
takse programmis rohkem kui seaduse miinimumnõuded.
Maakonnast üldise kirjelduse äratoomine iseloomustab maakonda
tervikuna ning annab ülevaate maakonna peamistest teemadest,
mida MP koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitleda tuleb. Samuti
tulevad nimetatud ülevaate esitamisega juba programmi etapis
välja ka võimalikud vead alusandmetes (mida ei ole otstarbekas
hakata parandama siis, kui hindamine on juba nende alusandmete
põhjal tehtud). 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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kirjeldus vormistada programmi lisana, võimaldamaks avalikkusel ja
puudutatud osapooltel hõlpsamini tutvuda koostatava MP dokumen-
tatsiooniga. 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 seda järgida ka KSH programmi edasisel menetlemisel.

2. Sarnaselt palume täiendada KSH programmi ptk 4 Maakonna-
planeeringu seos teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega,
näidates, millisel kujul varasemaid dokumente KSH koostamisel
arvestatakse. KeHJS § 40 lg 4 p 2 kohaselt tuleb olulised seosed
asjakohaste planeerimisdokumentidega esitada KSH aruandes. Juhul
kui seda tehakse KSH programmis, palume selgitada ka peamisi
seoseid varasemate strateegiliste arengudokumentide, koostatava MP
ning KSH vahel, et dokumendiga tutvujal oleks võimalik aru saada,
millisel kujul dokumente KSH koostamisel arvestatakse. Üleriigilistest
arengudokumentidest on soovitav arvestada ka Eesti regionaalarengu
strateegiaga 2014-2020, mis on leitav Siseministeeriumi veebilehel.

3. KSH programmi peatükis 5.1 Mõjuala ulatus on välja toodud, et
KSHs käsitletakse ajalise perioodina 2030+. Leiame, et MP kui pika-
ajaline 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 SiM-i soovitustele. Palume antud kontekstis täpsustada,
milliseid soovitusi silmas peetakse. SiM-i planeeringute osakond on
kohtumistel maavalitsuste planeerijatega esitanud omapoolse näge-
muse 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
Jõgeva 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 esitatakse 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 ja vastavad seosed MPga tuuakse
ära/dokumendid nimetatakse KSH aruandes. Uue KeHJS eelnõu
kohaselt on see samuti viidud programmi etappi. Kuna tegemist
on kogu maakonda käsitleva planeeringu koostamisega, siis
arvestatakse kõigi PLS-s nimetatud valdkondade asjakohaseid
riiklikke arengukavasid, uuringuid, analüüse jmt.

Ptk-i 4 on täiendatud riiklike arengukavade loeteluga.

3. KSH käsitleb sama, mis MP ehk 2030+ (vt KeHJS § 40) ning
olenevalt konkreetse mõju kestusest, mis selgub täpsemalt KSH
aruande koostamisel.

4. Programmi on lisatud viidatud dokumendi kuupäev ja koostaja
(25.06.2014 Martina Proosa, SiM). Kas ja milliseid uusi objekte
Jõgeva maakonda maakonnaplaneeringu alusel kavandatakse,
selgub täpsemalt MP koostamise käigus.



Ülevaade Jõgeva MP KSH programmi eelnõu kohta laekunud ettepanekutest

8

Jrk
nr

Asutus, kirja kp, nr ja
koostaja Kirja sisu Maavalitsuse/KSH eksperdi kommentaar

5. Palume täiendada KSH programmi peatükki 6 Keskkonnamõju
strateegilise hindamise sisu energeetika valdkonna käsitlusega.
Valdkond on ära märgitud maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades
(ptk 2.3.7, asukohaviide eespool): Käsitleda tuleb energiaressursside
kasutatavuse ning energiatootmise, -ülekande ja -jaotamise tehno-
rajatiste, samuti kohalike taastuvate energiaallikate (tuul, päike, vesi,
biogaas, hakkepuit, energiavõsa ja rohtsete energiakultuuride
kasvatamine, jäätmed, koostootmisjaamad, rohemajandus) MP
tasemele vastavat väljundit. Planeeringutega hõlmatava maa-ala
perspektiivse energiakasutuse (tarbimise ja tootmise) põhimõtete
määratlemist käsitleda KSH käigus. Nõustume lähteseisukohtades
esitatud märkusega, et valdkonda on võimalik käsitleda MP tasemele
vastavalt, seda tuleb kajastada nii KSH programmis kui ka aruandes.

6. Programmi peatükis 6 Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu lk
27 alaosas on esitatud loend sotsiaalsetest ja kultuurilistest mõjudest,
mida käsitletakse mõjude hindamisel; järgnevas lõigus märgitakse, et
käsitletakse ka majanduslikke mõjusid. Selgitame, et SiM-i poolt
tellitud sotsiaalsete, kultuuriliste ning majanduslike mõjude ekspert-
arvamustes tuuakse välja teemad, mida tuleb planeeringute
koostamisel arvesse võtta. Osalt on tegemist arengutrendidega, mida
peab arvestama koostatav planeeringulahendus (näiteks demo-
graafilised 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.

5. Energia tootmise erinevaid viise, sh taastuvenergeetikat ja
kasutamist käsitletakse MP koostamisel ja KSH läbiviimisel. Ptk-i 6
täpsustati vastavalt. Kogu lähteseisukohtade (LS) teksti
kopeerimine programmi ei ole otstarbekas, viide LS-le on
programmi vajalikes ptk-des toodud.

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

7. Päästeamet

Lõuna päästekeskus

13.08.2014

7.3-4.2/7430-2

Tambet Vodi  5326 9212,
733 7325
tambet.vodi@rescue.ee

KSH peatükkide 5.16 „Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted“ ja 6.
„Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu“ palume arvestada ning
juhinduda järgmistest põhimõtetest:

Peatükk 5.16

Käitis, kus kemikaale käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas
koguses, on kemikaaliseaduse tähenduses ohtlik ettevõte. Käitis, kus
kemikaale ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja A-kategooria ette-
võteteks, lähtudes ettevõttes käideldavale kemikaalile kehtestatud
künniskogusest. Kemikaalide künniskogused on toodud Majandus- ja
kommunikatsiooni ministri 08.06.2011. a määruses nr 40 „Kemikaali
ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suur-
õnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte

Märkusega on arvestatud ja ptk 5.17 on vastavalt ümber tehtud.
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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 kaardiserverist ohtlike
ettevõtete kaardirakendusest. Osad teistest kemikaale käitlevatest
ettevõtetest on samuti kaardistatud Maa-ameti ohtlike ettevõtete
kaardirakenduses „muu kategooria“ (roheline punkt) all. Tegemist on
ettevõtetega, kes kuni 1.10.2011 alammäärade tõstmiseni kuulusid
ohtlike ettevõtete kategooriasse. Selliseid objekte on 400 ja valdavalt
(97%) on tegemist kütusetanklatega.

Maa-ameti kaardirakenduses on Päästeametile teada olevate ohtlike ja
suurõnnetuse ohuga ettevõtete andmed uuendatud viimati 01.06.2014.
Uuendamine toimub vähemalt 2 korda aastas. Käesoleval hetkel ei ole
veel uuendatud „muude ettevõtete“ andmeid.

Sellest lähtuvalt soovitame välja tuua vaid suurõnnetuse ohuga ja
ohtlike ettevõtete detailsed andmed. Viitena võib välja tuua, et
maakonnas on veel teisigi ettevõtteid, kus on kasutusel kemikaalid,
kuid neid on alammäärast väiksemas koguses.

Jõgevamaal on 1 suurõnnetuse ohuga ettevõte (Kemikaaliseaduse § 6
lg 3) ning 4 ohtlikku ettevõtet (Kemikaaliseaduse § 6 lg 1).

Suurõnnetuse ohuga ettevõte tegeleb väetiste ja põllumajandus-
kemikaalide ladustamise, jae- ning hulgimüügiga. Ohtlikest
ettevõtetest kaks on tanklad (mh vedelgaas) ning kaks katlamaja.

Tabel: Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

Ettevõtte nimi
Ohtlikuse
kategooria

Kemikaalide loetelu
ja max kogused (t)

Ohuala
raadius
(m)

KOV nimi

Agrochema
Eesti OÜ

B-kat suur-
õnnetuse
ohuga

Ammooniumnitraat
(4950) 800 Jõgeva linn

Adven Eesti AS
Pajusi
Katlamaja

Ohtlik
Põlevkiviõli VKG C
(85)

35
Põltsamaa
linn

Põltsamaa Felix
AS (Adven)
katlamaja

Ohtlik
Põlevkiviõli VKG C
(85)

41
Põltsamaa
linn
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Alexela Oil AS
Põltsamaa auto-
maattankla

Ohtlik

Bensiin (26)
Diisel (46)
Propaan-butaan
(4,42)

384
Põltsamaa
vald

Alexela Oil AS
Jõgeva auto-
maattankla

Ohtlik
Bensiin (48)
Diisel (13)
Vedelgaas (4.06)

424 Jõgeva linn

Peatükis on viidatud ka Jõgeva maakonna 2007. a päästevaldkonna
hädaolukordade riskianalüüsile. Leiame, et antud dokumendis välja
toodud andmed ei ole ajakohased ega anna piisavat ülevaadet ja
statististilist mõõdet. Soovitame antud analüüsi asemel viidata ja
kasutada järgnevaid hädaolukordade riskianalüüse: suurõnnetus
ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või
laohoones, üleujutus tiheasustusalal, raskete tagajärgedega õnnetus
maanteel, raskete tagajärgedega õnnetus raudteel, riigisisese
tekkepõhjusega kiirgusõnnetus, õnnetus torujuhtmega (gaasi ja
kütusetransport). Hädaolukordade riskianalüüsid on avaldatud neid
koostanud asutuste kodulehtedel ja riiklik riskianalüüsi kokkuvõte
Siseministeeriumi kodulehel. Lisaks soovitame teil eelnimetatud
riskianalüüse kasutada neid teemasid käsitlevates peatükkides, mitte
koondada seda infot ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete osas
ülevaadet andvas peatükis.

Peatüki viimases lõigus toodu (riskiallikad) soovitame lisada peatükki 6,
kuna antud info ei ole otseselt seotud ohtlike ja suurõnnetuseohuga
ettevõtete temaatikaga.

Peatükk 6.

Lisada üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade
juurde ka arvestamine Päästeameti poolt esitatud ettepanekutega
komandode ja demineerimistööde jaoks maade eraldamise osas (vt
Lõuna päästekeskuse kiri 25.02.2014 nr 7.3-4.2/763). KSH programmi
heakskiitmisel palume Lõuna päästekeskust teavitada meie seisukohta-
dega mittearvestamise põhjendustest. Ühtlasi palume meile enne MP
kooskõlastusprotsessi esitada arvamuse avaldamiseks KSH aruanne.

Ptk-i 6 on vastavad täiendused sisse viidud.

KSH programm esitatakse pärast täiendamist avalikustamisele, sh
kirjaga teavitatakse kõiki olulisi osapooli, sh Päästeametit.
Avalikustamise käigus on võimalik arvamusi esitanud asutustel jm
osapooltele näha (käesolevast tabelist ja programmi sisust),
kuidas on esitatud märkustega arvestatud. Analoogselt esitatakse
avalikustamisele ka KSH aruande eelnõu (vt KSH programmi ptk-s
7 esitatud ajakava), sh teavitatakse selllest kõiki olulisi osapooli,
sh Päästeametit. Lisaks korraldatakse vajadusel töö käigus
osapooltega kohtumisi andmete jm sisendi täpsustamiseks.

8. Majandus- ja Kommuni-
katsiooniministeerium

19.08.2014

Kooskõlastame Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu Maanteeameti märkustega
arvestamisel.

Maanteeameti märkusi käsitletakse MP koostamisel vastavalt MP
tasemele.
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1.10-17/14-00555/039

Taivo Linnamägi 6256439
Taivo.Linnamagi@mkm.ee

9. Maanteeamet

01.08.2014

19-2/14-00098/081

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, MP-ga kavandatavate arenduste osas
ja võimalused kogu Lõuna-Eesti regiooni varustamiseks.

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
avalduva mõju hindamist korraldab Maanteeamet riigimaanteel ja
valla- või linnavalitsus kohalikul teel.

Maanteeametile teadaolevalt on Tehnilise Järelevalve Ametil soov
korrastada olemasolevaid rongipeatusi selliselt, et oleks tagatud
mõistlik juurdepääs rongipeatustele autoga, rattaga kui ka jalgsi.
Lisaks soovitakse leida lahendus rongipeatuste juures sõiduautode
parkimisvõimalusele. Sellest tulenevalt palub Maanteeamet sellele
tähelepanu pöörata Jõgeva MP koostamisel ja KSH-s.

Antud teema ei ole MP tasandi küsimus. Teemat saab käsitleda
üld- ja detailplaneeringute koostamisel.

Piirnevad maavalitsused

10. Ida-Viru Maavalitsus

14.07.2014

12-2/2014/2725-2

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

Ida-Virumaa ja Jõgeva MP lahenduse ühisosa kujundamisel teeme
ettepaneku lähtuda 27.05.2014 Ida-Viru MV-s toimunud arutelul

Võetud teadmiseks ja arvestatakse MP koostamisel.
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Tiit Toos 332 1263
tiit.toos@ida-
viru.maavalitsus.ee

kokkulepitud põhimõtetest.

11. Tartu Maavalitsus

11.08.2014

9-2/2195-2

Margus Hendrikson
730 5254
Margus.Hendrikson@tartu.
maavalitsus.ee

1) Sissejuhatuses väärib neljandas lõigus MP rolli kirjeldamise juures
äratoomist PlanS § 7 lg 5 sätestatu, mille kohaselt MP koostamisel
arvestatakse kehtestatud üldplaneeringutega või kokkuleppel kohalike
omavalitsustega tehakse vajaduse korral ettepanek nende muutmiseks.

2) KSH läbiviimise eesmärk peab olema lisaks looduslikele ka
sotsiaalsete ja majanduslike keskkonnakaalutluste integreerimine
planeeringu koostamisse.

3) Ptk 2 osas on kindlasti paslik esile tõsta, et lisaks maa ja loodus-
ressursside tasakaalustatud kasutamise kavandamisele on asjakohane
püüelda ka kõigi muude ressursside tasakaalustatud kasutuse suunas.

4) Ptk 5.1 viide ajalise perioodi määratlemisel üleriigilise planeeringu
„Eesti 2030+“ pealkirjale on mõistetav, kuid teadmata, millist
ajavahemikku „+“ tegelikkuses tulevikus tähistama saab, on paslik
kaaluda aastaga 2030 piirdumist.

5) KSH programmis on läbivalt viidatud Tartule kui lähimale
regionaalsele kesksusele. Korrektsuse mõttes oleks asjakohane
täpsustada, et tegemist on Tartu linnaga vältimaks segiajamist nii
Jõgeva maakonna Tabivere vallaga kui ka Tartu maakonna Tartu
linnaga külgneva Tartu vallaga, mis on eriti Tartu linnaga vahetult
külgneva territooriumi osas samuti märkimisväärseid arengusamme
tegev omavalitsus.

6) Lk 10 alguses tuleks lauset korrigeerida nõnda, et lugejale ei jääks
ekslikku muljet nagu oleks Peipsi järv Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
vaheline piiriveekogu.

7) Numbrid 1-10 kirjutatakse tekstisiseselt tavaliselt sõnaga.

8) Lk 10 maakonna piiride kirjeldamisel on äramärgitud Endla
looduskaitseala. Jõgevamaal asub ka osa üsna ulatuslikust, sarnaselt
Endla LKA-le samuti mitme maakonna mail asuvast Alam-Pedja
looduskaitsealast. Kuivõrd Endla LKA-d on mainitud oleks ülekohtune
teine, tervikuna oluliselt suurem kaitseala märkimata jätta.

1) KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.

2) KSH programmi ptk-is 2 on planeeringu koostamise eesmärgi
sõnastust korrigeeritud vastavalt planeerimisseadusele (PLS).

3) KSH programmi ptk-is 2 on planeeringu koostamise eesmärgi
sõnastust korrigeeritud vastavalt planeerimisseadusele (PLS).

4) KSH läbiviimisel lähtutakse MP eesmärkidest ja ajalisest
perioodist, samuti olenevalt konkreetse mõju kestusest, mis
selgub täpsemalt KSH aruande koostamisel.

5) KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.

6) KSH programmi teksti on muudetud.

7) Stiiliküsimus. Ei arvesta.

8) KSH programmi on vastavalt korrigeeritud.
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Kohalikud omavalitsused

12. Põltsamaa Vallavalitsus

15.08.2014

7-6/622-2

Ain Valu 7766985
ain.valu@poltsamaavv.ee

Põltsamaa Vallavalitsus olles analüüsinud Jõgeva maakonnaplaneeringu
KSH programmi sisu, nõustub üldjoontes avaldatuga. Samas teeme
ettepaneku lisada programmile järgmine teema: Keskkonnaameti
hüperaktiivne tegevus uute hoiualade, piiranguvööndite, püsielupaikade
piiranguvööndite jne moodustamisel on muutunud kurnavaks nii
kohalikule majandusele kui ka KOV eelarvetele. Kas see kõik on sellises
ulatuses põhjendatud, on selgusetu. Lisaks looduskaitsealadele on
näiteks Põltsamaa vallas 01.01.2014 aasta seisuga selliseid piirangu-
alasid 4283 ha. Põhjenduseks on salastatud I või II kaitsekategooria
taimeliik või elusolend. Suure tõenäosusega aga just senine metsa
majandamine ongi soodustanud selle taime-, looma- või linnuliigi antud
asukohas paiknemise. Võib järeldada, et metsa majandamine, puude
raie, võsa lõikamine, puude istutamine on liigile soodsalt mõjunud. Uus
olukord võib aga tuua kaasa just vastupidise efekti. Ei ole kindel, et
metsisele meeldib võsastunud-soostunud tihnik. Kas metsa
mädanemine on keskkonnale kasulikum? Piirangute kehtestamine
toimub kiiresti, aegajalt subjektiivselt, kuid nende mahavõtmine on
suhteliselt võimatu missioon. Kui taim on uues keskkonnas hävinud või
elusolend uue elukoha valinud, ei võeta piirangut maha. Siit ettepanek,
hinnata olukorda, kas keskkonnale on kasulikum mädanev-soostuv
mets, kus kunagi ehk oli-elas keegi, või hooldatud-majandatud mets
kuhu võivad elama asuda uued liigid. MP kaudu piirangute seadmisele
piirangute seadmine oleks teema eesmärk.

Täpsustame valla ja Keskkonnaametiga töö käigus, millised on
probleemid. Samas märgime, et vallal on koostamisel uus
üldplaneering (algatatud 2013. a lõpus), kus tuleb eelnimetatud
konfliktid lahendada.
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13. Põltsamaa Linnavalitsus

22.08.2014

7-1/23-3

Kersti Viggor 776 8567

Peatükis 5.12. Transport ja tehniline infrastruktuur sisaldub järgmine
sõnastus: „Maakonda teenindavad Rakke-Jõgeva-Palamuse-Tabivere
ning 2008. a valminud Jõgeva-Põltsamaa gaasitoru. Maagaasi
tarbimine on püsinud viimasel kahel kümnendil suhteliselt samal
tasemel. Ka uue gaasitoru rajamine ei ole vähemalt seni gaasi
tarbimise mahtu märkimisväärselt suurendanud“. Arvestades, et
Põltsamaa suunalist gaasitoru ei ole kasutusele võetud, muuta eelnõu
sõnastust järgnevalt: „Maakonda teenindab Rakke-Jõgeva-Palamuse-
Tabivere gaasitoru. 2008. aastal valminud Jõgeva-Põltsamaa suunalist
gaasitoru ei ole jätkuvalt kasutusele võetud“.

Peatükis 5.17. Tervishoid ja hoolekanne Põltsamaa linnas
hambaraviteenuse osutajate arv (5) ei vasta tegelikkusele. Põltsamaa
linnas on neli (4) hambaraviteenuse pakkujat. Muuta sõnastust
vastavalt olemasolevale olukorrale.

KSH programmi teksti on vastavalt korrigeeritud (ptk 5.13).

KSH programmi on korrigeeritud.

Erialaorganisatsioonid

14. MTÜ Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus

11.08.2014 nr 13

Taimi Eesmäe 5273 933

Eelnõus on välja toodud 2011. a segaolmejäätmete vedajad, AS Ragn-
Sells ja AS Veolia Keskkonnateenused. Kui võtta hetkeolukorda
aluseks, siis AS Veolia Keskkonnateenused on muutnud nime AS Eesti
Keskkonnateenused.

KSH programmi eelnõu koostati kevadel 2014 avalikult
kättesaadavate ning maavalitsuse edastatud andmete põhjal.
Jäätmekäitluse ptk koostati tol hetkel Jõgevamaa aastaraamatu
2011 põhjal, kuna see dokument sisaldas viimast ülevaadet
maakonna jäätmekäitluse teemal. Jõgevamaa  aastaraamat 2013
valmis käesoleva aasta suvel ning tänaseks on KSH programmi
jäätmekäitluse ptk-i 5.16 vastavalt sellele uuendatud. Uuendatud
ptk-s on toodud ka korrektne ettevõtte nimetus.
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