
jArva maavanem

korraldus

JOgeva, Jarva ja Tartu maakonnaplaneeringuid tUpsustava

leemaplanccringu ..Pohimaaiitee nr 2 (E263)

Tallinn-Tartu - Voru- Luhamaa trassi asukohfl

fipsustamine km 92,0 - 183,0" kehtestamine

Jarva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu rtP0himaantee nr 2 (E263) Tallinn - Tartu -

Voru - Luhamaa trassi asukolia tapsuslamine km 92.0 - 183,0" (cdaspidi teemaplaneerint>)

kehtestamisega miiaratakse Tallinn - Tartu maaniee I klassi maanieele esitatavatele nouetelc

vaslavusse viimiseks tarvilik maksimaalne maa-ala kilomeetritel 92 - 183.

Tallinn - Tartu - Luhamaa maantee olulisust on kajaslatud mitmetest rahvusvahclistcs ja riigi

straieegilistes dokumcniides. mis tahendah. el nimetalud maantee arcndamine on vajalik riigi ja

rahvusvahelisel tasandil. Antud maantee kuulub ulc-curoopalissc transpordi\r6rku TEN-T

(Trans European Transport Network), mis on Huroopa Liidu siscne inaanteede. raudteede,

siscveeteede. sadamate, Icnnujaamadc ja nuikimodaalsc transpordi Lilienduspunklide vorgustik.

TEN-T pohi\'5rk Qhendab peamiseid riigi majanduskeskusi (pcalinnad. suurimad linnastud.

lOSstuskeskused, transpordisolmed) ning omab okilist rolli rahvusvahelises kauba- ja

reisijateveos. Samas on tegemist ka siseriiklikult tiihisa maanteega, mis Qhendab Qheksat

maakonda pealinnaga ning Luhamaa piiripunktip

Kehtiv iileriigiline planeering ..Eesti 2030-t-" scab eesmargiks acg-ruumilistc vahemaade

\ahendamise ning polliinaanicede soidetavuse ja ohutuse arendamise Eestile oluKstes

rahvuavahelistes suundades. Tallinn - Tartu - Luhamaa maantee olultSUSt nii rahvusvaheti.se

kui ka riigisisese liikumissuunana on rShutatud strateegillses dokumendis ..Transpordi

arengukava 2006-2013". Selles stratcegilises dokumendis on mainilud, et Tallinn - Tartu -

Luhamaa on oluline ja arendamist vajav suund. Vabariigi Valitsusc 5. mai 2011. aasta

korraldusega nr 209 kinnhatud ..Vabariigi Valitsusc tegevusprogrammi 2011-2015" transporii

puuduia\ras osas on mSrgitud Tallinn - Tartu maantee neljarajaliseks ehilamine. Tcgevuskavas

..Ecsti rahvuslik ILIklusohutusprogramm aastateks 2003-2015" on strateegiliseks eesmargiks

pllstitatud maksimumprogramm ehk visioon 100. mis lahendab. ct aastaks 20!5 luleb Eestis

saavutada oiukord, kus liiklusQnnetustes hukkunute arv aastaa ei iileta 100 inimest. Oluliseks

meetmeks on aeejuurea liikluskeskkonna parandamine, mille hulka kuulub muuhulgas teede

ehitamine ja rckonsiruccriniine.

Nimetatud straleegilislesl dokumentidesl niihtub suur ule-eesliline ja rahvusvaheline avalik huvi

Tallinn - Tartu - Luhamaa maantee arendamiseks. Teemaplaneeringu elluviimisel luuakse



eeldused Pohja- ja I.ouna-Ecsti aeg-ruumilise vahcmaa vuhcnemiseks nii riigisisesele kui
rahvusvahclisclc liiklemiselc niiig maantce liiklusohutuse parancmiscle.

Teemaplaneeringu koostamise kaigus on teostatud liiklusohutuse analUiis (Inseneribiiroo

Stratum, Tallinn 2010), liiklusuuringud ja liiklusc prognoos (Tallinna Tehnikaiilikooli

Teedeimtituut, Tallinn 2010). tulemuslikkuse aruanne ja anali'ms. tasuvusarvutus ja

finanisanalGiis (AS IZA Reng. Tallinn 2010). Arvesse on vfletud planccringualal kehtivaid iild-
ja delailplaneeringuid.

Teemaplaneeringu koostamisel on lasakaaluslatult arvessc vfietud planeeringuala majandusliku.

sotsiaalsc. kuliuurilise ja kuiduskcskkonna arengu pikaajalisi suundimnisi. vajadusi ja

kaasaegseid tec-ehituslikke ning liikluskorraiduslikke noudeid. Tec paiknemisala chk trassi

koridor on maaratud asukohla. kus sec tehnilis-majaiukislikke noudeid arvestades hairib

olcmasolcvaid majapidamisi. olcmasolcval ja kavandatud ruumilist keskkonda ning muinsus- ja

looduskailsclisi vaarlusi vahimal voimalikul maaral.

Valminud iccmaplaneeringu cskiisbliL-ndustc ja stratccgilise keskkonnamoju liindamise

tulcmuste lulvustamiscks korraldati planccringuala valdadcs avalikke arutclusid. Lackunud

ettcpanckuid ja eelistatnd varianli: kaaluii lahendusc cdasiscl valjatodlamisel.

Tccmaplanccring kooskolastati cnne scllc planeerimisseadusc kohasl vastu votmist Majandus-

ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Keskkonnaamctiga. Maa-ainctiga. Maantceameliga.

Muinsuskaitseameliga. Paasteanieiiga. Tcrviseameiiga. Jogcva maavancmaga. Paide vallagaja

Imavere vallaga. Koigi vald ci kooskolaslanud icemaplanccringul. luues pohjuscks asjaolu, el

tccmaplanecringus maiiratud kiLscndused L-i ole kooskolas licsli Vabariigi puliiseadusc § 11 ja §

32 ning asjaoigusseaduse § 68 loigclcga 1 ja 2. Kuna Koigi Vallavolikogu ei ole

teemaplanecringu kooskoiastamata jatmiscl ends vastavasisulise kirja punkiides 2-4 tehtud

enepanekutc puhul markinud. millise scadusega voiks iccmaplanccring olla vastiiolus ning

plancering on koostalud planccrimisscaduscga kooskolas ja scllcl puudub vastuolu Eesti

Vabariigi po hi scaduse § 1 1 ja § 32 ning asjaoigusseaduse § 68 loigetega 1 ja 2, Ician. et

vastavalt planeerimisseadusc § 17 loikclc 4 saab Ingcda Koigi Vallavolikogu pooll anlud

millekooskola.stuse kooskolastuscks. Tcemaplaneeringu clluviimiscga kaasneva stralecgilisc

keskkonnamoju aruanne on Kcskkonnaameti poolt heaks kiidetud 23.02.2012 kirjaua nr 6-

8/11/30426-S.

Kinnisasjadc omanikke. kellc maaiiksusi pianccrilud teekoridori asukolH puudulada voib.

teavitati lahtkirjaga tecmaplanccringu avaliku viiljapaneku ja avaliku arulelu toimumisajast ja -

kohasl ning kirjalike ellepanckute ja vasluvaidete csitamisc viisist. Tcadc sisaldas planeeringu

eesmiiiki ja sellc elluviimiscga kaasneda voivad mojusid.

Teemaplanccringu avalikul valjapanekul lackus Jiirvamaa osas kirjalikke ctlepanekuid voi

vasmvaiteid 12 isikull. IZttepanekud kogujatcede paiknemise. kinnistulele juurdcpaasuleede ja

maanteest tuleneva liiklusmOra leevendamise kohta otsustaii arvessc votta ning planeeringul

vastavalt korrigeerida. Arvessc volta polnud vSimalik 10 ettcpanckut ja vastuviiidct ning

vastavalt planeeriniisseaduselc esitati need scisukoha csitamiseks jareievalvet teostavalc
Siscniinisteeriumilc.

Regionaalminister on 26.07.2012 kirjaga nr 13-2/1-7 andnud .liirvamaa. Jogevamaa ja

Tartumaa maakonnaplaneeringuid tapsuslavale lecmaplanccringule "i'ohimaanlee nr 2 (E263)

Tallinn-Tartu-Voru-Liihamaa trassi asukoha tapsuslamine km 92.0-183.0" heakskiidu ning

tagastanud scllc maavanemale Jiirva maakonna osas kehtcslamiseks.



Kelitcstatud maakonnaplaneeringu ieemaplaneering ei kilscnda isikute senisl maakasutust.

Teemaplanceringu clktviimiscks ehk neljarealise maanlec ja liiklussolmede chitamiscks larvilik

loplik maa-ala suurus inaiiratakse tee-ehitusprojektis, Vaatavalt planeerimisseaduse § 291

[Qikele 6 toimub joonehitiae, sh riigimaanlec. projekli koostamine kehtcstatud

maakonnaplaneeringu aluscl. Teemaplanceringu aluscl kooslatak.se jargmise clapina maantee

lee-chitusproJL'ku mis maarab lapse maa-ala tee rajamiseks. Tec-chitusprojekti koosseisu

kuulub iihe osana krundijaotuskava. milles nuiaratakse tce-chitustoodc ja edasise teehooldusega
arvestav vajalik teemaa, mille ulatuses nahakse ctte maa voorandaminc. Riigimaanteede

ehitamiseks vajalike maade omandamine toimub vaatavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud

teehoiukavale ja Maanteeameti poolt kinnitatud teeseaduse §4e 19 vasiava tec-ehitusprojekti

aluscl. Parast vaslava tceloigu voi ohjekti teehoiukavassc volmist ning selle rcalisceriniiseks

vajalike rahade eraldamisl atastab Maanlecamet maade omandamise menetlusl.

Latitudes eeltoodust ja voltes aluseks ..Planeerimisseadusc" § 24 loikc 2 ning arvestades

,,Plancerimisseaduse" § 24 Iflikes 6, § 25 loigctes 2 ja 3, § 26 loikes 1 ja § 29' ISikes 5 ning

..Keskkoiinamoju hindamisc ja kcskkonnajulitimissiistecnii seadusc" § 44 loikes 1 salestatut:

1. Kchteslan Jarvamaal Jogeva. Jarva ja Tartu maakonnaplanecringuid liipsustava

teemaplaneeringu ..Poliimaanlcc or 2 (E263) Tallinn - Tartu - Voru - Luhamaa trassi

asukoha tapsustamine km 92.0 - 183.0" (lisatud).

2. Kelitestatud teemaplanceringiiga on voimalik tulvuda Jarva Maavalitsuses aadressil

Riiutli tn 25 Paidcs ja Jarva Maavalilsuse vecbilehel: http://jarva.maavalitsus.ee.

3. Arakiri kaesolcvast korraldusest koos tccmaplanecringuga saata Paidc. Koigi ja Imavere

vallavalitsuslcle. Siscministeenumile ja Maanteeamclile Cihe kuu jooksul kaesoleva

korraldusc allakirjutamise pSevast alales.

4. Jarva Maavalilsuse arcngu- ja planeeringuosakonnal avaldada maakonnaplaneeringu

teemaplaneeringu kehiestamisc teade ajalches "Jiirva Teataja" ja Jiirva Maavalitsusc

vecbilehel iihe kuujooksul kaesoleva korraldusc allakirjutamise paevast alatcs.

5. Teade teemaplaneeringu kehtcstamiscsl saata Jogeva ja Tartu maavalitsustele,

Kcskkonnaamctile. Keskkonnaameii Marju-Jarva-Rapla rcgioonile. Kultuuri-

ministccriumile. Solsiaalministeeriumile. Majandus- ja Kommunikalsiooni-

ministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Maanleeamctile. Ida Regionaalse Maanlec-

amctile. Terviseamctile. Paasleametile. Muin.sLiskaitseametile, Maa-amctile. PdHumajan-

dusametilc. Eesti Kcskkonnatihenduste Kojale. Riigimetsa Majandamise Keskusele 14

paeva jooksul kaesoleva korralduse allakirjutamise paevast alates.

6. Teaviiada planeeringu kehtestamisest uhc nadala jooksul kirjalikke ettcpanekuid ja

vastuvSiteid esitanud isikuid:

6.1. e-kirjaga: Toomas Uusmaa. Piret Meos. MTU Prandi kfila, Meelis Piirsalu, Marge

Nommik. Endel Kask. Anto Rull. Vilma Rull. Raivo Alles ja Anne Matthes-Kukk;

6.2. tiihlkirjaga: Ulvi Meikup ja Marel Barder-Kukk.

7. lidastada Paide. Koigi ja Imavcre vallavalitsustele teemaplaneeringu materjalid pabcr- ja

digimalkujul planecrimisscaduse § 291 luikc 5 kohaseks trassi asukoha kandmiseks

kehtesiaiud iildplanecringuiesse maakasutusc juhtfLinkt.siooniga transpordimaa. Parast



trassikoridori asukoha kandrnist Paide, Koigi ja [mavere Uldplaneeringutesse kehtivad

maantce trassikoridori asukohas teemaplaneeringus sStestatud maakasutustingimused.

8. Korraldus jSustufa pfiraat teemaplaneeringus valitud trassi koridori asukoha kandmist

issc planeeringuala kehtestatud Uldplaneeringutesse

9. Kaesolevat korraldust on oigns vaidlusiada iihe kuu jooksul Tallinna I lalduskohtus

planeerimisseaduse § 26 loikc 1 aluscl halduskohtumenetluse seadustikus satcstatud

konas.

Tiina Oraste

Merli Virk 385 9664

merli.virk@jarvamv.ee


