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Jõgevamaa kohalikud omavalitsused  
 
Meie: 26.04.2016 nr 12-3/2016/614-1 
 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju  

strateegilise hindamise aruande avalikustamine 

 

 

Lugupeetud linnapea/vallavanem 

 

Jõgeva maavanem võttis 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 „Jõgeva 

maakonnaplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek“ vastu Jõgeva 

maakonnaplaneeringu. 

 

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 5. maist kuni 2. juunini 2016 toimub Jõgeva 

maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande 

avalik väljapanek. 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 16. juunil 2016 algusega kell 

15.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva linn). 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 

üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. 

Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 

sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva 

maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.  

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu 

koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel 

maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga 

ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. 

  

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 

3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee). 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus 

(Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 

776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e-post 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

mailto:riigikantselei@riigikantselei.ee
mailto:agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee
mailto:janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee
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Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ 

(endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), 

kontaktisikud: planeerija Mildred Liinat (tel 698 8359, e-post mildred.liinat@skpk.ee) ja KSH 

juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@skpk.ee).  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem. 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku 

jooksul Jõgeva Maavalitsuse fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) maavalitsuse tööaegadel (E-N 

8.00–17.00 ja R 8.00–15.45), Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva 

Maavalitsuse veebilehel aadressil:  

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering. 

  

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta 

saab esitada avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 aadressil Jõgeva 

Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

Edastame Teile Jõgeva maakonnaplaneeringu tekstilise osa, joonised, planeeringule antud 

kooskõlastuste ja arvamuste koondtabelid ning KSH aruande. Palun korraldada 

maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek Teie valla või linna keskuses 5. 

maist kuni 2. juunini 2016. Palun võimaldada planeeringumaterjalide juures ligipääs 

internetile, et planeeringust huvitujatel oleks võimalik tutvuda ka maakonnaplaneeringu 

lisadega. Kohaliku omavalitsuse veebilehel palun avaldada teade Jõgeva 

maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest 

ning lisada viide Jõgeva Maavalitsuse veebilehe aadressile, kust planeeringumaterjalid on 

kättesaadavad:    

https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering. 

 

Palun edastage avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused 

Jõgeva Maavalitsusele aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil 

info@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

maavanem 

 

 

 

 

Lisa: Jõgeva maavanema 22.04.2016 korraldus nr 1-1/2016/165 „Jõgeva 

maakonnaplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek“ 

 

 

 

 

Agnes Lihtsa 

776 6351 agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee 

mailto:mildred.liinat@skpk.ee
mailto:veronika.vers@skpk.ee
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
mailto:info@jogeva.maavalitsus.ee
https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
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Vastavalt nimekirjale  
 
Meie: 26.04.2016 nr 12-3/2016/615-1 
 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju  

strateegilise hindamise aruande avalikustamine 

 

 

 

Jõgeva maavanem võttis 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 „Jõgeva 

maakonnaplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek“ vastu Jõgeva 

maakonnaplaneeringu. 

 

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 5. maist kuni 2. juunini 2016 toimub Jõgeva 

maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande 

avalik väljapanek. 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 16. juunil 2016 algusega kell 

15.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva linn). 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 

üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. 

Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 

sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva 

maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.  

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu 

koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel 

maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga 

ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. 

  

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 

3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee). 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus 

(Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 

776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e-post 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ 

(endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), 

mailto:riigikantselei@riigikantselei.ee
mailto:agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee
mailto:janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee
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kontaktisikud: planeerija Mildred Liinat (tel 698 8359, e-post mildred.liinat@skpk.ee) ja KSH 

juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@skpk.ee).  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem. 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku 

jooksul Jõgeva Maavalitsuse fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) maavalitsuse tööaegadel (E-N 

8.00–17.00 ja R 8.00–15.45), Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva 

Maavalitsuse veebilehel aadressil:  

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering. 

  

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta 

saab esitada avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 aadressil Jõgeva 

Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

maavanem 

 

 

Saata: Rahandusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Haridus-ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium, 

Justiitsministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu 

regiooni Jõgevamaa kontor, Veeteedeamet, Lennuamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Maa-

amet, Päästeamet, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Põllumajandusamet, Põllumajandusameti 

Jõgeva keskus, Muinsuskaitseamet, Maanteeamet, Politsei-ja Piirivalveamet, Politsei-ja 

Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Terviseamet, Terviseameti Lõuna talituse Jõgevamaa 

esindus, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo, Ida-Viru 

Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, Järva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Tartu 

Maavalitsus, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus, Riigimetsa 

Majandamise Keskuse Jõgevamaa metskond, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Kaitseliit, 

Kaitseliidu Jõgeva malev, Veterinaar-ja Toiduamet, Veterinaar-ja Toiduameti Jõgevamaa 

veterinaarkeskus, Kaitsepolitseiamet, Sihtasutus Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus, 

mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, Jõgevamaa Koostöökoda, AS 

HOOLEKANDETEENUSED, EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT, Mittetulundusühing Ida-

Eesti Jäätmehoolduskeskus, Mittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Sihtasutus 

Lõuna-Eesti Turism, Luua Metsanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskuse Põltsamaa 

õppekoht, Eesti Taimekasvatuse Instituut, SIHTASUTUS ERAMETSAKESKUS, Riigi 

Infosüsteemi Amet, Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond, Jõgevamaa Turismiinfokeskus, 

Mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Põltsamaa Ettevõtjate Liit, 

Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, MTÜ 

Jõgevamaa Põllumeeste Liit, Eesti Arboristide Ühing, JÕGEVA AGRONOOMIDE SELTS, 

Jõgeva Talupidajate Liit, OÜ AMESTOP, AS Eesti Liinirongid, aktsiaselts Eesti Raudtee, 

Eesti Energia Aktsiaselts, Elering AS, aktsiaselts Eesti Gaas, Elektrilevi OÜ, Eesti Lairiba 

Arenduse Sihtasutus, AS EG Võrguteenus, AS EMAJÕE VEEVÄRK, Telia Eesti AS, Elisa 

Eesti AS, Tele2 Eesti Aktsiaselts 

 

Agnes Lihtsa 

776 6351 agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee 

mailto:mildred.liinat@skpk.ee
mailto:veronika.vers@skpk.ee
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
mailto:info@jogeva.maavalitsus.ee








Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 26.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Jõgeva Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Jõgeva Maavalitsus teatab Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454 algatati Jõgeva
maakonnaplaneeringu KSH.
Jõgeva maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine
vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud
visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul
tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 7 lõikes
3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu
Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele
planeeringule 2030+.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene
keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Vabariigi Valitsus.
Koostamise korraldaja on Jõgeva Maavalitsus (registrikood: 70004117) kontaktisikud
planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, e-post
agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee, tel 776 6351 ja Janika Raudsepp, e-post
janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee, tel 776 6328.
Koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) kontaktisikud KSH
juhtekspert Veronika Verš, e-post veronika.vers@skpk.ee, tel 698 8365 ja planeerija
Mildred Liinat e-post mildred.liinat@skpk.ee, tel 698 8359.
Kehtestaja on Jõgeva maavanem.

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 Jõgeva Maavalitsuse
fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–
15.45), Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva Maavalitsuse
veebilehel aadressil: 
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult
avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 aadressil Jõgeva Maavalitsus,
Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

KSH aruande avalik arutelu toimub 16. juunil 2016 algusega kell 15.00 Jõgeva
Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva linn).

Kehtetud ärinimed:
Skepast&Puhkim OÜ: Skepast&Puhkim AS, Ramboll Estonia AS, Ramboll Eesti AS.

Jõgeva Maavalitsus

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41
https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?ark=11255795
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering


Jõgeva, JÕGEVAMAA, Suur 3
Telefon: 7766333
E-post: info@jogeva.maavalitsus.ee
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Jõgeva Maavalitsus
 
 

Teie 26.04.2016 nr 12-3/2016/615-1

Meie 31.05.2016 nr 12.2-1/16/1767

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Kaitseministeerium kooskõlastab Teie 26.04.2016 kirjaga saadetud Jõgeva maakonnaplaneeringu 
ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande järgmiste märkustega: 

1. Palume maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 5.1 (lk 74) „Riigikaitseliste ehitiste 
tingimused üldplaneeringute koostamiseks“ 3. punkti teist alapunkti lisada, et tuulegeneraatorite 
ja tuuleparkide puhul tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõigi mistahes kõrgusega 
tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud, ehitusprojektid, projekteerimistingimused, või 
nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis. Samuti palume lisada 
ka sellesse alapunkti, et kaitseministeeriumiga tuleb koostööd alustada tuulegeneraatori või 
tuulepargi kavandamise algusetapis. 

2. Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH aruande punkti 4.5.2. „Kavandatava tegevuse mõju 
prognoosimine Natura aladele" tabelis 2 on märgitud, et 600 m lasketiiru (Utsali asukoha 
alternatiiv) rajamine Alam-Pedja loodusala (RAH0000577) ning linnuala (RAH0000123) 
naabrusse toob kaasa tõenäoliselt olulise negatiivse mõju kaitstavatele liikidele ja elupaikadele. 

600 m lasketiiru Utsali asukohaalternatiiv paikneb Kaitseliidu olemasoleva Utsali 200 m 
lasketiiru vahetus läheduses. Olemasoleva lasketiiru arendamiseks hinnati aastatel 2012–2015 
keskkonnamõjusid, sh koostati Natura asjakohane hindamine (KMH aruande kiitis 
Keskkonnaamet heaks 2015. aastal). Natura hindamise tulemusel ei tuvastatud kavandatava 
tegevuse negatiivset mõju ala terviklikkusele ja kaitse-eesmärgiks seatud liikidele. Seetõttu 
peame maakonnaplaneeringu täpsusastet arvestades ennatlikuks ekspertide järeldust, et Utsali 
asukohaalternatiivi puhul on olulise negatiivse mõju tõenäosus n-ö automaatselt olemas ning 
palume kaaluda tabelis 2 vastavas lahtris toodud „jah“ märke asjakohasust.  Nõustume, et mõjude 
välistamine eeldab Natura asjakohast hindamist.

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise punktis 4.5.3 kolmandas lõigus palume asendada 
sõna „kaitseväe“ sõnaga „kaitseliidu“. 

Lõpetuseks täname Teid riigikaitseliste huvidega maakonnaplaneeringus arvestamise eest. 



 

2(2)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ingvar Pärnamäe
Kaitseinvesteeringute asekantsler  

 

 

Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
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Hr Ingvar Pärnamäe 

Kaitseministeerium 

kantselei@kaitseministeerium.ee 

Teie: 31.05.2016 nr 2014010151/12.2-
1/16/1767 
Meie: 08.06.2016 nr 12-3/2016/615-8 
 

Seisukoht Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle                                                                                       

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande                                                                                   

kohta esitatud ettepanekutele või vastuväidetele 

 

Austatud härra Pärnamäe 

 

Täname, et esitasite 31. mail 2016 kirjaga nr 12.2-1/16/1767 Jõgeva maakonnaplaneeringu ja 

selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avaliku väljapaneku ajal 

omapoolsed ettepanekud või vastuväited.  

Alljärgnevalt toome välja seisukohad avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute või 

vastuväidetega arvestamise või arvestamata jätmise osas: 

1. Palute maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 5.1. „Riigikaitseliste ehitiste tingimused 

üldplaneeringute koostamiseks“ kolmanda punkti teise alapunkti lisada, et tuulegeneraatorite 

ja tuuleparkide puhul tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõigi mistahes kõrgusega 

tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud, ehitusprojektid, projekteerimistingimused, 

või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis. Samuti palute 

lisada sellesse alapunkti, et Kaitseministeeriumiga tuleb koostööd alustada tuulegeneraatori 

või tuulepargi kavandamise algusetapis. 

Vastus: Jõgeva maakonnaplaneeringu seletuskirja punkti 5.1. „Riigikaitse“ alapunkti 

„Riigikaitseliste ehitiste tingimused üldplaneeringute koostamiseks“ vastavat tingimust 

korrigeeritakse järgnevalt:  

Väljaspool riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndeid tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada: 

 kõikide üle 28 m kogukõrgusega ehitiste planeeringud, projekteerimistingimused või 

nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõud või ehitamise teatised; 

 kõigi, st mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud, 

ehitusprojektid, projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel 

ehitusloa eelnõud või ehitamise teatised. Riigikaitseliste huvide tagamiseks tuleb 

Kaitseministeeriumiga koostööd alustada juba tuulegeneraatori või tuulepargi 

kavandamise algusetapis.  

2. Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH aruande punkti 4.5.2. „Kavandatava tegevuse mõju 

prognoosimine Natura aladele“ tabelis 2 on märgitud, et 600 m lasketiiru (Utsali asukoha 

alternatiiv) rajamine Alam-Pedja loodusala (RAH0000577) ning linnuala (RAH0000123) 

naabrusesse toob kaasa tõenäoliselt olulise negatiivse mõju kaitstavatele liikidele ja 



 

 

elupaikadele. 600 m lasketiiru Utsali asukoha alternatiiv paikneb olemasoleva Utsali 200 m 

lasketiiru vahetus läheduses. Olemasoleva lasketiiru arendamiseks hinnati aastatel 2012-2015 

keskkonnamõjusid, sh koostati Natura asjakohane hindamine (KMH aruande kiitis 

Keskkonnaamet heaks 2015. aastal). Natura hindamise tulemusel ei tuvastatud kavandatava 

tegevuse negatiivset mõju ala terviklikkusele ja kaitse-eesmärgiks seatud liikidele. Seetõttu 

peate maakonnaplaneeringu täpsusastet arvestades ennatlikuks ekspertide järeldust, et Utsali 

asukoha alternatiivi puhul on olulise negatiivse mõju tõenäosus n-ö automaatselt olemas ning 

palute kaaluda tabelis 2 vastavas lahtris toodud „jah“ märke asjakohasust. Nõustute, et 

mõjude välistamine eeldab Natura asjakohast hindamist. 

Vastus: Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH aruande punkti 4.5.2. „Kavandatava tegevuse mõju 

prognoosimine Natura aladele“ tabeli 2 vastavaid lahtreid on täiendatud ning nendesse on tehtud 

märge „jah/ei“.  

3. Palute maakonnaplaneeringu KSH aruande punkti 4.5.3. „Natura eelhindamise tulemused ja 

järeldus“ kolmandas lõigus asendada sõna „kaitseväe“ sõnaga „kaitseliidu“. 

Vastus: Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH aruande punkti 4.5.3. „Natura eelhindamise 

tulemused ja järeldus“ kolmandat lõiku on korrigeeritud vastavalt soovitule.  

Käesolevale kirjale on lisatud avaliku väljapaneku tulemuste põhjal korrigeeritud Jõgeva 

maakonnaplaneeringu KSH aruanne. 

Olete oodatud Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalikule arutelule, mis toimub 

16. juunil 2016 algusega kell 15.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva 

linn). Teie poolt esitatud ettepanekuid või vastuväiteid saate põhjendada avalikul arutelul.  

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ning kuni 30.06.2015 

kehtinud planeerimisseaduse § 21 lõike 6 kohaselt võib avaliku väljapaneku käigus kirjalikke 

ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isik loobuda oma ettepanekutest või vastuväidetest, 

teatades sellest kirjalikult maavanemale.  

Eeltoodust tulenevalt palume Teil Jõgeva Maavalitsust teavitada kirjalikult hiljemalt              

22. juuniks 2016 (aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti 

aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee), kas maavanema antud selgitused on piisavad. Palun 

vastuskirjas välja tuua iga tehtud ettepaneku või vastuväite lõikes, kas loobute nendest või jääte 

esitatud vaiete (ettepanekute või vastuväidete) juurde.  

Enne maakonnaplaneeringu kehtestamist esitab maavanem tulenevalt PlanS § 21 lõikest 4 

järelevalve teostaja Rahandusministeeriumile planeeringu koos informatsiooniga arvestamata 

jäänud ettepanekute ja vastuväidete kohta.  

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

maavanem 

 

Lisa: Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. 

 

Janika Raudsepp,776 6328 janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee 
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Jõgeva Maavalitsus
Suur 3
48306 Jõgeva 
info@jogeva.maavalitsus.ee

15.06.2016 nr 12.1-1/16/1767

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja 
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande kohta esitatud ettepanekud või vastuväited

Täname Teid riigikaitseliste asjaoludega arvestamise ja maakonnaplaneeringus kajastamise eest. 
Nõustume Teie 08.06.2016 kirjas toodud vastuste ning maakonnaplaneeringu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande täiendustega. 

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Nele Loorents
Hangete osakonna juhataja
kaitseinvesteeringute asekantsleri ülesannetes

 
 

Sirje Tomiste 717 0243
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee



Jõgeva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik 

arutelu 

 

PROTOKOLL 

 

16. juunil 2016, Jõgeva Maavalitsuse saalis algusega kell 15.00 

 

Osalejad: vt nimekiri eraldi lehel 

 

Päevakava: 

 

15.00 Sissejuhatus 

15.05 Ülevaade Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise olulisematest etappidest 

15.20 Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalikul väljapanekul tehtud 

ettepanekutest või vastuväidetest 

16.00 Arutelu 

 

Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mart Tooming tegi 

sissejuhatuse. 

 

Janika Raudsepp (Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute 

peaspetsialist) tutvustas maakonnaplaneeringu koostamise etappe. Ettekandes tegi märkuse 

selle kohta, et hetkel kehtivatest neljast maakonna tasandi planeeringust jääb peale uue 

maakonnaplaneeringu kehtestamist kehtima üks – teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0„. Teised muutuvad 

kehtetuks. Lisaks andis ülevaate kaasamisest maakonnaplaneeringu koostamisel. 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus 05.05-

02.06.2016, mille jooksul laekus kuus seisukohta: 

 Maaeluministeeriumilt 09.05.2016; 

 Kaitsepolitseiametilt 26.05.2016; 

 Politsei- ja Piirivalveametilt 26.05.2016; 

 Kaitseministeeriumilt 31.05.2016; 

 Elering AS-lt 01.06.2016; 

 OÜ Artes Terrae`lt 02.06.2016; 

  

Sisulisi märkusi ja ettepanekuid sisaldasid kaks ning nendega arvestamise või 

mittearvestamise osas on maavanem ka vastused saatnud. 

 

Mildred Liinat (Skepast&Puhkim OÜ vanemarhitekt-planeerija) andis ülevaate avalikul 

väljapanekul tehtud sisulistest ettepanekutest ja vastuväidetest ning nendega 

arvestamisest/mittearvestamisest. KSH-le laekunud märkustega arvestamist kommenteeris 

Kristiina Ehapalu (Skepast&Puhkim OÜ keskkonnakorralduse üksuse juht): 



 

1. Kaitseministeeriumi märkused – kõigi märkustega arvestatakse ning Kaitseministeeriumi 

poolt on laekunud kinnitus märkustega arvestamise aktsepteerimise kohta. 

2. Heiki Kalbergi (OÜ Artes Terrae) kui Tabivere valla üldplaneeringu koostaja märkused – 

arvestatakse osaliselt, vastust märkustega arvestamise aktsepteerimise osas pole veel 

laekunud. Samuti ei osalenud Heiki Kalberg ega keegi Tabivere Vallavalitsusest avalikul 

arutelul.  

 

Arutelu 

 

Ivo Ojamäe: KSH täiendus Utsali kohapealt võib heakskiitmisel probleemiks muutuda. 

Kristiina Ehapalu: Sinna tuli ainult „jah/ei“. KSH tabelis 2, kus on lahter „Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: kas võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne mõju 

kaitstavatele liikidele ja elupaikadele?“, seal ei ole kirjas ei „jah“ ega „ei“ vaid on „jah/ei“ – 

ehk siis mõlemad kuna täna ei saa kindlalt üht ega teist väita. Kaitseministeerium soovis, et 

seal ei oleks öeldud „jah, kindlasti on“. Kas see võib olla probleem Keskkonnaameti jaoks?  

Ivo Ojamäe: Jah, selles mõttes, et uus asi. 

Kristiina Ehapalu: Muudetud on ainult seda, et ei ole öeldud kindlalt et esineb negatiivne 

mõju, vaid et see mõju pole välistatud. Enne oli öeldud resoluutselt, et on kindlasti negatiivne 

mõju. See tingimus, et tuleb läbi viia Natura asjakohane hindamine ja kõik järeldused jäid 

samaks. 

 

Toivo Tõnson: Mul oleks üks küsimus. Selle planeeringu liiklus- või teekaartidel ei kajastu 

Kuningamäe ümbersõit ümber Põltsamaa linna. Sellel teemaplaneeringu kaardil on see peal, 

aga uutes kaardimaterjalides see lõik Võhma teelt – Mõhkkülasse ei kajastu kuskil. Meil on 

just seal piirkonnas üks vaidlus pooleli ja me oleme argumenteerinud, et selle ümbersõidu 

perspektiivne kitsendus võib mõjutada, aga kui see nüüd niimoodi saab kehtestatud, siis on 

trump kellegi teise taskus. 

Janika Raudsepp: See teemaplaneering jääb nii- või naapidi kehtima. Maakonnaplaneeringus 

ainult kajastatakse üldist, aga lisana jääb see teemaplaneering ning see kehtib edasi ja see on 

aluseks. 

 

Otsustati: 

 

Esitada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Keskkonnaametile heakskiitmiseks. 

Peale heakskiidu saamist ning Heiki Kalbergi vastuse laekumist esitada Jõgeva 

maakonnaplaneering Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. 

 

Koosoleku lõpp: 16.00 

 

Protokollis: Agnes Lihtsa         
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