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Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ (edaspidi maakonnaplaneering) koostamine algatati 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute  algatamine“ alusel 

ja koostamisel lähtuti selles nimetatud lähteseisukohtadest. 

Maakonnaplaneeringu peamiseks eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu kujundamine 

vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja 

arengusuundadele, tasakaalustades seejuures  riiklikud ja kohalikud huvid. Samuti võeti 

maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse erinevate elualade arengukavasid (nii riiklikke kui ka 

maakondlikke), kuid järgnevate strateegiate ja arengukavade koostamisel tuleb juhinduda 

kehtivast maakonnaplaneeringust.  

Maakonnaplaneeringu koostamisel tehti koostööd planeeritava maa-ala kohalike omavalitsuste, 

naabrusesse jäävate maakondade maavanemate, riiklike asutuste ja ministeeriumitega, kelle 

valitsemisalas olevaid küsimusi maakonnaplaneering käsitleb. Samuti kaasati 

maakonnaplaneeringu koostamisprotsessi erinevaid asutusi, ettevõtteid ja huvigruppe. 

Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks oli kuni 30.07.2017 kehtinud planeerimisseadus 

(edaspidi planeerimisseadus) ning Siseministeeriumi ja maavalitsuste koostöös valminud 

maakonnaplaneeringu koostamise lähteseisukohad, mis koostati selleks, et tagada kõikides 

maakondades maakonnaplaneeringute ühtsetel alustel koostamine. Täiendavalt andsid 

planeeringusse sisendeid veel erinevad huvigrupid, samuti lähtuti planeeringu koostamisel 

olemasolevatest arengudokumentidest ja Rahandusministeeriumi (kuni 2015 aastani 

Siseministeeriumi) planeeringute osakonna poolt tellitud/koostatud juhenditest.  

Maakonnaplaneering lähtub koostamise ajal kehtinud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja 

selles sätestatud eesmärkidest, milleks on muuhulgas olemasolevale asustusstruktuurile toetuva 

mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine töökohtade, 

haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondade sisese ja 

omavahelise  sidustamise kaudu. Üleriigilise planeeringu tegevuskava järgi on selle saavutamise 

peamiseks tegevuseks maakonnaplaneeringu koostamine. 

Maakonnaplaneeringu ruumilise arengu põhimõteteks on toimival keskuste võrgustikul ning 

maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel põhinev ruumistruktuur, 

jätkusuutliku majanduskeskkonna arengut toetav kvaliteetne tehniline taristu ning maakonna 

elukvaliteeti tagav loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine.  Nendest põhimõtetest lähtuvalt 

on maakonnaplaneeringus  määratud keskuste võrgustik, mis loob eeldused kahaneva 

elanikkonna tingimustes toimivaks asustusstruktuuriks ja linnalise asustusega alad, mis tõstavad 

olemasolevate keskuste tihedust ning kompaktsust. Samuti on lahendatud põhimõttelised taristu 

ja majandustegevuse arengusuunad. Arvestades eeltoodut, on maakonnaplaneering kooskõlas 

üleriigilise planeeringuga Eesti 2030+. 
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Vastavalt haldusreformi seadusele ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele toimus 2017. a 

valdade ja linna haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille lõppjärgus ühinesid: 

 Järva-Jaani vald, Albu vald, Ambla vald, Imavere vald, Kareda vald, Koigi  vald ja Koeru 

vald ning nimeks sai Järva vald (haldusterritoriaalne muudatus jõustus 21.10.2017); 

 Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald ning nimeks sai Paide linn 

(haldusterritoriaalne muudatus jõustus 25.10.2017); 

 Türi vald, Väätsa vald ja Käru vald ning nimeks sai Türi vald (haldusterritoriaalne 

muudatus jõustus 22.10.2017).  Seega ei kehtestata planeeringut Järva maakonda kuuluva 

Käru valla territooriumil, kuna see kuulus planeeringu koostamise ajal veel Rapla 

maakonda. Käru valla territoorium on hõlmatud Rapla Maavalitsuse poolt koostatud 

maakonnaplaneeringuga, mida hetkel veel kehtestatud ei ole. 

Järvamaa maakonnaplaneeringus on kohalikke omavalitsusi nimetatud ühinemiseelsete 

nimedega ja joonistel on näidatud ühinemiseelsed piirid. Maakonnaplaneeringu koostamine 

toimus enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuste jõustumist, mistõttu planeeringuala 

hõlmab kogu haldusreformi eelset maakonna territooriumi (vt Kehtestatava ala skeem). 

Maakonnaplaneering algatati planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 ning üleriigilises planeeringus 

„Eesti 2030+“ sätestatud ülesannete lahendamiseks. Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise 

korraldajaks oli Järva Maavalitsus. Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis 

täiendavad üksteist ning moodustavad ühtse terviku.  

Tuginedes Vabariigi Valitsuse poolt antud maakonnaplaneeringu algatamise korraldusele, 

algatas Järva maavanem 26. juuli 2013. a korraldusega nr 396 ka keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (edaspidi KSH). 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40 lõike 2 

järgi peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel selgitama, kirjeldama ja hindama 

strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi 

alternatiivseid meetmeid, tegevusi ning ülesandeid, arvestades strateegilise 

planeerimisdokumendi  eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH aruanne oli sisendiks 

planeeringulahenduse väljatöötamisele. KSH aruanne käsitles maakonnaplaneeringu 

täpsusastmele vastavuses kõiki aspekte, mida maakonnaplaneeringu koostamisel oli arvesse 

võetud. 

Mõjutatavad keskkonnaelemendid, millest lähtuti, olid järgmised: 

 Looduskeskkond: loodusvaradest, põhjavesi, pinnavesi, taimestik-loomastik, maavarad 

jms, samuti kaitsealad, sh Natura 2000 alad ning väärtuslikud põllumajandusmaad, 

maakondliku tähtsusega roheline võrgustik, väärtuslikud looduskooslused ja 

maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud. 

 Kultuuriline keskkond: miljööväärtuslikud alad, väärtuslikud maastikud ja 

kultuuriväärtused. 

 Sotsiaalne keskkond: inimese tervis, tööhõive, inimeste vajadused ja heaolu, teenuste 

kättesaadavus. 

 Majanduslik keskkond: olulised ja arendatavad majandusharud ning energia- ja 

ressursitõhusus. 

Keskkonnaamet kiitis KSH aruande heaks 27.09.2016 kirjaga nr 6-5/16/172-10. 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös  avalikkusega. Lähteseisukohtade, KSH 

programmi ja maakonnaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks korraldati avalikke 

väljapanekuid ja arutelusid. Avalikest väljapanekutest ja arutelude toimumisest teavitati 

avalikkust maakonnalehes „Järva Teataja“ ja maavalitsuse veebilehel. Maakonnaplaneeringu 
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lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 1.–17. september 2014 Järva 

Maavalitsuse veebilehel ja paberkandjal Järva Maavalitsuses. Avalikustamise järgne avalik 

arutelu toimus 17. septembril 2014 Järva Maavalitsuses. Järvamaa maakonnaplaneeringu  

eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 6.–17. aprill 2015 ja avalik arutelu 20. aprillil 2015. 

Kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punkti 1 alusel palus Järva maavanem 

13.10.2015 kirjaga nr 12-3/15/1437-1 määrata koostamisel oleva maakonnaplaneeringu teiste 

riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse, viidates, et maakonnaplaneering esitatakse 

kooskõlastamiseks ja/või ettepanekute saamiseks järgnevatele asutustele: Järvamaa kohalikud 

omavalitsused, Lääne-Viru Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Pärnu 

Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Harju Maavalitsus, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 

Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium, 

Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet, Põllumajandusamet, Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve 

Amet, Terviseamet, Päästeamet, Lennuamet, Politsei- ja Piirivalveamet.  

Võttes arvesse maakonnaplaneeringuga kavandavate tegevuste iseloomu ja tuginedes 

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 ning 

planeerimisseaduse § 17 lõikele  3 punktile 1,  riigihalduse minister täiendavaid kooskõlastusi ei 

määranud. 

Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine toimus ajavahemikul 21.12.2015 kuni 25.03.2016. 

Lisaks eelpoolnimetatutele saadeti maakonnaplaneering kooskõlastamiseks veel Riigi 

Metsamajandamise Keskusele, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le, Elering AS-le, Elektrilevi 

OÜ-le, Eesti Energia AS-le, Järvamaa Omavalitsuste Liidule, SA Põhja-Eesti turismile, 

Kaitseliidu Järva malevale, MTÜ Järva Arengu Partneritele, MTÜ Lõuna-Järvamaa 

Koostöökogule, SA Järva Arenduskeskusele, Järvamaa Kutsehariduskeskusele, MTÜ Kodukant 

Järvamaale, AS Mäo Investile, Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele, MTÜ Järvamaa 

Ühistranspordi Keskusele ja Paide Vesi AS-le. 

Järvamaa maakonnaplaneeringu kooskõlastasid märkusteta Imavere, Järva-Jaani ja Türi vallad, 

Pärnu, Jõgeva, Harju, Lääne-Viru ja Rapla maavanemad, Lennuamet, Politsei- ja Piirivalveamet. 

Märkustega kooskõlastasid maakonnaplaneeringu Paide linn, Paide, Väätsa ja Albu vallad, 

Viljandi maavanem, Tehnilise Järelevalve Amet, Maaeluministeerium, Keskkonnaamet, 

Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Tervisekaitseamet, Maa-amet, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium. Maakonnaplaneeringut ei 

kooskõlastanud Kareda, Koigi ja Roosna-Alliku vald, Haridus- ja Teadusministeerium ning 

Maanteeamet. Lisaks esitas märkused planeeringule Elektrilevi OÜ.  

Kooskõlastamisel esitatud ja arvestamisele kuulunud ettepanekud viidi planeeringulahendusse 

sisse ning korrigeeriti ka KSH aruannet. Kuna Haridus- ja Teadusministeerium ei viidanud 

maakonnaplaneeringu kooskõlastamata jätmisel vastuolule seaduse või seaduse alusel 

kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, siis loeti vastavalt planeerimisseaduse § 17 

lõikele 4 maakonnaplaneering selle asutuse poolt kooskõlastatuks.  

Täiendavalt saadeti planeering 25.02.2016 uuesti kooskõlastamiseks asutustele, kes 

maakonnaplaneeringut algselt ei kooskõlastanud ning lisaks täiendavalt veel 

Maaeluministeeriumile, Ambla ja Väätsa valdadele. Täiendava kooskõlastamise käigus 

kooskõlastasid maakonnaplaneeringu märkusteta Kareda ja Ambla vald ning 

Maaeluministeerium. Märkustega kooskõlastasid maakonnaplaneeringu Maanteeamet ja Roosna-

Alliku vald. Maakonnaplaneeringut ei kooskõlastanud Koigi, Väätsa ja Koeru vald. 

Maanteeameti poolt esitatud ettepanek viidi planeeringulahendusse sisse. Roosna-Alliku valla 

ettepanekuga ei arvestatud ning sellest teavitati neid ka kirjalikult. Kuna Väätsa vald ei viidanud 

maakonnaplaneeringu kooskõlastamata jätmisel vastuolule seaduse või seaduse alusel 

kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, siis loeti vastavalt planeerimisseaduse § 17 

lõikele 4 Järvamaa maakonnaplaneering Väätsa valla poolt kooskõlastatuks. Koigi vald viitas 
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oma mittekooskõlastamise otsuses vastuoludele kohaliku omavalitsuse seaduse § 2 lõikega 1, § 3 

punktiga 1, § 6 lõigetega 1 ja 2,  planeerimisseaduse § 7 lõikega 5 ning Koigi valla 

üldplaneeringuga. Koeru vald viitas oma mittekooskõlastamise otsuses vastuolule 

planeerimisseaduse § 7 lõike 3 punktiga 2. Maavanem leidis, et nii Koigi kui ka Koeru valla 

mittekooskõlastuste otsustes viidatud seaduste sätete vastu eksitud ei ole ning nende 

mittekooskõlastused loeti planeerimisseaduse § 17 lõike 4 alusel kooskõlastusteks ning sellest 

teavitati kirjalikult ka Koigi ja Koeru valda. 

Järva maavanem võttis 14.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/275 maakonnaplaneeringu vastu ja 

suunas selle avalikule väljapanekule. Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik 

väljapanek toimus 16. maist kuni 13. juunini 2016. Maakonnaplaneeringu vastuvõtmisest ja selle 

avalikustamisest teatati maakonnalehes „Järva Teataja“ ja maavalitsuse veebilehel. 

Maakonnaplaneeringu avalikustamisest teatati kirjalikult kohalikele omavalitsustele ja neile, 

kellega tehti koostööd või keda kaasati maakonnaplaneeringu koostamisel. 

Maakonnaplaneeringu materjalidega oli avaliku väljapaneku ajal võimalik tutvuda Järva 

Maavalitsuses, maavalitsuse veebilehel ja paberkandjal Järva maakonna kõikides kohalikes 

omavalitsustes. Maavanem korraldas maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku 

tulemuste arutelu 6. juulil 2016. Kuna avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanekuid ja 

vastuväiteid, avaldas maavanem teabe avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste  kohta 

19. juulil 2016 ajalehes „Järva Teataja“. 

Kõikidele avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete esitajatele vastas 

maavanem kirjalikult, esitades neile oma seisukoha ettepaneku või vastuväite osas. 

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu  tulemuste alusel tehti maakonnaplaneeringus ning KSH 

aruandes vajalikud parandused ja täiendused lähtuvalt esitatud ning maavanema kaalutluse alusel 

arvesse võetud ettepanekutest. Tehtud täiendused ei muutnud maakonnaplaneeringu 

põhilahendust, mistõttu ei korraldatud avalikku väljapanekut. 

Kaalutlemise tulemusel leidis maavanem, et Päästeameti ja Koigi valla ettepanekuid ja 

vastuväiteid ei ole võimalik maakonnaplaneeringu koostamisel arvestada ning esitas nende osas 

omad seisukohad järgnevalt: 

1. Päästeamet tegi ettepaneku lisada planeeringusse nõue, mille kohaselt ei ole lubatud 

ohtlikke ettevõtteid elamualadele ja sotsiaalobjektidele planeerida lähemale kui 300 m. 

Maavanem esitas oma seisukoha, mille kohaselt ohtliku ettevõtte ning sotsiaalobjektide ja 

elamualade vahelise kauguse määramisel tuleb lähtuda iga konkreetse ettevõtte riski 

tüübist, avaldumise vältimiseks kasutatavatest leevendus- ja/või vältimismeetmetest,  

avaldumise tõenäosusest, tagajärgede ulatusest jms kriteeriumitest. Sellist täpsusastet 

kahjuks maakonnaplaneering ei võimalda. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata ka uusi 

ohtlikke objekte, millele peaks kasutustingimusi määrama. 

2. Koigi vald tegi muuhulgas ettepaneku võtta maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 

2.4. „Teeninduskeskused ja teenused“ välja RAKE uuringu tabelid ja jälgida planeeringu 

lähteülesande seisukohti, et väljakujunenud asustusstruktuuri tuleb hoida ning jätta juba 

olemasolev asustusstruktuuri prognoosimine muutmata asulate kompaktsuse hoidmise 

eesmärgil ja tagatavate teenuste mahud ja asukohad jätta uute kohalike omavalitsuste 

otsustada. 

Maavanem esitas oma seisukoha, mille kohaselt valla poolt viidatu tabelite 

maakonnaplaneeringust eemaldamine ei ole võimalik põhjusel, et maakonnaplaneeringus 

on oluline muuhulgas käsitleda ka teeninduskeskuste ja nendes pakutavate teenuste 

perspektiivset süsteemi. On arusaadav, et omavalitsusi hirmutab planeeringus kirjeldatud 

perspektiivne teeninduskeskuste hierarhia ja nendes pakutavate teenuste minimaalne 

kogus, kuid samas tuleb ka tõdeda, et hetkel, kus rahvastikuprognoosid näitavad siiski 

rahvaarvu järjepidevat vähenemist, ei ole mõistlik maakonnaplaneeringus anda signaali, 

et täna pakutavate teenuskohtade hulk ja selle kvaliteet jääb ka aastal 2030 samaks.  
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Planeerimisseaduse § 23 lõigete 1 ja 2 alusel esitas maavanem 3. oktoobri 2016. a kirjaga nr  

12-3/16/1272-1 maakonnaplaneeringu Rahandusministeeriumile kui järelevalve teostajale koos 

informatsiooniga arvestamata jäänud ettepanekute ja vastuväidete kohta. 

Rahandusministeerium teavitas Järva Maavalitsust 10.11.2016 kirjaga nr 15-2/12487 ja 

10.11.2016 kirjaga nr 15-2/12485 ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikute ärakuulamise  

läbiviimise algatamisest ning 23.02.2017 kirjaga nr 15-2/11321-1 nende Koigi valla  

ärakuulamise tulemusest ning palus maavanemal teatada, kas ja mis osas on ta nõus  

maakonnaplaneeringut muutma. Järva maavanem vastas 13.03.2017 kirjaga nr 15-2/11321-1, 

milles tegi kompromissettepaneku, muuta maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 2.4.2 

Teenused asuvat tabelit 4. Muutes selles alg- ja põhikooli ning gümnaasiumi üldhariduskooliks, 

lisades allmärkusena: koolivõrgu  hierarhiat maakonnaplaneeringus täpsemalt ei määratleta, 

põhjusel, et antud küsimuse üle otsustamine on vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusele kohaliku omavalitsusüksuse ülesanne ning lisaks ei ole maakonnaplaneeringu 

koostamise ajahetkel täpset teavet järgneva 15 aasta jooksul toimuvatest rahvastikusündmustest, 

et otsustada, millises keskuses, mis taseme kooli olemasolu on õigustatud. 

Rahandusministeerium maakonnaplaneeringu järelevalvajana ei kiitnud 20.03.2017 kirjaga  

15-2/11321-1-1-1 heaks pakutud seletuskirja punkti 2.4.2 „Teenused“ asuva tabeli 4. sõnastuse 

muutmist. 

Järva maavanem leidis oma 13.04.2017 vastuskirjas  nr 12-3/17/222-5, et kuna maavalitsusel 

puuduvad adekvaatsed alusandmed ning pädevus näha aastani 2030+ ette koolivõrgu reaalse 

muutmise vajadust, ei pea otstarbekaks klassifitseerida koole kooliastmete kaupa, vaid soovib 

maakonnaplaneeringus kasutada terminit üldhariduskool, sest lõplik sõna koolivõrgu 

korraldamisel jääb ikkagi omavalitsusele. 

Rahandusministeerium järelevalvajana ei kiitnud 26.04.2017 kirjaga nr 15-2/11321-1-1-1-1-1 

endiselt heaks seletuskirja punkti 2.4.2 „Teenused“ asuva tabeli 4 sõnastuse muutmist juba 

varem esitatud põhjustel. 

Kuna vastuväite osas kompromissi ei saavutatud, kujundas Rahandusministeerium kui 

järelevalve teostaja oma seisukoha ja esitas selle vastuväite esitajale ning Järva Maavalitsusele. 

Rahandusministeerium oli Koigi valla vaide osas seisukohal, et maavanem on 

maakonnaplaneeringu koostamisel täitnud talle seadusega antud kaalutlemiskohustust. 

Maakonnaplaneeringu põhilahendus on põhjendatud ja vastab maakonnaplaneeringu 

lähteseisukohtadele. 

Järva Maavalitsus täpsustas maakonnaplaneeringu järelevalve käigus toimunud arutelude põhjal 

maakonnaplaneeringut ning esitas selle koos jooniste ja seletuskirjaga 22.05.2017 kirjaga nr  

12-3/17/222-7 Rahandusministeeriumile. Korrigeeritud planeeringus Rahandusministeerium kui 

järelevalve teostaja õigusaktidega vastuolu ei tuvastanud. 

Järelevalve teostamise käigus hindas Rahandusministeerium ka maakonnaplaneeringu menetluse 

vastavust planeerimisseaduses esitatud nõuetele ega tuvastanud puudusi maakonnaplaneeringu 

menetlemisel. Samuti on järelevalve teostaja hinnangul maakonnaplaneeringu koostamisel 

osalenud vastavate erialade kõrgharidusega spetsialistid. 

Lähtuvalt planeerimisseaduse § 23 lõikest 6 andis riigihalduse minister kui järelevalve teostaja 

11.10.2017 kirjaga nr 15-2/11321-3 heakskiidu ja tegi ettepaneku Järvamaa 

maakonnaplaneeringu  2030+ kehtestamiseks. 

Lisaks esitas järelevalve teostaja ettepanekuid maakonnaplaneeringu seletuskirja parema 

arusaadavuse huvides. Maavanem kaalus riigihalduse ministri heakskiidu kirjas toodud 

ettepanekuid  ja otsustas täpsustada  maakonnaplaneeringut alljärgnevalt: 
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 Peatükis 3.1.5. Roheline võrgustik alateemas Üldpõhimõtted rohelise võrgustiku 

toimimiseks üldplaneeringute koostamisel muudeti sõna „tiheasustusala“ terminiks 

„linnalise asustusega ala“ 

 Peatükis 4.4.2. Elektrivõrk asendati sõna „pinge“ terminiga „nimipinge“ 

 Pealkiri „Võrgu ehitustegevus“ asendati pealkirjaga „ehitustegevus võrgus“ 

 Täpsustati peatüki 4.4.2 Elektrivõrk, alapeatüki „Võrgu ehitustegevus“ eelviimase lõigu 

sõnastust 

Võttes aluseks kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lõike 2 ning ehitusseadustiku 

ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 11 lõike 2, § 13 lõike 1 ning kooskõlas Vabariigi 

Valitsuse seaduse § 84 punktiga 1 ja §-ga 87, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse § 1 lõikega 1 ja §-ga 11, kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse §-ga 

1, § 23 lõikega 6, § 25 lõigetega 2 ja 3, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-ga 4
1
, 

Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määrusega nr 152 „Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas 

haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti 

territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine““, lähtudes Rahandusministeeriumi 

11.10.2017 kirjast nr 15-2/11321-3 „Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ heakskiitmine“ ja 

ülaltoodud kaalutlustest, teeb maavanem korralduse: 

1. Kehtestada Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ käesoleva korralduse lisas kajastatud 

piirides. 

2. Avaldada teade maakonnaplaneeringu kehtestamise kohta ajalehes  „Järva Teataja“ ühe 

kuu jooksul planeeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates. 

3. Tunnistada kehtetuks Järvamaa maakonnaplaneering (kehtestatud 28.12.1998 

maavanema korraldusega nr 1817) ning Järvamaa maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 

(kehtestatud  31.01.2003 maavanema korraldusega nr 115), „Järva maakonna sotsiaalne 

infrastruktuur“ (kehtestatud 15.09.2009 maavanema korraldusega nr 460) ja „Järvamaa 

jalgrattateede võrgustik (kehtestatud 22.12.2005 maavanema korraldusega nr  1010). 

4. Jätta kehtima Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav 

teemaplaneering "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa trassi 

asukoha täpsustamine km 92,0 -183,0". 

5. Saata maakonnaplaneeringu otsuse ärakiri  ja kehtestatud maakonnaplaneering  Järva 

maakonna omavalitsustele ja Rahandusministeeriumile ühe kuu jooksul planeeringu 

kehtestamise päevast arvates. 

6. Saata teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest Keskkonnaministeeriumile, Kaitse-

ministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Sotsiaal-

ministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Maaeluministeeriumile, Põllumajandusametile, 

Maanteeametile, Keskkonnaametile, Maa-ametile, Muinsuskaitseametile, Terviseametile, 

Riigimetsa Majandamise Keskusele, Päästeametile ja Eesti Keskkonnaühenduse Kojale 

14 päeva jooksul kehtestamise päevast arvates. 

7. Avaldada teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul kehtestamise 

päevast arvates  Ametlikes Teadaannetes ja Järva Maavalitsuse veebilehel. 

8. Korraldus jõustub allkirjastamisest. 

9. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades 

kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Rainer Eidemiller 

maasekretär maavanema ülesannetes 
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Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 
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Lisa  

Järva maavanema 12.12.2017 

korralduse nr 1-1/17/329 juurde 

Kehtestatava ala skeem 

 
 

 


