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Sissejuhatus
Palamuse valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
Palamuse vallavolikogu poolt 26.jaanuaril 2006. aastal. Üldplaneeringu
koostamise konsulteerimiseks sõlmis Palamuse Vallavalitsus lepingu 4.jaanuaril
2006. a. OÜ Hendrikson & Ko’ga.
Käesolev üldplaneering on koostatud terve Palamuse valla territooriumile ning
üldplaneeringu protsessiga paralleelselt ja integreeritult on läbi viidud
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).
Planeeringu koostamise esimeseks etapiks oli lähteandmete kogumine ja
tugiplaani koostamine, et saada ülevaade planeeringuala sotsiaal-kultuurilisest,
majanduslikust ning looduslikust olukorrast ja eeldustest ning lahendamist
vajavatest probleemidest. Esimese etapi tulemused on koondatud köitesse
„Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs”.
Planeeringu teises etapis töötati planeeringuseminaride ja juhtrühma seminaride
käigus, kuhu kaasati valla ja maakonna spetsialiste ja aktiviste, välja valla
ruumilise arengu suunad ja arengupõhimõtted ning koostati eskiiskaart.
Paralleelselt
valla
ruumiliste
arengusuundade
ja
arengupõhimõtete
väljatöötamisega toimus keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), millesse
oli litsentseeritud keskkonnamõjude hindajana kaasatud Kuido Kartau
(KMH0034). Etapi tulemused on esitatud köites „Palamuse valla üldplaneeringu
protsessi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne”.
Protsessi ja KSH aruande ühendamine võimaldab järk-järguliselt jälgida
planeeringulahenduseni jõudmise etappe ning sisaldab jooksvalt igas etapis
keskkonnamõju hindamist. Antud köide sisaldab lisades ka planeeringu ja KSH
protsessi juriidilist menetlust.
Planeeringu kolmandas etapis keskenduti planeerimisettepaneku väljatöötamisele
peatähelepanuga perspektiivsele maakasutusele ja erineva juhtfunktsiooniga
maade kasutus- ja ehitustingimustele. Kolmanda etapi tulemus on koondatud
käesolevasse köitesse ja selle juurde lahutamatu osana kuuluvatesse kaartidesse:
 Kaart 1. Maakasutuskaart. M 1 : 15 000
 Väljavõte Palamuse alevikust M 1:5500
 Väljavõtted Kaarepere, Luua ja Kudina küladest M 1 : 5 000
Töö koostamisel konsultandina osalenud planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirma
Hendrikson & Ko tänab kõiki töö valmimisele kaasaaidanuid, eriti vallavalitsuse
spetsialiste.
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1

Palamuse valla maakasutuspõhimõtted

Palamuse valla maakasutuspõhimõtted on välja töötatud kõrgemalseisvate
arengu- ja planeerimisdokumentide, olemasoleva olukorra analüüsi ja avaliku
planeerimisprotsessi käigus läbiviidud seminaride ja arutelude tulemuste põhjal.
Maakasutuspõhimõtete all mõeldakse erinevate funktsioonidega maade üldisi
arengusuundi ja kasutusstrateegiaid. Maakasutuspõhimõtted on üldplaneeringu
üheks olulisemaks tulemuseks: see on avalik kokkulepe selles osas, kuidas
Palamuse vald peaks edasi arenema. Maakasutuse üldistele arengu- ja
kasutuspõhimõtetele toetudes on võimalik juba koostada üldplaneeringu
perspektiivne maakasutuskaart. Siiski on maakasutuspõhimõtted nii mõneski
mõttes olulisemad kui kaart, kuna üldiseid arengusuundi ja kasutuspõhimõtteid
on võimalik järgmiseks aastakümneks märksa täpsemalt prognoosida kui
konkreetse maa-ala arendamist või sihtotstarbe muudatust. Seega on tulevikus
oluline eelkõige mitte minna vastuollu maakasutuspõhimõtetega. Ühist
kokkulepet peegeldavad maakasutuspõhimõtted on olulised ka seetõttu, et
võimaldavad hästi jälgida üldplaneeringu aegumist – kui arendustegevus ei taha
enam hästi ühtida põhimõtetega, siis on arengusuunad ilmselt oluliselt muutunud
ja tuleks koostada uus üldplaneering.
Palamuse valla maakasutuspõhimõtteid käsitletakse viie üldisema valdkonnana:
 Asustus ja elamuehitus
 Puhke- ja virgestusmaad ning kergliiklusteed
 Äri- ja tootmismaad
 Tehniline infrastruktuur ja teed
 Sotsiaalne infrastruktuur

ASUSTUSE JA ELAMUEHITUSE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
Kompaktse hoonestuse alad
 Elamualade laiendamine ja tihendamine toimub Palamusel, Kaareperes,
Luual ja Pikkjärvel kompaktse hoonestuse põhimõttel;
 Laienevad
elamualad
reserveeritakse
väike-elamumaana,
va
Kaareperes, kus reserveeritakse nii väike- kui korterelamumaad;
 Laiendamise suund ja ulatus arvestab maastikulist sobivust, sobivust
teiste maakasutusfunktsioonidega ja infrastruktuuride rajamise
võimalust võimalikult kvaliteetse elukeskkonna loomiseks: näiteks ei
rajata elamualasid vahetult tootmisalade kõrvale ega rohevõrgustiku
aladele; uued elamualad varustatakse vajalike infrastruktuuridega ning
aladele
planeeritakse
sotsiaalmaad
mänguväljakuteks,
kergliiklusteedeks ja haljasaladeks. Kaareperes, Palamusel, Luual ja
Pikkjärvel antakse eskiisi tasemel lahendus kogu kavandatava
elamuala ulatuses (erinevate funktsioonide ja kasutuste jaotus,
põhilised ligipääsuteed);
 Elamuehituses järgitakse piirkonna ehitustraditsiooni ja arhitektuurilist
üldilmet, elamute paigutust ja mahtu, eriti pööratakse tähelepanu
väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel ehitustraditsiooni
järgimisele.
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Hajaasustusalad
 Maatulundusmaal ehitamine järgib olemasolevat asustusstruktuuri ja
külatüüpi vastavalt voortel ja tasasematel aladel: ridajatele (rida-,
ahel- ja haguküla) küladele ja hajakülale iseloomulikke jooni nagu
krundisuurust ja kuju, õuede paiknemist teede ja teineteise suhtes;
 Elamuehituses järgitakse piirkonna ehitustraditsiooni ja arhitektuurilist
üldilmet, elamute paigutust ja mahtu; korrastatakse ja taastatakse
vanu ja lagunenud talukohti, korrastatakse või lammutatakse
maastikupilti
rikkuvad
hooned.
Väärtuslikel
maastikel
ja
miljööväärtuslikes piirkondades säilitatakse väärtustatud elemendid;
 Kõikide Palamuse valla järvede piiranguvöönditesse välditakse elamute
ehitamist ja järvede ääres tagatakse maksimaalse avaliku kasutamise
võimalused: pääs kallasrajale, aktiivsetes kohtades ujumis-, telkimisja lõkkekohad ning paadisillad;
 Elamute asukoha valikul peab eelistama rohevõrgustikust väljaspool
paiknevaid alasid, et mitte tõsta rohevõrgustiku tuumalade ja
koridoride kasutamisintensiivsust.

PUHKE- JA VIRGESTUSMAADE JA KERGLIIKLUSTEEDE
MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
 Korrastatakse olemasolevaid mängu- ja spordiväljakuid ning
spordirajatisi, uued mänguväljakud/spordiplatsid rajatakse Palamusel,
Luual ja Kudinal; olemasolevad spordirajatised renoveeritakse ja
vajadusel ehitatakse uusi hooneid /juurde-ehitisi;
 Ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja jalgrattarajad
(terviserajad), eraldi terviseradade piirkondadena arendatakse Ehavere
ja Palamusel Viruoru piirkonda;
 Ehitatakse välja ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad ning puhkealad,
rajatakse paadisillad. Olulisemad puhkealad arendatakse vallas välja
Kaareperes Aruküla mäel, Pikkjärve põhjaosas, Palamuse alevikus,
Kuremaa järve läänekaldal (Järveotsa) ja Ehaveres. Arvestades
loodusliku koormustaluvusega rajatakse looduslikult atraktiivsetesse
kohtadesse ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad ning paadisillad, millele
tagatakse avalik juurdepääs;
 Täiustatakse ja ehitatakse välja külapeo (kiige- ja lõkke-) platse,
Kaarepere Aruküla mägi arendatakse välja koos kergliiklusteedega ja
matka-suusaradadega;
 Korrastatakse olemasolevaid parke ja haljasalasid;
 Järvede ääres tagatakse maksimaalne avalik kasutus: läbipääsude
tagamine veekogude kallasradadel, elamuehitamise vältimine järvede
piiranguvööndites.
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ÄRI- JA TOOTMISMAADE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
 Ärimaid
arendatakse
olemasolevates
keskustes:
Kaareperes
ja
Palamusel, turismiteenuse arendamist soodustatakse olulisematel
arendatavatel puhkepiirkondades (nt. Kuremaa järve ääres);
 Tootmisalasid arendatakse olemasolevate tootmisalade ümbruses
(kompaktselt hoonestatud alade ümbruses): Palamusel ja Kudinal
laiendatakse olemasolevat ala, Kaareperes reserveeritakse eraldi piirkond
tootmise arendamise võimaldamiseks. Tootmistegevuse arendamisel
nimetatud aladel eelistatakse tegevusi, mille mõju ei kandu hoonest
väljapoole.
Tootmishoone
ja
teiste
funktsioonidega
maade
kokkupuutevööndisse rajatakse kaitsehaljastus juhul kui mõju ulatub
tootmishoonest väljapoole;
 Põllumajandusliku
tootmise
puhul
vähendatakse
ja
välditakse
põllumajanduslikust tootmisest pärinevat reostust (veereostus, välisõhk)
ja
häiringuid:
piiratakse
olemasolevate
põllumajandusettevõtete
põhjustatavat veereostust ja täidetakse veekaitsenõudeid ning rajatakse
kaitsehaljastus. Võimaliku veereostuse vältimiseks ei paigutata uusi
võimalikke tootmishooneid veekogude äärde. Maastike avatuse ja
vaadete säilitamiseks ei paigutata reljeefi kõrgematel osadel uusi
tootmishooneid avatud vaadetega kohtadesse (vaatekoridoridesse). Uusi
tootmishooneid ei paigutata rohevõrgustiku aladele;
 Arendatakse alternatiivseid põllumajandussuundi;
 Väärtuslikud põllumaad (üle 50 boniteedipunkti) hoitakse kasutuses;
 Välditakse põllu- ja heinamaade võsastumist.

TEEDE
JA
TEHNILISE
MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED

INFRASTRUKTUURI

 Valla erinevate osade seostatust valla keskuse, teiste piirkondade ja
lähimate linnadega suurendatakse teede renoveerimise ja kõvakatte alla
viimisega, Kaarepere külas ehitatakse Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel
uus raudteeülesõit ja korrigeeritakse teetrassi (vastavalt Maanteeameti
koostatavale projektile);
 Keskkonnasõbralikuma liikumisviisi arendamiseks kavandatakse ja
ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja suusarajad;
 Valla keskuse parkimiskorralduse parandamiseks rajatakse Palamuse
alevikku täiendavad parklad;
 Asulates laiendatakse tänavavalgustust ja olemasolevat tänavavalgustust
renoveeritakse;
 Teede avaliku kasutamise tagamiseks sõlmitakse avaliku kasutamise
lepingud;
 Tehnovõrkude ja –rajatiste arendamine toimub vastavalt valdkonna
arengukavale (ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, gaasi ja soojamajanduse
arengukavad) ning arendusvajadusele (elamumaade arendamine;
jäätmehoidla rajamine);
 Koostöös vallavalitsusega lahendada kogu elamuehituseks reserveeritaval
alal eskiisi tasandil, näidates põhilised juurdepääsud ning tehnovõrkude
laienemine.
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SOTSIAALSE
PÕHIMÕTTED

INFRASTRUKTUURI

MAAKASUTUS-

 Renoveeritakse ja laiendatakse olemasolevad spordiehitised ja rajatised;
 Korrastatakse olemasolevad mänguväljakud; Palamusel, Luual ja
Kudinal rajatakse uued mänguväljakud;
 Renoveeritakse ja laiendatakse haridusasutusi (Palamuse Gümnaasiumi
juurdeehitis);
 Palamuse alevikus arendatakse välja uued sotsiaalsed teenused ja
rajatakse
vastavad
ehitised
(vaba-aja
keskus,
vanadekodu/hoolekandeasutus);
 Täiustatakse ja ehitatakse välja külapeo (kiige- ja lõkke-) platsid
Kaarepere Aruküla mägi ja Kudina park;
 Ehitatakse välja kergliiklusteed ning
matka- ja jalgrattarajad
(terviserajad), eraldi terviseradade piirkondadena arendatakse Ehavere
ja Palamusel Viruoru piirkonda;
 Korrastatakse olemasolevaid parke ja haljasalasid;
 Ehitatakse välja ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad ning puhkealad,
rajatakse paadisillad. Olulisemad puhkealad arendatakse vallas välja
Kaareperes Aruküla mäel, Pikkjärve põhjaosas, Palamuse alevikus,
Kuremaa järve läänekaldal (Järveotsa) ja Ehaveres. Arvestades
loodusliku koormustaluvusega rajatakse looduslikult atraktiivsetesse
kohtadesse ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad ning paadisillad, millele
tagatakse avalik juurdepääs.
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2 Palamuse valla maakasutustingimused
2.1

Detailplaneeringu kohustusega alad

Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks
valla või linna territooriumi väiksema osa kohta. Kehtestatud detailplaneering on
aluseks uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste
piiride muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.
1.
Detailplaneeringu
kohustusega
alad
tulenevalt
Jõgeva
maakonnaplaneeringust ning käesoleva planeeringuga Maareformi
seaduse § 7 lg 4 alusel tiheasustusaladeks määratletud aladest:
 Palamuse alevik (tiheasustusala)
 Kaarepere küla (tiheasustusala)
 Luua küla (tiheasustusala)
2.
Detailplaneeringu kohustusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise piirkonnad (reoveekogumisalad) ja käesoleva planeeringuga
Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 tähenduses määratavad tiheasustusalad:
Detailplaneeringu kohustusega aladena määratakse käesoleva planeeringuga
järgmised Palamuse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavas ning
käesolevas üldplaneeringus renoveerimiseks ja väljaarendamiseks määratud alad:
 Palamuse alevik;
 Kaarepere küla;
 Luua küla;
 Pikkjärve küla;
Kaugemas perspektiivis:
 Kudina küla;
 Nava küla;
Detailplaneeringukohustusega
reoveekogumisalad
ja
käesoleva
planeeringuga tiheasustusaladeks määratud alad on kantud tumesinise
kriipsjoonega maakasutusplaanile.
Pikkjärve, Kudina ja Nava külade reoveekogumisalade piirid määratakse
vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga planeeritule ja
vastavalt külade perspektiivsele arengule.
3.

Detailplaneeringu kohustusega alad tulenevalt avalikust huvist:
 Kõikidel arendatavatel ärimaa juhtfunktsiooniga maa-aladel;
 Kõikidel arendatavatel tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-aladel;
 Kõikidel käesoleva planeeringuga reserveeritud kompaktse hoonestuse
põhimõttel arendatavatel elamumaadel;
 Tehnomastide püstitamisel.

4.

Detailplaneeringu kohustusega ranna ja kalda piiranguvöönd

Palamuse valla seisuveekogudele ja jõgedele kehtib Looduskaitseseadusest
tulenev kalda piiranguvöönd. Ranna ja kalda piiranguvöönd Looduskaitseseaduse
tähenduses on tervikuna detailplaneeringu kohustusega ala, kuna kaldal asuvad
Palamuse Vallavalitsus
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väärtuslikud looduskooslused, kus eksisteerib suur avalik huvi ja mille kasutamine
peab toimuma võimalikult säästlikult, et oleks tagatud maastike väärtuste
säilitamine ja laiapõhjaline huvide kaitse. Ranna ja kalda piiranguvööndis
asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase kaitsmine ja
puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud
lageraie.
Piiranguvöönd
on
maakasutusplaanile.

kantud

5.
Detailplaneeringu kohustusega
maastiku- ja külamiljööga aladel:

tumesinise

juhud

punktiirjoonega

väärtusliku

kultuuri-,

Detailplaneeringu kohustus on Jõgeva maakonna teemaplaneeringuga
”Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratletud
ja käesoleva planeeringuga täpsustatud väärtuslikel kultuuri-, maastikuja külamiljööga aladel järgmistel juhtudel:
 Kui soovitakse tegeleda vastavalt peatükis 2.1 punktis 3 loetletud
arendustegevusega;
Maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
keskkonnatingimused” määratud väärtuslikud maastikud on:





suunavad

Planeering näeb üldises mõttes kogu Vooremaad väärtusliku maastikuna;
Palamuse, Änkküla, Luua (ID4) (piire üldplaneeringuga korrigeeritud);
Toovere (ID 11);
Praaklima, Raigastvere (ID 22).

Käesoleva planeeringuga määratud väärtusliku maastikuga ala:
 Kaarepere Aruküla mägi (miljööväärtuslik maastik)
Väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja külamiljööga detailplaneeringu
kohustusega alade arendamistingimused ja –põhimõtted, mis lisanduvad
detailplaneeringu kohustusele, on toodud peatükkides 4.3.1 ja 4.13.1.
Väärtuslikud
maastikud
on
miljööväärtuslikud
piirkonnad
maakasutuskaardile.

kantud
roosa
ja
beeži
pinnana,
on
kantud
punase
pidevjoonega

2.2 Kaitsealuste loodusväärtuslike maastike ja koosluste
kasutamistingimused
Säästva arengu seaduse § 9 Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine lg 2 ütleb,
et bioloogilise mitmekesisuse säilitamise üks põhialuseid on eritüübiliste
ökosüsteemide ja maastike säilitamine ning süsteemi loomine looduslikest ja
poollooduslikest
kooslustest
asustuse
ja
majandustegevuse
mõju
tasakaalustamiseks ning kompenseerimiseks. Palamuse valla keskkonna
arendamise üks strateegilisi põhimõtteid on säilitada olemasolev väärtuslik
keskkond, tagada looduse bioloogiline mitmekesisus, kaitsta poollooduslikke
kooslusi, märgalasid ja vääriselupaiku.
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Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste ehk väärtuslike
rohealade hulka loetakse käesoleva planeeringu järgselt järgmised alad:
I Kaitsealad, kaitsealused looduse üksikobjektid, kaitsealused pargid,
kaitsealuste liikide elu- ja kasvukohad:
1. Planeeringualal asub üks kaitseala:
 Vooremaa maastikukaitseala, mille kaitse-eesmärgiks vastavalt
Vabariigi Valitsuse 30.novembri 2006.a. määrusele nr 245 „Vooremaa
maastikukaitseala kaitse-eeskiri” on:
o suurvoorte kaitse;
o pärandkultuurmaastike kaitse;
o nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda
veega järvede (31303), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste
järvede (3140), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), soostuvate
ja soo-lehtmetsade (9080*) ning looduslikult rohketoiteliste järvede
(3150) kaitse;
o nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, hariliku
hingi (Cobitis taenia), hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) ja
laiujuri (Dytiscus latissimus), kes kõik on III kategooria
kaitsealused liigid, ning II kategooria kaitsealuse liigi kaitse;
o nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas nimetatud väike-käsitiivaliste
elupaikade kaitse;
o nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta
I lisas nimetatud linnuliikide, kes on I või II kategooria kaitsealused
liigid, ja I lisas nimetatud liikide – herilaseviu (Pernis apivorus),
händkaku (Strix uralensis), jõgitiiru (Sterna hirundo), musträhni
(Dryocopus martius), mustviirese (Chlidonias niger), punaselg-õgija
(Lanius collurio), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), rukkiräägu
(Crex crex), sookure (Grus grus), täpikhuigu (Porzana porzana),
valge-toonekure (Ciconia ciconia), väike-kärbsenäpi (Ficedula
parva), välja-loorkulli (Circus cyaneus), vööt-põõsalinnu (Sylvia
nisoria), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, kaitse.
o hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), kes on III kategooria
kaitsealune liik, kaitse.
Vooremaa maastikukaitseala osaks on Natura 2000 võrgustikku
kuuluva Vooremaa loodusala järved: Prossa, Pikkjärv, Ilmjärv,
Raigastvere ja Kaiavere järv.
2. Planeeringualal asub üksteist kaitsealust parki, arboreetumi ja
puistut:
 Luua mõisa park;
 Kudina park ja puiestee;
 Palamuse kirikupark;
 Pikkjärve park;
 Visusti mõisa park;
 Luua arboreetum;
 Söe arboreetum;
 Imukvere parkmets ja puistud;
 Künnapuude loodusliku leviku ala;
 Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala (1);
 Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala (2).
Palamuse Vallavalitsus
2007
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Valla teatud parkide piire korrigeeritakse 2007.a. I pooles, antud parkide juurde
on maakasutuskaardil tehtud vastav märge.
3. Planeeringualale jääb viis kaitsealust üksikobjekti ja maastiku
üksikelementi:
 Kuldkollane kuusk; kuldokkaline kuusk;
 Luua lehis;
 Imukvere tamm;
 Kalevipoja lingukivi;
 Viruorg.
4. Kaitsealuste ja väärtuslike looma- ja taimeliikide elu- ja
kasvukohad:
planeeringualale jäävad mitmete kaitsealuste (kaitstud Looduskaitseseaduse §
10 lg 3 ja lg 4 alusel) ja väärtuslike (pole Looduskaitseseaduse järgse kaitse
all, kuid kuuluvad Punasesse Raamatusse või on kaitse all vastavalt Euroopa
Liidu direktiividele) looma- ja taimeliikide elu- ja kasvukohad. Liikide kaitse
tagamiseks ei ole kaardile kantud täpsemat infot liikide ja kaitsekategooriate
kohta, kõik elu- ja kasvukohad on märgistatud sarnaselt.
Vastavalt Keskkonnaministri 13.01.2005. aasta määrusele nr 1
püsielupaikade kaitse alla võtmine” asub Palamuse vallas:
 Sortsi püsielupaik, Palamuse vallas Visusti külas;
 Visusti püsielupaik, Palamuse vallas Visusti ja Kassivere külas.

„Metsise

Palamuse valla kaitsealuste objektide ja liikide kasutamist reguleerivad
kaitsealade
kaitse-eeskirjad,
kaitsekorralduskavad
ja/või
muud
seadused (Looduskaitseseadus) ja määrused, millega määratakse
koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmise erinõuded ja
kasutustingimused.
Kõik ehitamisõigust taotlevad kinnistud, mis kattuvad osaliselt või
täielikult kaitsealuste objektidega või nende kaitsevöönditega, peab
kooskõlastama
kaitsealuse
objekti
valitsejaga.
Detailplaneeringu
kohustus on antud aladel järgmisel juhtudel:
 Uue kompaktse hoonestusala rajamisel hajaasustusega alale;
 Kui soovitakse tegeleda peatükis 2.1. punktis 3. toodud
arendustegevustega.
 Iga uue ehitusõigust taotleva kinnistu puhul haja-asustatud alal on
kohalikul omavalitusel õigus nõuda detailplaneeringut,
detailplaneeringu kohustusest võib loobuda kaitsealuse objekti
valitseja nõusolekul.
II

Vääriselupaigad ja potentsiaalsed vääriselupaigad
o Säilitamis- ja kasutustingimused:
Vääriselupaikade kaitse korraldamise ja kasutamise tingimused ja korra
määrab Metsaseaduse § 23 Vääriselupaik ja selle majandamine.
Vääriselupaik on Metsaseaduse tähenduses kuni seitsme hektari suuruse
pindalaga kaitset vajav ala tulundusmetsas või kaitsemetsas, kus kitsalt
kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise
tõenäosus on suur. Vääriselupaiga klassifikaatori ja valiku juhendi kehtestab
keskkonnaminister määrusega (4.jaanuari 2007.a määrusega nr 2
Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku juhend), mis toob vääriselupaikadena
välja metsa tüübirühmaga seotud vääriselupaigad (nt. loo-, nõmme-, palu-,
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laanemetsad jne) ja maastikuelementidega seotud vääriselupaigad (nt.
looduslike veekogude kaldanõlvad, veekoguäärsed madalikud ja lammid,
teised veest mõjutatud alad, väikesed märgalasaared, järsakud, põlendikud,
puisrohumaad, sarapikud, üksikud suured puud, pargid). Vääriselupaiga
kaitseks sõlmib erametsakeskuse juhataja metsaomanikuga lepingu, mille
alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks. Riigile
mittekuuluva metsa jaoks koostatakse metsamajandamiskava, mis
muuhulgas peab sisaldama elustiku mitmekesisuse üksikelementide,
potentsiaalsete vääriselupaikade ja pärandkultuuri objektide kirjeldused
ning nende säilitamise abinõude kirjeldused.
Riigimetsas korraldab vääriselupaiga
keskkonnaministri käskkirja kohaselt.

kaitset

riigimetsa

majandaja

Vääriselupaigad on kantud maakasutuskaardile rohelise kriipsjoonega
kollasel taustal.
III

Märgalad
o Säilitamis- ja kasutustingimused:
Eesti poollooduslike märgalade (ranna- ja lammirohumaade) inventeerimise
käigus anti ülevaade nende looduskaitselise väärtuse hindamisest, kaitsest
ja majandamisest ning esitati konkreetsed soovitused inventeeritud
märgalade edaspidiste majandamistingimuste ja kaitse kohta. Vt. Paal, J.,
Ilomets, M., Fremstad, E., Moen, A., Borset, E., Kuusemets, V., Truus, L.,
Leibak, E., 1999. Eesti märgalade inventeerimine 1997. a. Projekti „Eesti
märgalade kaitse ja majandamise strateegia“ aruanne. Eesti Loodusfoto,
166 + xxviii lk.

IV

Pärandkooslused
o Säilitamis- ja kasutustingimused:
2001. aastast kehtib üle Eesti ühtne niitude hooldamise süsteem
kaitsealustel maadel. Loodushoiutoetuste ja loodushoiutööde lepinguid
sõlmib maaomanikega, rentnikega jt Riiklik Looduskaitsekeskus. Lepingus
näidatakse niidu tüüp, suurus, asukoht, omand jm. juriidilised üksikasjad
ning hoolduse viis. Hooldus on kas niitmine koos heinakoristamisega,
karjatamine või ka võsaraie. Toetust saab taotleda rohumaade taastamise
eest, sõltuvalt algsest võsastumise astmest. Vt Looduskaitseseadus.
Rohumaade hoolduse toetust on võimalik taotleda ka PRIA-st (sh väljaspool
kaitsealuseid maid).

V

Roheline võrgustik
Roheline võrgustik on määratud Jõgeva maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Rohelises
võrgustikus toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine,
mis loob eeldused koosluste arenguks looduslikkuse suunas. See toetab
bioloogilist mitmekesisust, tagab stabiilse keskkonnaseisundi ning hoiab alal
inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee
teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).

Tabel 1. Võrgustiku elementide tasandid ja kriteeriumid
Rohelise
võrgustiku
tasand
Riigi
Piirkondlik

Vaadeldava
tugiala
läbimõõt

Ribastruktuu- Tugiala (koridori)
ride läbimõõt
indeks

25… 50 km

10…20 km

T1 (K1)

5…25 km

2…10 km

T2 (K2)
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Eesti 2010
tasand
Rahvusvaheline
tasand
Riigi tasand
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Kohalik

1…5km

300…2000m

Käesoleva planeeringuga on kogu valla
võrgustiku tuumalade ja koridoride piire.

T3 (K3)

ulatuses

Mikrotasand

täpsustatud

rohelise

Rohelise võrgustiku tugialade üldised kasutamistingimused, mis on määratud
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”:
 tugialadele ei rajata uusi asustusalasid (sealhulgas tiheasustusalasid);
 olemasolevaid asustusalasid ja nende kasutuse intensiivsust ei
suurendata;
 olemasoleva maakasutuse intensiivsus on võimalikult madal ja keskkonda
säästev;
 metsa majandamine on võimalikult ala ökoloogilist eripära ja olusid
arvestav ning lähtub heast metsamajandamise tavast (säästva
metsanduse põhimõtetest);
 looduslike ja/või poollooduslike alade osatähtsus ei tohi langeda alla 90%;
 enne asustuse laienemist ja maakasutuse muutmist tugialadel hinnatakse
selle mõju keskkonnale ja rohelise võrgustiku toimimisele;
 tugialadele ei rajata tööstuslikke ja tootmisobjekte;
 tugialadel ei vähendata “Looduskaitseseadusest” tulenevat ranna või kalda
ulatust või ehituskeeluvööndit;
 vastunäidustatud on metsamaa sihtotstarbe muutmine;
 olemasolevate kaevanduste kasutamine jätkub kavandatud ulatuses nende
ammendumiseni;
 olemasolevate kaevanduste laienemine peab lähtuma rohelise võrgustiku
paiknemisest ning läbima keskkonnale ja rohelise võrgustiku toimimisele
tekitatava mõju hinnangu;
 tugialadel täpsustatakse maakasutus- jm tingimusi üldplaneeringute ja
teiste rakendusvahenditega;
 infrastruktuuri objektide kavandamisel peab vältima tugialade nn
killustumist;
 rohelise võrgustiku tugialal kavandatavad tegevused ei tohi halvendada
tugiala toimimist. Tekkivat negatiivset mõju peab vältima või võimalikult
vähendama.
Rohelise võrgustiku koridoride üldised kasutamistingimused, mis on määratud
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”:
 rohelises koridoris säilitatakse olemasolevaid looduslikke alasid;
 looduslike alade paiknemine ja osakaal täpsustatakse üldplaneeringutes;
 määratletud aladel täpsustatakse maakasutus- jm tingimusi
üldplaneeringute ja teiste rakendusvahenditega;
 vältida paisude rajamist rohelise koridori staatuses olevatele
vooluveekogudele, kui see halvendab rohelise koridori toimimist.
Roheline võrgustik on kantud rohelise viirutusega, tuumaladel on
tumerohelise piirjoonega maakasutuskaardile. Rohevõrgustiku osa on ka
veekogude piiranguvöönd (kantud kaardile tumesinise punktiirjoonega).
Lähtudes nende alade väljakujunenud ilme säilitamise soovist, on seal
tegevuse reguleerimiseks kehtestatud mõningad täiendavad vallapoolsed
erinõuded kajastatud punktis 4.13.
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Tehniline infrastruktuur

Toimiv infrastruktuur on eelduseks elamuehituse ja ettevõtluse arengule
omavalitsuses. Infrastruktuuride edasise arendamise suund peab olema
edaspidiselt süsteemsete võrkude rajamine selliselt, et loodaks eeldused
piirkonna arenguks ja konkurentsivõime tõstmiseks. Palamuse valla tehnilise
infrastruktuuri üldisi suundumusi on käsitletud teemavaldkondade kaupa.

2.3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon
Käesolev planeeringulahendus lähtub valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamisel Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast 20052017. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel, mis
koostatakse vähemalt 12 aastaks. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on
aluseks konkreetsete investeerimiskavade ja -projektide rahastamiseks erinevate
institutsioonide poolt. Arengukava olemasolu võimaldab määrata finantseerimise,
valla omavahendite, riiklike vahendite, fondide ja abiprogrammide vajadused ja
võimalused. Arengukava on alusdokumendiks Euroopa Liidu institutsioonide poolt
Eesti riigile antava abi saamisel Eesti keskkonnaseisundi parandamiseks ja
Euroopa Liidu normidega vastavusse viimiseks.
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on vallas välja arendatud neljas asulas: Palamuse
alevik, Kaarepere, Luua ja Pikkjärve, ainult veevärk on Naval ja Kudinal, kus on
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava järgi pikaajalises plaanis välja
ehitada
ka
kanalisatsioonisüsteemid.
Veevarustuse
ja
reoveekäitluse
väljaehitamine hajaasustuses on reeglina maaomaniku ülesanne. Hajaasustuses
pole suuremate ühissüsteemide rajamine suurte vahemaade ja maksumuse tõttu
võimalik, kuid sellegi poolest oleks säästlikum lahendus korraldada mitme
kinnistu peale ühine veevarustus ja reoveekäitlus.
Reoveekogumisalade määramine:
Vastavalt kehtivale Palamuse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavale
ning Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr. 48 Reovee kogumisalade
määramise
kriteeriumid,
määratakse
käesoleva
planeeringuga
reoveekogumisaladeks Palamuse vallas järgmised asulad:
 Palamuse alevik;
 Kaarepere küla;
 Luua küla;
 Pikkjärve küla;
Pikemas perspektiivis:
 Kudina küla;
 Nava küla.
Reoveekogumisalad
on
kaardil
märgitud
tumesinise
(ühtlasi
tiheasustusala) katkendjoonega. Pikkjärve, Kudina ja Nava külade
reoveekogumisalade piirid määratakse vastavalt Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni
arengukavaga
planeeritule
ja
vastavalt
külade
perspektiivsele arengule.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
Palamuse alevik ja suuremad asulad
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 Ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem renoveeritakse ja ehitatakse välja
vastavalt arengukavas toodud investeerimisprioriteetidele.
 Uued tiheasustuse põhimõttel laiendatavad elamupiirkonnad liidetakse
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga.

Külad, hajaasustus
 Säästlikkuse tagamiseks korraldada veevarustus mitme kinnistu peale
ühiselt, kasutades võimalusel olemasolevaid puurkaeve: hoiab kokku
kaevu ehitamise kuludelt, tagab kaevude parema töörežiimi, vähendab
põhjavee reostusohtu. Samuti korraldada ühist reoveekäitlust.
 Salvkaevude vee kvaliteeti ohustab pinnase reostumine. Seetõttu peab
kaevu asukoht olema võimalike reostusallikate (nt. kogumiskaevud,
prügikastid, käimlad) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist
võimalikult kaugel (mitte vähem kui 10 m).
Reoveekäitluse lahendamisel on põhimõttelised lahendused omapuhasti või
kogumismahuti. Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et selle kuja on vähemalt
10 m ning see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee
liikumissuuna suhtes allavoolu (Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrus nr.
171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded). Nn imbsüsteemide kasutamisel
omapuhastina tuleb silmas pidada, et nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades
on bioloogiliselt puhastamata heitvee pinnasesse juhtimine keelatud (Vabariigi
Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrus nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord). Seal tuleb imbsüsteem isoleerida põhjaveest ning puhastatud
heitvesi juhtida veekokku. Lähtudes Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a.
määrusest nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord on heitvee
pinnasesse immutamine reoveekogumisalal on keelatud kui reoveekogumisalal on
põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad
reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud.
Kogumismahutite
kasutamisel
peab
tagama
reoveepuhastisse, selleks peaks reoveetekitaja
puhastusseadmete haldajaga.

reovee
sõlmima

jõudmise
neist
vastava lepingu

Põhjavee säästmiseks ja kaitseks, on pikaajalises perspektiivis vajalik vallas läbi
viia järgmised tööd ja uuringud:
 Valla puur- ja salvkaevude täpne inventeerimine, selle alusel
mittekasutatavate puurkaevude tamponeerimine;
 Kogumiskaevude seisukorra ülevaatamine ning vastava registri loomine,
vajadusel omanikele ettekirjutuste tegemine.
Tuletõrje veevõtukohad
Lähtuvalt Palamuse valla kehtivale Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale
ei ole hetkel vallas tuletõrje veevarustus hästi tagatud. Lähtudes Jõgeva
maakonna riskianalüüsist, on tuletõrje veevarustuse tagamine oluline eelkõige II
riskiklassi kuuluvate hädaolukordade korral: suure ohvrite arvuga tulekahju korral
ja laiaulatusliku metsa ja raba tulekahju korra, kuid samuti väiksemamõõtmeliste
tulekahjude korral. Tuletõrje veevarustuse parandamine valla erinevates osades
aitab vähendada antud olukordadest tekkivaid kahjusid nii looduskeskkonnale,
inimeste varale kui tervisele.
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsooni arengukava toob välja, et vallas tuletõrje
veevarustuseks kuus hüdranti (kaks Palamusel, kolm Kaareperes ja üks Luual),
millest on ainsana kasutuskõlblik ja töökorras Luua hüdrant. Tuletõrje veehoidlaid
on vallas kolm- Palamusel ja kaks Kudinal, mis kõik vajavad rekonstrueerimist.
Arengukava näeb ette, et tulevikus tuleks Palamuse ja Kaarepere hüdrandid
likvideerida, kuna torustike läbimõõt ei taga piisavat veekogust ning edaspidi
tuleks tulekustutusvee varude hoidmiseks rajada tuletõrje veehoidlad. Veehoidlad
tuleks rajada Palamusel, Kaareperes ja Naval. Arengukava kohaselt tuleks vallas
rajada 2017 aastaks ca 10 tuletõrje veehoidlat, kuna arengukava ei täpsusta uute
veehoidlate täpset asukohta, tuleb need paika panna Päästeameti ja Palamuse
valla koostöö alusel.
Päästeameti andmetel on vallas üle 40 kasutuskõlbliku tuletõrje veevõtukoha
(tuginedes Jõgevamaa kriisireguleerimise kaardirakenduse raames koostatud
andmekihile, 2005 nov), mis on kantud planeeringu maakasutuskaardile ning
tabelina toodud käesoleva köite lisas 2. Tabelist nähtub, et enamus on
looduslikud veevõtukohad ning üle poolte looduslikest veevõtukohtadest tagab
piiramatu veemahu. Tabel toob välja ka juurdepääsu, omaniku ja märgistuse,
enamus veevõtukohtadel märgistus puudub.
Tuletõrje veevõtukohtade probleemide lahendamiseks tuleb ette näha järgmisi
meetmeid:
 rekonstrueerida ja viidastada olemasolevad veehoidlad;
 selgitada välja uued tuletõrje veehoidlate asukohad vastavalt Päästeameti
ja Palamuse valla koostööle ning ehitada need välja vastavalt Ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arengukavas ettenähtud ajagraafikule, sh Palamusel,
Kaareperes ja Naval;
 likvideerida mittetöötavad hüdrandid;
 tagada juurdepääs Luua töötava hüdrandi juurde;
 tagada
päästeteenistuse
transpordi
juurdepääs
tuletõrje
veevõtukohtadesse ja hüdrantide juurde ning kohtade viidastus
 Uute hoonestusalade rajamisel näha nende alade kohta koostatavates
detailplaneeringutes ette veevõtukohad ja juurdepääsud.

2.3.2 Elektrivarustus ja tänavavalgustus
Palamuse valla territooriumil teostab elektrivarustust Eesti Energia AS Jaotusvõrk.
Elektrivarustuses on probleemiks sagedased ja pikad elektrikatkestused,
liiniterritooriumide hooldamisel maha jäänud puud, põõsad ja oksad. Vallas leidub
ka elektrivarustuseta majapidamisi. Elektrivarustuses suuremaid muutusi ei
kavandata; 0,4 kV liinide ehitamine toimub vastavalt nõudlusele ehitusprojektide
alusel.
Tänavavalgustust rajatakse ja
Palamusel, Kaareperes ja Luual.

laiendatakse

suuremates

asulates,

eelkõige

Maakasutus- ja ehitustingimused:
 Tänavavalgustuse
renoveerimisel
ja
juurdeehitamisel
lähtuda
funktsionaalsusest, valgustatud peavad olema eelkõige suurema inimeste
kontsentratsiooniga kohad, nagu bussipeatused, aktiivsemalt kasutatavad
liikumisteed, haljas- ja puhkealad jmt, et tagada suurem turvalisus
avalikult kasutatavatel aladel;
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 Valgustid peavad olema ilmastiku- ning lõhkumiskindlad;
 Elektriliinide rajamisel on visuaalse häirimise vältimiseks soovitav
kasutada olemasolevaid trasse ja maakaabelliine;
 Detailplaneeritavatele aladele näha ette koridorid olemasolevatele ja
planeeritavatele
10
kV
ja
0,4
kV
toitekaablitele,
arvestades
kaablikaitsevööndiga ja teiste kommunikatsioonide paiknemisega.
Eraldi on järgnevalt välja toodud Palamuse ja Kaarepere tehnovõrkude
skeemkaardid.
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2.4

Liiklusskeem ja teedevõrk

Palamuse teedevõrk jaguneb riigimaanteedeks, kohalikeks maanteedeks,
metsateedeks ja erateedeks. Riigimaanteede kogupikkus vallas on 122,6 km ning
nendest tähtsaimaks on Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee (T39). Valda läbivad
ka Jõgeva-Palamuse-Saare, Palamuse-Veia-Otsa, Kaarepere-Palamuse ja NavaLuua-Palamuse kõrvalmaanteed. Valla teid on 73,8 km ja erateid 32,6 km.
Valla teedel on sanitaarkaitsevööndid määratud vastavalt olemasolevale ja
prognoositavale liiklussagedusele.
Tabel 2. Teede sanitaarkaitsevööndid
Mnt
nr.

Mnt nimi
TARTU - JÕGEVA –

39 ARAVETE
14206
14207
14137
14138

Km
vahemik

NAVA - LUUA –
PALAMUSE
NAVA - LUUA –
PALAMUSE
JÕGEVA - PALAMUSE –
SAARE
JÕGEVA - PALAMUSE –
SAARE

3525

200

4.91-6.08

1140

200

6.08-8.53

1005

200

6.76-13.73

1035

200

1530
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000
alla 1000

200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

0-6.76

14200 PIKKJÄRVE – TÕRVE
14202 MULLAVERE – VISUSTI
14201 TABIVERE – VISUSTI
14204 KAAREPERE – PALAMUSE
14205 PIKKJÄRVE – SÄÄSKÜLA
14206 NAVA - LUUA – PALAMUSE
14219 NAVA – KÄRKSI
14223 MULLAVERE – SAADJÄRVE
14208 KÄRKSI – ELISTVERE
14207 PATASTE - KAIAVARE – LUUA
14226 EHAVERE - OTSLAVA – PATASTE
14211 KUDINA – MAARJA
14210 LUUA – VAIDAVERE
14224 KIVIMÄE – EHAVERE
14225 KUDINA – EHAVERE
14222 RAADIVERE – SÄÄSKÜLA
14137 JÕGEVA - PALAMUSE – SAARE
14138 KASSINURME – ÄNKKÜLA
14133 PALAMUSE - VEIA – OTSA
14134 LAIUSEVÄLJA – TOOVERE
14133 PALAMUSE - VEIA – OTSA
14132 VARBEVERE – SÜVALEPA

Sanitaarkaitsevöönd (m)

19.23-41.23

14199 KAAREPERE – VISUSTI

14131 KIVIJÄRVE – VARBEVERE

prognoositav
liiklussagedus
(autot/ööp.)

Arendamispõhimõtted:
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 Valla erinevate osade seostatust valla keskuse, teiste piirkondade ja
lähimate linnadega suurendatakse teede renoveerimise ja kõvakatte alla
viimisega;
 Tartu-Jõgeva-Aravete mnt (T 39) Kaarepere raudteeülesõit ehitatakse
valla erinevate osade ühenduse parandamiseks kahetasandiliseks ja
korrigeeritakse teetrassi (vastavalt Maanteeameti koostatavale projektile).
 Keskkonnasõbralikuma liikumisviisi arendamiseks kavandatakse ja
ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja jalgrattarajad;
 Asulates laiendatakse tänavavalgustust ja olemasolevat tänavavalgustust
renoveeritakse;
 Teede avaliku kasutamise tagamiseks sõlmitakse avaliku kasutamise
lepingud.
Teedevõrgu arendamise prioriteetsed suunad on:
 Igapäevase
elutegevuse
toimimiseks
avalike
teede
sõidetavuse
parandamine;
 Vaadete avamine ja tähistuse parandamine samuti nendel teedel, mis
omavad valla puhkemajanduse seisukohast suuremat tähtsust;
 Valla mastaabis ennekõike piirkondlike keskuste, suuremate puhkealade ja
teiste tähtsamate alade vahel on primaarne viia teed tolmuvaba katte alla.
Asfaltkatet on kohati mõistlik vältida väljakujunenud traditsioonilise
maastikuilme säilitamise eesmärgil. Pikemas perspektiivis on vajalik katta
kõik avalikult kasutatavad teed tolmuvaba kattega;
 Ajalooliste teede rekonstrueerimisel tuleb hoiduda nende väljakujunenud
laiuse, kuju, looklevuse ja tervikstruktuuri lõhkumisest.
Vastavalt kehtivale Teeseadusele määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning
nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku
omavalitsuse huvidest lähtudes. See toimub tee omaniku nõusolekul ja
tingimustel ning vallavalitsuse ja omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingus
nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning
teehoiukulude kandjad. Käesoleva planeeringuga on reserveeritud mitmed teed
ning kergliiklusteed avalikuks kasutuseks, sh juurdepääsuteed puhkealadele ja –
kohtadele.
Raudteeülesõidu ümberehitamise käigus Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel
(T39) Kaarepere külas on kavas likvideerida praegused raudteeülesõidud
maanteel 14204 Kaarepere-Palamuse ja 14200 Pikkjärve-Tõrve. Antud teed on
kavas ühendada teega 39 Tartu-Jõgeva-Aravete paralleelselt raudteega uute
teetrasside
väljaehitamise
käigus
uuele
Kaarepere
eritasandilisele
raudteeületuskohale planeeritava liiklussõlme kaudu. Käesolevalt ei ole veel
määratud Pikkjärve-Kaarepere lõigus uue teetrassi paiknemist, mistõttu on
planeeringu maakasutuskaardil toodud võimalik teetrassi paiknemise ala
(trassivaliku projekti teostamise ajaks on ette nähtud 2007-2008). Uue
maanteetrassi väljaselgitamiseni (2008.a. lõpuni) piiratakse antud alal
arendustegevust,
arendussoovi
korral
tuleb
plaanid
kooskõlastada
Maanteeametiga.
Liiklusmaade reserveerimine vt. 4.5 Liiklusmaa (LT) ja liiklust korraldava
ja teenindava ehitise maa (LE).
Raudtee
Palamuse valda läbib Tallinn-Tapa-Tartu raudteeliin, mille arendamine toimub
vastavalt Eesti Raudtee arendusplaanidele. Kaarepere-Tabivere raudteelõigul on
perspektiivne teise peatee ehitamine vasakul pool olemasolevat raudteed
(vaadates kilomeetrite kasvamise suunas), pikitelgede vahega 4,1 meetrit,
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millega on arvestatud piiranguvööndi määramisel. Kaarepere jaamas täiendavaid
arenguid ette ei nähta.
Vastavalt Sotsiaalministri 4 märtsi 2002. a määrusele nr 42 Müra normtasemed
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid §-le 5 on käesoleva planeeringuga määratud raudtee
müraprognoosist tulenevalt 100 meetrine piiranguvöönd, mis tagab öise
ekvivalentse müra
piirtasemete
rahuldavad tingimused.
Piiranguvööndi
määramisel on arvestatud Kaarepere-Tabivere raudteelõigul perspektiivse teise
peatee ehitamisega. Käesoleval hetkel puuduvad andmed teise peatee
ehitamisega kaasneva võimaliku raudteeliikluse intensiivistumise kohta, kuid
edaspidiste võimalike konfliktide vältimises tuleks uute elamualade arendamisest
loobuda lähemal kui 150 m perspektiivsest raudtee laiendusest. 100 meetri
piiranguvööndis on uute elamute ehitamine keelatud, 150 meetri piiranguvööndis
uue elamuehituse arendamise soovil täpsustada Eesti raudtee arenguplaane
antud trassil.
Arvestades, et uute elamualade planeerimisel tuleb järgida rangemaid nõudeid ja
tagada head tingimused, ei ole uute elamute rajamine täiendavaid
mürakaitsemeetmeid rakendamata soovitatav lähemale kui 250 m raudteest.
Arvutamisel on kasutatud müralevi modelleerimise tarkvara SoundPLAN 6.4 ja
arvutusmeetodit Nordic Prediction Method for Train Noise.
Maantee ja raudteega seotud riskide maandamine
Võttes aluseks Jõgeva maakonna riskianalüüsi tulemused, kuuluvad maantee ja
raudteega seotud õnnetused I grupi õnnetuste hulka, mis on tõenäolised iga 5
aasta jooksul ning mille tagajärjed on väga rasked või katastroofilised. Sellisteks
õnnetusteks on järgmised juhtumid: raudteeõnnetus reisirongiga, ohtlike veoste
liiklusõnnetused maanteel ning raudteeõnnetus kaubarongiga. Üldplaneeringu
lahendusega on võimalik antud riske maandada järgmiselt:
 planeeringulahenduses on koostöös Maanteeametiga ette nähtud
Kaarepere külas uue mitmetasandilise raudteeülesõidu rajamine pikemas
perspektiivis (vt. eelmine lehekülg), mis kahe raudteeülesõidukoha
likvideerimise ja uue eritasandilise ülesõidu rajamisega vähendab
raudteeülesõitudega seotud riske;
 tulenevalt müra modelleerimisest ei lubata planeeringulahendusega lubata
uusi elamuid ehitada 100 m kaugusele raudteest ning ei soovitata ehitada
150 m kaugusel raudteest. Antud tingimus toimib müra piirtasemete
tagamise kõrval ka riske vähendavana nt. reisi- või kaubarongide
ümberpaiskumise korral vms
 teede
renoveerimine
ja
turvalisuse
tõstmine
aitab
vähendada
liiklusõnnetuste arvu ning seeläbi vähendada ka ohtlike veostega seotud
liiklusõnnetusi
Ühistransport
Ühistranspordi arendamisel lähtutakse paremate ühendusvõimaluste loomisest
külade ja vallakeskuse, samuti Jõgeva ja Tartu linnaga, mis lähtub elanike
vajadusi (nt. linnas töötamine) arvestavast ühistranspordi sageduse ja intervallide
korrigeerimisest. Valla elanike ühendusvõimalused Jõgeva ja Tartuga TartuJõgeva-Aravete maantee ääres on head sagedase bussiliikluse (ca 10 bussi
päevas mõlemas suunas) ja rongi kasutamise võimaluste tõttu (2 korda päevas
Jõgevale ja Tartusse). Samas ühendusvõimalus antud maanteest eemal asuvates
külades on nii vallakeskuse kui linnadega küllaltki halvad, mistõttu bussiliinide
graafikute korrigeerimisel tuleb lähtuda kaugemate külade ühendusvõimaluste
parandamisest.
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Joonis 1. Bussiliinid ja -peatused
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Planeeringu elluviimise alused

Üldplaneeringu põhiülesanne on määrata omavalitsuse ruumilised arengusuunad,
võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Eesmärkide kaudu ruumis kavandatud maakasutuse (või üldist ruumilist) arengut
saab vastavalt erinevatele seadustele ning võimalustele ellu viia ja rakendada
erineval moel, üldplaneeringuga on võimalik koheselt muuta maakasutuse
sihtotstarvet, kehtestades maale mingi uue, senisest erineva sihtotstarbe või siis
reserveerida maad vastavalt soovitud maakasutuse otstarbele.
Kõige levinum planeeringu rakendamise viis on planeeringuga maa-ala
reserveerimine mingi kindla juhtfunktsiooniga. Sellist lähenemist
kasutatakse ka käesolevas üldplaneeringus.
Maa-alade reserveerimine
Maade reserveerimisel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarbe
muutmist, vaid maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks, et
antud ala oleks vajaduse korral tulevikus võimalik kasutada ettenähtud
otstarbel. Olemasolevat maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta
koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja
funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Kui maad soovib kasutada planeeringus
reserveeritud funktsioonil keegi teine kui maaomanik ise, tuleb tal sõlmida rendivõi hoonestusõiguse leping või maa praeguselt maaomanikult ära osta. Reaalne
arendus- ja ehitustegevus toimub tiheasustusaladel läbi detailplaneeringute ning
hajaasustusaladel läbi projekteerimistingimuste. Arendustegevusel on kohustuslik
arvestada kehtestatud üldplaneeringuga sätestatud arengusuundi.
Sihtotstarbe muutmine, sundvõõrandamine ja munitsipaliseerimine
Üldplaneeringu elluviimiseks on lisaks reserveerimisele võimalik koheselt muuta
maakasutuse sihtotstarvet, kehtestades maale mingi uue, senisest erineva
sihtotstarbe
vastavalt
üldplaneeringu
kehtestamise
hetkel
kehtivale
Maakatastriseaduse § 18-le, katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Üldplaneeringu elluviimiseks võib kasutada kinnisasja sundvõõrandamist (so
kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese
hüvitamise eest) üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtiva Kinnisasja
sundvõõrandamise seaduse alusel.
Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Planeerimisseadusele
on kohalik omavalitsus kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama
olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu
eest, kui kehtestatud üldplaneeringuga:
 nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine avalikul otstarbel;
 piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine
kasutamine võimatuks.
Kui üldplaneeringuga kavandatu toob kaasa kinnisasja sundvõõrandamise
vajaduse või muudab omaniku tahte vastaselt senist maakasutust või krundi
ehitusõigust, teatab kohalik omavalitsus tähtsaadetisena edastatud kirjaga
vastava
kinnisasja
omanikule
planeeringu
avaliku
väljapaneku
ning
üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt kaks nädalat enne
avaliku väljapaneku algust ning juhul, kui planeering kitsendab senist
maakasutust või krundi ehitusõigust, teatab kohalik omavalitsus sellest kinnisasja
omanikule ühe nädala jooksul pärast planeeringu kehtestamise otsuse tegemise
päeva.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanekud maade munitsipaliseerimiseks (vt. ptk
5.3). Maade munitsipaliseerimine toimub Maareformi seaduse § 25. Maa
munitsipaalomandisse andmine alusel.
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4
Ülevaade
üldplaneeringust
juhtfunktsioonide kaupa

maakasutuse

Käesolevas peatükis käsitletakse Palamuse valla üldplaneeringu lahendust
peamiste
maakasutuse
juhtfunktsioonide
kaupa.
Juhtfunktsioon
on
üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav sihtotstarve, mis
määrab ära edaspidise maakasutuse põhisuunad.
Käesolevas peatükis käsitletakse maakasutuse juhtfunktsioone järgmiselt:
a. Planeeringus kasutatava maakasutuse juhtfunktsiooni kirjeldus;
b. Ülevaade üldplaneeringuga kavandatust;
c. Tingimused ja põhimõtted maade arendamiseks;
d. Tingimused detailplaneeringute koostamiseks.

4.1

Äri- ja büroohoonete maa (B)

Äri- ja büroohoonete maa (Ä) all mõistetakse käesoleva planeeringuga
kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad, büroo ja
kontorihoonete maad.
Äri- ja büroohoone juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Kalmistu ja Viru tn nurgal
o O. Lutsu tn
o Staadioni tn
 Kaareperes
o Tartu-Jõgeva-Aravete ja Palamuse-Kaarepere maantee nurgal
Äri- ja büroohoonete maa arendamispõhimõtted ja -tingimused:
 Vallas säilivad kõik olemasolevad äri- ja büroohoonete maad;
 Ärimaade juhtfunktsioonil arendamine toimub läbi detailplaneeringu;
 Peamiselt toimub ärimaade arendamine ärimaa kõrvalfunktsiooni
kaudu:
o tootmismaadele antud ärimaa kõrvalfunktsiooni kaudu 35%
ulatuses;
o elamumaadele antud ärimaa kõrvalfunktsiooni kaudu;
 Kaarepere küla ja Palamuse aleviku kompaktselt hoonestatud
aladel
antakse
elamumaadele
25%
ärimaa
kõrvaljuhtfunktsioon, et soodustada keskuste mitmekülgsemat
arendamist.
 Ärimaa
kõrvalfunktsiooni
lubatakse
hajaasustatud
piirkondades arendada elamumaa 25% kõrvalfunktsioonina
puhkemajandusliku teeninduse arendamise eesmärkidel.
Ärimaa kõrvafunktsiooni rakendamisel looduslikult väärtuslikel
aladel ja elamumaadel on kõige olulisemaks kriteeriumiks
keskkonnasäästlik majandamine, mis oleks looduskeskkonna
suhtes võimalikult väikese koormava efektiga ning lubatud on
puhkemajanduslik teenindus, toitlustamine ja majutusteenus;
 Kaarepere külas seatakse planeeringuga arendamise piirangud TartuJõgeva-Aravete maanteetrassi valiku alal kuni 2008.a lõpuni.
Arendussoovi korral tuleb plaanid kooskõlastada Maanteeametiga;
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 Vallavalitsus võib lubada kaalutlusotsuse alusel ärimaa arendamist
kõrvalfunktsioonina ilma detailplaneeringut koostamata juhul kui
ärifunktsiooni
rakendamisel ei ole ette näha olulist mõju
naaberkinnistute maaomanikele ja valdajatele ning kui kavandatud
tegevusega ei ole ette näha olulist mõju ümbritsevale keskkonnale.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks:
 Ala juhtfunktsiooniks on ärimaa;
 Kõrge väärtusega loodus- ning miljööpiirkondades on eelistatud
arengusuunaks puhkemajanduslik teenindus;
 Ärimaade
planeerimisel
kõrge
väärtusega
loodusning
miljööpiirkondades tuleb arvestada nimetatud piirkondades ajalooliskultuuriliste
ja
arhitektuuriliste
tingimustega
ja
piirkondlike
ehitusnõuetega;
 Lähtuvalt detailplaneeringuga täpsustatud funktsioonist tuleb määrata
parkimisvajadus vastavalt kehtivatele parkimisnormidele;
 Ärifunktsiooni
rakendamisel
ei
tohi
kahjustada
ega
piirata
naaberkinnistute maaomanike ja valdajate huve ega õigusi;
 Elamumaal ärilistel eesmärkidel ehitamiseks on vallavalitsusel õigus
nõuda planeeritava tegevusega kaasneda võivate mõjude hindamist;
 Elamumaal ärimaa kõrvalfunktsiooni arendamise täpsustatud suunaks
peab hajaasustuses olema puhkemajanduslik teenindus.

4.2

Üldkasutatava hoone maa (AA)

Üldkasutatava hoone maa all mõistetakse tervishoiu- ja hoolekandeasutuse;
teadus-, haridus- ja lasteasutuse; spordi-, kultuuri- ja kogunemisasutuse: usu- ja
tavandiasutuse maad. Planeeringus ei eristata üldkasutatavate hoonete maad
kuuluvuse järgi omavalitsuse, riigi või eraomandisse.
Üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Uuel tn
o O. Lutsu tn tootmisala lähedal
o Palamuse Gümnaasiumi kõrval Palamuse-Kaarepere mnt ääres
 Luua külas
o sauna teenindamiseks vajaminev maa.
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Üldkasutatava hoone maa arendamispõhimõtted ja - tingimused:
 Ühiskondliku hoone maana säilivad kõik olemasolevad antud
juhtfunktsiooniga maad, eraldi reserveeritakse antud juhtfunktsiooniga
maid juurde Palamusel ja Luual.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks:
 Ala juhtfunktsiooniks on üldkasutatavate hoonete maa;
 Avalikel funktsioonidel kasutatavate hoonete rajamine toimub läbi
detailplaneeringu;
 Arendatavate maa-alade täpne kasutus täpsustub algatatavate
detailplaneeringutega;
 Parkimisvajadus määratakse vastavalt detailplaneeringuga täpsustatud
vajadusele;
 Alade arendamisel pöörata suuremat tähelepanu (kõrg)haljastusele,
kergliikluse ligipääsetavusele ja liiklusohutusele.

4.3

Väikeelamumaa (EV)

Ühepereelamumaa kompaktse hoonestusega aladel ja maatulundusmaa elamu
õuemaal (hajaasustuses). Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised, sh
teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline
maa ning rajatised.
Väikeelamumaa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Suure, Mäe ja Kooli tn piirkonnas
o Staadioni tn ja Palamuse-Kaarepere mnt vahelisel alal
o Olemasoleva hoonestusala tihendamiseks Staadioni, Viru, Kalmistu
ja O.Lutsu tn piirkondades
 Kaareperes:
o Tartu-Jõgeva-Aravete mnt ja Kaarepere-Visusti mnt vahelisel alal
o Kaarepere-Visusti maanteest lõuna poole jääval alal
o Kaarepere lõunaosas, Tartu-Jõgeva mnt ääres
 Luual:
o asula lõunaosas Luua-Vaidavere mnt ääres
 Pikkjärvel
o kompaktse külakeskuse põhjaosas
 Kudinal
o kompaktses külakeskuses
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Väikeelamumaa arendamispõhimõtted ja -tingimused:
 Vastavalt väljatöötatud maakasutuspõhimõtetele toimub käesoleva
planeeringuga
reserveeritud
väikeelamumaade
arendamine
detailplaneeringu alusel olemasolevate elamualade tihendamise ja
laiendamise läbi Palamusel, Kaareperes, Luual, Kudinal ja Pikkjärvel
kompaktse hoonestuse põhimõttel;
 Kompaktse
hoonestuse
põhimõttel
väikeelamumaadena
reserveeritud aladel on väikseim ehitusõigust omav katastriüksus või
krunt 0.15 ha, erandina võib lubada väiksemale katastriüksusele või
krundile ehitamist vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel lähtuvalt
olemasolevast asustusstruktuurist;
 Koostöös vallavalitsusega lahendada asulates, kus reserveeritakse
väikeelamumaad, kogu reserveeritava ala eskiisi tasandil (põhiliste
juurdepääsude ja avaliku-eraruumi suhete lahendamine, ala siseste era
ja avalikus kasutuses olevate maade ja funktsioonide määramine).
Suuremate reserveeritavate väikeelamumaade puhul on soovitavaks
alade väljaarendamise suunaks areng olemasolevast hoonestusest
väljapoole;
 Kõikidele elamumaadele võib vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel
lubada ärimaa kõrvalfunktsioon 25% ulatuses (vt. 4.1 Äri- ja
büroohoonete maa(B)) eesmärgiga soodustada piirkonna puhke- ja
teenustesektori arengut eelkõige hajaasustuses. Kaarepere ja
Palamuse kompaktse hoonestusega aladel antakse elamumaadele
ärimaa kõrvalfunktsioon 25% ulatuses;
 Elamumaadel äritegevuse arendamisel kõrvalfunktsioonina ei tohi
kavandatav tegevus kaasa tuua negatiivseid mõjusid (müra,
transpordivoogude oluline suurenemine) naaberkinnistute suhtes;
 Elamualade
tihendamisel
(ehitamine,
rekonstrueerimine
ja
renoveerimine) juba hoonestatud külakeskustes ja traditsioonilise
külamiljööga aladel tuleb järgida traditsioonilisi ehitusmahtusid,
ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi (katusekalded, korruselisus,
aknad, välisviimistlusmaterjalid jne) ning ajalooliselt väljakujunenud
asustustihedust,
hoonegruppide
paiknemise
ning
õuealade
paigutusmustrit
ja
asustusstruktuuri,
et
säiliksid
ajalooliselt
väljakujunenud tüpoloogilised iseärasused. Uute elamute ja elamualade
laiendamisel lähtuda olemasoleva hoonestuse arhitektuurilistest
traditsioonidest ja mahtudest;
 Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude
leevendamine
(reoveepuhastus,
küte,
liikluslahendus, elektriliinid). Nimetatud asjaolud tuleb tagada läbi
vallavalitsuse poolt väljastatavate detailplaneeringute lähteülesannete
või projekteerimistingimuste;
 Elamualade arendamisel tuleb tagada normatiivne mürakaitse, luues
selleks maksimaalselt looduslikke mürabarjääre.
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Tingimused detailplaneeringu koostamiseks:
 Maa-ala juhtfunktsiooniks on elamumaa, mille ehitise tüübiks peab
jääma ühepereelamu;
 Parkimine tuleb elamumaa arendamisel lahendada kruntide piires;
 Maade arendamisel väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikes
piirkondades tuleb koostada detailplaneering ning järgida nimetatud
piirkondades
määratletud
ettekirjutusi
vastavalt
käesoleva
üldplaneeringu ptk 4.3.1 ning maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust määravad keskkonnatingimused” määratule;
 Elamumaal ärilistel eesmärkidel ja avalikel funktsioonidel ehitamiseks
on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut;
 Uute hoonestusalade rajamisel näha nende alade kohta koostatavates
detailplaneeringutes ette tuletõrje veevõtukohad ja juurdepääsud;
 Ärimaa arendamisel elamualade kõrvalfunktsioonina ei tohi kaasnevad
mõjud (liiklusvoogude suurenemine ning keskkonnamõjud) avaldada
elamisaladele olulist negatiivset mõju;
 Detailplaneeringu
lähtetingimustes
peab
esitama
nõude,
et
ehitusprojekti mahus tuleb lahendada piirete tüüp ja värvilahendus
ning anda hoonetele värvipassid;
 Kaarepere põhjaosas elamumaade arendamisel Tartu-Jõgeva-Aravete
maantee ääres tagada vaatekoridorid Aruküla voorele;
 Raudtee
lähedusse
elamumaa
planeerimisel
tuleb
vastavalt
Sotsiaalministri 4 märtsi 2002. a määrusele nr 42, § 5 arvestada
raudtee müraprognoosi ja vibratsioonist tulenevate häiringutega;
 Kaldaga piirnevate kinnistute jagamisel tekkivate uute katastriüksuste
ja kinnistute ranna või kaldaga piirnev osa ei tohi jääda lühemaks kui
50 m.
Tehnovõrkude
arendajaga.

4.3.1

väljaarendamine

elamualadel

toimub

kokkuleppel

Tingimused elamumaade arendamiseks ja elamute
projekteerimiseks
väärtuslikel
kultuurmaastikel
ja
külamiljöö aladel

Maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
keskkonnatingimused” määratud väärtuslikud maastikud:





suunavad

Planeering näeb üldises mõttes kogu Vooremaad väärtusliku maastikuna;
Palamuse, Änkküla, Luua (ID4) (piire üldplaneeringuga korrigeeritud)
Toovere (ID 11)
Praaklima, Raigastvere (ID 22)

Väärtusliku maastikuga ala:
 Kaarepere Aruküla mägi (miljööväärtuslik maastik)
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Väärtuslike maastike ja miljööväärtuslike alade arendamistingimused:
 Nimetatud aladel edaspidise tegevuse peamiseks põhimõtteks on
ajaloolise asustusstruktuuri säilitamine ja taastamine ning ajalooliste
ehitusjoonte, maastikulise paigutuse, külatüüpide ja hoonete
omavahelise paigutusmustri vastavus ajaloolisele üldilmele ning
ajaloolise struktuuri taastamine;
 Miljööväärtusega
aladel
tuleb
järgida
aladele
koostatud
maastikehoolduskavades sätestatud tingimusi;
 Miljööväärtusega aladel tuleb säilitada olemasolev krundistruktuur,
hoonestuse mastaap, laad ja hoonete paiknemine, teede ja
tänavatevõrk, haljastus jm iseloomulikud näitajad;
 Säilitada tuleb alale iseloomulikud piirdeaiad, traditsiooniline haljastus
ja kõrghaljastus;
 Vältida tuleb olemasolevast hoonestuse mastaabist silmatorkavalt
erinevate hoonete planeerimist ja projekteerimist;
 Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb jälgida, et
uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiks piirkonnale
iseloomuliku ehitusstiiliga;
 Uued ehitised peavad olema nii põhiplaanis kui mahus olemasolevatega
sarnaste gabariitide ja katusekujuga, peavad arvestama olemasolevate
hoonete vormikõnet ja sobima ümbrusesse;
 Vältida abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust, mis rikub ala
ilmet. Abihooned ja nende välisviimistlus peavad sobima elamutega;
 Vältida uute hoonete rajamist avanevate kaugvaadete kohale/ette;
 Uute tänava- ja teekoridoride rajamisel ja kruntide moodustamisel
säilitada väljakujunenud tänava- ja teedevõrk ning krundijaotus;
 Kasutada
ehitusmaterjalina
traditsioonilisi
ja
naturaalseid
ehitusmaterjalide. Puitakende ja fassaadilaudiste materjalid. Akende
asendamisel säilitada hoone algne akende ruudujaotus, jälgida uste,
varikatuste ja katusekarniisi traditsioonilist kujundust;
 Vältida sünteetilisi viimistlusmaterjale ja plastaknaid;
 Majade värvimisel kasutada kohalikke iseloomulikke naturaalseid
värvitoone.

4.4

Korterelamumaa (EK)

Korterelamu maa on ridaelamu ja kahe- või enamakorruseliste korterelamute
maa. Korterelamute alumistel korrustel võivad paikneda ka äri- ja bürooruumid
ning üldkasutatavad ruumid. Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised, sh
teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline
maa ning rajatised.
Korterelamumaa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse:
 Kaareperes:
o Tartu-Jõgeva mnt ääres olemasolevate kortermajade kõrval.
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Korterelamumaa
juhtfunktsiooniga
projekteerimistingimused:

maade

arendamis-

ja

 Kõikidele
korterelamumaadele
võimaldatakse
ärimaa
kõrvalfunktsioon 25 % ulatuses (vt. 4.1 Äri- ja büroohoonete
maa(B)), kas korterelamumaal eraldi väikeehitisena või korterelamute
esimesel korrusel väljapääsuga avalikult kasutatavale teele ning
parkimiskorralduse tagamisel eesmärgiga soodustada teenustesektori
arengut;
 Käesoleva planeeringuga korterelamumaadena reserveeritud aladel on
väikseim ehitusõigust omav katastriüksus või krunt 0,3 ha, erandina
võib lubada väiksemale katastriüksusele või krundile ehitamist
vallavalitsuse
kaalutlusotsuse
alusel
lähtuvalt
olemasolevast
krundistruktuurist;
 Kaarepere korterelamute rajamisel tuleb järgida olemasolevate
korterelamute mahtu ja korruselisust;
 Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude
leevendamine
(reoveepuhastus,
küte,
liikluslahendus, elektriliinid). Nimetatud asjaolud peab tagama läbi
vallavalitsuse poolt väljastatavate detailplaneeringute lähteülesannete;
 Elamualade arendamisel tuleb tagada normatiivne mürakaitse, luues
selleks maksimaalselt looduslikke mürabarjääre.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks:
 Maa-ala juhtfunktsiooniks on elamumaa, mille ehitise tüübiks peab
jääma korterelamu;
 Parkimine tuleb elamumaa arendamisel lahendada kruntide piires;
 Elamumaal ärilistel eesmärkidel ja avalikel funktsioonidel ehitamiseks
on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut;
 Ärimaa arendamisel elamualade kõrvalfunktsioonina ei tohi kaasnevad
mõjud (liiklusvoogude suurenemine ning keskkonnamõjud) avaldada
elamisaladele olulist negatiivset mõju.

4.5 Liiklusmaa (LT) ja liiklust korraldava ja teenindava
ehitise maa (LE)
Liiklusmaa – maantee, puiestee, tänav või muu liikluseks kavandatud rajatis
koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteede, teepeenarde ja haljas- või muude
eraldusribadega.
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa – liiklust teenindavate hoonete
ja
rajatiste
ala:
jaamahoonete,
terminaalide,
dispetšerpunktide
jne
teenindusmaa, samuti parklad ja parkimishooned.
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maana reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Palamuse-Kaarepere mnt ja Suure tn nurgal parklaks;
o Kalmistu kõrval parklaks;
 Kaareperes:
o Aruküla mäe puhkeala juures parklaks.
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Maakasutusplaanile
on
kantud
käesoleva
planeeringuga
reserveeritud
kergliiklusteed, matka-jalgrattarajad ning avaliku kasutuse ettepanekuga teed.
Kergliiklusmaad on käesoleva planeeringuga määratud järgmiselt:
Kergliiklusteed- riigi või kohaliku maantee ääres autoliiklusest eraldatud ja/või
omaette paiknevad jalgratta- ja jalgteed, mis on mõeldud kõigile kergliiklejatele
ühiseks avalikuks kasutamiseks. Kergliiklustee autoteest eraldatuse taseme
valikul lähtutakse liiklusohutusest ja autoliikluse ning kergliiklejate sagedusest
vastavalt kergliiklustee normidele.
Matka- ja jalgrattarajad – erateel/maal kulgev avalikuks kasutuseks määratud
teed jalgsi, jalgratta või suuskadel looduses liikumiseks.
Kergliiklusteed reserveeritakse käesoleva planeeringuga
suundadel:
 Kaarepere-Palamuse-Luua;
 Palamuse-Toovere-Kuremaa-Änkküla-Palamuse;
 Luua-Pikkjärve-Kaarepere;
 Nava-Mullavere-Praaklima;
 Palamuse-Kudina-Saarjärve (jätkub kõrvalvallas).

järgmistel

Matka- ja jalgrattarajad reserveeritakse käesoleva planeeringuga:
 Ümber Kuremaa järve;
 Palamuselt Amme jõge pidi Kuremaa järveni, edasi Järvepera ja Toovereni
 Matka- ja jalutusrada Palamuse alevikus Veskijärve juurest piki Viru
tänavat Viruoruni ja tagasi Staadioni tn pidi;
 Jalgtee Palamuse alevikus Rehe-Möldre kinnistut läbivana Amme jõest ja
kallasrajast kuni avalikult kasutatava teeni;
 Õppe- ja loodusrajad Pikkjärvel, Luual; Nava, Sudiste ja Praaklima küla
aladel.
Eraldiseisvalt arendatakse välja terviseradade piirkonnad Ehaveres ja Viruorus,
samuti Kaarepere Aruküla mägi külakeskusena arendatakse välja koos suusa- ja
terviseradadega (vt. ptk 4.9 Puhke- ja virgestusmaa (PP)).
Käesoleva
üldplaneeringuga
reserveeritud
avalikult
kergliiklusteed
ning
matkaja
jalgrattarajad
maakasutuskaardile.

kasutatavad
on
kantud

Teede kõvakatte alla viimist nähakse ette järgmistel teedel:
 Mullavere-Visusti;
 Pikkjärve- Tõrve;
 Imukvere-Varbevere;
 Varbevere-Süvalepa;
 Luua-Vaidavere;
 Visusti-Kaarepere.
Seoses Maanteeameti kavatsusega ehitada Tartu-Jõgeva-Aravete maantee (T 39)
Kaarepere raudteeülesõidukoht kahetasandiliseks ja korrigeerida sealjuures
teetrassi ning likvideerida raudteeületused Palamuse-Kaarepere maanteel
(14204) ja Pikkjärve-Tõrve maanteel (T 14200) on maakasutuskaardil esitatud
trassi võimaliku kulgemise ala piirid, mille arendamist piiratakse kuni vastava
projekti väljatöötamiseni Maanteeameti poolt (hiljemalt 2008.a. lõpuks).
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Liiklusmaa ja liiklust
arendamistingimused:

korraldava

ja

teenindava

ehitise

maa

 Esmajärjekorras peab tagama teede avaliku kasutamise võimaluse
avalike supluskohtade ja supelranna ning paadisildade, avalike lõkkeja telkimisplatside ja puhkealade juurde viivatel teedel, tagama nende
korrastamise ning parkimise ja jäätmemajanduse probleemide
lahendamise, et inimeste liikumist suunata ning sellega minimiseerida
tundlike ranna- ja kalda jt koosluste koormamist;
 Valla kohalike liiklusolude parandamiseks tuleb selgitada avalik huvi
teede
kasutamiseks.
Edasi
vastavalt
Teeseadusele
sõlmida
teeomanikega
teede
avaliku
kasutamise
lepingud.
Seejärel
registreerida avalikuks kasutamiseks määratud teed riiklikus
Teeregistris. Riik saab rahastada ainult registreeritud maanteid.
Kohaliku teehoiukava alusel
seatakse prioriteedid ning eesmärgid
teede rekonstrueerimiseks ja mustkatte alla viimiseks ning avalikuks
kasutamiseks
 Reserveeritud elamumaade ja puhkealade arendamisel on soovitav
arvestada väljakujunenud teedevõrguga, teid mitte õgvendada ja
laiendada.
Soovitav
on
püüda
säilitada
piirkonnale
omane
väljakujunenud maastikuline tervikilme;
 Koostöös vallavalitsusega lahendada asulates, kus reserveeritakse
väikeelamumaad, kogu reserveeritava ala eskiisi tasandil põhiliste
juurdepääsude paiknemine;
 Uute teede planeerimisel arvestada Teeseadusest tuleneva tee
kaitsevööndi laiusega ning tee sanitaarkaitsetsooniga vastavalt
perspektiivsetele liiklussagedustele vt. Tabel 2 ptk 2.4;
 Uute ristmike täpsemal maa-alade planeerimisel lähtuda maanteede
projekteerimisnormidest vastavalt ristmike iseloomule;
 Teedega
paralleelsed
tehnovõrgud
planeerida
väljapoole
riigimaanteede mullet;
 Maanteede ääres rakendada maanteelt lähtuva liiklusmüra ja muu
saaste vähendamiseks looduslikke tõkkeid.
 Kaarepere külas seatakse käesoleva planeeringuga arendamise
piirangud Tartu-Jõgeva-Aravete maanteetrassi valiku alal kuni 2008.a
lõpuni.
Arendussoovi
korral
tuleb
plaanid
kooskõlastada
Maanteeametiga.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks
korraldava ja teenindava ehitise maal:

liiklusmaa

ja

liiklust

 Maa-alade juhtfunktsiooniks on vastavalt kas liiklusmaa või liiklust
korraldava ja teenindava ehitise maa.
 Naftasaaduste hoidmisehitiste ehitusel ja ekspluatatsioonil täita
vastavaid veekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001.
a.
määrus
nr.
172.
Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded.
 Kavandada kaitsemeetmed kahjulike mõjude elamu- ja puhkealadele
kandumise vältimiseks;
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 Vastavalt Teeseadus § 36 on teel ja tee kaitsevööndis tee omaniku
nõusolekuta keelatud:
o ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke.
Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid
ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku
omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;
o ehitada
kiirendusvõi
aeglustusrada,
pealevõi
mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud
teeninduskohta;
o takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
o paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
o kaevandada maavara ja maa-ainest;
o teha metsa uuendamiseks lageraiet;
o teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud
teehoiuvälist tööd.
 Vastavalt Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, esitatud müra
normmürataseme tagamiseks võtta tarvitusele meetmed:
o Maanteede
kaitseistandike
rajamine
ja
kõrghaljastuse
säilitamine müra ja saasteainete leviku piiramiseks;
o Müratõkkeseinte või müravallide rajamine;
o Sanitaarkaitsevööndis ehitustegevuse aluseks on omavalitsusel
õigus nõuda detailplaneeringut.

4.6

Tehnoehitise maa (OT)

Inimese elu- ja tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri hoonete ja
rajatiste juurde kuuluv maa. Siia kuuluvad sideteenust pakkuvad, energiat
tootvad ja jaotavad, puhast vett tootvad ja jaotavad ning reoveepuhastusega
tegelevad ettevõtted.
Käesoleva planeeringuga tehnoehitise maad ei reserveerita.
Tehnilise infrastruktuuri väljaarendamine toimub vastavalt arengukavadele (vt
ptk 2.3 Tehniline infrastruktuur).
Tehnoehitise maa arendamistingimused:
 Reovete kogumine toimub põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsiooni
või kogumiskaevude abil. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a
määrusele nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord
peab väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.
 Tuletõrje veevõtukohtadesse ja hüdrantide juurde tuleb tagada
päästeteenistuse transpordi juurdepääs.
 Teistel
juhtfunktsioonidel
maade
arendamisel
peab
lähtuma
vastavatest õigusaktides.
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4.7

Tootmismaa (TT)

Tootmismaa on tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid
teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada
tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.
Tootmismaa juhtfunktsiooniga maad reserveeritakse:
 Palamusel:
o Olemasoleva tootmisala juures;
 Kaareperes:
o Raudtee, Palamuse-Kaarepere mnt ja Tartu-Jõgeva-Aravete mnt
vahelisel alal;
 Kudinal:
o
keskuse olemasoleva tööstusala juures.
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Tootmismaa arendamispõhimõtted ja -tingimused:
 Käesoleva planeeringu eesmärgiks on arendada tootmisalasid
olemasolevate tootmisalade ümbruses: Palamusel ja Kudinal
laiendatakse olemasolevat ala, Kaareperes reserveeritakse eraldi
piirkond tootmise arendamise võimaldamiseks. Tootmistegevuse
arendamisel nimetatud aladel eelistatakse tegevusi, mille mõju ei
kandu hoonest väljapoole;
 Olemasolevatele tootmismaadele, sh põllumajanduslike tootmishoonete
maale, antakse mitmekesisema arengu võimaldamiseks ärimaa
kõrvalfunktsioon, mis võimaldab ala arendada kas tootmis- või
ärimaana või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina;
 Tootmishoone ja teiste funktsioonidega maade kokkupuutevööndisse
rajada kaitsehaljastus juhul kui mõju ulatub tootmishoonest väljapoole,
et
leevendada
tootmistegevusest
tulenevat
negatiivset
keskkonnamõju, kaitsehaljastus rajatakse ka suuremate tootmismaade
kokkupuutevöönditesse;
 Keskkonda ohustada võiva tootmise kavandamisel tuleb hinnata selle
mõju keskkonnale läbi viies keskkonnamõju hindamine vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele;
 Olemasolevatel/taaskasutusse
võetavatel
tootmismaadel
tuleb
jääkreostuse (pms peremeheta metalli- ja ehitusjäätmed) olemasolul
see eelnevalt likvideerida.
 Põllumajanduslike
tootmishoonete
maa-aladel
tuleb
täita
veekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a.
määrus nr. 288 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele
ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude
väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded;
 Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks
potentsiaalselt ohtlik põhjaveele (nt mahepõllumajandus, puidu ja roo
töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).
 Tootmismaale võib rajada naftasaaduste hoidmisehitisi, kui täidetakse
veekaitsenõudeid
vastavalt
Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrusele nr.
172;
 Loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks
piiritletud alad peavad oma asukoha, projektlahenduse, tehnoloogia ja
mikrokliima poolest vastama veterinaarnõuetele.
 Kaareperes piirangud kuni maantee uue trassi väljaselgitamiseni.
Koostöö/kõlastus Maanteeametiga.
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 Vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 51 Saasteallika valdaja
tegevuskava, lg2-le saab enne käesoleva seaduse jõustumist
moodustatud paikse saasteallika sanitaarkaitseala kaotamine olla
saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava üks osa. Juhul kui
tegevuskavas ei ole märgitud paikse saasteallika sanitaarkaitseala
kaotamist tuleb igasugusel paikse sanitaarkaitseala läheduses
planeeritaval arendustegevusel lähtuda tootmisettevõtete projektis
ettenähtud sanitaarkaitsealast. Tootmisettevõtete sanitaarkaitsealas
on keelatud arendada korter- ja väikeelamumaid, ja puhkeotstarbelisi
ehitisi ja maid, üldkasutatavate hoonete maid, keskusemaad. Juhul
kui
tootmisettevõtte
projekt
ei
ole
leitav
tuleb
lähtuda
Tootmisettevõtete projekteerimise sanitaarnormidest SN 245-71.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks:
 Ala juhtfunktsiooniks on tootmismaa ärimaa kõrvalfunktsiooniga, mis
võimaldab maa-aladel arendada kas äri- või tootmistegevust või
nimetatud funktsioonide kombinatsiooni;
 Detailplaneeringu raames tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajadust, kui lähedusse jäävad elamud või ühiskondlikud
hooned ning kui tootmisega kaasneb hoonest või krundilt väljuv
oluline keskkonnamõju;
 Detailplaneeringuga tuleb lahendada parkimine vastavalt kehtivatele
parkimisnormidele;
 Detailplaneeringuga tuleb tagada kaitsehaljastuse rajamine;
 Vertikaalplaneerimine tuleb teostada viisil, mis võimaldab sadevete
kogumise ja puhastamise.

4.8

Mäetööstusmaa (TM)

Mäetööstusmaa – tähistab kaevandatavaid alasid, karjääride ja turbatootmise
alla jäävaid alasid. Siia võivad kuuluda ka tootmisega seotud ja seda teenindavad
spetsiifilised maapealsed hooned, rajatised, ladustamisplatsid jms.
Käesoleva planeeringuga ei reserveerita täiendavalt mäetööstusmaana
maa-alasid.
Mäetööstusmaa
määratletust.

4.9

arendamistingimused

lähtuvad

Maapõue

seadusega

Puhke- ja virgestusmaa (PP)

Puhke- ja virgestusmaa - heakorrastatud haljas- ja metsaalad, kuhu on
ehitatud minimaalselt teenindavaid rajatisi (puhke-, spordi- ja kogunemisrajatisi),
et
võimaldada
välisõhus
sportimist
ja
lõõgastumist,
kasutamist
väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste korraldamist jms.
Puhke-ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga maid reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Veskijärve äärsel alal;
o Uue tn kortermajade piirkonnas mänguväljak;
o Viruoru äärne ala;
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 Kaarepere külas:
o Aruküla mäel;
 Luua külas:
o Luua kortermajade vahelisel alal mänguväljak;
o Luua arboreetumi juures;
o Prossa järve lõunaosas;
 Pikkjärve külas:
o järve põhjaosas;
 Kudina külas:
o Kudina keskuses mänguväljak;
o Kudina paisjärve ääres;
 Ehavere külas:
o Ehaveres Amme jõe ääres;
 Änkkülas:
o Kuremaa järve ääres Järveotsa alal.
Ehavere taastatava paisjärve ääres käesoleva planeeringuga puhke- ja
virgestusala maad enne taastamistöid ei reserveerita. Taastamise järel nähakse
planeeringuga ette paisjärve idapoolsele kaldale puhke- ja virgestusmaa ning
avaliku ujumis- ja telkimiskoha rajamine.
Puhke- ja virgestusmaadena reserveeritakse kõik planeeringukaardil toodud ilusa
vaatega kohad avalikult kasutatava maana ning neile peab olema tagatud avalik
juurdepääs. Ilusad vaatekohad on planeeringukaardil toodud leppemärgiga.
Ilusad vaatekohad asuvad:
 Tartu-Jõgeva-Aravete mnt ääres vaade Pikkjärvele;
 Tartu-Jõgeva-Aravete mnt ääres vaade Kaareperele;
 Nava külas Nava-Luua-Palamuse maanteel;
 Luua külas Pikkjärve-Sääsküla maanteel;
 Kivimäe külas, Nava-Luua-Palamuse maanteel vaade Amme jõele;
 Eerikvere külas Kilbavere teel;
 Vaade Kudina idaosas Jõgeva-Palamuse-Saare maanteel;
 Vaade Rahivere külas Jõgeva-Palamuse-Saare maanteel;
 Vaade Luua-Vaidavere maanteel.
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Puhke ja virgestusmaa arendamispõhimõtted ja –tingimused:
 Puhke- ja virgestusmaa arendamine toimub maaomaniku ja
vallavalitsuse vahelisel kokkuleppel;
 Tagada kergliikluse ja autotranspordi juurdepääs kavandatavatele
puhke- ja virgestusmaadele ning osutatavate teenuste komplekssus;
 Arendada välja terviklik viidasüsteem;
 Varustada kõik avalikult kasutatavad puhke- ja virgestusmaad vajalike
elementidega: telkimisplats, lõkkeplats, välikäimla, prügiurnid ja antud
koha kasutamise kodukorrareeglid;
 Korraldada reguleeritud parkimine;
 Autokaravanide parkimisnormid ja -kohad tuleb täpsemalt välja
arendada detailplaneeringute raames;
 Looduse õpperadade ja kergliiklusteede süsteem siduda puhke- ja
virgestusmaadega.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks:
 Ala juhtfunktsiooniks on puhke- ja virgestusmaa;
 Avalikuks kasutamiseks mõeldud puhkeotstarbeliste hoonete ja
rajatiste rajamiseks on detailplaneering kohustuslik;
 Juhul, kui arendatav puhke- ja virgestusmaa kattub osaliselt või
täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste
võrgustikuga või kaitsemetsaga, tuleb koostada detailplaneering ja
küsida seisukohta kohalikult keskkonnateenistuselt ja riiklikult
looduskaitsekeskuselt parima lahenduse leidmiseks, et mõjud
looduskeskkonnale oleksid minimaalsed. Detailplaneeringuga tuleb
tagada Natura 2000 alade, pärandkoosluste, vääriselupaikade,
kaitsemetsade, märgalade ja rohevõrgustiku kasutustingimuste,
kohustuste
ja
kaitsekorraldusega
arvestamine.
kooskõlastatult
keskkonnateenistusega seada detailplaneeringule keskkonnakaitselised
tingimused.

4.10 Supelranna maa (PR) ja supluskohad
Supelranna maa – üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille
põhiülesanne on inimestele puhkuse võimaldamine.
Supluskoht - on tervistavate omadustega ala veekogu ääres, mille põhiülesanne
on inimestele puhkuse ja ujumise võimaldamine.
Supelranna maa funktsiooniga alasid reserveeritakse:
 Kuremaa järve ääres Järveotsa kinnistul
Avalikult kasutatavad supluskohad on toodud maakasutuskaardil:
 Palamuse alevikus:
 Palamuse veskijärve ääres reserveeritaval puhkealal;
 Palamuse paisjärve lõunaosas;
 Kudina paisjärve ääres;
 Pikkjärve põhjaosas;
 Prossa järve lõunaosas puhkealal;
 Kuremaa järve ääres neljas kohas:
 Udu talu;
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 Vanavälja;
 Järvetaga;
 Järvepera;
 Ehaveres.
Ehavere paisjärve
supluskoht.

taastamisel

rajatakse

selle

äärde

avalikult

kasutatav

Supluskohtade arendamistingimused:
 Kõikidele traditsioonilistele supluskohtadele, mis asuvad avalikult
kasutatava veekogu ääres, peab olema tagatud avalik juurdepääs;
 Suplusvee kvaliteet peab traditsioonilistes supluskohtades vastama
kehtestatud normatiividele vastavalt Vabariigi Valitsuse määrus nr.
247 25. 07. 2000. a. Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele juhul kui seda kasutab rohkem kui 100 inimest
ööpäevas;
 Supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestab kohalik
omavalitsus;
 Tagada supluskohtade ja suplusvee terviseohutus.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks:
 Supelranna
arendamisel
avalikuks
supelrannaks
tuleb
täita
kehtestatud tervisekaitsenõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse määrus
nr. 247 25. 07. 2000. a. Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
supelveele.
 Detailplaneeringuga lahendada supelranna parkimine, ligipääsuteed,
prügikorjamine ning vajadusel telkimis- ja puhkekohtade paigutus.

4.11 Haljasala ja parkmetsa maa (HP) ning kaitsehaljastuse
maa (HK)
Haljasala ja parkmetsa maa – valdavalt linnalisele asulale iseloomulikud
puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikud ja poollooduslikud metsaalad või
inimese poolt rajatud haljasrajatiste alad.
Kaitsehaljastuse maa – eriomase koosseisu ja struktuuriga metsaalad või
kõrghaljastusega ribad, mille eesmärk on kaitsta külgnevaid alasid kahjuliku
keskkonnamõju eest.
Käesoleva planeeringuga reserveeritakse haljasala ja parkmetsamaad:
 Kudina külas:
o paisjärve lähedal;
 Kaareperes:
o korterelamumaade kõrval.
Käesoleva planeeringuga reserveeritakse kaitsehaljastuse maad:
 Palamuse alevikus:
o alevikus väike- ja korterelamumaadest ida poole jäävatel aladel;
 Järveperas:
o Palamuse-Veia-Otsa mnt ääres sigala juures;
 Kivimäe külas:
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o

Nava-Luua-Palamuse mnt ääres Tiidu farmi juures.

Haljasala
ja
parkmetsa
arendamistingimused:

maa

ning

kaitsehaljastuse

maa

 Nimetatud haljasaladel ei ole ehitustegevus lubatud välja arvatud
haljasala rajamistööd ning tehniliste kommunikatsioonide või
haljasalade sihipärase kasutamisega seonduvad ehitiste rajamine,
näiteks alajaamad, laululava, lõkke- või peoplats jne;
 Palamuse aleviku rohelise üldilme säilitamist tuleb pidada äärmiselt
oluliseks, et tagada keskuse funktsioneerimine meeldiva elu- ja
puhkepaigana. Seetõttu ei tohi ühegi juhtfunktsiooni arendamine
Palamuse alevikus toimuda avalikult kasutatavate rohealade arvelt.

4.12 Vee-ala (V)
Vee-ala - looduslikud sise- ja rannaveealad ning kunstlikud veekogud.
Rannalautri koht - on looduslikult sobiv randumiskoht paatidele, kus neid on
võimalik kinnitada ja maale tõmmata koos alale jäävate minimaalsete
eriotstarbeliste teenindavate rajatistega.
Käesoleva
planeeringuga
paadisillad:
 Prossa järve põhjaosas
 Kuremaa järve ääres
o Järveotsal;
o Järveperas;
o Järvetagal.

reserveeritakse

avalikult

kasutatavad

Veeala arendamistingimused:
 Avalikult kasutatavad paadisillad reserveeritakse käesoleva planeeringuga
teadaolevates kohtades. Mujal toimub paadisilla rajamine vastavalt
omaniku soovile ja kaitsealadel kaitseala valitseja nõusolekuga;
 Veealade Looduskaitseseadusest ning Veeseadusest tulenevad olulisemad
piirangud on kantud planeeringu maakasutusplaanile;
 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusele nr. 191 Avalikult
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine tuleb kõigile avalikult
kasutatavatele veekogudele tagada avalik juurdepääs.

4.13 Põllu- ja metsamaa (MP ja MM)
Põllu- ja metsamajandusmaa – põllunduse, aianduse, karjakasvatuse ja
aretustegevusega seotud maa ning metsakasvatuse ja selle teenindamisega
seotud maa.
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Põllu- ja metsamaa arendamistingimused:
 Põlluja
metsamajandusmaana
ehk
maatulundusmaana
on
määratletud
suurem
osa
valla
territooriumist.
Elamumaade
reserveerimisel on arvestatud vajadusega säilitada väärtuslikku põlluja metsamaad;
 Põllumajandusmaastike loodushoid on oluline kogu valla maastikupildi
kujundamisel. Palamuse vallas on hästi säilinud põllumajanduslike
maakasutusviiside poolt
kujundatud
kultuurmaastik.
Koosluste
taastamise ja hooldamise (karjatamine, niitmine) kõrval tuleb
tähelepanu pöörata ka väärtuslike üksikelementide säilitamisele.
Vaadete säilitamiseks on vajalik niita ka põllupeenraid ja kasutusest
väljas olevaid alasid;
 Võimalusel eelistada okastraadi asemel puust või kivist piirdeid
vastavalt piirkonna traditsioonile;
 Põllumajandusmaa kasutamisel tuleb täita veekaitsenõudeid (Vabariigi
Valitsuse 28. augusti 2001. a määrus nr 288 “Veekaitsenõuded
väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku,
silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”);
 Tühjalt seisvad ja lagunevad endised tootmishooned tuleb vastavalt
Maareformi seaduse § 6 korrastada või kõrvaldada kohaliku
omavalitsuse määratud tähtpäevaks;
 Kaitsemetsade majandamisel tuleb järgida Metsaseaduse nõudeid
lähtudes peamiselt kaitseomaduste ja rekreatiivsete väärtuste
tõstmisest. Valla metsaressursse tuleb kasutada mitmekülgselt ja
säästlikult, et tagada nii majanduslik tulu kui ka metsade bioloogiline
mitmekesisus;
 Veekogude kaldaaladel tagada metsade, vee ja pinnase kaitsmine ja
puhketingimuste säilitamine ning luua majanduslikult kasutamatuid
metsareserve.
Olemasolevatel põllu- ja metsamajandusmaa juhtfunktsiooniga
maadel elamute arendamis- ja projekteerimistingimused:
 Põllu- ja metsamajandusmaal väikseim ehitusõigust omav
katastriüksus, kinnistu või krunt on suurusega 1 ha; erandjuhul
võib tulenevalt traditsioonilisest asustusest vallavalitsus vastavalt
kaalutlusotsusele nõudest loobuda;
o Vooremaa maastikukaitsealal ei anna üle 1 ha suurune
katastriüksus, kinnistu või krunt veel ehitusõigust, vaid iga
konkreetne
ehitussoov
tuleb
kooskõlastada
kaitseala
valitsejaga, et tagada Vooremaa MKA kaitse-eesmärkide
täitmine;
 Põllu- ja metsamajandusmaale igale ehitusõigust (vähemalt 1 ha)
omavale katastriüksusele on käesoleva planeeringu alusel võimalik
ehitada üks ühepereelamu ning selle juurde kuni kolm majapidamiseks
vajaminevat kõrval- ja abihoonet maast tulu saamise eesmärgil;
 Juhul, kui põllu- ja metsamaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub
osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluvate kaitsealade, kaitsealused
looduse üksikobjektide, kaitsealuste parkide ning kaitsealuste liikide
elu- ja kasvukohtadega või nende kaitsevöönditega:
o tuleb see kooskõlastada kaitsealuse objekti valitsejaga;
o iga uue ehitusõigust taotleva kinnistu puhul haja-asustatud alal
on kohalikul omavalitusel õigus nõuda detailplaneeringut,
detailplaneeringu kohustusest võib loobuda kaitsealuse objekti
valitseja nõusolekul;
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 Juhul, kui põllu- ja metsamaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub
osaliselt
või
täielikult
rohevõrgustiku,
vääriselupaikade
või
potentsiaalsete vääriselupaikade, märgalade, pärandkoosluste või
kaitsemetsadega
tuleb
projekteerimistingimused
kooskõlastada
kohaliku keskkonnateenistusega;
 Vooremaa maastikukaitsealal metsamaal ei ole ehitustegevus
võimalik, kui selleks on vajalik metsamaa raadamine;
 Soovitav on ehitustegevuseks mitte kasutada häid põllu- ja metsamaid
ning vääriselupaikade alasid;
 Uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele
vastavus
ja
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude
leevendamine
(reoveepuhastus,
küte,
liikluslahendus, elektriliinid). Nimetatud asjaolud peab tagama läbi
vallavalitsuse poolt väljastatavate detailplaneeringute lähteülesannete
või projekteerimistingimuste;
 Elamute ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda piirkonna
asustusstruktuurist ja ehitustraditsioonidest ning hoiduda muutmast
maastikulist üldilmet ning järgida olemasolevat külatüüpi (vt 4.13.1),
soovitav on kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale. Väärtuslikele
kultuurimaastikele ja külamiljööga aladele kehtivad täiendavad ehitusja arendamistingimused (vt. punkt 4.3.1);
 Soovitav on säilitada traditsioonilised elemendi nagu piirdeaiad,
väravad ning väikevormid;
 Esmajoones on soovitav elamute rajamine vanadele talukohtadele;
Kinnisasjade kasutamise reeglid rohevõrgustiku aladel:
 Rohevõrgustiku alal põllu- ja metsamaal on väikseim ehitusõigust
omav katastriüksuse või krundi suuruseks 2 ha, kuhu on lubatud
ehitada üks ühepereelamu ja kuni 3 elamut teenindavat abihoonet;
 Hoonestamata maa puhul on lubatud ehitustegevus vaid isiklikuks
tarbeks/elamiseks;
 Rohevõrgustiku
aladel
on
lubatud
moodustada
elamumaa
katastriüksus vaid õuemaa-ala piires, ülejäänud kinnistu peab jääma
maatulundusmaa
sihtotstarbega
hoonestamata
haljasalaks,
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine mujal kui õuealal pole lubatud;
 Piirdeaedu võib rajada rohevõrgustiku aladel vaid elamu õuemaa
ümber, ülejäänud osas peab kinnistul jääma tarastamata;
 Hoonestamata alal uue elamu ja seda teenindavate abihoonete
paigutus olemasoleva hoonestuse suhtes peab järgima antud
piirkonnas
traditsiooniliselt
väljakujunenud
hajaasustusküla
paigutusmustrit ning asustusstruktuuri. Uute hoonete paigutuse ja
kauguse olemasolevast hoonestust ning rajatavate hoonete mahud,
ulatuse
ja
iseloomu
määrab
igakordselt
vallavalitsus
projekteerimistingimustega.

4.13.1
Ehitamise
asustusstruktuuriga aladel

põhimõtted

traditsioonilise

Elamute ehitamisel ja projekteerimisel tuleb kogu valla hajaasustuses lähtuda
piirkonna
asustusstruktuurist
ja
ehitustraditsioonidest,
hoiduda
muutmast maastikulist üldilmet ning järgida olemasolevat külatüüpi.
Lisaks tuleb hajaasustusaladel väärtuslikel kultuurmaastikel ja külamiljöö
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aladel põllu- ja metsamajandusmaale ehitamisel järgida peatükis 4.3.1
Tingimused elamumaade arendamiseks ja elamute projekteerimiseks
väärtuslikel kultuurmaastikel ja külamiljöö aladel esitatud tingimusi.
Palamuse vallas leidub hajaasustuses traditsioonilise asustusstruktuuriga aladel
ahelküla, ridaküla ja haguküla tüüpi külasid, millest tuleb elamuehitusel lähtuda.
Külatüüpides on kohati keeruline välja tuua nn „puhast külatüüpi”, kuna külad on
vastavalt geomorfoloogilistele tingimustele ning arenemise käigule omandanud
segavormi või ühest tüübis teise ülemineku jooned. Näiteks on voore lagedel
paiknevatel küladel (Visusti, Ehavere) kohati nii ahelküla kui haguküla tunnused,
mis avalduvad talude paiknemises läbiva tee ja üksteise suhtes ning kõlvikute
jaotusest: näiteks paiknevad talud kahel pool põhiteed vahetult tee ääres
(ahelküla tunnus) kui ka teest eemal (haguküla tunnus). Ridajate külade puhul
võib toimuda ka külade hõrenemist või tihenemist ning seetõttu üleminekut ühest
külatüübist teise (nt. Änkkülas). Järgnevalt on välja toodud külade näited, mis
vallas kõige paremini illustreerivad erinevaid külatüüpe.

Ahelküla näide: Änkküla/Vanavälja küla
- võimalike uute õuede asukohad

Palamuse Vallavalitsus
2007

Ahelkülad, kuuludes õuede
asetuse poolest piki teid,
põlluservi ja veekogude kaldaid
ridajate külade hulka, erinevad
ridaküladest
eelkõige
kompaktse
külaala
puudumisega.
Ahelkülades
asuvad
õued
üksteisest
mõnevõrra kaugemal, nii et
nende vahele jääb väiksemaid
või
suuremaid
põlluja
heinamaatükke ning kopleid.
Ahelkülades asuvad taluõued
100-200
m
kaugusel
üksteisest. Rida- ja ahelküla
omavaheline seos on ilmne,
seda
enam,
et
teatud
tingimustel
võib
ridaküla
muutuda
ahelkülaks
ja
vastupidi. Seepärast võib neid
vaadelda ühtse ridaja vormi
variandina. Sellised külad on
nt.
Änkküla,
Vanavälja,
Kivimäe, Raadivere, jt voortel
paiknevad külad.
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Ridakülas
paiknevad
õued
enamasti üsna tihedalt üksteise
kõrval, moodustades kompaktse,
ümbritsevatest
kõlvikutest
eralduva külaala. Üldkujult on
ridakülad
üsna
varieeruvad.
Väikesed ridakülad on pea alati
sirged, kuid pikemad on paljudel
juhtudel
enam
või
vähem
kõverad. Tavaliselt asuvad õued
ühel pool talusid ühendavat teed,
vastu karja- ja heinamaid, kuna
teisel poole teed laiuvad põllud.
Leidub ka selliseid ridakülasid,
kus teisel pool teed asus talude
põhirea vastas üksikud õued või
õued paiknesid kahel pool teed.
Ridakülale on iseloomulik ka
piklikest
siiludest
koosnev
kruntide struktuur.

Ridaküla näide: Toovere
- võimalike uute õuede asukohad

Haguküla näide: Kudina küla
- võimalike uute õuede asukohad

Haguküla on ridaja küla
vorm, mille põhitunnuseks on
õuede asetus ühel või kahel
pool küla läbivat teed, paarikolmesaja meetri kaugusel nii
teest
kui
üksteisest,
kusjuures iga õue juurde viib
peateelt
väike
teeke.
Peateega seob iga elamut
õuetee, mida tihti ääristavad
puud: pajud, pärnad, saared,
vahtrad
jne.
Haguküla
planeeringut
kohtame
peamiselt 19. saj. lõpul kas
uudismaadele rajatud külades
või mitmel pool suurematel
põllumassiividel, kus talud
kruntimise käigus põldude
servadele laiali paigutati ning
küla
peatee
põllumassiivi
keskele rajati. Sageli on
taluõued
omavahel
ühendatud veel piki põllu
serva kulgeva teega.

4.14 Kalmistumaa (K)
Kalmistu maa – matmispaik, mis kultuuri- ja keskkonnaobjektina mõjutab
külgnevate alade kasutus- ja ehitustingimusi.
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Käesoleva planeeringuga reserveeritakse kalmistumaad:
 Kaareperes
o olemasoleva kalmistu laienduseks
Üldised tingimused detailplaneeringute koostamiseks:
 Ala juhtfunktsiooniks on kalmistumaa;
 Soovitav
on
paralleelselt
detailplaneeringuga
koostada
keskkonnamõjude hindamine;
 Ala planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada sotsiaalministri
28. detsembri 2001. a määrusega nr 156 Tervisekaitsenõuded
surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele
kehtestatud nõudeid ning määrata nõutud sanitaarkaitseala.

4.15 Jäätmekäitluse maa (OJ)
Jäätmekäitluse maa – jäätmekäitluse (jäätmete kogumise, ladustamise ja
ümbertöötlemise) ala ning sellega seotud hoonete ja rajatiste maa.
Jäätmekäitluse maa juhtfunktsiooniga maid reserveeritakse:
 Palamuse alevikus:
o Tootmisala vahelisel alal jäätmehoidla rajamiseks.
Jäätmekäitluse maa arendamistingimused:
 Jäätmekäitlus
planeeringualal
toimub
vastavalt
valla
jäätmehoolduseeskirjale ja jäätmekavale, mis põhineb Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduses ja Jäätmeseaduses sätestatud
korrale;
 Vastavalt Veeseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele
heitvee
puhastamiseks
sätestatud
nõuete
kohaselt
tuleb
detailplaneeringuga ette nähe meetmed jäätmekäitluse maal tekkiva
nõrgvee kogumiseks ja puhastamiseks kohapeal või juhtimiseks
lähimasse sobivasse reoveepuhastisse juhul, kui
maakondlik
keskkonnateenistus ei sätesta teisiti.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks jäätmekäitluse maal:
 Ala juhtfunktsiooniks on jäätmekäitluse maa;
 Detailplaneering
tuleb
kooskõlastada
Jõgevamaa
keskkonnateenistusega;
 Vastavalt Veeseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele
heitvee
puhastamiseks
sätestatud
nõuete
kohaselt
tuleb
detailplaneeringuga ette nähe meetmed jäätmekäitluse maal tekkiva
nõrgvee kogumiseks ja puhastamiseks kohapeal või juhtimiseks
lähimasse sobivasse reoveepuhastisse
juhul, kui
maakondlik
keskkonnateenistus ei sätesta teisiti.
 Detailplaneeringuga on vajalik ette näha meetmed jäätmekäitluse maal
tekkiva reoveesette kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt Veeseaduse
ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele, kui keskkonnateenistus ei
sätesta teisiti.
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5

Palamuse valla üldplaneeringu elluviimine

5.1

Üldplaneeringu rakendamiseks vajalikud tegevused

Üldplaneeringu koostamise raames kerkisid esile tegevused, mille teostamine on
üldplaneeringus määratletu elluviimiseks väga oluline. Palamuse valla kontekstis
on olulised eelkõige järgmised tegevused:
 Soovitused teemaplaneeringuteks/osaüldplaneeringuteks:
o Kuremaa järve äärse ala osaüldplaneering
o Kergliikluse/puhkealade teemaplaneering
 Läbirääkimised reserveeritavate teede, kergliiklusteede ja liiklusmaa
trassile jäävate kinnistute omanikega ning valdajatega antud teedetrasside avalikuks kasutuselevõtuks ja edaspidiste kasutamistingimuste
kokkuleppimiseks;
 Supelranna ja supluskohtade väljaarendamine, ligipääsude tagamine
kallasrajale;
 Roheliste puhkealade täiendav arendamine (puhkekohtade rajamine,
märgistamine jne) ja vajadusel teemaplaneeringu koostamine;
 Külakeskuste arendamine puhke- ja virgestusmaade läbi, sh kiige-, küla-,
laada- ja lõkkeplatsid, spordiplatsid, haljasalad ja pargid;
 Vallale vajalike maade munitsipaliseerimine;
 Munitsipaliseeritavate maade kasutuselevõtul lahendatakse nende alade
liiklus-, parkimis- ja jäätmeprobleemid ning tagatakse vaba juurdepääs.

5.2

Maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” rohevõrgustiku
täpsustamine

Käesoleva üldplaneeringuga täpsustatakse teemaplaneeringuga „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud rohevõrgustiku piire ning
lisati vastavalt loomade liikumissuundadele uusi rohekoridore. Samuti korrigeeriti
tuumalade piire ning lisati uus Soosaare tugiala (T3), mis on ühendatud
Kassinurme-Tammiku (T2) tugialaga.

5.3

Maade munitsipaliseerimine

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek kohaliku omavalitsuse ülesannete
täitmiseks ja
arenguks üldistes
huvides
munitsipaliseerida
järgnevad
planeeringualasse jäävad maa-alad.








Palamuse aiamaade reservmaa
Palamusel 4 ala haljasaladeks korterelamute vahel
Palamuse jäätmejaama maa
Pikkjärvel elamu ja kuuri maa
Pikkjärvel Nava oja ääres haljasala ja parkmetsamaaks
Kaareperes kalmistumaa
Kaareperes haljasalamaa
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Detailplaneeringute koostamise vajadus

Üldplaneeringu elluviimisel läbi detailplaneeringute on võimalik välja tuua
eeldatavad suunad prioriteetsete detailplaneeringuid vajavate alade osas.
Väljatoodud alade arendamisel eksisteerib valla huvi. Eeldatavad suunad
detailplaneeringute koostamisel on seotud sotsiaalsete aspektidega:
 avalikult kasutatava ruumi planeerimine ja olemasolu tagamine;
 puhkealade rajamine ja toimimise tagamine läbi detailplaneeringute;
 supelrandade rajamine ja kasutamise tingimuste ja korra tagamine läbi
detailplaneeringute.
Detailplaneeringu võib algatamise ettepanku võib teha ka iga maaomanik või
arendaja oma soovist ja huvist lähtudes. Erahuvil baseeruvat planeerimis- ja
ehitustegevuse mahtu ja ajalist kestvust on käesoleva planeeringu raames raske
prognoosida.
Detailplaneeringute raames tuleb arvestada keskkonnaaspektidega (reostusriskid,
strateegilised mõjud, maastik) juba planeerimise varajases staadiumis,
saavutamaks olemasolevate (looduslike) väärtuste maksimaalselt otstarbekohast
kasutamist.

5.5

Majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks

Planeeringu elluviimine toimub valla eelarve vahenditest, millele püütakse leida
kaasfinantseerimise võimalusi välisfondidest ning eraarendajatelt. Lähituleviku
prioriteediks on planeeritud elamualade ja munitsipaliseeritavate maade
kasutuselevõtmine ja teede korrashoid. Elamumaade arendamine toimub
eraarendaja soovil ja rahastamisel.
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Lisa 1
Õigusaktidest tulenevad maakasutus- ja
ehitustingimused ning maakasutuspiirangud
1.1

Sanitaarkaitse

1.1.1 Veekaitse
Kehtiva veeseaduse alusel on põhja- ja pinnavee kaitseks kehtestatud rida
erinevatest määrustest tulenevaid nõudeid ja kordasid :
1. Kehtiv Veeseadus ja Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus
nr. 61. Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise
korra kehtestamine sätestavad veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse,
keelatud tegevused sellel ja veevõtukoha hooldusnõuded.
Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses
ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast
sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal (30 m või 50 m) on majandustegevus
keelatud, välja arvatud: veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine,
heintaimede niitmine ja veeseire. Lisaks rakendatakse seal looduskaitseseaduses
sätestatud ranna või kalda piiranguvööndi kitsendusi.
Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike
reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad,
õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib
üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult
kaugemal (mitte vähem kui 10 m).
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt
olmeveeks või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m 3/d ühe kinnisasja
vajadusteks.
Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna keskkonnateenistuse
esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust muuta järgmiselt:
1) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikku on alla 10 m3 ööpäevas
ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 meetrini;
2) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas
ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 meetrini;
3) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m 3 ööpäevas,
suurendada 200 meetrini.
Juhul kui keskkonnaminister suurendab sanitaarkaitseala ulatust 200 meetrini,
rakendatakse sanitaarkaitsealal Looduskaitseseaduse ( RT I 2004, 38, 258) alusel
sätestatud kitsendusi.
2. Kehtiv Veeseadus ja Vabariigi Valitsuse 28. 08. 2001. a määrusega nr
288
Veekaitsenõuded
väetiseja
sõnnikuhoidlatele
ning
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste
kasutamise ja hoidmise nõuded sätestavad nõuded, mida tuleb täita
valgala kaitseks põllumajandustootmisest pärineva reostuse eest.
3. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse
või pinnasesse juhtimise kord
kehtestab heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed
sh saastatud sademevee veekogusse juhtimise nõuded ja heitvee
pinnasesse immutamise nõuded.
4. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
on kehtestatud reovee
kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud
kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk
reovee eelpuhasti), pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja
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heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise planeerimis-,
ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded.
Vastavalt määrusele on kanalisatsiooniehitiste kujad (lubatud kõige väiksem
kaugus hoonest või joogivee salvkaevust) sõltuvalt suublaks olevast pinnasest ja
selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja
reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast järgmised:
Kanalisatsiooniehitis
Väikepuhasti
jõudlus (ie)
Kuni 2000 ie
Reoveesettetahendus- ja kompostimisväljakutega
mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti või eraldi
paiknevad
reoveesettetahendusja
kompostimisväljakud
Mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti, kus
reoveesetet käideldakse kinnises hoones
Biotiik, tehismärgala, avaveeline taimestikpuhasti
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla, kui vooluhulk on
kuni 10 m3/d
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla, kui vooluhulk on
üle 10 m3/d,
Purgimissõlm
Reovee kogumismahuti

Kuja (meetrites)
Suurpuhasti jõudlus (ie)
2000-10
000 ie

100

150

10 000100 000
ie
200

üle 100
000 ie

50

100

150

200

100

200
10

500

800

300

20
30
ei ole määratletud

Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et:
 selle kuja on vähemalt 10 m (v.a septikul);
 septiku kuja on vähemalt 5 m;
 omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid ehk
ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-alasid;
 see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee
liikumissuuna suhtes allavoolu.
5. Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrusega nr 172 Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded
on
kehtestatud
naftasaaduste
hoidmisehitiste planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded ohtliku
seisundi tekke vältimiseks ja vee reostumise ennetamiseks. Määrust ei
kohaldata üldkasutatavatele autokütusetanklatele.
Hoidmisehitise asukoha valikul tuleb eelistada alasid:
1) kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt või hästi kaitstud;
2) kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
3) mida ei ohusta üleujutused;
4) mida kasutatakse tootmismaana.
Hoidmisehitise kujad (naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle
täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonetest,
suurõnnetuse ohuga ettevõtetest ja joogivee
salvkaevudest) on sõltuvalt
hoidmisehitise mahust 25 – 150 m.
6. Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78 Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded
reguleerib reoveesette kasutamist põllumajanduses, haljastuses ja
rekultiveerimisel, et vältida selle kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele,
mullale, taimedele, loomade ja inimeste tervisele.
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1.1.2 Välisõhu kaitse
Kehtiva Välisõhu kaitse seadusega reguleeritakse tegevust, millega kaasneb
välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine (sh ebameeldiva või ärritava
lõhnaga ainete teke ja levimine), osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust
põhjustavate tegurite ilmnemine. Saasteallikas seaduse tähenduses on
saasteaineid, müra, ioniseerivat või ioniseeriva toimeta kiirgust ning infra- või
ultraheli välisõhku suunav või eraldav objekt, mis võib olla paikne või liikuv.
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 Välisõhu saastatuse
taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse
häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise
tase on antud välisõhu saastatuse taseme piirmäärad. Õiguse viia saasteaineid
paiksest saasteallikast välisõhku ning selle õiguse kasutamise tingimused
määravad välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. Saasteallika valdaja koostab ja
esitab saasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletusloas märgitud
tingimustel saasteallika asukoha keskkonnateenistusele saasteainete heitkoguste
vähendamise tegevuskava.
Tegevuskava eesmärk on parandada välisõhu kvaliteeti piirkonnas, kus välisõhu
saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine suhtes
kehtestatud saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust ja saastetaluvuse
piirmäära summaarselt või ühe tunni keskmist piirväärtust, kui saasteaine kohta
ei ole saastetaluvuse piirmäära kehtestatud (Keskkonnaministri 22. septembri
2004. a määrus nr 123 Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste
vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord).

1.1.3 Müra
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning
mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate
ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete
liigitusi:
Taotlustase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta
häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
Piirtase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid)
akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada
meetmeid müra vähendamiseks.
Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel on järgmised
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel):
Ala kategooria üldplaneeringu
alusel
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puhkealad

ja

II
lasteõppeasutused,

ja

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega

IV
tööstusala

Palamuse Vallavalitsus
2007

57

Palamuse valla üldplaneering. Seletuskiri.

rahvuspargid,
puhkeja
tervishoiuasutuste
puhkealad
Liiklusmüra taotlustase uutel
planeeritavatel aladel

50/40

tervishoiuja
hoolekandeasutused,
elamualad,
puhkealad ja pargid
linnades
ning
asulates;
55/45

hooned, kaubandus-,
teenindusja
tootmisettevõtted)

60/50

65/55

Tööstusettevõtete
müra
taotlustase
uutel
planeeritavatel aladel
Liiklusmüra
taotlustase
olemasolevatel aladel
Tööstusettevõtete
müra
taotlustase olemasolevatel
aladel
Liiklusmüra
piirtase
olemasolevatel aladel
Tööstusettevõtete
müra
piirtase olemasolevatel aladel
1
lubatud müratundlike

45/35

50/40

55/45

65/55

55/45

60/50

70/60

50/40

55/40

60/50
651/551
60/45

55/50

60/55
651/601
60/45

65 55
701/601
55/40
65/50
601/451
hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.

65/55
75/65
70/60

Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade
tegevusest põhjustatud müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme
arvsuurusega uutel planeeritavatel aladel.

1.1.4 Vibratsioon
Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid
kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks
üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning
vibratsiooni mõõtmise meetodid.
Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või
kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva määrusega sätestatud piirväärtusi.
Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

1.1.5 Jäätmed
Jäätmeseadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja
keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja
koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.
Prügila liigid sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest on:
1) ohtlike jäätmete prügila;
2) tavajäätmeprügila;
3) püsijäätmeprügila.
Ohtlikud jäätmed - jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud
kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse kord jäätmete liigitamiseks ohtlike
jäätmete hulka, lähtudes jäätmete päritolust, koostisest, ohtlike ainete
Kemikaaliseaduse mõttes sisaldusest ning Jäätmeseaduses §-s 8 nimetatud
kahjulikust toimest. Ohtlike jäätmete käitluskohtade võrgu arendamist korraldab
keskkonnaminister, lähtudes riigi jäätmekavast.
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Tavajäätmed - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Püsijäätmed - tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega
bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil
füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt
muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna
saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas,
ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat
keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas
pidades.
Jäätmekäitluse iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke
vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Jäätmehoolduse
arendamist
oma
haldusterritooriumil
korraldavad
omavalitsusorganid.
Riik
toetab
jäätmehoolduse
arendamist
riiklike
toetusprogrammide kaudu.

1.2

Looduskaitse

1.2.1 Kaitsealad
Vastavalt Looduskaitseseadusele ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja
nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kinnitada metsateatist;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba.
Kaitseala piiranguvöönd on maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud,
arvestades Looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi.
Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
3) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) uuendusraie;
6) parkides ja arboreetumites puuvõrade või põõsaste kujundamine ja
puittaimestiku raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta;
7) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
8) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning rahvuspargis ehitise
väliskonstruktsioonide muutmine;
9) jahipidamine ja kalapüük;
10) sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud
liinirajatiste
hooldamiseks
vajalikeks
töödeks
ja
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks;
11)
telkimine,
lõkketegemine
ja
rahvaürituse
korraldamine
selleks
ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas;
12) roo varumine külmumata pinnasel.

Vastavalt Looduskaitseseaduse §12 lg 1. määratakse kaitseala, püsielupaiga ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord kaitse-eeskirjaga. Kaitse-eeskirjaga
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piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi ulatus ning
määratakse käesoleva seadusega sätestatud piirangute osaline või täielik, alaline
või ajutine kehtivus vööndite kaupa. Palamuse valla territooriumil asuvale
kaitsealale on kehtestatud kaitse-eeskiri järgmise määrusega:
 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määrusega nr 245 Vooremaa
maastikukaitseala kaitse-eeskiri

1.2.2 Kaitsealused pargid, arboreetumid ja puistud
Vabariigi Valitsuse 3. märtsil 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri käsitleb vastavalt Looduskaitseseadusele
maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite ja puistute
(edaspidi park) kaitset ja kasutamist. Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt
kujunenud
planeeringu,
dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt,
esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti
hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise
suunamisega. Pargis kehtivad Looduskaitseseaduses sätestatud piirangud
käesolevas määruses sätestatud erisustega. Pargi maa- ja veeala on
piiranguvöönd, mille välispiir on määratud vastava õigusaktiga.
Pargis on keelatud:
 Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks
ettenähtud teid ja parklaid. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud pargi
valitseja nõusolekul.
 Veemootorsõidukiga liiklemine (lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul
ning järelevalve- ja päästetöödel).
Pargi valitseja nõusolekuta on keelatud:
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
Samuti on pargis keelatud maavarade kaevandamine.

1.2.3 Kaitstavad looduse üksikobjektid
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse toimub vastavalt keskkonnaministri 2.
aprilli 2003. a. määrusele nr. 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri.
Kaitstav looduse üksikobjekt on Kaitstavate loodusobjektide seaduse (mis kehtib
vastavalt Looduskaitseseaduse § 91-le) kohaselt kaitse alla võetud teadusliku,
ajaloolis-kultuurilise või esteetilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt nagu
puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, koobas, paljand ja karst või
nende rühm.
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Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmisel määratakse:
1) kaitse alla võtmise eesmärk;
2) kaitsevööndi ulatus;
3) kaitstava looduse üksikobjekti valitseja;
4) kaitsekord.
Üksikobjekti kahjustamine on keelatud.
Üksikobjekti ümber on 50 meetri ulatuses Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse-eeskirjaga sätestatud kaitsekorraga piiranguvöönd, kui keskkonnaminister
pole määranud väiksemat piiranguvööndi ulatust.

1.2.4 Veealadest tulenevad piirangud
Lähtuvalt kehtivast Looduskaitseseadusest ja Veeseadusest on planeeringualal
järgmised veealadest tulenevad piirangud järgmises ulatuses:

Nimi

Valgala
(km2)
/Pindala
(ha)

Piiranguvöönd1
(m)

Ehituskeeluvöönd2
(m)

Veekaitsevöönd3
(m)

Jõed, ojad ja maaparandussüsteemi eesvoolud valgalaga üle 25

Kallasrada4
(m)

Avalik
kasutus
5

km2

Amme jõgi
501
100
50
10
4
+
Laeva jõgi
283
100
50
10
4
+
Uhmardu jõgi
66,6
100
50
10
4
+
Nava oja
64,9
100
50
10
4
+
Kõlaoja oja
27,2
100
50
10
4
+
Jõed, ojad ja maaparandussüsteemi eesvoolud valgalaga alla 25 km2 (va dreenid ja
kollektorid)
Kurgoja oja
22,5
50
25
10
Puustuge oja
19,8
50
25
10
Imukvere jõgi
17,6
50
25
10
4
+
Roometi oja
12,5
50
25
10
Kupu kraav
9,5
50
25
10
Kassinurme peakraav
9,1
50
25
10
Prossa kraav
7,3
50
25
10
Visusti oja
6,6
50
25
10
Toovere kraav
6,1
50
25
10
Seisuveekogud pindalaga üle 10 ha

Kuremaa järv
Kaiavere järv
Raigastvere järv
Kaarepere Pikkjärv
Prossa järv

397,5
246,7
246,7
55,4
24,1

100
100
100
100
100

50
50
50
50
50

10
10
10
10
10

4
4
4
4
4

+
+
+
+
+

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

4
4
4
4
4

+
+
+
+
+

Seisuveekogud pindalaga alla 10 ha

Kudina paisjärv
Ilmjärv
Pikkjärve paisjärv
Palamuse veskijärv
Palamuse paisjärv

3,4
2,4
2,4
1,5
0,7

50
50
50
50
50

* Järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi
piirini (Looduskaitseseadus).
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** Eelnevas tabelist esitatud avaliku kasutuse märge on tulenev Veeseadusest
ning Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusest nr 191 Avalikult
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine.
*** Nimeta veekogude ID number on võetud EELIS andmebaasist
1. Kalda piiranguvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 37-le on kalda piiranguvööndis keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja
laiendamine, välja arvatud sadamas;
4) ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine;
5) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde
tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks
vajaliku
veesõiduki
veekogusse
viimiseks
ning
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.
Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud
lageraie.
2. Kalda ehituskeeluvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Vastavalt looduskaitseseaduse § 38-le:
Kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Ehituskeeld ei laiene:
1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei
jää veekaitsevööndisse;
2) kalda kindlustusrajatisele;
3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht
on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
6) piirdeaedadele.
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud
üldplaneeringuga kavandatud:
1) pinnavee veehaarde ehitisele;
2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
3) ranna kindlustusrajatisele;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
5) kalakasvatusehitisele;
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
7) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest
maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;
8) tehnovõrgule ja -rajatisele;
9) sillale;
10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
11) raudteele.
Lautrit ja paadisilda tohib kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus kalda kaitse
eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2 (tegemist ei ole vee erikasutusega).
Kaitsealal reguleerib ehitamist kaldal kaitseala kaitse-eeskiri.
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3. Veekaitsevöönd (alus: Veeseadus)
Veekogu kaldaalal vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste
uhtumise vältimiseks moodustatakse veekaitsevöönd.
Vastavalt veeseadusele on veekaitsevööndis keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse nõusolekuta,
välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde
tegemisel;
3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;
4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning
sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi
kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel
keskkonnateenistuse igakordsel loal.
4. Kallasrada (alus: Veeseadus)
Kehtiva Veeseaduse § 10 kohaselt on kallasrada kaldariba avaliku veekogu ja
avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu
piirjoonest ja
kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka
vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.
Vastavalt Asjaõigusseaduse §161-le võib kallasrada igaüks kasutada veekogu
ääres liikumiseks ja viibimiseks, kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks.
Kaldal asuvate kinnisasjade omanikud ja valdajad on kohustatud tagama
kallasrajal inimestele vaba läbipääsu.
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 36 on kohalikud omavalitsused kohustatud
üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada:
1) sadamas;
2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
3) enne asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185;
93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004,
20, 141) jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
5) kalakasvatusehitisel;
6) hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
Nimetatud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja
võimaldama kinnisest territooriumist möödapääsu.
5. Avalik kasutus (alus: Veeseadus)
Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine
ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi
rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.

1.3

Muinsuskaitse

Kehtiv Muinsuskaitseseadus kehtestab kinnismälestise kasutamise kitsendused.
Palamuse vallas asuvad järgmised kinnismälestised:
Reg
nr
Mälestise nimi
5840 Palamuse kalmistu
5841 II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Töö nr. 742/06

Aadress
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5842
5843
5844
5845
5846
5847
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
23957
23958
23959
23961
23962

Palamuse kihelkonnakooli hoone
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Kaarepere kihelkonnakooli hoone
Kaarepere ministeeriumikooli hoone
Kaarepere kalmistu
Vabadussõja mälestusmärk
Asulakoht
Ohvrikivi
Asulakoht
Linnus "Kalevipoja säng"
Asulakoht
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht
Kivikalme
Kivikalme
Asulakoht
Asulakoht
Kivikalme
Kalmistu "Järve kalme"
Asulakoht
Asulakoht
Kultusekivi
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme "Kirikuase", "Rootsi kalme"
Kultusekivi
Ohvriallikas "Silamaallikas", "Kärsa
allikas"
Asulakoht
Kalmistu
Pelgupaik "Varbevere kants", "Kortsi
kants"
Rauasulatuskoht
Asulakoht
Ehavere vesiveski varemed
Kaarepere mõisa ait-kuivati
Kaarepere mõisa park
Kudina mõisa peahoone
Kudina mõisa park
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Palamuse alevik
Kaarepere kalmistu
Kaarepere küla
Kaarepere küla
Kaarepere küla
Kaarepere küla
Eerikvere küla
Eerikvere küla
Ehavere küla
Ehavere küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Järvepera küla
Kaarepere küla
Kudina küla
Kudina küla
Mullavere küla
Nava küla
Nava küla
Nava küla
Palamuse alevik
Pikkjärve küla
Pikkjärve küla
Praaklima küla
Raadivere küla
Süvalepa küla
Süvalepa küla
Toovere küla
Toovere küla
Vaidavere küla
Vaidavere küla
Vaidavere küla
Vaidavere küla
Vaidavere küla

erikujuline määratud ala
50 m
50 m
erikujuline määratud ala
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
erikujuline määratud ala
50 m
50 m
50 m
50 m
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Vaidavere küla
Varbevere küla
Varbevere küla

50 m
50 m
50 m

Varbevere küla
Varbevere küla
Visusti küla
Ehavere küla
Kaarepere küla
Kaarepere küla
Kudina küla
Kudina küla

50 m
50 m
50 m
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
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23963
23964
23965
23966
23967
23968
23969
23970
23971
23972
23973
23974
23975
23976
23977
23978
23979

Luua mõisa peahoone
Luua mõisa park ja alleed
Luua mõisa kavaleridemaja
Luua mõisa sepikoda
Palamuse kirik
Palamuse pastoraadi peahoone
Palamuse pastoraadi ait
Palamuse vesiveski
Goldbergi villa Palamusel
Palamuse apteek
Saare mõisa tuuleveski
Visusti mõisa peahoone
Visusti mõisa park
Visusti mõisa terrass ja pargitrepp
Visusti mõisa valitsejamaja
Visusti mõisa ait
Visusti mõisa moonakatemaja

27110 Vabadussõja mälestussammas

Luua küla
Luua küla
Luua küla
Luua küla
Palamuse alevik
Palamuse alevik
Palamuse alevik
Palamuse alevik
Palamuse alevik
Palamuse alevik
Rahivere küla
Visusti küla
Visusti küla
Visusti küla
Visusti küla
Visusti küla
Visusti küla
Palamuse alevik, Palamuse
kalmistu

erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala
erikujuline määratud ala

Juhul, kui mälestiseks tunnistamise aktis või kaitsekohustuse teatises ei ole
märgitud teisiti, on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist või piirist arvates. Juhul, kui kaitsekohustuse teatises ei ole
märgitud teisiti, on Muinsuskaitseameti ning vallavalitsuse loata kinnismälestisel
keelatud järgmised tegevused:
1) konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise
teel, ning lammutamine;
3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute)
piiride muutmine ning kruntimine;
5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide,
väravate jms muutmine;
7) ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami
ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul
viisil mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja
ehitusdetailide ümberpaigutamine;
8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest
asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide
kasutamine;
10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12) teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik
vms), valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
1) maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine
ning muud mulla- ja ehitustööd;
2) puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
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Mets

01.01.2007 jõustunud
Metsaseadus
sätestab metsakategooriad ja metsa
majandamise eesmärgid, konkreetse metsa kasutamise tingimused fikseeritakse
metsamajandamiskavaga.
Metsakategooriad on:
1) hoiumets; metsaseadus § 18;
2) kaitsemets; metsaseadus § 19, 20, 21;
3) tulundusmets. metsaseadus § 22.
Metsa majandamise eesmärk sõltuvalt metsakategooriast on:
1) hoiumetsas loodusobjektide hoidmine;
2) kaitsemetsas keskkonna seisundi kaitsmine;
3) tulundusmetsas majandusliku tulu saamine.
Metsa kasutamise viisid on:
1) kaitstavate loodusobjektide hoidmine;
2) maastiku ja selle erimi, mulla ja vee kaitsmine;
3) inimese kaitsmine tootmisobjektidelt ja sõidukitelt leviva saaste ning ilmastiku
kahjuliku mõju eest;
4) rekreatiivne kasutamine;
5) kõrvalkasutus, nagu puude seemnete, metsamarjade, seente, ravim- ja
dekoratiivtaimede ning nende osade, sambla, samblike, pähklite, heina, okste,
dekoratiivpuude, puukoore ja -juurte, vaigu ja kasemahla varumine, mesipuude
paigutamine ja loomade karjatamine;
6) teadus- ja õppetöö;
7) puidu saamine;
8) jahindus;
9) riigikaitse.
Planeeringuliselt olulisemad sätted millega tuleb planeerimistegevusel arvestada
on:
Metsaseadus jagu 4. Metsa kasutamine § 35. Metsakasutusõiguse kitsendused
sätestab metsakasutuse avaliku kasutamise õiguse.
Metsaseadus § 23. Vääriselupaik ja selle majandamine
Loodusobjektide hoidmiseks määratud mets kuulub hoiumetsa kategooriasse
kaitseala loodusreservaadis ning kaitseala sihtkaitsevööndis või püsielupaiga
sihtkaitsevööndis, kus Looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitseala kaitseeeskirjaga on majandustegevus keelatud. Hoiumetsa majandamise kitsendused
tulenevad looduskaitseseadusest ja kaitseala kaitse-eeskirjast.

1.5

Kalmistu sanitaarkaitseala

Vastavalt sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a. määrusele nr. 156
Tervisekaitsenõuded
surnu
hoidmisele,
vedamisele,
matmisele
ja
ümbermatmisele tuleb uute matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate
matmispaikade laiendamisel moodustada sanitaarkaitseala. Sanitaarkaitseala
moodustamisel tuleb arvesse võtta Veeseaduse § 28 ja keskkonnaministri 16.
detsembri 1996. a. määruse nr. 61 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja
projekteerimise kord nõudeid.
Uute matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate matmispaikade laiendamisel
tuleb arvestada järgmist:
Palamuse Vallavalitsus
2007
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1) matmispaiga maa-ala kallak ei tohi olla pinnaveeallikate suunas;
2) põhjavee tase peab olema matmispaigal vähemalt 2 m sügavusel maapinnast;
3) matmispaigale peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs.
Uue või rekonstrueeritava matmispaiga planeering või matmispaiga laiendamise
planeering peab olema kooskõlastatud asukohajärgse tervisekaitsetalitusega.

1.6

Tehniline infrastruktuur

Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Ehitusseadusele peab
kinnisasja omanik lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning
õhuruumis
tehnovõrke
ja
-rajatisi
(kütte-,
veevarustusvõi
kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-,
küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks
vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või
kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab
kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha
kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.
Ülal sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei võimalda kinnisasja
otstarbekohast kasutamist.
Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Asjaõigusseaduse
rakendamise seadusele on omanik kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel
kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud
tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik,
telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis
või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest,
kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab
muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis)
teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik
võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel
kasutusel.
Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale
nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega.
Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule
omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust
või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.
Tehnorajatise omanikul, kellele kuuluv tehnorajatis on püstitatud võõrale
kinnisasjale õiguslikul alusel pärast 1999. aasta 1. aprilli on õigus nõuda 10 aasta
jooksul, alates tehnorajatisega seotud maa kandmisest kinnistusraamatusse, kas
reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmist tehnorajatise talumise
kohustuse sätestamiseks.

1.6.1 Teede ja tehnilise infrastruktuuri kaitsevööndid
Kaitsevööndi
ulatus

Kaitsevööndi
määrang

50 m

äärmise
elemendi
keskelt (sõiduraja telg)

Teeseadus § 13, 36, 37

20-50 m
10-50 m

keskelt (sõiduraja telg)
keskelt (sõiduraja telg)

Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37

Õiguslik alus

Teed ja raudtee
Riigimaantee
Kohalik
maantee
Eratee
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Tänav
Raudtee

kuni 10 m
50 m
hajaasustuses,
30 m tiheasustus

teemaa piirist

Teeseadus § 13, 36, 37

äärmise rööpa teljest

Raudteeseadus § 3, 34, 37

Teel
ja
tee
kaitsevööndis
on
tee
omaniku
nõusolekuta
keelatud:
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu
koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui
see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või
ajutist
müügipunkti
või
muud
teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist
tööd.
Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras
teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning
kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või
muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale
kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja
kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui
nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.
Raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või
tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee
seisundit
ega
ohustada
liiklust.
Raudtee
kaitsevööndis
võib
maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevamistööde
tegemine, metsaraie ja muud looduskeskkonda muutvad tööd, kergestisüttivate
ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine toimuda ainult vastava
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja eelneval
kirjalikul nõusolekul. Raudtee kaitsevööndis võib hoonete ja rajatiste ehitamine,
seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähtavuse
kaitsevööndis, toimuda ainult vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee
muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Raudtee kaitsevööndis
raudtee korrashoiuks või liiklusohutuse tagamiseks annab kinnisasja omanikule
metsa raadamiseks nõusoleku keskkonnaminister või tema volitatud isik,
arvestades võimaluse korral vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee
muu omaniku või valdaja kirjalikku põhjendatud seisukohta.

Kaitsevööndi
ulatus
Elektriliinid ja -paigaldised
Elektriõhuliin
alla 1 kV
Elektriõhuliin
kuni 20 kV
Elektriõhuliin
35–110 kV

Kaitsevööndi
määrang

2m

liini teljest

10 m

liini teljest

25 m

liini teljest

Palamuse Vallavalitsus
2007

Õiguslik alus
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
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Elektri
maakaabelliin

1m

Alajaamad
ja
jaotusseadmed 2 m
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Veeja
kanalisatsioonitrassid
Side
Liinirajatis
maismaal
Liinirajatis
siseveekogudel
Tõmmitsatega
raadiomast
Vabalt seisev
raadiomast

Vt. punkt 1.6.2

2m
100 m
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites
1/3
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites

piirdeaiast, seinast või
nende
puudumisel
seadmest

ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 3 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 6 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)

Vt. punkt 1.6.2

Ühisveevärgi
ja
kanalisatsiooni kaitsevööndi
ulatus
(Keskkonnaministri
määrus 16.12.2005 nr 76)

äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid

keskjoonest või välisseinast
paralleelse
mõttelise jooneni
keskjoonest või välisseinast
paralleelse
mõttelise jooneni

Elektroonilise side seadus §
117
Elektroonilise side seadus §
117

rajatise
välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117

rajatise
välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117

1.6.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevöönd
Vastavalt Keskkonnaministri 16. detsembril 2005.a. määrusele nr. 76
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus kehtestatakse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja
asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevöönd:
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus
torustiku telgjoonest mõlemale poole on:
1) alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;
2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m;
3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi
ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on:
1) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m
sügavusele – 2 m;
2) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
kuni 2 m sügavusele – 2,5 m;
3) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m
sügavusele – 2,5 m;
4) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
üle 2 m sügavusele – 3 m;
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5) torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud
üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevöönd:
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevööndi ulatus
on 2 m torustiku välispinnast või kandekonstruktsioonist mõlemale poole.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veealuste torustike kaitsevööndi ulatus torustiku
telgjoonest mõlemale poole on:
1) jõgedes ja järvedes 50 m;
2) meres 200 m.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber ulatub kaitsevöönd
piirdeaiani, selle puudumisel 2 m kaugusele ehitisest.

1.6.3 Kaugküttevõrgu kaitsevöönd
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a. määrusele nr. 213 Surveseadme
kaitsevööndi ulatus kehtestatakse surveseadme kaitsevööndi ulatus tulenevalt
surveseadme ohutasemest, survest ja asukohast.
Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd:
Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise
torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised
vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on:
1) alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit;
2) 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit.
Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd:
Maapealsete soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise
torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised
vertikaaltasandid, kaitsevööndi ulatus:
1) aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on 10 meetrit;
2) aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on 5 meetrit;
3) veetorustikul töörõhul üle 6 baari on 5 meetrit;
4) veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on 2 meetrit.
Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd:
Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade,
mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd on maa-ala
ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 meetri kaugusel
paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.
Kommunikatsioonide (kanalisatsioon, vesi, side, gaas, elekter jne) kaitsevöönd:
Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste
kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad
kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
1) ristumisel 0,2 meetrit;
2) paralleelsel kulgemisel 1 meeter.
Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd:
Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub
torustiku välisseina äärmistest punktidest 5 meetri kaugusel paiknevate
mõtteliste vertikaaltasandite vahel.
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1.7

Hädaolukorraks valmisolek

Planeeringu koostamisel on arvestatud Hädaolukorraks valmisoleku seaduse §20
lg 1 p3 alusel Jõgeva maakonna riskianalüüsi tulemustega ning olulisemate
ohtudega.
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LISA 2 Palamuse valla veevõtukohad
Nr

Veevõtukoht

1

Paisjärv

2

Paisjärv

3

Töökoja VH

4

Juurdepääs

Aadress
Palamuse
alevik

Tüüp

Maht

Lood.

Piiramatu

Kudina küla
Palamuse
alevik

Lood.

Piiramatu

Tehis

200 m2

Ronivere küla

Lood.

200 m2

Toovere küla

Lood.

500 m2

Toovere küla

Lood

7

Kooli talu tiik
Sääliku talu
tiik
Aasma talu
tiik
Reimetsa talu
tiik

4 WD
Talvel
4 WD

Toovere küla

8

Karjääri tiigid

9

Paisjärv

10
11

Amme jõe sild
Keskuse tiigid

12

Õuna talu tiik

13

Nava oja sild
Suurfarmi
veehoidla
Uue kuivati
veehoidla

5
6

14
15
15

19

Laeva jõe sild
Luuasaare
talu
Visusti –
Mullavere
Navalt
Pikkjärve
poole

20

Laeva jõe sild

21

Oru talu
tiik

17
18

22

23
24
25
26
27
28

Kuremaa järv

Kuremaa järv
Tehis tiik
Pällu lauda
taga
Moku tiik
Mikumetsa
talu
Palamuse –
Kaarepere tee
Raadivere

Kõik
Talvel
4 WD

Omanik
Haldaja
Palamuse
vallavalitsus

Märgistus
Puudub

Ain Villems
O/Ü
Puidukaubandus

Puudub

Villems Ain

Puudub

4 WD

Rein Säälik

Puudub

500 m2

4 WD

Antu Aasmaa

Puudub

Lood.

200 m2

Lood.

Piiramatu

Pikkjärve küla
Luua-Ehavere
tee
Luua küla

Lood.

Piiramatu

Kõik

Enn Reimets
Palamuse
vallavalistus
Palamuse
vallavalistus

Puudub

Ehavere küla

4 WD
Talvel
4 WD

Lood.
Lood.

Piiramatu
Piiramatu

Riigitee
Madis Jürimaa

Puudub
Olemas

Mullavere küla
Nava-Luua
teel
Kaarepere
küla

Lood

500 m2

Kõik
Kõik
Talvel
4 WD

Vello Õun

Puudub

Lood

Piiramatu

Kõik

Riigitee

Puudub

Tehis

60 m3

Kõik

Raimond Poll

Puudub

Tehis

100 m3

Kõik

O/Ü Kerseli

Puudub

Lood.

Piiramatu

Riigitee

Puudub

Lood

500 m3

Kõik
Talvel
4 WD

Urmas Arusalu

Puudub

Lood

Piiramatu

4 WD

Riigitee

Puudub

Lood

Piiramatu

Talvel
4 WD

Riigitee

Puudub

Lood

Piiramatu

Kõik

Riigitee

Puudub

Lood

500 m2

4WD

Gina Tsekuolite

Puudub

Lood

Piiramatu

4 WD

Palamuse
vallavalitsus

Puudub

Lood

Piiramatu

4 WD

Palamuse
vallavalitsus

Puudub

Lood

Piiramatu

4 WD

?

Puudub

Lood

Piiramatu

4 WD

Küllike
Alekand

Puudub

Lood

500 m2
Piiramatu

4 WD

Valter Saul

Puudub

Kõik
4 WD

Riigitee
Peeter Tohver

Puudub
Puudub

Visusti küla
VisustiPikkjärve teel
Kassivere küla
Kõrval ca 300
m
Sild (põlenud
maja juures)
KaarepereVisusti teel
MullavereVisusti raudtee
ülesõidu
juures
Änkküla
Meki sauna
juures
Pällu
bussipeatuse
juurest
vasakule
Pällu
bussipeatusest
paramale
Änkküla
Moku
turismtalu
Änkküla. Vana
kartuli
Maaparandus
kraav
Tuka Jaani
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Lood
Lood

500 m3

Olemas

Puudub
Puudub
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29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

Prossa järv
Pikkjärve küla
Prossa küla

Kaiavere –
Ehavere
Palamuse –
Luua
tee
Likki talu tiik
Kudina –
Ehavere
tee, tiik
KudinaVaidavere
Kõlaoja
Palamuse uus
tamm Amme
j
Tiidu
suurfarm

43

Amme jõgi
Tiik
Kaarepere
rahvamaja
juures
Palamuse
alumine
tamm

44

Amme Jõgi

42

Maidla talu
Luua –
Pikkjärve tee
ääres

lood

Piiramatu

Talvel
4 WD

?

Puudub

lood

1000 m3

4 WD

Vambola Maidla

Puudub

lood

100 m3

Kaarel Tuvike
Palamuse
Vallavalistus

Puudub

lood

Piiramatu

Kõik
Talvel
4 WD

Ehavere
mägede
Juures Amme
jõgi

Lood

Piiramatu

Talvel
4 WD

Riigitee

Puudub

Sääskküla
mäe all
Amme jõgi

Lood

Piiramatu

4 WD

Riigitee

Puudub

Ehavere küla

Lood

500 m3

4 WD

Olev Likk

Puudub

Vaidavere Küla

Lood

200 m3

Kõik

Eevi Kolberg

Puudub

Vaidavere küla

Lood

Piiramatu

Kõik

Riigitee

Puudub

Järvepere

Lood

Piiramatu

Talvel
4 WD

Riigitee

Puudub

Kivimäe küla
Raadivere
küla

Tehis

100 m3

Talvel
4 WD

O/Ü
Puidukaubandus

Puudub

Lood

Piiramatu

Kõik

Riigitee

Puudub

Kõik

Riigitee

Puudub

Prossa
ujumiskoht

40
41

majast
Pikkjärve
poole
Pikkjärve
poolses otsas

Kaarepere
küla
Palamuse
alevik
RPJ juures
Palamuse
alevik
A.Alliksoo
juures

Lood

500

3

Puudub

lood

Piiramatu

Talvel
4WD

Riigitee

Puudub

Lood

Piiramatu

Talvel 4
WD

Ants Alliksoo

Puudub

(Päästeameti andmed)
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