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Sissejuhatus
Palamuse valla üldplaneering algatati Palamuse vallavolikogu poolt 26.jaanuaril
2006. aastal otsusega nr 38 „Palamuse valla üldplaneeringu ja planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Üldplaneeringu koostamise
konsulteerimiseks sõlmis Palamuse Vallavalitsus lepingu 4.jaanuaril 2006.a. OÜ
Hendrikson & Ko’ga.
Üldplaneeringu eesmärgiks on saavutada kõiki osapooli ja huvigruppe võimalikult
hästi rahuldav maa- ja veealade kasutamine.
Üldplaneeringu koostamise esimeseks etapiks on olemasoleva olukorra kohta
andmete kogumine ning algandmetele tuginedes tugiplaani koostamine. Antud
etapis toimub ka lähteandmestiku ja tugiplaani täpsustamine ja korrigeerimine.
Selle etapi tulemused on koondatud käesolevasse köitesse „Palamuse valla
üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs”, mis on aluseks üldplaneeringu
protsessi järgmistele etappidele. Antud köites on vastavates peatükkides välja
toodud ka väljasaadetud lähtetingimusi paluvate kirjade vastustes esitatud
ettepanekud. Samuti käsitleb käesolev köide kõrgemailseisvaid arengudokumente
ja seaduslikku tausta, millega tuleb arvestada üldplaneeringu koostamisel.
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1

Üldplaneeringu alused

1.1

Õiguslik taust

Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus
sätestatud planeerimisseadusega. Üldplaneeringu seadusejärgseteks põhilisteks
eesmärkideks on:
1)
valla
või
linna
ruumilise
arengu
põhimõtete
kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste
seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine
väljaspool
linnu
ja
aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6)
miljööväärtuslike
hoonestusalade,
väärtuslike
põllumaade,
parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine
ning
nende
kaitseja
kasutamistingimuste
seadmine;
7)
rohelise
võrgustiku
toimimist
tagavate
tingimuste
seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse
üldiste
põhimõtete
määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks
määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283;
93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11)
puhkeja
virgestusalade
määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine
looduskaitseseaduses
(RT
I
2004,
38,
258)
sätestatud
korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla
võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise
otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud
riigikaitselise
otstarbega
maa-alade
piiride
täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise
kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest
seadusandlikest
aktidest,
sh
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi on strateegilistel arengudokumentidel –
sealhulgas üldplaneeringul - keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus.
Seadus sätestab, et keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse
strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigus enne strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu
direktiivist 2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain
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plans and programmes on the environment), et kindlustada teatud plaanide ja
programmide elluviimisel keskkonnakaitse ja keskkonnaga arvestamine ning
propageerida säästlikku arengut. Ruumilise planeerimise juures mõistetakse
selliste keskkondadena üksteisega tihedalt seotud ja koos toimivat majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe valdkonna arengul on mõju
teistele valdkondadele. Ruumilise planeerimise sellisest komplekssusest tulenevalt
ei ole siin, erinevalt projekti või sektorarengukava keskkonnamõjude hindamisest,
võimalik
hinnata
planeerimisotsustega
kaasnevaid
konkreetseid
keskkonnamõjusid, vaid võimalikke keskkonnamõjusid: planeeringu koostamise
ajal ei ole võimalik ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid
konkreetseid üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke
protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning mõjusid.
Strateegilise planeerimise interdistsiplinaarsusest tulenevalt toimub võimalike
keskkonnamõjude hindamine planeerimisprotsessi tihedalt integreeritud osana,
kus pidevalt kaalutakse/hinnatakse planeeritavate tegevuste mõju erinevatele
valdkondadele. Käesoleva planeeringu puhul on seepärast lähtutud põhimõttest,
et keskkonnamõjude strateegiline hindamine peab olema üldplaneeringu
koostamisega protsessiga paralleelne ja võimalikult integreeritud. Strateegilist
mõjude hindamist ei nähta siinkohal kontrollmehhanismi, vaid abisüsteemi ja
töövahendina, et analüüsida ja hinnata planeeritavate tegevustega kaasneda
võivaid mõjusid ning langetada üldisest huvist lähtuvaid põhjendatud
kaalutlusotsuseid.

1.2 Euroopa
Liidu
baasdokumendid

ruumilist

arengut

suunavad

Euroopa ruumilise arengu baaspõhimõtted sätestab Euroopa Ruumilise Arengu
Perspektiiv (European Spatial Development Perspective - ESDP). ESDP
kohaselt on ruumilise arengu üldeesmärgiks Euroopa Liidu territooriumi
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Täiendatud versioonis (1998.a. detsember)
on määratletud konkreetsemad eesmärgid, kusjuures olulist tähelepanu on
pälvinud linnade ning maaliste alade vahelised suhted, mis on Palamuse valla
jaoks oluline Jõgeva linna kui maakonnakeskuse ja valla kui tagamaa
funktsioneerimise aspektist, samuti valla ja Tartu linna kui tugeva regionaalse
tõmbekeskuse funktsioneerimise aspektist. Esmaseks eesmärgiks maa-linn
suhetes loetakse uue kvaliteedi loomist. Märgitakse, et Euroopa Liidu kõikide
regioonide majanduslik potentsiaal realiseerub ainult juhul, kui senisest enam
pööratakse
tähelepanu
polütsentrilise
asustusstruktuuri
arendamisele.
Saavutamaks uut kvaliteeti maa–linna vahelistes suhetes ning muutes
linnasüsteemi polütsentrilisemaks, on muuhulgas välja toodud järgmine abinõu:
 Linnade ja maapiirkondade vaheline partnerlus;
 Mahajäävate maapiirkondade maakasutusstrateegiate väljatöötamine
koostöös lähedalasuvate linnadega;
 Maapiirkondades asuvate väikeste ja keskmise suurusega linnade
teeninduse miinimumtaseme säilitamine;
 Olemasoleva arengupotentsiaali toetamine nendes piirkondades.
(ESDP 1998)
ESDP käsitleb ka võimalikke muudatusi seoses EL laienemisega. Eraldi tuuakse
välja asjaolu, et nüüdseks uute liikmesriikide maapiirkonnad on majandusliku
transformatsiooniperioodi eriti valusalt läbi elanud ning valitseb suur ebavõrdsus,
mis
kombineerituna
töökohtade
vähenemise
ja
halvas
seisukorras
infrastruktuuriga võib viia massilise väljarändeni ning põhjustada seega ruumilise
Palamuse Vallavalitsus
Töö nr. 742/06

2006

9

Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs.

struktuuri purunemise. Seetõttu on välja toodud vajadus lülitada nüüdseks uued
liikmesriigid ja nende ruumiline ja regionaalpoliitika keskse punktina Euroopa
Liidu ruumilise arengu dokumentidesse.

1.3 Ülevaade Eesti, Jõgeva maakonna ja Palamuse valla
kehtivatest arengudokumentidest
1.3.1 Üleriigiline planeering Eesti 2010
Eesti Vabariigi arengusuunad sätestab ja seob maakasutusega Üleriigiline
Planeering Eesti 2010. Planeeringu üldiste sihtidena on määratletud järgmised
aspektid:
 Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
 Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja
edasiarendamine;
 Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
 Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
 Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.
Nimetatud sihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut viie peamise
komponendi – asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik
- kaupa.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist
rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi
ligipääsetavate tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis
tervikuna on seatud eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad
leiaksid oma spetsialiseerumisala, millega võiks rahvusvaheliselt konkureerida.
Lisaks üksikute keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks
vastastikuse täiendamise alusel ehk võrgustumisele. Palamuse valla arengueeldus
siinkohal on arenemine elujõulise maapiirkonnana, mis pakub häid elamis-,
puhkamis- ja töötamisvõimalusi maakonnakeskuse Jõgeva tagamaal, laiemas
plaanis ka Tartu tagamaal. Valla arengut soosib hea transpordiühendus Tartu ja
Jõgevaga nii maanteed (Tartu-Jõgeva-Aravete maantee) kui raudteed (TallinnTapa-Tartu) pidi.
Riigi
asustussüsteemi
mõjutab
ka
üleriigilise
innovatsioonisüsteemi
väljaarendamine. Süsteem hõlmab järgmisi sõlmpunkte:
 haridus ja koolitus;
 teadus ja tootearendus;
 ettevõtluse tugisüsteem;
 välispartnerite kaasamine ja eksporditoetussüsteem.
Innovatsioonisüsteemi kuuluvate asutuste võrk moodustab intellektuaalse
infrastruktuuri. Palamuse valla kontekstis on eelkõige oluline kvaliteetse hariduse
tagamine, eriti gümnaasiumihariduse osas.
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Joonis 1. Eesti 2010 asustus
Üleriigilise planeeringu transpordistrateegia lähtub Eesti "aeg-ruumilise
kokkusurumise"
(reisiliikluse
kiirendamine
peamistel
ühendussuundadel)
kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil kogu
territooriumi kättesaadavuse parandamine, märgitakse säästliku arengu ühe
komponendina üleriigilise ja kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust.

Joonis 2. Eesti 2010 transport
Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja
toodud ökonoomsus, kooskõla säästva arengu põhimõtetega ja ühekülgse
energeetilise
välissõltuvuse
vältimine.
Praegusest
enam
hajutatud
energiavarustuse ruumistruktuuri peab tekitama energeetika järk-järguline
ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale
kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele ning Eesti ühinemine Läänemere
piirkonna elektrivarustuse- ja gaasiringidega.
Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse
ja maastiku kaitse orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning vajadust esile
tõsta, väärtustada ja sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning looduslikus
või looduslähedases seisundis alade laias mõttes keskkonda kujundavat mõju.
Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke:
 keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
 väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
 looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
 väärtuslike maastike säilitamine;
 asustuse ning maakasutuse suunamine.
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Joonis 3. Eesti 2010 roheline võrgustik
Üleriigilise planeeringuga on määratletud peamised tuumalad ja koridorid.
Tuumalaks on arvatud kompaktsed, vähemalt 15 km 2 pindalaga loodusalad.
Palamuse vall territooriumile ei jää riikliku tähtsusega tugialasid, küll aga
piirkondlikke tugialasid ning rohekoridore.
Palamuse valla arengu kavandamisel on oluline arvestada ka järgmiste
kõrgemalseisvate riiklike, regionaalsete ja sektorarengukavadega:
 Jõgeva maakonnaplaneering (1998);
 Jõgeva maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” (2004);
 Via Hanseatica arengustrateegia (2003)
 Eesti keskkonnategevuskava 2004-2006;
 Transpordi arengukava aastateks 1999-2006;
 Üleriigiline Jäätmekava;
 Jõgeva maakonna sotsiaalhoolekande arengukava (2003-2006);
 Jõgeva maakonna terviseedendamise arengukava 2001-2015;
 Jõgevamaa hooldusravivõrgu arengukava 2005-2015;
 Jõgeva maakonna tööhõivekava (koostatud 2003 viieks aastaks);
 Jõgeva Maavalitsuse arengukava 2004-2007 (uuendatakse igal aastal);
 SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tegevusstrateegia 2004 –
2007 (koostatud 2004);
 Lõuna-Eesti turismi arengustrateegia aastani 2010 (koostatud 19992000);
 Lõuna-Eesti ettevõtluse toetamise strateegiad (aastateks 2004-2007).
Koostatud 2003.

1.3.2 Jõgeva maakonnaplaneering
Jõgeva
maakonnaplaneeringu
üldiseks
eesmärgiks
on
maakonna
ruumistruktuuride kujundamine, mis tagaks võrdväärsed elamistingimused
maakonna kõikides piirkondades. Ruumistruktuuri kavandamise eesmärgiks on
saavutada erinevate ülesannetega alade sobiv ruumiline paiknemine, mis
haakuks nii naaberalade ja üleriigiliste ruumistruktuuridega. Maakonna
ruumistruktuur peab tagama nii ökoloogiliste uuenemis-protsesside toimimise kui
majanduselu arengu.
Planeeringu koostamise eesmärgid on järgmised:
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 luua planeeringuala kõikides piirkondades võrdväärsed elamistingimused;
 tagada loodusväärtuste pikaajaline kaitstus;
 säilitada
või
suurendada
piirkonna
looduslikest
tingimustest,
asustusstruktuurist või kultuurilistest eripäradest tulenevat mitmekesisust;
 kasutada võimalikult hästi ära maakonna eri piirkondade olemasolevat
ruumistruktuuri ja arengupotentsiaali;
 soodustada keskkonna- ja sotsiaalsete nõuetega kooskõlas oleva
majanduse ja tehnoloogia arengut;
 kindlustada mitmekesine töökohtade ja elamistingimuste struktuur
maakonnas.
Jõgeva maakonna põhilisteks rolliks ümbritsevate alade suhtes on:
 ühendamise funktsiooni täitmine Eesti suuremate keskuste Tallinna ja
Tartu vahel (teenuste, hea elu- ja töökeskkonna tagamine);
 kõrge põllumajandus- ja puhkeväärtusega maastiku säilitamine ja
arendamine nii majandamise kui puhkamise eesmärgil;
 "Peipsi - perifeeria" avamine
Antud eesmärkidest on Palamuse valla seisukohalt olulisemad kvaliteetse ja
mitmekülgse elu– ja töökeskkonna tagamine ning põllumajandus- ja
puhkemajanduse arendamine ning vastavate maastike säilitamine ning
arendamine. Maakonna plaanis on Palamuse alevik ka oluliseks turistide
teenindamise kohaks, kus on looduslike tingimuste ja olemasolevate
infrastruktuuride poolest suuremad eeldused turismi arendamiseks. Kuna Jõgeva
maakond on tihedalt seotud Tartu maakonnaga (eelkõige pendelrände ja
kõrgemat liiki teenuste tarbimise ning ühiste ressursside läbi), on nii Jõgeva
maakonnas üldiselt kui konkreetselt Palamuse valla puhul oluline arvestada
üldplaneeringu koostamisel nende strukturaalsete seostega.
Maakonna arengus peavad mängima võrdväärset rolli nii tihe- kui
hajaasustusalad, nende omavahelist seotust püütakse tihendada ning arendada
erineva tasemega keskusi võrdväärsete elamistingimuste loomiseks. Palamuse
vallas on määratletud kohaliku keskustena Palamuse alevik, mis peab tagama
avaliku sektori põhiteenuste kättesaadavuse. Tugikeskustena, mis rahuldaks oma
teeninduspiirkonnas avaliku sektori põhiteenuseid osaliselt, on määratletud
Kaarepere ja Luua. Mainitud asulad on määratud ka Palamuse valla
tiheasustusaladeks.
Maakonnaplaneeringus rõhutatakse looduslike ja kultuuriliste väärtuste kaitset:
asustuse arengu suunamisel piirkonna eripära ja maastikupildi säilitamist,
väärtuslike looduslike koosluste ja liikide ning rohevõrgustiku kaitset ja säilimist.
Vooremaa piirkonna jaoks toob maakonnaplaneering välja järgmised eesmärgid:
 maastikurajooni keskosas paikneva unikaalse voorte ala ja sellega seotud
muldade ja koosluste säilitamine;
 sobiva maakasutuse abil piirkonnale tüüpilise väärtusliku kultuurmaastiku
säilitamine;
 paiguti esinevate kõvapuiduliste lehtpuude tunduva osakaaluga metsade
kaitse tagamine;
 iseloomulike hiismetsade hoid ja uuendamine.
Palamuse valla territooriumil paiknevat Vooremaa maastikukaitseala
kasutada turismi eesmärgil vastavalt selle koormustaluvusele.

tuleb
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1.3.3 Jõgeva maakonna teemaplaneeringud
Jõgeva maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” kehtestati 2004.a. ning selle eesmärgiks on loodus- ja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine ning eelduste
loomine
maakonna
tasakaalustatud
ja
jätkusuutlikuks
arenguks.
Teemaplaneeringu ülesandeks on suunata asustust ja maakasutust lähtudes
keskkonnaseisundist ja inimeste põhjendatud vajadustest selliselt, et säiliks
looduslik ja maastikuline mitmekesisus.
Teemaplaneering on aluseks ning selles toodud põhimõtteid, seisukohti ja
kasutustingimusi
tuleb
arvestada
üldja
detailplaneeringute,
maastikuhoolduskavade, valgalade majanduskavade, kaitsekorralduskavade,
metsamajandamiskavade ja –soovituste ning maakorralduskavade koostamisel,
looduskaitse
korraldamisel
väljaspool
kaitsealasid
ning
üleriigiliste
infrastruktuuride planeerimisel.
Teemaplaneering jaguneb kahes alaosaks: roheline võrgustik ja väärtuslikud
maastikud. Roheline võrgustik on oluliseks aluseks maakonna territooriumi
kasutust suunavate ja mõjutavate arengute kavandamisele, võimaldades seeläbi
tagada loodusliku mitmekesisuse ja looduslike protsesside säilimise. Väärtuslike
maastike kontseptsiooni kasutatakse Jõgevamaa kultuurmaastiku käsitlemiseks ja
väärtustamiseks. Väärtuslikud maastikud on aluseks maastike mitmekesisuse
säilitamisel.
Teemaplaneering
määratleb
antud
alad
ning
nende
kasutamistingimused.
Samuti
määratleb
teemaplaneering
kõrge
viljelusväärtusega põllumaad. Rohelist võrgustikku, väärtuslikke maastike ja
väärtuslikke põllumaid käsitletakse detailsemalt peatükkides 2.6.4 ja 2.6.5.
Roheline võrgustik
Roheline võrgustik on loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks kavandatud
looduslike ja poollooduslike alade seostatult toimiv süsteem. Roheline võrgustik
moodustub erineva tasandite tuumaladest ja koridoridest, kus asustuse
laienemine ja maakasutuse intensiivistumine on vastunäidustatud. Rohelise
võrgustiku aladel on prioriteediks väärtuslike metsa- ja sooalade säilitamine,
erinevate liikide ja elupaikade hoid ning võrgustiku alade jätkusuutlik kasutamine.
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;
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 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
Ojade, jõgede ja järvede kaldad tuleb säilitada võimalikult looduslikuna, et oleks
tagatud bioloogiliselt mitmekesise ökotoni olemasolu ja säiliks seisu- ja
vooluveekogude tähtsus ökoloogiliste koridoridena. Veekogude kallaste
hooldamine ja kasutamine peab olema selline, et see muudaks võimalikult vähe
veekogude looduslikku seisundit. Veekogude kuju (voolusängi) muutmine
(lihtsustamine) enamasti vähendab nende ökoloogilist tähtsust rohelise
võrgustiku osana.
Konfliktalad ja -juhud
Konfliktikohtades on oluline rakendada meetmeid rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks.
 Maanteede ületused:
o oluline säilitada looduslikku taimkatet rohelise koridori ulatuses.
o Maantee trassi lõikumisel rohelise võrgustikuga tuleb vajadusel
tarvitusele võtta erimeetmed (nagu kiiruse piirangud, hoiatavad
liikluskorraldusvahendid
jne.)
ning
rajatised
(võrkaed,
ulukitunnel, ökodukt, truubid jne.) loomade sõiduteele sattumise
vältimiseks.
o Infrastruktuuride projektlahendused peavad toetama rohelise
võrgustiku toimimist antud kohas.
 Rabade ja soode turbakasutus:
o Uute turbatootmisalade rajamine rohelise võrgustiku tugialadele on
vastuolus käesoleva teemaplaneeringu ja rohelise võrgustiku
kontseptsiooniga. Olemasolevate turbatootmisalade laiendamine
rohelise võrgustiku aladel peab olema piisavalt põhjendatud ja
läbima keskkonnale tekitatava mõju hindamise.
 Vooremaa:
o Vooremaa voored ja järved on väga olulise tähtsusega piirkonna
looduslike, maastikuliste ja rekreatiivsete väärtuste säilitamisel.
Ehitusalade paiknemine või ehitiste rajamine selleks sobivatele
voortele või järvede kallastele või nende lähedusse peab olema
määratletud ja reguleeritud üldplaneeringutes.
o Maavarade kaevandamine ei tohi vähendada Vooremaa maastikulist
väärtust ja omapära.
 Peipsi järve rannikupiirkond:
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Rannikupiirkonnas on oluline surve ehitustegevuse näol. Teema
läbitöötamiseks ja ehitustingimuste täpsustamiseks on otstarbekas
algatada maakonna teemaplaneering. Samuti vajab piirkond
täpsemat ja põhjalikumat käsitlust üldplaneeringu tasandil. Oluline
on arvestada rannikuäärset, pikaajaliselt väljakujunenud asustuse
eripära.

Väärtuslikud maastikud
Teemaplaneering toob välja järgmised põhimõtted, mida tuleb järgida
väärtuslike maastike kaitse ja hoolduse tagamiseks:
 säilitada traditsioonilisi kultuurmaastiku elemente, struktuure ja
maakasutust; vajadusel ja võimalusel neid taastada;
 säilitada põllumajandusmaastiku avatust ja vaateid väärtuslikele
elementidele, eriti üldkasutatavate teede ääres;
 sobitada uusi objekte (hooneid, rajatisi) ja maakasutust vanaga nii, et ei
tekiks häirivat ebakõla ning et ei rikutaks pöördumatult neid väärtusi, mille
pärast maastik välja valiti;
 säilitada kultuurmaastikus looduslikke alasid;
 hooldada ja korraldada intensiivselt kasutatavaid puhkealasid nii, et nende
väärtus külastajate suure arvu tõttu ei kannataks;
 maastikuhoolduskavad aitavad täpsustada ja säilitada maastike väärtusi.
Vooremaal on oluline tagada:
- ainulaadse maastikurajooni pinnavormide (voorte) säilitamine;
- maastiku küllaldane avatus ja vaadete olemasolu;
- järvede loodussõbralik majandamine.
Väärtuslike maastike kasutamistingimused, mis on määratud teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”:
 Väärtuslikel maastikel kavandatav tegevus peab tagama nendele
maastikele omaste kultuurilis-ajalooliste, esteetiliste, looduslike,
rekreatsiooniliste ja identiteediväärtuste säilimise;
 Väärtuslike maastike kohta koostatakse maastikuhoolduskavad, milles
täpsustatakse nende iseloomulikud väärtused ja säilitamiseks kasutatavad
meetmed ning hooldussoovitused. Maastikuhoolduskavade koostamisel
tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega;
 Väärtuslikel maastikel tehtavate tegevuste kavandamisel (sealhulgas
ehitamisel) lähtutakse ülalkirjeldatud maastike kaitse ja hoolduse
põhimõtetest;
 Väärtuslikele maastikele ei rajata olulise ruumilise mõjuga objekte (Olulise
ruumilise mõjuga objektide nimekiri. Vabariigi Valitsuse määrus 15. juuli
2003 nr 198);
 Vooremaa maastikulise omapära säilitamiseks tuleb vältida maavarade
kaevandamise rajamist voortele ja teisi voorte füüsilist kuju muutvaid
tegevusi. Arvestades muuhulgas voorte avatust ja nende jälgitavust
maastikus;
 Lagunenud ja kasutuskõlbmatud tootmishooned ja mittekasutatavad
rajatised (siloaugud, sõnniku-, kütuse-, kemikaalihoidlad jne) peab
likvideerima või korrastama;
 Elamiskõlbmatud hooned tuleb korrastada või lammutada.
 Väärtuslikel maastikel tuleb säilitada maastiku väärtuste hindamise
aluseks olnud komponendid, mis suurendavad maastike väärtusi ja
omapära, nagu:
o olemasolevate teede paiknemine;
o hoonete paiknemine, (asustusstruktuuri väärtustamine);
o erinevast ajastust pärit hooned, (arhitektuuri väärtustamine);
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ajalooline kõlvikute jaotus, paiknemine ja suurus, (maakasutuse
väärtustamine);
kultuuriloolised, tuntud isikutega seotud kohad, (kultuuripärandi
väärtustamine);
pargid, üksikud puud ja puude grupid põldudel, haljastus,
metsaribad (looduslikkuse väärtustamine);

Kõrge viljelusväärtusega põllumaad
Kõrge viljelusväärtusega on maakonnas määratud põllud, mille boniteet on
vähemalt 50 hindepunkti. Nende alade kasutamistingimused on järgmised:
 kõrge viljelusväärtusega põllumaad jäävad põllumajanduslikku kasutusse;
 kõrge viljelusväärtusega põllumaad säilitatakse avatud maastikuna, nende
metsastamine vm maastiku avatust kaotav tegevus peab toimuma
üldplaneeringu alusel;
 olemasolevaid maaparandussüsteeme säilitatakse ja hooldatakse.
Suurtes põllumajanduspiirkondades (Põltsamaa piirkond, Vooremaa) on oluline
säilitada põldude läheduses olev looduslik taimkate, samuti üksikud puud ja
puude grupid põldudel, hekid, metsaribad. Sellised loodusliku taimestikuga
kaetud alad võimaldavad suurendada põllumajanduspiirkondade looduslikkust ja
moodustavad kohaliku tasandi rohelise võrgustiku.
Koostamisel
on
teemaplaneering
„Via
Hanseatica
arenguvööndi
turismivõrgustik”, ning teemaplaneering „Sotsiaalne infrastruktuur”, mille
koostamisel analüüsitakse põhiliselt igapäevaste teenuste kättesaadavust ning
kavandatakse
meetmed
nende
edasise
kättesaadavuse
tagamiseks
(optimeerimine, transpordisüsteemi korraldamine). Planeering käsitleb eelkõige
neid teenuseid, mida inimene vajab regulaarselt oma elukohas: haridusteenus,
arstiabi, samuti seltsimajad jms.

1.3.3 Palamuse valla arengukava
Palamuse valla arengukava 2003-2007 võeti vastu Palamuse Vallavolikogu
määrusega nr 13 16.04.2003. Arengukava toob välja valla visiooni aastani 2012,
strateegilised eemärgid ning probleemid-lahendused teemavaldkondade kaupa.
Palamuse visioon 2012
 Ettevõtluses
on
välja
arenenud
kindlad
suunad
ja
alternatiivpõllumajandus. Vald on ettevõtjasõbralik - pakub kvaliteetseid
teenuseid, vajalikku infot, juriidilist abi ning ehitab välja infrastruktuure;
 Palamuse vallas pakutakse konkurentsivõimelist haridust, on säilinud
gümnaasium, rõhku pannakse noorsootööle, samas on igas eas inimestel
võimalus koduvallas ennast täiendada ja võtta osa erinevate huviringide
tööst;
 Korraldatakse traditsioonilisi ja arendatakse välja uusi kultuuriüritusi.
Jätkuvalt tegeletakse rahvatantsu, laulmise, näitlemisega, samal ajal
arenevad
uued
isetegevuse
suunad.
Palamuse
on
piirkonna
kultuurikeskus;
 Palamuse vald on arenenud turismipiirkond, mille keskusteks on
kultuuriajalooline Palamuse ja Luua. Turismiteenuseid pakkuvad ettevõtjad
ja asutused teevad koostööd. Turistid kasutavad aastaringselt töötavate
majutus- ja toitlustuskohtade teenuseid. Välja on arendatud aktiivse
puhkamise võimalused parim paik loodus- ja kultuuriturismi nautimiseks;
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 Inimestel meeldib Palamuse vallas elada, sest siin on ilus ja puhas loodus,
turvaline ning heakorrastatud elukeskkond. Väljaarendatud infrastruktuur
pakub erinevaid olmeteenuseid ja kommunikatsioonivõimalusi.
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2

Olemasolev olukord

2.1

Funktsionaalsed seosed

Palamuse valla füüsilisest paiknemisest tulenevalt on vald funktsionaalselt
tihedaimalt seotud maakonnalinna Jõgevaga, mis asub vallast 17 km kaugusel,
ning Lõuna-Eesti regionaalse keskuse Tartuga, mis jääb 42 km kaugusele.
Sellised seosed tulenevad antud linnade lähedusest ning heast ligipääsust ja
transpordiühendusest: valda läbib Tartu-Jõgeva maantee ning samuti TartuTallinn raudtee.
Jõgeva linn, kuhu koondub tootmis- ja teenindussfäär, täidab maakonnakeskuse
funktsiooni ning on valla elanikele oluliseks era- ja avalike teenuste pakkujaks.
Maakonnaplaneeringus märgitud teiste maakonna piirkondlike keskustega –
Põltsamaaga ja Mustveega – võib seostatust lugeda nõrgemaks, kuna sarnasel
tasemel teenuste pakkumise puhul eelistavad elanikud lähemal paiknevat
keskust. Teenuste kõrval seovad valda ja linna ka linnas paiknevad töökohad.
Valla läheduse tõttu Tartule on valla elanikkonnal hea ligipääs spetsiifilisematele
teenustele (nt. haridus, arstiabi, kultuuriasutused jms), mida pakub regionaalne
keskus, ning samuti spetsiifilisemat kvalifikatsiooni nõudvatele töökohtadele.
Kuna maantee ja sellega paralleelselt raudtee läbivad valla lääne- ja keskosa, on
ühendus põhiliste keskustega parim transpordikoridori vahetus läheduses,
eelkõige Kaareperes ja Palamuse alevikus. Võttes aluseks ühistranspordi
kasutamise võimaluse keskuste teenuste tarbimiseks, on idaosa seostatus
keskustega nõrgem.

2.2

Planeeringuala asend ja põhistruktuur

Palamuse vald asub Jõgeva maakonna keskosas ning piirneb viie Jõgevamaa
vallaga: põhjast Torma vallaga, idast Saare vallaga, lõunast Tabivere vallaga ja
läänest Puurmani ja Jõgeva vallaga (vt. Joonis 1). Palamuse valla pindala on
216 km2.
Palamuse vald asub maakonnakeskusest Jõgevast 17 km kaugusel, Tartu linn
asub 42 km ja Tallinn 173 km kaugusel. Valda läbib Tartu-Jõgeva maantee ja
Tallinn-Tartu raudtee.
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Joonis 4. Palamuse valla paiknemine
Valla rahvaarv 1.01.2006 seisuga oli 2467 inimest, mis moodustab Jõgevamaa
rahvastikust 6.6%. Valla asustustiheduseks on 11.6 in/km2 kohta, mis on
lähedane Jõgevamaa keskmisega 14.4 in/km2. Valla asustustihedus on sarnane
ka Eesti valdade keskmise rahvastikutihedusega (10.5 in/ km2).
Valla halduskeskuseks on Palamuse alevik. Valla koosseisus on alates 1.01.1998
1 alevik ja 25 küla. Rahvaarvult on suurimad külad Tartu-Jõgeva maantee ääres
paiknev Kaarepere ja Palamuse alevikust 4 km lõunapool asuv Luua.
Tabel 1. Elanike arv ja muutus asulate järgi
Jrk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Asula
Eerikvere küla
Ehavere küla
Imukvere küla
Järvepera küla
Kaarepere küla
Kaiavere küla
Kassivere küla
Kivimäe küla
Kudina küla
Luua küla
Mullavere küla
Nava küla
Palamuse alevik
Pikkjärve küla
Praaklima küla

Palamuse Vallavalitsus
2006

2004
65
37
48
32
350
37
4
21
163
347
57
63
602
139
10

2005
73
36
46
32
336
37
4
21
167
334
64
55
592
138
10

2006
72
35
48
33
333
36
4
21
168
342
67
54
596
135
9

Muutus 2004-2006
7
-2
0
1
-17
-1
0
0
5
-5
10
-9
-6
-4
-1

Töö nr. 742/06

Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs.

20

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Raadivere küla
Rahivere küla
Ronivere küla
Sudiste küla
Süvalepa küla
Toovere küla
Vaidavere küla
Vanavälja küla
Varbevere küla
Visusti küla
Änkküla küla
Kokku

73
36
20
8
32
61
56
9
68
111
52
2501

76
40
19
8
30
60
60
9
66
117
52
2486

71
33
19
9
29
61
61
9
61
111
50
2467

-2
-3
-1
1
-3
0
5
0
-7
0
-2
-34

(Andmed vallast)
Asustuse struktuur ja kujunemislugu. Palamuse valla praegune territoorium
moodustub valdavalt kunagise Palamuse kihelkonna maa-alast, lääneosas Äksi
kihelkonnast ning idas Kudina ümbruses Maarja-Magdaleena kihelkonnast.
Palamuse alevik vallakeskusena arenes esialgu välja kihelkonnakeskusena,
kujunedes
esimesel
iseseisvusperioodil
küllaltki
jõuka
ümbruskonna
administratiiv-, majandus- ja kultuurikeskuseks. Peale II maailmasõda, 1954.a.,
lisandus Palamuse alevikule ka külanõukogu keskuse roll. Traditsioonilise
põllumajanduspiirkonnana mängisid Nõukogude perioodil olulist rolli piirkonna
ühismajandid - vald kujunes põhiliselt kahe ühismajandi, Kaarepere ja “Kevade”
territooriumile. Vald omandas praegused piirid 1976. aastaks.
Palamuse valla asustusstruktuuri tekkimisel on olnud oluline roll looduslikel ja
maastikulistel tingimustel. Suurem osa Palamuse vallast kuulub Vooremaa
viirgmaastikku, millele on iseloomulikud loode-kagu-suunalised voored ja
künnised. Voortevahelistes piklikes nõgudes paiknevad järved, madalamad soised
heinamaad või metsad. Voorte laed on enamasti võetud kasutusele põllumaana,
jalamil-nõlvadel ja kohati ka voorte lagedel asuvad ridajad külad. Valla lääneosa
jääb Võrtsjärve nõo maastikurajooni, mida iseloomustab suurem metsasus ja
soisus, asustustihedus on hõredam ja asulad paiknevad peamiselt üksikutel
voorjatel pinnavormidel.
Asulate paiknemise voorte jalamil või nõlval tingisid erinevad asjaolud:
joogivee hõlpsam kättesaadavus, kõlviku kasutamise eelistus: ülalpool voorel
põllumaad, allpool nõgude suunas heina- ja karjamaad. Enamik vanu põliseid
asulaid paikneb veekogu järvede läheduses nt. mõisad, Kaiavere ja Nava külad,
ka Palamuse alevik. 19.-20. sajandil rajatud külade asupaigavalikul ei olnud
eelnevad asjaolud aga enam määrava tähtsusega.
Vooremaale on iseloomulikeks asulatüüpideks ahel- ja hagukülad, mille sage
esinemine on eelkõige tingitud looduslikest tingimustest (reljeefist). Liiklusteed
kulgevad enamasti piki voorte nõlvu või lagesid, pered paiknevad ühel või kahel
pool teed, kas otse tee ääre või mõnevõrra eemal. Voorte jalamil ja kohati
tasasema reljeefiga aladel esineb tee ääres ridakülasid ning samuti
hajakülasid. Ahel- ja hagukülad Vooremaal hakkasid tekkima 19. sajandi teisest
poolest seoses talude ostmisega (algas Palamuse kihelkonnas 1852.a., 1880.
aastate keskpaigaks oli enamus talusid juba ostetud). Varem paiknesid siin
tihedad külad ühel või kahel pool teed, enamasti tänavküladena. Samuti esinesid
mõisad kompaktsete asulatena. Pärast talude kruntipanemist viidi küladest osad
talud välja, millega külad muutusid hõredamaks ning omandasid enamasti
pikkade ahel- ja hagukülade kuju. Endiste mõisate jaotamisel tekkinud asundused
on enamasti hajaküla, kohati aga ka ahel- ja haguküla tüüpi ning kannavad tihti
endiste mõisate nimesid. Palamuse valla mõisad jagati enamuses 1921.a., mille
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tulemusena tekkisid Luua, Prossa, Ehavere, Imukvere ja Rahivere asundused.
Palamuse alevik on tekkinud sumbküla tüübist.
Külatüüpides on tänapäeval tihtipeale 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 nagu rida- ja ahelküla võib toimuda ka külade hõrenemist või tihenemist
ning seetõttu üleminekut ühest külatüübist teise (nt. Änkkülas). Järgnevalt on
välja toodud küladenäited, mis vallas kõige paremini illustreerivad erinevaid
külatüüpe.

Ahelküla: Änkküla/Vanavälja küla

Palamuse Vallavalitsus
2006

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.
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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 karjaja 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.

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.
Haguküla: Kudina küla
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Palamuse valla sümboolika
Vapi punasel kilbil on kujutatud hõbedast kirikukella, mille kohal kaks kuldset
ristikheinalehte.
Punane
on
apostel
Bartholomeuse
vapivärv.
Pühale
Bartholomeusele on pühitsetud kohalik kirik, tema nimest tuleneb ka Palamuse
nimi. Hõbedane kell tähistab kirikust ja koolist lähtuvat vaimuvalgust. Kuldsed
ristikulehed viitavad Jõgevamaale, tähistades ühtlasi põllupidamist ja heaolu.
Lipu ruudukujulisel punasel kangal on valge kirikukell, mille kohal kaks kollast
ristikheinalehte. Lipu normaalsuurus on 105 x 105 cm. Vallavalitsuse piduliku
kandelipu vardaehiseks on kuldne ristikuleht.
Palamuse vapp

Palamuse lipp

Omavalitsuse koostöö- ja sõprussidemed
Ikaaliste linn Soomes – koostöölepped, kultuurivahetus;
Åle kommuuni Rootsis – koostöölepped, kultuurivahetus;
Liepa vald Lätis – koostöölepped, kultuurivahetus.
Nimetatud omavalitsustelt on saadud ka majanduslikku abi.
Vaivara vald- koostöö integratsiooni ja noorsootöö alal.
Gardingi linn Saksamaal - suheldaks põhiliselt koguduste tasemel.
Arengueeldused:
paiknemine maakonnakeskuse Jõgeva ja regionaalse keskuse Tartu
läheduses (teenused, töökohad);
valda läbiv maantee ja raudtee võimaldab kiiret ühendust keskustega
mitmekülgseid teenuseid pakkuv vallakeskus
omapärane väljakujunenud asustusstruktuur
Kitsaskohad:
enamik külade rahvaarv väheneb
valda läbivast raudtee-maantee transpordikoridorist eemal, nii ida kui
lääne pool asuvad külad on valla keskuse ja teiste keskustega nõrgemalt
seotud
Kasutatud andmed:
Üldandmed vallast
Valla arengukava 2003-2007
Statistikaameti andmed
Varep, E. 1965. Jõgeva rajoonis. Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud koduuurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965.a.
Palamuse kihelkond. 1922, E.K.S. Kodu-uurimise Toimkonna väljaanne No 4.
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2.3

Sotsiaalne ja majanduslik keskkond

2.3.1 Elanikkond
Rahvastik
Palamuse valla rahvaarv 1.01.2006 seisuga oli 2467 inimest, kellest 1229 olid
mehed ja 1238 naised. Valla sooline jaotumus on seega ühtlane. Vanuseline
jaotus näitab laste arvu vähenemist vallas: viimase viie aasta jooksul on sündinud
vähem lapsi kui varasematel aastatel. Rahvastiku soolis-vanuselises jaotumises
saab välja tuua küllaltki suured erinevused 15-19 ja 20-24 vanusgrupis, kus
noormehi on tunduvalt enam kui neide. Sellise jaotumise põhjustab Luua
Metsanduskooli
paiknemisest
vallas,
mille
metsanduslikud
erialad
on
atraktiivsemad noormeeste seas. Naiste kõrgema eluea tõttu algab
naiste
osakaalu suurenemine vanema elanikkonna seas 60-64 vanusgrupist.

Joonis 5. Palamuse
rahvaloenduse andmed)

valla

rahvastikupüramiid

(Statistikaamet

2000.a.

Valla rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul küllaltki stabiilselt vähenenud.
Võrreldes 1997. aastaga on rahvaarv vähenenud 6% ehk 158 inimese võrra.
Palamuse vald järgib Eesti maavaldade üldist vähenemistrendi, mis on tingitud
negatiivsest loomulikust iibest ja maapiirkondadest linnadesse rändamisest.
Palamuse vallas ületavad aastate lõikes surmad elussündide arvu. Kuigi mõnel
aastal on iive olnud nõrgalt positiivne või null, on kahenemistendents jätkuv.
Tabel 2. Valla rahvastikudünaamika aastatel 1989-2006.
Aasta
Elanike
arv

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2625

2646

2640

2650

2605

2610

2580

2501

2486

2467

(Andmed vallast)
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Joonis 6. Sünnid ja surmad Palamuse vallas (Andmed vallast)
Palamuse vallast lahkujaid on olnud viimastel aastatel rohkem kui valda
saabunuid, mistõttu on valla rändesaldo negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati
küllaltki kõikuv.
Tabel 3. Ränne: saabunud, lahkunud ja saldo
Aasta
1997 2003
Saabus
72
77
Lahkus
100
121
Saldo
-28
-44
(Andmed vallast)

2004
78
79
-1

2005
64
97
-33

Ruumilisest aspektist lähtuvalt kirjeldab Tabel 1. külade rahvastikumuutusi
üldiselt. Tabelist selgub, et viimase kolme aastaga on enamikus külades toimunud
rahvastiku vähenemine või on rahvaarv püsinud muutumatuna. Enim on antud
perioodil vähenenud Kaarepere küla elanike arv. Teisalt on antud perioodil ka
osade külade rahvaarv tõusnud, nt. Eerikvere ja Mullavere külas.
Valla rahvastiku vanuseline jaotumine on sarnane Jõgeva maakonna ja Eesti
keskmise rahvastiku vanuselise jaotumisega. Võrreldes Jõgeva maakonna ja Eesti
keskmise tasemega on Palamusel mõnevõrra rohkem lapsi ja vähem vanureid.
Tööealise elanikkonna osatähtsus vallas on mõnevõrra väiksem Eesti keskmisest.
Valla elanikkonna vanuseline jaotumine on küllaltki soodne ning näitab, et vald on
piisavalt atraktiivne elupaik hoidmaks piirkonnas nooremaid lastega peresid.
Tabel 4. Elanikkonna vanuseline jaotumine (2005.a. seisuga)
Vanus Palamuse vald Jõgeva maakond
0-14
18,59
17,5
15-65
65,33
65,32
65+
16,08
17,18
(Statistikaameti andmed)

Eesti keskmine
15,45
68,04
16,51

Valla rahvastikus on Statistikaameti 2000.a andmetel 3% elanikke, kelle
emakeeleks pole eesti keel. Enamik nendest kõneleb vene keelt.
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Arengueeldused:
vanuselises jaotuses võrdlemisi rohkem lapsi ja vähem vanureid (Eesti ja
Jõgevamaa keskmisega võrreldes)
Kitsaskohad:
rahvastiku vananemine (suremus ületab sündimuse)
negatiivne rändesaldo (lahkub enam kui sisse rändab)
Kasutatud andmed:
Valla üldandmed
Statistikaameti andmed
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.

2.3.2 Tööhõive ja ettevõtlus
Tööhõive
Vallas on 2000.a. rahvaloenduse seisuga majanduslikult aktiivseid elanikke 958
(37.87%) ja majanduslikult mitteaktiivseid 1569 (62.02%), kelle hulka kuuluvad
lapsed, õpilased ja vanurid. Tööealise elanikkonna seas vanuses 15-64 oli
majanduslikult aktiivsed 66%, majanduslikult mitteaktiivsed (õpilased ja
üliõpilased, kodused, pensionärid) on 34%. Majanduslikult aktiivsete tööealiste
elanike osatähtsus vallas on seega suhteliselt kõrge. Töötajate seas on valdavaks
püsiva lepinguga palgatöötajad ja muud palgatöötajad.
Tabel 5. Elanikkonna jaotumine majandusliku aktiivsuse järgi
Staatus
Aktiivne

Arv
Töötaja:
Püsiva lepinguga palgatöötaja
Muu palgatöötaja
Ettevõtja-tööandja, talupidaja palgalise tööjõuga
Üksikettevõtja, vabakutseline, talupidaja ilma palgalise
tööjõuta
Palgata töötaja pereettevõttes, talus
Tulundusühistu liige
Ajateenija
Tööalane staatus teadmata
Töötu:

%

629
69
22

24,86
2,73
0,87

55
8
0
9
6
160

2,17
0,32
0,00
0,36
0,24
6,32

517
270
556
140
86
3
2530

20,43
10,67
21,98
5,53
3,40
0,12
100,00

Mitteaktiivne
Alla 15-aastane laps
(Üli)õpilane
Pensionär
Kodune
Muu mittetöötav
Teadmata
Kokku:

(Statistikaameti 2000.a. rahvaloenduse andmed)
Registreeritud töötuse tase vallas on aastatel 2002-2006 langenud, töötute arv
jaanuaris 2002 oli 128 inimest, 2006.a. jaanuariks oli registreeritud töötuid 46.

Palamuse Vallavalitsus
Töö nr. 742/06

2006

Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs.

27

Registreeritud töötus ei peegelda tegelikku olukorda, kuna elanikud ei registreeri
end alati töötuteks.
Andmed puuduvad selle kohta, palju inimesi Palamuse vallast käib väljaspool tööl,
näiteks Jõgeval või Tartus.

Ettevõtlus
Palamuse vallas oli 1.01.2006 seisuga Äriregistri andmetel registreeritud 163
ettevõtjat: üks aktsiaselts, 44 osaühingut ja 118 füüsilisest isikust ettevõtjat.
Vald on nii ettevõtete arvu kui ettevõtlusalase aktiivsuse alusel üks maakonna
keskmistest. Tegutsevatest äriühingutest tegutseb 35% primaarsektoris, 23%
sekundaarsektoris ja 42% tertsiaarsektoris. Enamus äriühingutest on väikese
töötajate arvuga. Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul on tegemist suures osas
talupidajatega, tegeletakse peamiselt teravilja- ja piimakarjakasvatusega.

Primaarsektoril on vallas oluline roll. Suurimateks tööandjateks on
loomakasvatusega tegelevad AS Evemar Luual, OÜ Puidukaubandus ja OÜ
Carmex
Invest
Palamusel,
millest
kaks
viimast
on
seotud
Valga
Lihakombinaadiga. OÜ Marga Roosikasvatus Kudinas tegeleb lillede ja lammaste
kasvatamisega, OÜ Luua Puukool istikute kasvatamisega. OÜ Metsatark Luual
pakub metsandusalast nõustamist. Nurmus Grupp OÜ tegeleb Vaidaveres ja
Kivimäel lambakasvatusega. Taludes kasvatatakse õlikultuure, astelpaju,
maasikaid, vaarikaid, küülikuid ja tsintsiljasid.
Palamuse vald jaguneb ka kaheks jahipiirkonnaks - Palamuse rendijahipiirkond
(19490 ha) ja Luua Metsanduskooli (8040 ha) jahimaad. Palamuse
rendijahipiirkond on renditud tulundusühistule Palamuse Jahiselts, milles on ca 50
osanikku, jahil käib ca 60 jahimeest. Luua Metsanduskool tegeleb jahinduse
õpetamisega vastavalt oma põhikirjale. Eraldi jahindusorganisasiooni nendele
maadele moodustatud pole. Ulukiressursi piiratuse tõttu pole usutav, et jahindus
kujuneks Palamuse piirkonnas suuremahuliseks äritegevuseks.
Tööstussektori osatähtsus elanike tööhõives on madal. Vallas on saeveski ja
kaks metallitöötlemisega tegelevat ettevõtet. Metsamaterjali ülestöötamine ja
turustamine on oluliselt vähenenud. Soojaenergiat toodavad Termox ja Luua
Metsanduskool. Luual pakutakse ka ehitus- ja ekskavaatoritöid.
Teenindussektori ettevõte seas on kaheksa kauplust (Palamusel, Luual ja
Kaareperes kaks, üks Kudinal ja Pikkjärvel), kaks toitlustusasutust (Luual ja
Palamusel (talvel suletud)). Majutust pakutakse Palamusel ja Luual. Lisaks töötab
Palamusel juuksur ning turismiinfopunkt; Eesti Post AS punktid Palamusel,
Kaareperes, Luual; tankla Kudinal.
Perearstid töötavad Palamusel, Luual ja
Kaareperes, osa valla elanikkonnast kasutavad Kuremaa (Jõgeva vald) perearsti
teenuseid. Hambaarstid tegutsevad Palamusel ja Kaareperes. Palamusel asuvad
ka apteek ja veterinaararst.
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Tabel 6. Valla olulisemad ettevõtted (veebruar 2006 seisuga)
Jrk.

Ettevõte

Asukoht

Tegevusvaldkond

nr.

Töötajate
arv

1.

AS Evemar

Luua

Põllumajanduslik tootmine

33

2.

OÜ Kerseli

Pikkjärve

Põllumajanduslik tootmine,
autotransport

11

3.

OÜ Puidukaubandus

Palamuse

Põllumajanduslik tootmine

66

4.

OÜ Carmex Invest

Palamuse

Seakasvatus

20

5.

TÜ Palamuse Saeveski

Palamuse

Puidu töötlemine

4

6.

OÜ Luua Ehitus

Luua

Ehitustööd

2

7.

OÜ Luua HM

Luua

Metsamaterjali ülestöötamine,
puidu ost-müük

1

8.

OÜ Auto ja Metall

Palamuse

Metallitööd

9.

OÜ Kaarepere Soojus

Kaarepere

Soojusenergia tootmine,
kommunaalteenused

9

10.

OÜ Marga Roosikasvatus

Kudina

Lillekasvatus

9

11.

OÜ Luua Puukool

Luua

Istikute kasvatamine

4

12.

RR Lektus AS

Palamuse

Kaubandus

6

13.

OÜ Signeko

Pikkjärve, Luua

Kaubandus

2

14.

OÜ Kudina Tankla

Kudina

Kaubandus, kütuse müük

12

15.

OÜ Tootsteele

Palamuse

Toitlustamine, kulinaaria,
kondiitritooted

10

16.

OÜ Trifolium

Palamuse

Apteek

2

17.

OÜ Palamuse Perearst

Palamuse,
Kaarepere, Luua

Perearst

7

18.

Turismiinfopunkt

Palamuse

Turismiinfo

2

19.

Palamuse
Kihelkonnakoolmuuseum

Palamuse

20.

Luua Metsanduskool

Luua

Haridus

30.

OÜ E-Trailer

Palamuse

Metallitööd

7

31.

OÜ Luua Grupp

Luua

Kaubandus, toitlustamine

9

32.

OÜ Metsatark

Luua

Metsandusalane nõustamine

2

33.

OÜ Kaevax

Luua

Ekskavaatoritööd

34.

Jõgeva Majandusühistu

Palamuse,
Kaarepere

Kaubandus

7

35.

Eesti Post AS

Palamuse,
Kaarepere, Luua

Postiteenused

4

36.

Fööniks Ruudus OÜ

Kaarepere

Kaubandus

2

37.

Päästeteenistuse Palamuse
komando
Nurmus Grupp OÜ

Palamuse

38.

Vaidavere,
Kivimäe

14

8
108

10

17
Lambakasvatus

8

Oluline tööandja on ka riigi haldusalasse kuuluv Luua Metsanduskool 108
töötajaga. Vallavalitsuses ja valla allasutustes töötab kokku 109 inimest, kellest
enamus töötab Palamuse Gümnaasiumis.
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Tabel 7. Valla allasutused
Nr.
1.

Asutus
Palamuse Vallavalitsus

Asukoht
Palamuse

Töötajate arv
14

2.

Palamuse Vallavara

Palamuse

1

3.

Palamuse

42

4.

Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasium
Kaarepere Põhikool

Kaarepere

20

5.

Luua Algkool

Luua

5

6.

Palamuse rahvamaja

Palamuse

3

7.

Kaarepere rahvamaja

Kaarepere

2

8.
9.
10.

Palamuse raamatukogu
Kaarepere raamatukogu
Palamuse valla lasteaed
Nukitsamees

Palamuse
Kaarepere
Palamuse
Kaarepere

2
1
14
5

Turism
Vallas asub
eestlase jaoks huvitav Oskar Lutsu poolt tuntuks kirjutanud
Paunvere, välismaalastele pakub huvi Vooremaa loodus. Valla enim külastatavad
turismiobjektid on järgmised: Palamuse kultuurikompleks (Püha Bartholomeuse
kirik,
kihelkonnakoolimuuseum,
pastoraadihoone,
apteek,
vesiveski
ja
kirikupark), Luua mõisahoone ja park, Luua arboreetum, Luua Metsanduskooli
looma- ja linnutopiste kogu, Oskar Lutsu sünnikoht. Koostöös Palamuse
Turismiinfokeskuse ja Jõgevamaa Giidide Ühinguga on valminud valda läbivad
turismimarsruudid: Endla-Palamuse, Vooremaa, Peipsi-Loomapark-Paunvere.
Valda läbib Eesti ja Soome kolme maakonna poolt ühistööna valminud
rahvusvaheline turismimarsruut Blue Corridor. Samuti loetakse Palamuse
alevikku kõrge ajaloolis-kultuurilise turismiväärtusega kohaks VHB–Zone projekti
(INTERREG III) järgi, mille eesmärk on arendada Via Hanseatica
turismimarsruudina.
Valda läbib Eurovelo jalgrattamarsruut Tartu-Elistvere-Palamuse-Jõgeva suunal.
Kohalikest jalgrattaradadest on maakonnas ette valmistatud marsruudid:
 Palamuse - Saare mõis- Palamuse;
 Palamuse - Elistvere loomapark – Palamuse;
 Palamuse – Torma – Palamuse.
Eraldi jalgrattateed on välja pakutud ka Vooremaa maastikukaitseala poolt:
 Sportlik jalgrattarada kaitseala põhjatipus „3 kilo maha”;
 Rattarada „Piknikupäev Vooremaal” ümber Raigastvere järve;
 Rattarada „Kolme järve rada” Raigastvere, Kaiavere ja Elistvere järvede
ümbruses.
Vallas on ette valmistatud kohalikud õpperajad:
 Vooremaa looduse õpperada Luua-Pikkjärve-Nava-Luua marsruudil;
 Palamuse loodus- ja kultuurilooline õpperada;
 erinevaid kasvukohatüüpe tutvustav Luua metsanduslik õpperada.
Murdmaasuusatamiseks ja jalgrattakrossiks on Luua-Ehavere suusa- ja
krossirada.
Majutusteenust pakuvad vallas Mokko turismitalu Änkkülas ja Udu talu
Järveperas, samuti on võimalik kasutada Palamuse kirikla külalistuba Palamuse
alevikus ning suveti Luua Metsanduskooli ühiselamut. Mokko talu pakub
ratsaspordivõimalust, paadilaenutust ja tennisemängu võimalust, Udu talu
paadilaenutust Kuremaa järvel. Ujumiskohad asuvad Kuremaa järve ääres
Vanavälja külas kolmes kohas, Änkkülas Udu talu telkimiskoha juures, Pikkjärve
põhjaosas, Prossa järve idakaldal ja Kudina paisjärve ääres. Samuti kasutatakse
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ujumiskohana Ehavere karjääri. Telkimis- ja lõkkeplatsid asuvad Kuremaa
järve ääres Udu talu juures, Nava külas Pikkjärve ääres, Luual Prossa järve ääres
ujumiskoha kõrval, Luua arboreetumi juures ning Vaidavere külas.
Palamuse valla turismimajandus on sesoonne kõrgperioodiga kevadel ja suvel,
talvel külastatakse valda vähe. Valla põhiliseks turismivormiks on ühepäevased
koolilaste ekskursioonid Palamusele, teised külastajad ei jää valda pikemalt
peatuma. Külastajate arv tõuseb oluliselt valla suurürituste ajal (vt. ka peatükk
2.3.1 Rahvakultuur, üritused, sport). Turismiinfot pakub Palamusel asuv
turismiinfopunkt.
Turismi edaspidisel arendamisel tuleb arvestada Vooremaa looduskaitsealuse
maastikuga ja soodustada säästlikke turismivorme.
Arengueeldused:
väljakujunenud põllumajanduspiirkond ja –traditsioonid (looma- ja
teraviljakasvatus)
metsanduse suuna arendamine (Luua Metsanduskooli, puukoolide,
konsultatsiooniteenuste kaudu)
Eesti mastaabis oluline turismisihtkoht: Palamuse kultuurilooline väärtus,
Vooremaa kaunis maastik
Kitsaskohad:
turismi sesoonsus ja külastajate lühiajaline peatumine vallas
reostus põllumajanduslikust tootmisest (veereostus, pinnasereostus)
Kasutatud andmed:
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
Valla üldandmed
Tööturuameti Jõgeva osakonna andmed
VHB-Zone projekti (INTERREG IIIB) aruanne „Study 1 Report Situation Analysis”
Jõgeva maakonna kodulehekülg www.jogevamaa.ee
Regio Eesti teede atlas 2005/2006
Vooremaa Maastikukaitseala kodulehekülg www.vooremaastik.ee

2.3.3 Sotsiaalne infrastruktuur
Vallas töötab eelkoolihariduse andmiseks Palamuse lasteaed „Nukitsamees”,
mille üks rühm töötab Kaareperes. Lasteaias käib kokku 92 last, töötab 12
pedagoogi. Lasteaias tegutseb 5 rühma (sh Kaarepere ja koduste laste mängu- ja
kooliks ettevalmistuse rühm).
Tabel 8. Lasteaia laste arvu muutus*
Aasta
2000
2001
2002
Laste arv
69
67
69

2003
68

2004
61

2005
59

2006
76

* ei ole arvestatud koduste laste mängu- ja kooliks ettevalmistuse rühmaga

Sündimuse vähenemise tõttu puudub lasteaiakohtadele järjekord, plaaniliselt
astub 2006/2007 lasteaeda 13 ja 2007/2008 12 last. Palamuse lastead asub
vanas Palamuse Keskkooli hoones, mis ehitati ümber koolimajaks 1926.a.
Lasteaed asub hoones alates 1995.a. Alates 1997.a. on hoonet jooksvalt
remonditud. Lasteaial on arengukava, toimub uue arengukava koostamine.
Palamuse vallas tegutseb 4 kooli: valla haldusasutusena Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasium, Kaarepere Põhikool ja Luua Algkool, kus 2005.a. septembri seisuga
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õppis kokku 405
Metsanduskool.

õpilast.

Vallas

asub

ka

riiklik

kutseõppeasutus

Luua

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis õpib 1.01.2006 seisuga 317 õpilast ja
töötab 41 inimest, kellest 27 õpetajat ja 14 haldus- ja abitöötajat. Kool asub
1975.a. ehitatud koolihoones, 1997.a. kooli renoveeriti ja tehti juurdeehitis.
Õpilaste arv klassides varieerub 17-34 õpilase vahel, ainsana on paralleelklass 9.
klassil. Õpilaste arv koolis on vähenev nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.
Tabel 9. Palamuse Gümnaasiumi õpilaste arvu muutus ja prognoos* kooli
astumise aasta järgi
Klass
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-X klass
X
XI
XII
Kokku

2001
25
18
22
24
43
26
40
26
24
248
26
26
23
323

2002
16
25
18
22
30
43
26
40
26
246
20
27
25
318

2003
14
16
25
18
29
30
43
26
40
241
27
16
28
312

2004
17
17
22
25
27
32
32
45
30
247
28
22
15
312

2005
19
17
19
24
32
28
35
28
46
248
19
28
22
317

2006
21
19
17
19
29
32
28
35
28
228
25
19
28
300

2007
15
21
19
17
24
29
32
28
35
220
25
25
19
289

2008
10
15
21
19
22
24
29
32
28
200
25
25
25
275

2009
11
10
15
21
23
22
24
29
32
187
25
25
25
262

2010
14
11
10
15
25
23
22
24
29
173
25
25
25
248

2011
13
14
11
10
17
25
23
22
24
159
25
25
25
234

* Prognoosi koostamise aluseks on Palamuse rahvastikuregistri andmed (august, 2005). Arvestatud
on sellega, et kõik registrisse kantud õpilased alustavad õppimist valla koolides, Luua Algkooli lõpetaja
jätkab Palamuse Gümnaasiumis ning teiste omavalitsuste õpilasi juurde ei tule, kuid olemasolevad
jätkavad.

Väljastpoolt Palamuse valda tuleb Palamuse Gümnaasiumi kõige rohkem õpilasi
Saare vallast (2005/06 õppeaastal 41 õpilast) ja Tabivere vallast (2005/06
õppeaastal vastavalt 11 õpilast), samuti tuleb õpilasi Jõgeva linnast ja vallast ning
Pala vallast. 2005/06 õppeaasta alguses käis Palamusel koolis 66 õpilast teistest
omavalitsustest. Surve Palamuse Gümnaasiumile tuleneb ümbritsevates
omavalitsustes haridusteenuse ümberkorraldamisest: Saare Põhikooli sulgemisest
ja Maarjas keskhariduse andmise lõpetamisest. Palamuse Gümnaasiumis
eksisteerib võimalik ruumipuudus, mille lahendamise võimaluseks on koolile
lisahoone ehitamine. Kool vajaks 2006.a. jaanuari seisuga lisaruumi 1407 m 2
võrra.
Kooli õpitulemused on olnud head, gümnaasiumi lõpueksamite tulemused
sooritatakse vabariigi keskmisel tasemel või üle selle. Koolis tegutsevad
rahvatantsurühmad ja õpilaskoor, hinnatud ja populaarne on sport. Viimastel
aastatel jätkas enamus lõpetanutest haridusteed kas kõrgkoolis või kutsekoolis.
Tabel 10. Hariduse jätkamine Palamuse Gümnaasiumist 2001-2005
Aasta
2001
2002
2003
2004
2005

Kõrgkool
3
5
11
13
3
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2006

Kutsekool
10
13
10
7
4

Sõjavägi
1
1
2
4
-

Tööle
3
1
3
5
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Koolil
on
kehtiv
arengukava
2002-2006.
Koolihoone vajab
remonti
keskküttesüsteemi ja ventilatsiooni, vee-ja kanalisatsioonisüsteemi osas. Samuti
tuleb renoveerida kooli staadion ning asfalteerida kooli ümbrus.
Kaarepere Põhikoolis õpib 1.01.2006 seisuga 71 õpilast. Töötajate arv on 20
inimest: direktor, 16 õpetajat ja 3 abipersonali. Kooli õpilaste arv on vähenev
ning klassid töötavad liitklassidena. Kaarepere Põhikooli õppetulemused on
keskmised, põhikooli lõpetajatest jätkab igal aastal keskmiselt 2 õpilast Palamuse
Gümnaasiumis.
Tabel 11.
seisuga)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Kokku

Kaarepere põhikooli õpilaste arvu muutus ja prognoos (2005.a.

2001/02
10
7
11
11
10
10
14
6
7
86

2002/03
12
10
7
11
11
10
10
14
6
91

2003/04
7
12
10
7
11
11
10
10
14
92

2004/05
10
6
11
7
5
6
12
6
9
72

2005/06
4
10
7
9
8
5
6
12
7
68

2006/07
5
4
10
7
9
8
5
6
12
66

2007/08
7
5
4
10
7
9
8
5
6
61

2008/09
5
7
5
4
10
7
9
8
5
60

Kaarepere Põhikooli hoone ehitati 1897. aastal, juurdeehitis koolimajale valmis
1960.a. Viimastel aastatel on koolis renoveeritud kütte- ja valgustussüsteem,
renoveeritakse kooli staadioni ning 2006.a. plaanitakse uue vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi ehitamist ning staadioni ehituse lõpetamist. Kuigi
Kaarepere põhikooli õpilaste arv väheneb, ei pea vallavalitsus ja volikogu kooli
sulgemist põhjendatuks, sest kool on kohaliku elu alus, Palamuse gümnaasium on
ülekoormatud ning seal õpilaste arvu suurendamine pole võimalik, samuti kaoksid
vallast töökohad. Kaarepere Põhikoolil on arengukava 2005-2007, mille kohaselt
plaanitakse 2007-2007 uuendada veevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemi ja
ehitada staadion.
Luua Algkoolis õpib 1.01.2006 seisuga 20 õpilast. Luua kooli õpilaste arv
kahaneb. Kool avati 1992.a. lapsevanemate soovil ning töötab 4-klassilisena
ühepereelamus. Kooli õppetulemused on maakonna keskmisel tasemel, toimub
aktiivne klassiväline tegevus. Tähelepanu vajab õppeprotsessi kaasajastamine.
Luua Algkoolil on arengukava 2005-2007.
Tabel 12. Luua Algkooli õpilaste arvu muutus ja prognoos (2005.a. seisuga)
Klass
I
II
III
IV
Kokku

2001/02
5
8
7
6
26

2002/03
7
5
8
7
27

2003/04
8
7
5
8
28

2004/05
5
5
7
7
24

2005/06
3
5
5
7
20

2006/07
4
3
5
5
17

2007/08
2
4
3
5
14

2008/09
4
2
4
3
13

Luua Metsanduskoolis on metsandusevaldkonnas juhtivaid kutseõppeasutusi,
ning seetõttu oluline kogu Eesti antud haridusvaldkonna mõistes. 1.09. 2005
seisuga õpib koolis 375 õpilast, töötajate arv on 108 inimest.
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Tabel 13. Luua Metsanduskooli õpilaste arvu muutus
Aasta
Õpilaste arv

2000
285

2001
263

2002
292

2003
328

2004
353

2005
372

Luua Metsanduskool alustas tegevust 1948. aastal. Kool asub Luua mõisa
hoonetes ja juurdeehitistes ja koosneb kolmest õppehoonest, kolmest
ühiselamust, võimlast, klubihoonest ja katlamajast ning pumplast. Mõisa
peahoonet
renoveeriti
1999.a.,
võimla
ja
kaks
ühiselamut
vajavad
kapitaalremonti.
Kooli maa-ala suuruseks on 3556,1 ha, millest 8,5 ha
moodustab arboreetum-puukool, kooli kasutada on 3500 ha suurune
õppemetskond.
Koolis
tegeletakse
ka
täiendja
ümberõppega,
arendustegevusega, nõustamisega jms. Luua Metsanduskoolil on kehtiv
arengukava 2005-2008, mille kohaselt on planeeritud ka hoonete renoveerimine,
Luua
katlamaja
üleviimine
gaasiküttele,
Luua
ühisveevärgija
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine.
Arstiabi. Palamuse vallas tegutseb Maie Einbergi perearstikabinet arsti
vastuvõttudega Palamusel ja Kaareperes. Perearstile allub veel Luua velskripunkt.
Osa valla elanikest kasutab Kuremaa ja Maarja arsti teenuseid. Hambaraviteenust
pakutakse Palamusel ja Kaareperes. Traditsiooniks on kujunenud vallavalitsuse
poolt igal kevadel organiseeritavad tervisepäevad, kuhu kutsutakse eriarste Tartu
Ülikooli Kliinikumist. Elanikele on nende arstide külastamine tasuta sõltumata
haigekassa kaardi olemasolust. Palamuse valda teenindab Lõuna-Eesti
häirekeskuse kiirabi. Vältimatu arstiabi ja eriarstide puhul kasutatakse Tartu ja
Jõgeva linna teenuseid.
Koduhoolduse abivajajaid on 10-14, valdkonnas on 1 töötaja, kes praeguses
olukorras katab teenuse nõudluse. Hooldekodu teenust vajavate vanurid
suunatakse Jõgeva hooldekodusse „Elukaar”, mis teenindab ligi poolt Jõgeva
maakonnast.
Vallas on sotsiaaltöötaja,
samuti töötab Palamuse sotsiaalkorter, mis
võimaldab õnnetuse korral peavarju. Sotsiaaltoetustest maksti 2005.a. suures
osa lastega perede toetamiseks (39% toetuste kogusummast), samuti ravimi- ja
invatoetusteks (vastavalt 20% ja 13%). Toetuse kogusumma oli 104 075 krooni,
rahuldatud taotlusi 182.
Pensioni saajate arv vallas oli 735 inimest (vt. järgnev tabel), kellest puudega
pensionisaajaid oli 52%. 2005. aastal said puude 368 keskmise, raske või sügava
puudega inimest, 17 last ja 78 hooldajat.
Tabel 14. Pensioni saajad Palamuse vallas 2005. aastal
Pensioni saajaid kokku:
Enne pensioniiga:
toitjakaotuspension
puudega lapsed
puudega täiskasvanud
muud pensionid
Pensioniealised:
nendest puudega

735
248
24
17
139
68
487
229

Vallas makstavate toetuste hulka kuuluvad sünnitoetus, matusetoetus, I klassi
astuja toetus, töövihikute toetus ja koolilõuna toetus.
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Arengueeldused:
Kesk- ja kutseharidust pakkuvate asutuste paiknemine vallas: heal
tasemel Palamuse Gümnaasium, metsandusharidust pakkuv Luua
Metsanduskool
Toimiv sotsiaaltoetuste ja -hooldussüsteem
Kitsaskohad:
Palamuse, Kaarepere ja Luua õpilaste arv koolides on vähenev
Saare ja Maarja valla koolide sulgemise tõttu on Palamuse Gümnaasiumis
perspektiivne ruumipuudus
Kasutatud materjalid:
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
Jõgeva Maakonna kodulehekülg
Luua Algkooli arengukava 2005-2007
Kaarepere Põhikooli arengukava 2005-2007
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi arengukava 2003-2006
Luua Metsanduskooli arengukava 2005-2008
Valla üldandmed

2.4

Ajaloolis- kultuuriline keskkond

2.4.1 Rahvakultuur, üritused, sport
Palamuse vald on kultuurilooliselt oluline paik Eestis, mis seostub eelkõige
kirjanik Oskar Lutsu ja tema loominguga. Palamuse on kultuuriliselt aktiivne
piirkond oma väljaarenenud üritustega ja huvitegevusega. Vallas asub kaks
rahvamaja – Palamusel ja Kaareperes, kus tegutsevad erinevate vanusrühmade
tantsugrupid, harrastusteater ja lauljad ning kus on välja kujunenud oma
traditsioonilised üritused. Palamuse Rahvakoolis on võimalik õppida erinevatel
kursustel - inglise keel, soome keel, arvutiõpetus, raamatupidamine, mööbli
restaureerimine. Palamuse vallas on kolm raamatukogu: Palamusel (480
lugejat, fondis 14709 raamatut), Kaareperes (226 lugejat, fondis 9145 raamatut)
ja Luual. Raamatukogudes on võimalik kasutada ka internetti. Vallas paiknevad
Palamuse Kihelkonnakoolimuuseum, mida aastas külastab üle 20 000
inimese. Luua Metsanduskoolis asub looma- ja linnutopiste kogu.
Vallas tegutseb 2 kirikut: Palamuse Püha Bartholomeuse kirikus Eesti Evangeelse
Luterliku kiriku kogudus (62 liiget) ja Kaarepere Suzdali Vaga Evfimi ja Egiptuse
Vaga Maria kirikus Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku kogudus.
Traditsioonilisteks kultuuri- ja spordiüritusteks vallas on toodud Tabelis 15.
Tabel 15. Valla kultuuri- ja spordiüritused
Üritus
Kirjandusnädal gümnaasiumis O. Lutsu
puhul
Jõgeva maakonna näitemängupidustused
O. Lutsu huumoripreemia väljaandmine
Palamuse maanteejooks
Surnuaiapüha
Rammumeeste võistlus “Tõnisson”
Theodor Lutsu filmipäevad ja kinobuss

Osalejate arv
(hinnang)
sünniaastapäeva
50-100
100-140
70
500-700
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Käsitööpäevad ja käsitöötegijate suvekool
Paunvere väljanäitus septembri viimasel laupäeval

100-150
20 000

Ürituste mastaabid on erinevad, varieerudes kohaliku tähtsusega üritustest üleeestiliseni. Suurima külastatavusega on Paunvere väljanäitus ja laat, mida
2005.a. külastas ca 20 000 inimest.
Spordiüritustest toimub Palamusel tervisekäimise vabariiklik etapp ja kabepäev,
samuti traditsiooniline Vooremaa maastikujalgrataste mitmepäevasõit, mis kulgeb
suures osas mööda Palamuse valla teid. Lisaks toimuvad kohaliku tähtsusega
võistlused. Sportimisvõimalusi pakuvad Palamusel koolivõimla, jõusaal,
staadion ja väliplatsid võrk- ja korvpalli mängimiseks; Luua Metsanduskooli
võimla ja staadion; Kaareperes võrkpalliplats ja terviserada Aruküla mäel.
Aktiivset puhkust võimaldavad erinevad matkarajad (vt. pt 2.3.2 Tööhõive ja
ettevõtlus, turismi alapunkt).

2.4.2 Kolmas sektor
Vallas on 20 registreeritud ja tegutsevat mittetulundusühingut, 6 seltsi, 3 TTÜ´d
ja 2 ühingut. Kolmanda sektori organisatsioonid tegelevad valdavalt hariduse- ja
kultuuritegevusega, elamuhoonete haldamise jm valdkondadega.
Mittetulundusühingud:
 EUROPEA Eesti Keskus – põllu- ja maamajandushariduse arendamine;
 LANK – Luua noorte vabaaja sisustamine;
 LOOK– täiskasvanute koolitus;
 Optivus – koolitustegevus;
 “Palamuse Turism– Palamuse valla ja Jõgeva maakonna turismi
edendamine;
 Palamuse Klaasikoda– Kesk-Eesti klaasikunstnikele tehnilise baasi
loomine;
 Palamuse Spordiklubi – spordi harrastamine;
 11 korteriühistut – Arukas, “Palamuse 5”, Kaarepere 24, Palamuse
Kodu, Palamuse Uus Kümme, Paunvere kodu, Paunvere Mustamäe,
Sõnajalg, Uus 9, Uus Kuus, Pajukas;
 2 kogudust – Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kaarepere vaga Suzdali ja
vaga Egiptuse Maria Kogudus, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus.
Seltsid:






TTÜ:




Kaarepere Külaselts– külaelu edendamine;
Kudina Maanaiste Selts– külaliikumine;
LIONS-klubi Palamuse – org heategevusüritusi;
Tootsi toa selts – paremate tingimuste loomine lastele ja noortele
tegutsemiseks väljaspool perekonda ja kooli;
Palamuse ALE SELTS – inimeste elujärje ja –kvaliteedi parandamine;
Palamuse Naisselts– naiste elujärje ja –kvaliteedi parandamine.
Palamuse Jahiselts– jahilubade väljastamine;
Põllumajandusühistu Varbevere Kuivati– vilja kuivatamine;
Palamuse Metsaselts– erametsaomanike selts.

Ühingud:
 4H Palamuse;
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Noorkotkad ja Kodutütred.

2.4.3 Muinsuskaitse, ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud objektid ja
alad
Palamuse vallas on 124 kultuurimälestist, millest 48 kinnismälestisi ja 50
vallasmälestist (vt. mälestiste nimekirja Lisas 1). Muinsuskaitseamet ei plaani
lähiajal teha muudatusi muinsuskaitse aluste objektide nimekirjas, objektide
kaitseks tuleb jälgida kehtestatud kaitsevööndit vastavalt Muinsuskaitseseaduse §
25-le.
Kinnismälestiste hulgas on:
 39 arheoloogiamälestist, mille hulgas enamus on asulakohad, leidub ka
kivikalmeid, ohvriallikaid, kultuskive, maa-alune kalmistu, linnamägi,
pelgupaik ja rauasulatuskoht;
 9 ajaloomälestise hulgas on Palamuse kalmistu ja kihelkonnakooli
hoone, Kaarepere kihelkonnakooli hoone, ministeeriumikooli hoone ja
kalmistu; Vabadussõja mälestusmärk, Vabadussõja mälestussammas ja
kaks II maailmasõjas hukkunute ühishauda;
 24 arhitektuurimälestise seas on Kaarepere, Luua, Visusti ja Kudina
mõisahooned ja pargid; Palamusel kirik, pastoraadi peahoone ja ait,
vesiveski, Goldbergi villa ja apteek; Saare mõisa tuuleveski ja Ehavere
vesiveski varemed.
Kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega vallasmälestised on seotud Palamuse ja
Kaarepere kirikuga (ikoonid, uksed, hauaplaadid jms).
Palamuse kihelkonda ja Palamuse kirikut mainitakse esmakordselt 1234.a.
paavst Gregorius IX poolt ning kirik on arvatavalt üks esimesi Lõuna-Eestis. Kiriku
rajamist mõjutas Kärkna tsistertslaste kloostri lähedus. Kirik oli ehitatud
kaitsekirikuna maakividest ja punastest tellistest. Kiriku vanim osa on kooriruum,
sadultorn ehitati kirikule 18.saj. lõpus ning tornikell paigaldati 1778. aastal.
1696.a. on dateeritud barokkstiilis altar ja kantsel. Kirik renoveeriti põhjalikult
1929.a. Pikihoonesse valati raudbetoonvõlvid, välisseintele ehitati tugipiilarid ja
peasissekäigu ette võlvitud trepikoda. Kirikus asunud kolmest 15. saj.
hauaplaadist kaks müüriti peasissekäigu kõrvale välisseina, kolmas eeskoja
põrandasse. 1997.a. toodi väliseinas asunud kivid kaitseks eeskotta. Kirikus ja
kiriku ümber olnud surnuaiast on säilinud kaks kiviristi. 2005.a. restaureeriti
Muinsuskaitseameti poolt Palamuse kiriku katus, kaks altarimaali ja kaks
altariskulptuuri.
Kaarepere kirik ehitati 1896. aastal. Kiriku seinu, katust ja sibulkupleid
renoveeriti 2003.a.
Luua mõisast pärinevad teated 1519. aastast, 1736. aastal püstitati mõisas 1korruseline praeguseni säilinud väike barokne peahoone. 1831. aastal läks mõis
von Oettingenide valdusesse, kes pikendasid peahoonet ja rajasid liigirikka pargi
(15,2 ha). Mõisa peahooned ehitati 1950. aastatel kahekorruseliseks ja
restaureeriti 1997-2000, taastades esindusruumide barokse interjööri ja kohati ja
väliskuju. Kõrvalhoonetest on vaatamisväärne 19.saj. lõpust pärit Šveitsi stiilis
puitpitsiline kavaleridemaja. Ülejäänud hooned on täielikult ümber ehitatud. Luua
mõisa karjamõisad asusid Ehaveres, Kilbaveres ja Prossas. Visusti mõisast
pärinevad teateid 1473. aastast. Mõisa omanikud vahetus alates 17.saj tihti,
kuuludes enne võõrandamist von Oettingenidele. Mõisa peahoone on 20. sajandi
heimatstiilis, mis põles 1933.a. maha, kuid taastati peaaegu endisel kujul.
Peahoone on eravalduses, kõrvalhooned on säilinud, kuid mõisapark on
võsastunud. Kaarepere mõis rajati 16.sajandil, karjamõisatega Järveperas ja
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Pikkjärvel. Kõik eelnevad mõisad on von Oettingeni suguvõsa mõisad. Kudina
mõisast (karjamõis Naval) pärinevad esimesed teated 1447. aastast. 1787. aastal
läks mõis von Bockide aadliperekonna kätte, kes 1895. aastal püstitasid mõisale
tellistest peahoone. Viilkatusega historitsistliku hoone fassaadi ilmestab kahe
kaaraknaga pealeehitus ning sissekäigu ees paiknev veranda. 1919. aastal
võõrandatud mõisahoones tegutsesid nii kool kui hiljem ka lasteaed. Kooli tarbeks
tehti hoone vasakpoolsele osale 20. sajandil mahukas juurdeehitus. Alates 2000.
aastast on mõis eravalduses ning paljus korrastatud. Muuhulgas on lammutatud
ka kooli tarbeks tehtud juurdeehitus. Kõrvalhooneid märkimisväärselt säilinud ei
ole.
Oskar Lutsuga ja tema loominguga seonduvalt pakuvad vallas huvi Lutsu
sünnikodu Posti talu Järvepere külas ja Änkküla külakooli ja Palamuse
kihelkonnakooli hooned, kus Luts õppis, ning millega on seotud „Kevade” tegevus
ning Palamuse apteegi hoone, kus Luts elas. Lisaks Mäeotsa (Ülesoo) talu, kus
elas Joosep Tootsi prototüüp Voldemar Tootsen; Raja ja Saare talud Eerikvere
külas, mis seotud Raja Teele ja Saare Arnoga. Vallas leidub ka luuletaja Anna
Haava, keelteadlase Johannes Voldemar Veski ja teiste tuntud inimestega seotud
kohti.
Arengueeldused:
Kultuurilooliselt tähtis koht Eestis, rahvusvahelise turismimarsruudi Via
Hanseatica arenguvööndis
Traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused
Aktiivne seltsitegevus
Kasutatud materjalid:
Palamuse arengukava 2003-2007
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse andmed
Eesti mõisate portaali andmed
Eesti ala mõisate nimestik 1984, V. Naaber
Tamm, O. 1965. Jõgeva rajoonis. Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud koduuurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965.a.

2.5

Ehitatud keskkond ja üldine maakasutus

2.5.1 Maakasutus ja ehitustegevus
Palamuse vallas on 1.01.2006 seisuga maakatastris registreeritud katastriüksusi
1904, kogupindalaga 17954,4 ha, mis moodustab 83,1% valla pindalast. 1993.a.
maa korralise hindamise andmete järgi oli valla 21607,2 ha üldpindalast:
 haritavat maad 9211,2 ha (50%)
 looduslikku rohumaad 1075 ha (6%)
 metsamaad ha 8041,6 (44 %)
Metsamaa suurus 1.01.2006 seisuga oli juba 8299 ha ning see suureneb veelgi,
haritava maa ja loodusliku rohumaa pindala kohta uuemad andmed puuduvad.
Põllumajanduslike ettevõtete omandis on 792 ha (valla maade ajutise
maakasutuse lepinguga kasutavad põllumajandusettevõtted 1463 ha valla maad,
eramaade kasutamise lepinguga 2050 ha eramaad). Metskondadele kuulus 4418
ha, sellest metsa 3053 ha; talude (maakatastris registreeritud majapidamiste,
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kus on vähemalt 1 ha põllumajanduslikku või metsamaad ) pindala on kokku
11190 ha.
Palamuse vallas on 2006.a. seisuga riigimetskondade hallata 3820 ha, sellest
RMK Pikknurme metskond 2619 ha (sellest metsamaad 1939 ha), RMK Laiuse
metskond 603 (metsamaad 556 ha) ha ja Luua Metsanduskooli õppemetskond
598 (metsamaad 558 ha).
Suurimad maakasutajad on RMK Pikknurme
Metsanduskool, AS Evemar, OÜ Kerseli ja talud.

ja

Laiuse

metskond,

Luua

01.01.2006 seisuga oli Palamuse vallas tagastatud 519 kinnistut, ostueesõigusega
erastamiste arv on 521. Kokku oli registreeritud 1179 kinnistut.
Valla tiheasustusaladena on maakonnaplaneeringuga määratud Palamuse,
Kaarepere ja Luua.
Kehtivad ja algatatud detailplaneeringud: vallas on 1 kehtestatud ja 2
algatatud detailplaneeringut.
Tabel 16. Detailplaneeringud
Detailplaneeringu nimi
Algatatud
Järveotsa detailplaneering
volikogu otsus 128
Änkkülas
20.01.1999
Pikkjärve puhkeala detailvolikogu otsus 163
planeering Pikkjärvel
08.06.2004
Järvetaga kinnistu detailvallavalitsuse otsus 134
planeering Tooveres
11.05.2004

Kehtestatud
volikogu otsus 42
30.03.2000
-

Ehitustegevus ja hoonestus
Vallas on 2001-2005 välja antud 56 ehitusluba. Ehituslubade väljaandmise arv
on hüppeliselt tõusnud 2004. aastast.
Tabel 17. Vallas välja antud ehitusload
Aasta
2001 2002 2003
Ehituslubade arv
3
7
7

2004
18

2005
21

Korruselamud asuvad enamuses Palamuse alevikus (12 elamut, 285 elanikku),
Kaareperes (7 elamut, 170 elanikku), Luual (5 elamut, 185 elanikku) ja Pikkjärvel
(4). Teistes asulates on korruselamuid kokku 5. Korterelamutes elas 2004.a.
seisuga 31% valla rahvastikus. Enamus kortereid on erastatud. Korteriühistute
moodustamine levib. Valla rahvastik on suurel määral koondunud kolme
suuremasse asulasse – Palamusele, Luuale ja Kaareperesse – kus korterelamutes
elavad ca pooled nende asulate elanikest.
Väljakujunenud suvilapiirkonnad vallas puuduvad.

Kasutatud andmed:
Valla üldandmed
Jõgeva maakonnaplaneering 1998
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 2005-2017
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2.5.2 Teed, transport
Palamuse valla teed jagunevad:


Valla teed: 73,8 km, millest kõvakattega 0,8 km, kruusakattega 70,2 km
ja pinnaseteid 2,8 km



Erateed: 32,6 km



Riigiteed: 122,6 km

Valla teede tehniline seisund ja teede tihedus on rahuldav. Suuremad teed vallas
on kõvakattega, valla äärealadel puudub teedel mustkate täielikult. Vallateede
seisukorra eest hoolitseb vallaasutus Palamuse Vallavara, tellides hoolduseks
vajalikud tööd. Vallal on teederegister, mis on seotud ka digitaalsete kaartidega.
Erateede avalikuks kasutamiseks on peaaegu täielikult sõlmitud avaliku
kasutamise lepingud. Teede loend on toodud Lisas 2.
Valda läbib Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee, kõrvalmaanteedest läbib
valda Jõgeva-Palamuse-Saare, Palamuse-Veia-Otsa, Kaarepere-Palamuse ja
Nava-Luua-Palamuse, mida haldab Tartu Teedevalitsus.
Tartu Teedevalitsuse andmetel on kavas ehitada Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel
Kaarepere raudteeülesõit kahetasandiliseks. Uus eritasandiline ületuskoht nihkub
olemasolevast kohast piki raudteed Jõgeva suunas. Seoses sellega ehitatakse ka
uus teetrass Kaarepere alevikust kuni riigimaantee 14205 Pikkjärve-Sääseküla ja
14200
Pikkjärve-Tõrve
ristmikeni.
Seoses
nimetatud
eritasandilise
raudteeületuskoha
väljaehitamisega
on
plaanis
likvideerida
praegused
raudteeületuskohad maanteel 14204 Kaarepere-Palamuse ja 14200 PikkjärveTõrve. Antud teed on kavas ühendada teega 39 Tartu-Jõgeva-Aravete
paralleelselt raudteega uute teetrasside väljaehitamise käigus uue Kaarepere
eritasandilise raudteeületuskohale planeeritava liiklussõlme kaudu.
Vallas teedel on neli silda:


Palamuse sild (nr. 501) Amme jõel, ehitati 1965 ja renoveeriti 1994



Ehavere sild (nr. 524) Amme jõel, ehitati 1963



Nava sild (nr. 521) Nava ojal, ehitati 1932 ja renoveeriti 2000



Visusti sild (nr. 520) Laeva jõel, ehitati 1987

Paralleelselt Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaanteega läbib valda ka Tallinn-TapaTartu raudtee, kus Edelaraudtee rongid peatuvad Kaarepere jaamas. Reisirongid
peatuvad jaamas 4 korda päevas, hommikul ja õhtul väljuvad rongid nii Tallinna
kui Tartu suunal. Osa AS Eesti Raudtee kõige halvemas seisus olevast teelõigust
asub Palamuse valla territooriumil Kaarepere ja Tabivere jaamade vahel. Vallas
asub 4 raudtee ülesõidukohta: valvega Kaareperes, valveta Kaareperes,
Pikkjärvel ja Mullaveres. Kaubarongide sage ja pikk seismine Kaarepere jaamas
häirib tõsiselt vallasisest liiklust. Kuna reisirongide peatumisajad Kaarepere
jaamas
on
ebasobivad
ja
harvad,
ei
oma
raudtee
vallaelanike
transpordiprobleemide lahendamisel olulist mõju.
AS Eesti Raudtee andmetel on Kaarepere-Tabivere raudteelõigul perspektiivne
teise peatee ehitamine vasakul pool olemasolevat raudteed (vaadates kilomeetite
kasvamise suunas), pikitelgede vahega 4,1 meetrit. Täiendavat arengut
Kaarepere jaamas ei ole ette nähtud. Üldplaneeringus tuleb arvestada raudtee
kaitsevööndi ja piirangutega.
Bussiliiklus. Palamuse valda läbiva Tartu-Jõgeva maanteel paiknev Kaarepere on
hästi ühendatud nii Tartu kui Jõgevaga, mõlemal suuna väljub päevas üle kümne
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bussi. Liini teenindajad on erinevad bussifirmad (AS Sebe, AS Marsruut, Pärnu
ATP jt). Palamuse alevikust otse Tartusse ja Jõgevale suundub päevas kaks AS
Marsruudi teenindatavat bussi. Palamuselt Kudinale sõidab päevas üks buss.
Puudub ühendus Palamuse-Kaarepere-Visusti vahel, välja arvatud koolibuss.
Koolilapsi toob ja viib koolibuss.
Kergliiklus. Jalgrattateedest läbib valda Eurovelo marsruut Tartu-ElistverePalamuse-Jõgeva suunal. Vooremaa maastikukaitseala piires on rajatud erinevaid
kasvukohatüüpe tutvustav Luua metsanduslik õpperada, Luua arboreetumPikkjärve-Nava-Luua arboreetumi õpperada, sportlik jalgrattarada kaitseala
põhjatipus „3 kilo maha”. Matka- ja rattaradade marsruudid on eespool toodud
peatükis 2.3.2 Tööhõive ja ettevõtlus, turismi alalõigus.
Liiklusõnnetusi juhtub vallas Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaanteel enim
Kaareperes, Pikkjärve, Nava ja Mullavere teeristis. Hukkunutega õnnetusi on
esinenud Kaareperes ja Mullaveres. Mullavere teeristi, kuhu koonduvad Visustist
ning Tabivere vallast suubuvad kohalikud teed, toimub ka küllaltki palju
kannatanuteta õnnetusi. Valla teistes osades on liiklusõnnetusi enim Palamusel
ning Palamuse-Toovere ja Palamuse-Änkküla-Kuremaa teel. Nii Palamusel kui
Änkküla teeristis on juhtunud surmaga lõppenud liiklusõnnetusi.

Kasutatud andmed:
Riigimaanteede nimekiri
Üldandmed vallavalitsusest
Maanteeameti andmed
Arengueeldused:
Atraktiivne elukeskkond ja elamuehituseks sobivate maade olemasolu
Kaareperes liikluskorralduse reguleerimine (uue raudteeülesõidu ehitus)
Kitsaskohad:
Kaubarongide pikk peatumine Kaareperes häirib väga vallasisest liiklust
Valda läbiv rongiliiklus ei lahenda ebasobiva sõidugraafiku tõttu elanike
transpordiprobleeme

2.5.3 Tehniline infrastruktuur
Elektrivarustus
Elektriga varustavad valda Eesti Energia Jõgeva, Saare, Puurmanni ja Voldi
alajaamad (110 kV). Valla territooriumil paiknevad kohalikud alajaamad on
toodud Lisas 3.
Elektrivarustuses on probleemiks sagedased ja pikad
elektrikatkestused, liiniterritooriumide hooldamisel maha jäänud puud, põõsad ja
oksad. Vallas leidub ka elektrivarustuseta majapidamisi. Eesti Energia üheks
peamiseks strateegiliseks eesmärgiks 2013. aastaks oleks iga kodu varustamine
euronormidele vastava pingega (230 V). Seoses pingeklasside ühtlustamisega IEC
standardiga on Eesti Energial kavas aastaks 2015 35 kV-ne pingesüsteem viia üle
pingele 110 kV ning osa pingele 20 kV.
Tänavavalgustus on Palamuse alevikus, Kaareperes, Luual, Pikkjärvel ja
Kudinal. Tänavavalgustuse hooldaja suuremate rikete puhul on OÜ TAA-Elekter.
Palamuse: tänavavalgustus ei ole praegu piisav- elamurajooni suurte majade
esised pole kogu ulatuses valgustatud. Plaanitaks tänavavalgustust Viru tänaval
0,6 km ulatuses.
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Kaarepere: kõnniteevalgustus maantee ääres alates 2005.a. Praegune valgustus
on piisav.
Luua tänavavalgustus on piisav. Uue planeeritud kõnnitee valgustamiseks tuleb
tänavavalgustus 0,4 km ulatuses.
Pikkjärve külas on tänavavalgustus ebapiisav. Kudina külas rajati tänavavalgustus
2005.a., kuid see pole piisav.
Soojavarustus
Järgnev ülevaade on koostatud „Palamuse valla soojusenergiamajanduse
pikaajalise arengukava 2004-2010” baasil, mis antud dokumendi koostamise
hetkel oli eelnõu staadiumid (27.01.2006) ja „Palamuse valla maagaasi
arengukava” baasil (koostatud gaasivarustaja AS Termox poolt 2005.a.).
Vallas on kolm kaugküttega asulat: Palamuse, Kaarepere ja Luua. Palamusel
on kaks kaugküttesüsteemi- Palamuse ja Palamuse Gümnaasiumi. Palamuse ja
Kaarepere katlamajad koos trassidega kuuluvad OÜ Kaarepere Soojusele, mille
ainuosanikuks on Palamuse vald. Luua katlamaja ja trassid kuuluvad Luua
Metsanduskoolile. Kaugküttetrassid on vallas üldiselt amortiseerunud.
Soojusenergiamajanduse arengukava toob välja plaanitava ülemineku
gaasikütusele, mis tõttu suureneb gaasi tarbimine vallas 1,2 milj m3 võrra.
Palamuse alevis on juba gaasile üle mindud. Lokaalkatlamajad vallas on Palamuse
Rahvamajal, Kaarepere Põhikoolil ja eramutel. Eramuid köetakse ka ahiküttega.
Tabel 18. Tähtsamad katlamajad vallas
Katlamaja

Kaarepere TS
Luua TS
Palamuse TS
Palamuse
Gümnaasium
Palamuse
rahvamaja
Kaarepere
Põhikool

Katel
Kiviõli - 50
E-1/0,9
AK-100
AK-1000
KB-1,0-14
CA-400
CA-250
Sime 2R.6
Wolf
MK1/80

Arv

Väljalaske
aasta

Paigaldatud

2

1982
1992
1997
1997
1984
1998
1999

1991
2003
1997
1997
1990
1999
1999

1

2001

2001

1

2004

2004

2
2
1

Kütus

turvas
halupuud
gaas
gaas
gaas
põlevkiviõli

Võimsus
MW
0,35
0,75
0,5
0,5
0,86
0,5
0,3
0,1
0,08

Kaarepere kaugküttesüsteemi tarbijaid on 7 elamut ja lasteaed. Katlamaja
kasutab põhiküttena turvast ja osaliselt ka puitu ning toodab soojust kütteks.
Soojustrassid on ehitatud 1970. aastatel ning need on amortiseerunud, ka on
soojustrassid liiga pikad. Väliste soojustrasside kogupikkus on 632 x 2 jm, mis on
sama ka soojaveetrasside puhul. Osa torustikust on avariide tõttu välja
vahetatud. Arvestuslikult on kadu trassidel 25%. Soojakulu köetavates elamutes
on kõrge, sest elamute soojapidavus on madal.
Luua kaugküttesüsteemi varustab Luua Metsanduskooli katlamaja ja sellel on
tarbijaid 16, millest 8 Luua Metsanduskooli hooned, 6 elamut ja 1 telefonijaam.
Katlamajja
on
paigaldatud
kaks
tahkel
kütusel
(segapuu)
töötavat
veekuumenduskatelt AK-1000. Katlamaja on renoveeritud ja kaasaegne,
kaugküttevõrgud on rahuldavas seisukorras. Kütte- ja soojaveetrasside pikkus on
3356 jm ja arvestuslik soojuskadu trassidel on 12%.
Palamuse kaugküttesüsteemil on tarbijaid 11: 10 elamut ja 1 ettevõte.
Katlamajas on gaasiküttel automaatrežiimil töötav veekatel. Katlamaja toodab
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soojust ainult kütteks, sooja vee ettevalmistamiseks puuduvad soojavee trassid.
Soojustrassid on ehitatud 1970. aastatel, üldpikkusega 915 jm. Trasside kadu on
ca 35%, nende tehnilist seisukorda on hooldusdokumentatsiooni puudumise tõttu
raske hinnata. Katlamaja ja kaugküttetorustik vajavad renoveerimist.
Palamuse Gümnaasiumi kaugküttesüsteem on munitsipaalomandis ning
varustab Palamuse Gümnaasiumi, lasteaeda ja apteeki. Automaatrežiimil
veekatlad töötavad gaasiküttel. Soojustrasside kogupikkus on 260 jm. Trasside
kadu on ca 10%. Sooja tarbevett valmistatakse gümnaasium soojussõlmes.
Lokaalsed katlamajad on Palamuse Rahvamajal, Kaarepere Põhikoolil ja
eramutel. Palamuse Rahvamaja töötab gaasiküttel, katlamaja on kaasaegne rajatud 2001.a. Kaarepere põhikooli katlamajas on täisautomaatne malmist
veekatel, katlamaja rajati 2004.a.
Gaasivarustus
Järgnev ülevaade on koostatud „Palamuse valla maagaasi arengukava” baasil,
mis käsitleb Palamuse, Kaarepere ja Luua asulate kaugküttesüsteemide ja
Palamuse regiooni gasifitseerimise võimalusi. Valla katlamajade üleminek gaasile
algas 2005.a. Selleks ehitati Raadivere külla rajatud rõhuregulatsiooni jaamast
gaasitorustik Palamuse tsentraalkatlamaja, Palamuse Gümnaasiumi katlamaja ja
Palamuse Rahvamajani. Gaasivarustaja on AS Termox.
Gaasitrasside
väljaehitamise perspektiivsed arendussuunad:
 Palamuse alevik ja ümbrus: OÜ Puidukaubanduse Järvepera laut, sigala ja
kuivatid; Palamuse tsentraalkatlamaja vahetuses olevad tootmishooned,
Tootsteele kauplus ja Jõgeva tarbijate ühistu, individuaalelamud;
 Kaarepere suund: torustik Raadiküla GJJst Kaarepere Põhikooli suunal ja
sealt Kaarepere tsentraalkatlamajani, mis mõlemad viia üle gaasiküttele;
 Luua suund: tsentraalkatlamaja võimalik üleminek gaasiküttele.
Üldplaneeringu koostamisel tuleb, nagu Eesti Gaas AS välja toob, arvestada valla
maid läbiva D-kategooria gaasitorustikule seaduste ja normidega kehtestatud
kujade ja piirangutega.
Telefoniside ja internet
Palamusele on paigaldatud digitaaltelefonijaam. Nii Palamuse, Kaarepere kui Luua
ATJ–d ühendatud optilise kaabliga. Mobiiltelefoniside katab kogu valla: EMT, Elisa
ja Tele2. Internetiühendus on Palamusel, Kaareperes ja Luual AS Elion kaudu,
valla kagu, lõuna ja lääneosa vajadused katab Mullavere Elisa masti paigaldatud
seadmetega. Alates 01.04.2004 on interneti kasutamise võimalus valla kulul
Palamuse EMT mastist orienteeruva raadiusega 8 km. Internetiteenust pakub AS
Kernel, kelle seadmed on paigaldatud mõlemasse masti – Mullavere ja Palamuse.
Ühisveevarustus- ja kanalisatsioon
Järgnev ülevaade põhineb vallal „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukaval
2005-2017”.
Ühisveevärk vallas on kuues asulas ja kanalisatsioon neljas asulas. Vee- ja
kanalisatsioonimajanduse korraldaja Palamuse alevikus on OÜ Kaarepere Soojus
ja Palamuse Vallavara, Kaareperel ja Pikkjärvel OÜ Kaarepere Soojus, Naval OÜ
Kaarepere Soojus (ainult vesi), Luual Luua Metsanduskool ja Kudinal FIE Aivar
Rudissaar (ainult vesi). Korralduslikult oleks otstarbekam luua üks kogu valla
veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteeme haldav ettevõte. Eratarbijate arvu
märkimisväärset tõusu lähiajal (ca 10 aastat) ette näha ei ole.
Vallas on 15 töötavat puurkaevu, mis enamuses kasutavad Kvaternaari ja SiluriOrdoviitsiumi põhjaveekihte. Tsentraalne veevarustus on Palamusel (4
puurkaevu), Kaareperes (2 puurkaevu). Luual, Kudinal, Naval ja Pikkjärvel on
igas 1 puurkaev (vt. Lisa 4). Ühisveevärgi ühendamata tarbijad kasutavad oma
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salvkaeve. Valla veetorude hinnanguline pikkus on Palamusel 3000 m, Kaareperes
1600 m, Pikkjärvel 1100 m, Naval 30 m, Luual 1500 m ja Kudinal 1930 m.
Palamuse aleviku veetorustikust ca 70% on ehitatud 25-30 aastat tagasi, torud
on
üledimensioneeritud,
mistõttu
on
veevahetus
torustikes
aeglane.
Veetorustikud vajavad renoveerimist ja laiendamist, tupikliinid ringistamist.
Valla elamutsoonide puurkaevude olukord on rahuldav. Tarbepuurkaevudel
puudub nõuetekohane sanitaarkaitsetsoon, mis võib põhjustada vee kvaliteedi
halvenemist puurkaevust. Joogiveeks kasutatava põhjavee kvaliteet sisalduvate
ainete ja näitajate järgi on elanikkonnale vastuvõetav, kuid joogivee
rauasisaldus on kõrge. Veepuhastusjaama vallas pole, kohati on puurkaevudele
paigaldatud filtreid. Liiga kõrge rauaioonide sisaldusega joogivee puurkaevud
vajavad rauaärastusfiltreid.
Hüdrante on vallas kuus: kaks Palamusel, kolm Kaareperes ja üks Luual. Luua
hüdrant on ainukesena kasutuskõlblik ja töökorras. Tuletõrje veehoidlaid on
vallas kolm- Palamusel ja kaks Kudinal. Luual, Kudinas ja Pikkjärvel on tuletõrje
veevõtukohad. Edaspidi tuleb olemasolevaid veehoidlaid rekonstrueerida/
viidastada, mittetöötavad hüdrandid likvideerida ning Palamusele, Kaareperesse
ja Navale rajada tuletõrje veehoidla.
Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettepanekul on üldplaneeringuga soovitav
ette näha tuletõrjehüdrantide, tuletõrje-veehoidlate või nõuetekohaselt
väljaehitatud looduslike tuletõrje-veevõtukohtade ning tuletõrjekomando asukoht,
arvestades üldplaneeringu koostamisel ka maakonna riskianalüüsist tulenevaid
ohutuskaugusi erinevate ehitiste ning piirkondade vahel.
Ühiskanalisatsiooniga on ühinenud enamus Palamuse, Kaarepere, Luua ja
Pikkjärve elanikest. Ühiskanalisatsiooni torustike ligikaudne pikkus Palamusel on
3500 m, Kaareperes 1550 m, Naval 50 m, Pikkjärvel 800m ja Luual 1700 m.
Torustik on vana, ca 80% kollektoreist on rajatud 25-30 aastat tagasi ja vajab
renoveerimist, ühiskanalisatsioonivõrku tuleb ka laiendada. Palamuse vallas on
neli reovee puhastusseadet: Palamusel, Kaareperes, Luual ja Pikkjärvel.
Kogumiskaevudest kogutud reovesi transporditakse puhastite juures olevatesse
purgimissõlmedesse. Nava asulas tekkiv reovesi transporditakse praegu
Kaarepere puhasti purgimissõlme. Kudina küla kogumiskaevude reovee kogub
kokku
paakauto.
Nendes
asulates
on
puhasti
rajamise
eelduseks
ühiskanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine, mis võib väikse elanike arvu ja
hajususe paiknemise tõttu olla ebaotstarbekas.
Tabel 19. Palamuse valla puhastusseadmed
Jrk.nr.

Asukoht

Suubla

Puhastusseade

Tehnilise
seisukorra
hinnang

1.

Palamuse
reoveepuhasti

Amme jõgi

Biopuhasti, 2003,
järelpuhastina biotiik

Korras

2.

Kaarepere
reoveepuhasti

Magistraalkraavi
(1,5 km) kaudu
Laeva jõkke

BIO 100,
rekonstrueeritud Celbox,
järelpuhastina 2 biotiiki

Halb

3.

Luua

Maaparanduskraavi
(1.55 km) kaudu
Amme jõkke

BIO 100, kompressoriga,
järelpuhastina biotiigid

Halb

4.

Pikkjärve

Kassinurme
peakraavi (0.5 km)
kaudu Pikkjärve

Bioboxid, energiavaba,
kivivillfiltriga,
ebaõnnestunud, ei tööta

Halb
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Puhastid on vaja rekonstrueerida, sealhulgas eel- ja järelpuhastid. Vastavalt
„Palamuse valla ühisveevärgi –ja kanalisatsiooni arengukavas 2005-2017” toodud
andmetele on Pikkjärve, Palamuse ja Luua BIO-100 reoveepuhastitest väljuvast
heitveest võetud proovides ette tulnud vee erikasutusloas toodud lubatud
saasteainete koguste ületamist, Amme jõgi ja Pikkjärv on reostustundlikud.
Otsest ohtu lokaalsele veevarustusele kujutavad endast ka lekkivad reovee
kogumiskaevud ühiskanalisatsiooniga ühendamata elamukruntidel.
Reoveepumplaid on vallas kaks, mõlemad asuvad Palamuse alevikus (nr 1. Viru
tänaval- amortiseerunud, vajab rekonstrueerimist ning nr 2. Suure ja Kooli tn
ristil- amortiseerunud, võimalusel likvideerida).
Sajuvesi suunatakse teedelt kraavidesse ja pinnasesse, Luua Metsanduskooli
hoone ette rajatud restkaev, kus läheb ka sajuveekanalisatsiooni torustik.
Sadevesi juhitakse otse veekogudesse, puudub puhastus. Drenaaživee kohta
andmed puuduvad.
Jäätmemajandus
Valla
jäätmemajandust
reguleerib
28.04.2000.a.
kehtestatud
jäätmehoolduseeskiri ja kehtiv Palamuse valla jäätmekava 2004-2010. Järgnev
ülevaade on koostatud valla jäätmekava baasil.
Valla territooriumil töötav prügila puudub, praegu kasutatakse Torma
prügilat. Tooba prügila sulgemise tõttu on suurenenud prügi omavoliline
ladestamine loodusesse.
Suuremate asulate elanikkonna tekitatavate olmejäätmete käitlust korraldavad
Palamuse vallas Palamuse Vallavara, Luua Metsanduskool ning Kaarepere Soojus.
Prügivedusid teostab Ragn-Sells Eesti AS vastavalt individuaallepingutele
klientidega. Ragn-Sells teenindab Palamuse vallas 81 konteinerit, peamine osa
konteineritest paikneb valla kolmes suuremas asulas: Palamusel 39, Luual 14 ja
Kaareperes 9. Hajaasustuse jäätmemajandus pole aga suures osas veel ühtsesse
kogumissüsteemi lülitunud, mistõttu suur osa jäätmetest ei jõua
prügilatesse.
Pakendijäätmete kogumiseks on Palamuse valda paigaldatud AS Vaania poolt 5
pakendikonteinerit: Palamusele 3, Luuale 1 ja Kaareperre 1 konteiner plast-,
klaas- ja plekkjoogitaara kogumiseks. Samuti on Palamusel, Kaareperes ja Luual
4,5 m3 konteinerid kasutatud paberi ja papi kogumiseks (AS Väätsa Prügila
poolt). Vallas on orgaaniliste jäätmete kogumiseks paigaldatud konteinerid
Palamuse kalmistule, kuid antud konteinerite abil kogutavaid jäätmeid
käideldakse
olmejäätmetena.
Eraldi
on
paigaldatud
konteinerid
haljastusjäätmetele ja segajäätmetele. Teiste haljasalade hooldusel ning
koduaedades tekkivad orgaanilised jäätmed pannakse sõnnikuhoidlatesse või
segaolmejäätmete konteineritesse või käideldakse kohapeal (kompostitakse,
põletatakse). Tööstusjäätmetena tekib vallas puidujäätmeid, metallijäätmeid,
põllumajandusliku tootmisega kaasnevaid taimseid ja loomseid jäätmeid ning
kommunaalmajanduse jäätmeid. Puidujäätmed taaskasutatakse kohapeal,
põllumajanduslike jäätmetena käsitletavad loomaväljaheited, virts ja sõnnik
kasutatakse reeglina põllumaadel. Sõnniku ja muude loomaväljaheidete
kogumisel ning taaskasutusel on oluline järgida veekaitsenõudeid, seda nii
hoidlate rajamisel ja kasutamisel kui ka sõnniku laotamisel. Tekkinud
metallijäätmed antakse üle vanametalli kokkuostjatele. Energeetikajäätmetena
tekkinud
katlamajade
koldetuhk
veetakse
Torma
prügilasse,
samuti
kodumajapidamiste tuhk koos olmejäätmetega. Reoveesetete töötlemiseks on
rajatud Palamuse reoveepuhasti juurde settemahutid, Luua reoveepuhastist
eraldatud sete paigaldatakse tahenemiseks biotiikide kallastele. Tekkivatest
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ehitus-ja lammutusjäätmete tekkest ülevaade puudub. Ohtlike jäätmete
kogumiseks elanikkonnalt on rajatud Palamusele statsionaarne kogumispunkt
Palamuse päästekomando juures ning kord aastas viiakse läbi ohtlike jäätmete
kogumisringe,
kogumisringidel
võetakse
vastu
ka
elektrija
elektroonikaseadmete jäätmeid ja teatavaid suuremõõtmelisi jäätmeid (näiteks
vanarehvid). Kogumisringi peatused on Varbeveres, Kudinal, Palamusel,
Kaareperes, Luual, Pikkjärvel, Visustis ja Mullaveres. Jäätmete kogumispunkti
teenindab ning kogumisringi viib läbi AS Epler & Lorenz. Ettevõtetelt kogutud
ohtlike jäätmete kohta andmed puuduvad.
Olulise keskkonnaohuga jääkreostusobjekte vallas pole, peamised
keskkonnaohtlikud reostuskolded on kahjutustatud. Mõnel pool on veel leida
metalli- ja/või ehitusjäätmete (lagunenud või lammutatavad hooned) kogumeid,
mis ei ole niivõrd keskkonnaohtlikud, kuivõrd rikuvad maastikupilti. Olulisem
ebaseaduslik olmejäätmete ladestu paiknes Luua metsa vahel Kaiavere ristis,
ladestu likvideeriti Luua Metsanduskooli poolt käesoleval aastal.
Palamuse vallas loomade matmispaigad puuduvad, lähimad tegutsevad
(2003.a. seisuga) loomade matmispaigad asuvad Torma valla lõunaosas ja
Puurmanni vallas.
Lähiaastatel eeldatakse olmejäätmete koguse suurenemist, samas ka
taaskasutusse suunatavate jäätmete koguse suurenemist, mistõttu väheneb
prügilasse ladustamisele suunatavate jäätmete kogus. Palamuse valla
keskustesse peaks rajama jäätmekogumispunktid ning Torma prügilasse
jäätmetöötlusjaam.
Arengueeldused:
valla üleminek gaasiküttele
ühisveevärgi – ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine
Kitsaskohad:
amortiseerunud
trassid
(kütte-,
veeja
kanalisatsioonitrassid),
amortiseerunud reoveepuhastid
osades asulates ebapiisav tänavavalgustus (Palamuse, Kudina)
elektrivarustuses pikad ja sagedased katkestused
jäätmete omavoliline loodusesse ladestamine
Kasutatud andmed:
Valla arengukava 2003-2007
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2005-2017
Palamuse valla soojusenergiamajanduse pikaajalise arengukava 2004-2010
Palamuse valla maagaasi arengukava (2005)
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
Palamuse valla jäätmekava 2004-2010
Valla üldandmed

2.5.4

Eriotstarbeline teenindus

Palamuse valda teenindab Jõgeva Politseiprefektuur, mida vallas esindab
Palamuse ja Tabivere ühine konstaabel. Valda teenindab Jõgevamaa
Päästeteenistus keskusega Jõgeval. Palamusel tegutseb 15-meheline Jõgevamaa
Päästeteenistuse tugikomando. Päästeameti edastatud lähtetingimuste järgi on
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vajalik üldplaneeringus ette näha tuletõrjehüdrandid, tuletõrje-veehoidlad ning
nõuetekohaselt väljaehitatud looduslikud tuletõrje-veevõtukohad.

2.6

Looduskeskkond

2.6.1 Geoloogia, looduslikud tingimused
Vald paikneb Siluri ja Devoni avamusalade piiril. Valla loodepoolses osas
moodustavad aluspõhja Alam-Siluri Raiküla lademe lubjakivid, dolomiidid ja
merglid, kagupoolses osas katavad Siluri kivimeid Kesk-Devoni Narva lademe
domeriidid, dolomiidid, aleuroliidid, liivakivi ja savi.
Enamus Palamuse vallast asub Vooremaa maastikurajoonis, mis on kujunenud
liustikujää kuhjava ja kulutava tegevuse toimel, valla lääneosa paikneb ka
Võrtsjärve madalikul. Vooremaa viirgmaastiku iseloomulikeks pinnavormideks
on valdavalt moreenist koosnevad voored ja künnised ning nende vahele jäävad
piklikud nõod, mida paiguti läbivad põikorud. Kohati leidub ka oose (Luual).
Pärast jääaega on Vooremaa reljeefi laugemaks muutnud nõgude soostumine,
nõlvade uhtumine ja inimtegevus. Pinnakatte paksus on voortel harilikult 30-60
m, voortevahelistes nõgudes 10-20 m. Valdavaks settetüübiks on moreen (ca
60%) ning glatsiofluviaalne liiv-kruus (ca 30%). Voortevahelisel ala leidub veel
turvast, savi ja järvelupja.
Vooremaa reljeef on maapinna veerežiimile üldiselt soodus, kuna liigsed veed
valguvad voortevahelistesse nõgudesse ja ajutist liigniiskust võib esineda ainult
võrdlemisi lamedatel, peaaegu tasastel voorteosadel. Ka põuale on Vooremaa
kõrgemad alad üldiselt hästi vastupidavad.
Eesti mullastikuvaldkondade järgi kuulub Vooremaa Kesk-Eesti leostunud ja
leetjate muldade valdkonda (II valdkond) ja osaliselt Lõuna-Eesti näivleetunud ja
leetunud muldade valdkonda (III valdkond). Mullad varieeruvad vallas enamasti
keskmisest viljakani, olenevalt lähtekivimi karbonaatsusest ja veerežiimist. Hea
viljakusega (keskmiselt üle 45 hindepunkti)
mullad paiknevad valdavalt
Palamuse valla kesk- ja idaosas. Need parasniisked leetjad ning leetunud mullad
sobivad kõikide põllukultuuride kasvatamiseks. Nõrgalt niisked leetjad mullad ja
nõrgalt niisked leetunud mullad ei vaja kuivendust kultuurkarjamaadena
kasutamisel, põlluna kasutamisel piisab valikkuivendusest. Keskmise viljakusega
mullad (35-45 hindepunkti) paiknevad suuremate massiividena voortel ja
Kudinast lääne poole jäävalt alal. Halvemateks muldadeks (alla 35 hindepunkti)
on kallakutel paiknevad mullad, liivmullad ja vahelduva veerežiimiga mullad.
Sellised mullad paiknevad killustatult üle kogu valla territooriumi. Sellistes
tingimustes asuvad põllumaad enamasti voorte lagedel. Voortevahelistes
nõgudes leidub gleistunud, glei- ja turvastunud muldi. Järvede, eriti kinni
kasvama hakanud järvede, ümber levivad madalsoomullad. Siirdesoo ja
rabamuldi esineb piiratud ulatuses.
Valla sood jäävad Põhja-Eesti kõrgustiku suurte mosaiiksoode valdkonna
Vooremaa allvaldkonda, hõlmates umbes 20% Vooremaast. Sood paiknevad
Palamuse vallas lääneosas (Visusti soo, Sortsi raba), kuid soostunud on ka
voortevahelised nõod – seda kas täielikult või ainult järvede kaldaalal.
Toiterikaste nõlvavete mõjul on voortevahelised sood enamasti kõik eutroofses,
madalsoo arengufaasis. Metsasus on suurem valla lääneosas, metsad paiknevad
ka voorte nõlvadel ja nõgudes. Palamuse vallas on 2006.a. seisuga
riigimetskondade hallata 3820 ha, sellest RMK Pikknurme metskond 2619 ha,
RMK Laiuse metskond 603 ha ja Luua Metsanduskooli õppemetskond 598 ha.
Pikknurme metskonna Visusti metsandikust on ca 94% metsamaa, puistus 53%
lehtpuid (peamiselt kask) ja 47% okaspuid (peamiselt kuusk). Metsad kuuluvad
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tulundusmetsa kategooriasse ja nende keskmine boniteet on 2,3. Laiuse
metskonnas on enim kaske (40%) ja kuuske, puistute keskmine boniteet on 2,7.
Luua
Metsanduskooli
õppemetskond
moodustus
endise
Kaarepere
Sovhoostehnikumi metsade ja neile 1997.a. liidetud endise Kaiavere metskonna
Jõgeva maakonda jäävast osast. Palamuse valda jäävas metskonna osas on
valdavaks lehtpuupuistud (48%).
Põhjavesi on Palamuse valla territooriumil valdavalt hästi kaitstud, reostuskaitstus
väheneb läänesuunas, kus põhjavesi on keskmiselt kaitstud. Täielikud andmed
Palamuse valla põhjaveevarude kohta puuduvad, uurimus on olemas Palamuse
aleviku ja seda ümbritseva ala kohta. Põhiliselt kasutatakse Palamusel
Kvaternaari ja Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi põhjavett, sest nende
all lasuvad põhjaveekogumid jäävad kasutamiseks liialt sügavale (ca 290-428 m).
Kvaternaari põhjaveekogumi põhjavesi toitub sademetest ja on surveta,
põhjaveetase lasub tavaliselt 1-3 m sügavusel maapinnast, kohati 10-20 m.
Madalamatel aladel (jõgede orud) on täheldatud ka ülevoolu ca 5 m. Samas võib
suveti intensiivse aurustumise ajal põhjaveetase oluliselt alaneda ja kaevud
kuivada. Veekiht on veerikkam sügavamal esinevast Siluri-Ordoviitsiumi
põhjaveekogum ligikaudu 10 korda. Põhjavesi on HCO3-Ca-Mg-tüüpi, mage.
Palamuse asula kohal on põhjavesi ka looduslikult nõrgalt kaitstud, reostus
maapinnalt
võib
kergelt
põhjavette
sattuda.
Siluri-Ordoviitsiumi
põhjaveekogum koosneb Siluri ja Ordoviitsiumi veekihtidest. Siluri põhjavesi on
surveline ja põhjaveetase jääb Palamuse aleviku ümbruses maapinnalt 5-10 m
sügavusele. Põhjaveetasemed alanevad kirde-edela suunas, kõrgeimad
absoluutväärtused on seotud kohalike kõrgendikega. Siluri veekiht ei ole
Palamuse aleviku territooriumil ega ka selle ümbruses eriti veerikas. Veekihi
põhjavesi on mage, HCO3-Ca-Mg-tüüpi. Ordoviitsiumi lokaalset veekihi suure
lasuvussügavuse, vähese veeandvuse ja kõrge kloorisisalduse tõttu Palamuse
aleviku alal ei kasutata. Töötavaid puurkaeve on vallas 15.
Palamuse valla territooriumil paiknevad 7 kohaliku tähtsusega maardlat. Hetkel
ei tööta vallas ühtegi karjääri/maardlat.
Tabel 20. Kruusliiva-, liiva-, savi- ja turbamaardlad Palamuse vallas
Jrk.

Objekti nimi

nr.

Maardla
liik

Varu

Pindala

m3

ha

Märkused

1.

Ehavere

kruusliiv

250 000

8,8

Prognoosvaru

2.

Soomevere

kruusliiv

9 847 000

65

Reservvaru

3.

Pikamäe

kruusliiv

1 000

2

Reservvaru

4.

Müta

liiv

4 470 000

34

Reservvaru

5.

Uus Tee

savi

50 000

6

Prognoosvaru

6.

Visusti

turvas

4 475 000
t

1231

Reservvaru

7.

Kuremaa

turvas

117 000 t

43

Reservvaru

Palamuse vallas asub pool Soomevere maardlast, teine pool asub Jõgeva vallas.
Maardlat haldab AS Vooremaa Teed. Pikamäe ja Müta maardlad on
rekultiveeritud. Uus Tee maardla savi on võimalik kasutada väiketootmises
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valikulise kaevandamisega (limnoglatsiaalsed liivsavidega 6 ha maa-alal
paksusega ca 1 m). Savi on kasutatud keraamiliste toodete valmistamiseks.
Pikkjärve maardlas on järvemudalasundi pindala 57 ha, keskmine paksus 2,8 m
ja reservvaru 712 000 m3; Prossa järve maardla järvemudalasundi pindala on 31
ha, keskmine paksus 3,3 m ja varu 419 00 m3. Järvemuda saab kasutada
põllumajanduses, meditsiinis ja keemiatööstuses. Vooremaal leiduv muda sobib
hästi väetiste valmistamiseks. Vallas on järvemuda vähe uuritud ja tootmist pole.
Kasutatud andmed:
Eesti Loodus, A.Raukas
ÜVK arengukava 2005-2017
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
Riigimetsa Majandamise Keskuse andmed
Jõgevamaa metsad 1918-1998, Jõgeva Metsaselts 1998

2.6.2 Veekogud
Palamuse valla jõed kuuluvad Suur-Emajõe jõgikonda, suurimateks on oma
ülemjooksul valda läbivad Amme ja Laeva jõgi. Laeva jõgi voolab läbi metsade ja
hajaasustusega piirkonna, Amme jõgi läbib Palamuse aleviku, kus jõele on
rajatud kaks paisjärve. Ka Nava ojal Pikkjärve külas ja Kõlaojal Kudinas on
säilinud paisjärv.
Järved kuuluvad Kõrg-Eesti eutroofsete järvede valdkonda. Vooremaale
iseloomulikult asuvad järved voortevahelistes nõgudes, järved on loode-kagusuunalised, väljavooluga kagust. Palamuse valla piires paiknevad 5 järve:
Kuremaa, Prossa, Pikkjärv, Ilmjärv ja Kudina paisjärv. Vallaga piirnevad 2
järve: Kaiavere ja Raigastvere järv. Nimetatuist Pikkjärv, Ilmjärv, Prossa
järv,
Kaiavere
ja
Raigastvere
järv
kuuluvad
Vooremaa
maastikukaitsealasse.
Tabel 21. Valla seisu- ja vooluveekogud
Pikkus
Nimi
(km)
Vooluveekogud
Prossa kraav
2
Kupu kraav
4,5

Valgala
(km2)

Veekogu, kuhu
suubub

7,3
9,5

Amme jõgi
Amme jõgi

Nava oja

20

64,9

Elistvere järv

Laeva jõgi

48

283

Emajõgi

Amme jõgi
Kassinurme
peakraav

59

501

6

9,1

Emajõgi
Kaarepere
Pikkjärv

Kõlaoja oja

12

27,2

Kaiavere järv

8
4
5

17,6
6,1
6,6

Kullavere jõgi
Kuremaa järv
Laeva jõgi

15
6
6
10

66,6
19,8
12,5
22,5

Papijärv
Pedja jõgi
Pedja jõgi
Pedja jõgi

Imukvere jõgi
Toovere kraav
Visusti oja
Uhmardu jõgi
Puustuge oja
Roometi oja
Kurgoja oja

Märkus

avalikult kasutatav
veekogu
avalikult kasutatav
veekogu
avalikult kasutatav
veekogu

avalikult kasutatav
veekogu
avalikult kasutatav
veekogu

avalikult kasutatav
veekogu
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Seisuveekogud
Pindala
(ha)
Prossa järv
Ilmjärv

24,1
2,4

Kaiavere järv
Kaarepere Pikkjärv
Kudina paisjärv
Kuremaa järv

246,7
55,4
3,4
397,5

Raigastvere järv
Palamuse paisjärv
Palamuse
veskijärv
Pikkjärve paisjärv
Ehavere paisjärv

246,7
0,7
1,5
2,4

Märkused
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu, piirnevad
vallaga
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu, piirnevad
vallaga
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu
avalikult kasutatav veekogu
Planeeritav paisjärve taastamine

Kuremaa järv on valla suurim: pindalaga 397,5 ha, suurim sügavus 13,3 m ja
keskmine sügavus 5,7. Järve lähim ümbrus on enamasti madal, uhtliivadest
pinnakattega, tugevasti soostunud. Järve kaldad on enamasti liivased, loodekaldal
Kuremaa asula juures on tehisliivarand. Kalda lähedal on järve põhi enamasti
liivane. Järv on nõrga läbivooluga, väljavool toimub järve kagusopist Amme jõe
kaudu Kaiavere järve. Kalastik on liigirikas, järv on haugi–latika tüüpi järv
keskmise produktiivsusega kuni 20 kg kala hektarilt aastas. Järve on asustatud
angerjat nii Nõukogude ajal kui ka Eesti Vabariigi ajal. Omab tähtsust kutselisel
kalapüügil.
Seoses Kuremaa asula reoveepuhasti rekonstrueerimise ja põllumajandusliku
reostuse vähenemisega järve valgalal võib oodata järve reostuskoormuse
vähenemist. Järve tasapind on aastatega alandatud 1,5 m võrra. 1986.a. Amme
jõel valminud veeseisuregulaator ei täida loodimisvea tõttu oma ülesandeid. Järve
idakaldal asuvates magistraalkraavides elutseb rohkesti kopraid. Vaatamata
intensiivsele küttimisele ei ole nende arv Kuremaa järves ja seda ümbritsevatel
aladel oluliselt vähenenud.
Pikkjärve (Kaarepere Pikkjärv) pindala on 55,4 ha, suurim sügavus 3,7 m ja
keskmine sügavus 2,3 m. Järve edelakallas on põllustatud, kirdes kerkib kallas
järsult ja on kaetud metsaga, mujal on kallas madal või laugjas, mudane, paiguti
ääristatud õõtsikutega. Järve põhja katab fosforirikas paks mudakiht. Vesi
vahetub järves 4,4 korda aastas. Järvest voolab läbi Nava oja. Järv on kogrelinaski tüüpi, produktiivsus on kuni 35 kg kala ha-lt aastas. Kalastik on
mitmekülgne. Järve on tugevasti mõjutanud Pikkjärve asula, samuti kohalike
farmide veekaitseliselt halb olukord pikkade aastate jooksul ja põllumajanduslik
tegevus valgalal. Järv kasvab kinni.
Prossa järve pindala on 24,1 ha, suurim sügavus 4,2 m, keskmine sügavus 2,2
m. Järv paikneb Palamuse valla keskosas Luua mõisa lähedal. Järve kaldad on
mudased või soised, üksnes idaosas on veidi liivakallast. Järve põhjas on enam
kui 1,5 m mudakiht. Järve toidavad sinna suubuvad kraavid ja kirdekaldal asuvad
allikad, järvest voolab välja Kohina oja. Vesi vahetub 1,8 korda aastas, külmadel
talvedel jääb järv ummuksisse, mille tõttu teatud kalaliigid on vähenenud või
kadunud. Järve vett kasutatakse Luua arboreetumis kastmiseks.
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Jääsulavete voolusängis asuva Ilmjärve pindala on 2,5 ha, suurim sügavus 6,2
m ja keskmine sügavus 4,2 m. Toitumine põhja– ja kaldaallikatest. Järve
edelaotsast voolab välja Konnaoja, mis suubub Laeva jõkke. Vesi on keskmise
läbipaistvusega
(2,5–2,7m),
talvine
hapnikurežiim
on
ebarahuldav.
Punktreostusallikad puuduvad, mõningane reostus võib pärineda lõunapoolsel
küljel asuvatelt põldudelt. Järv on eraomandis. Järve ümbritsev liigirikas
madalsoo on kasvukohaks mitmetele haruldastele taimedele, omab tähtsust
veelindude pesitsus– ja puhkepaigana. Ala vajab geobotaanilist uuringut.
Raigastvere järv (111,4 ha) asub küllaltki järsunõlvaliste voorte vahel kitsas
nõos. Järve voolab Prossa ja Pikkjärvest vett toov Nava oja (sobiv elupaik
jõevähile), väljavool toimub lõunaosas Elistvere jõe kaudu. Kaiavere järve
(246,7 ha) loodetippu suubub Kuremaa järvest väljuv Amme jõgi, mis voolab ka
kaguosast välja Elistvere järve. Kaiavere järv on Vooremaa järvedest kalarikkaim
keskmise produktiivsusega 25 kg kala ha/aastas. Järv on haugi–latika tüüpi.
Järve on asustatud angerjat nii Nõukogude ajal kui ka Eesti Vabariigi ajal. Omab
tähtsust kutselisel kalapüügil.
Veekogude probleemiks on põllumajandusliku päritoluga reostus, mis
kiirendab veekogude eutrofeerumist. Amme jõgi läbib ka aktiivsemalt
kasutatavaid
maid,
mis
suurendab
vee
reostusohtu.
Järvede
turismimajanduslikku väärtust vähendab ka ebapiisav heakorrastatus. Vaated
ning ligipääsud veekogudele on võssa kasvanud.
Kasutatud andmed:
Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse, Tallinn. 1977.
ÜVK 2005-2017
Kask, I. 1965. Jõgeva rajoonis. Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud koduuurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965.a.
Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)

2.6.3 Taimestik, taimkate
Geobotaaniliselt (Laasimer 1958 järgi) kuulub Palamuse Ida-Baltikumi
geobotaanilisse allprovintsi, milles omakorda Ida-ja Kesk-Eesti kuusikute ja
kuuse-segametsade rajoonis Vooremaa allrajooni.
Kuna Vooremaa jaotub piklikeks kõrgendikeks ja nendevahelisteks niisketeks
nõgudeks, kohati jääjärve- ja moreentasandikeks, vahelduvad piirkonnas
erinevad mullaliigid ja kasvukohad. Voortel tekkinud paigastikke saab voori
moodustavate setete ja muldade lähtekivimite karbonaatsuse järgi jagada kaheks
alltüübiks:



Karbonaatse kattega voorestik
Vähekarbonaatse kattega voorestik

Karbonaatse kattega voorestikus Vooremaa lääne- ja loodeosas esinevad
voorte lagedel leostunud ja leetjad mullad või näivleetunud mullad, põllustatud
nõlvadel on kohati erodeeritud mullad, millele järgnevad nõlvajalamil
pealeuhtelised ehk deluviaalmullad, kus huumusehorisont on enamasti 25-40 cm.
Tüüpilised on salumetsad (sinilille- ja naadikuusikud, samuti segametsad),
vähemal määral laanemetsad (jänesekapsakuusikud). Salumetsad on liigirikka
puurinde ja põõsarindega lehtpuumetsad, mis on enamasti põllustatud või
asendunud kuusikute ja kuuse-segametsadega, mistõttu alustaimestikus leidub
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ka jänesekapsast, kolmissõnajalga. Viimastel aastakümnetel on kultiveeritud
männikuid, kasvab ka looduslikult kujunenud sekundaarseid kaasikuid. Aruniitusid
esineb voortel vähestel aladel, sest voored on enamasti suuresti põllustatud.
Voortevahelistele nõgudele on iseloomulikud küllastunud turvastunud mullad,
ning nendes kasvavad segametsad, kuid ka madalsookaasikud, kuivendatud
aladel ka kuusikud, kohati pajustikud. Nõgude äärealadel on soostunud metsad
(angervaksakaasikud ja kuusikud). Niiskes või märjas deluviaalvööndis kasvab
hall-lepikuid.
Vähekarbonaatse kattega voorestikus on voorte lagedel enamasti
punakaspruunil moreenil tekkinud näivleetunud, vähemal määral gleistunud
leetjad mullad. Voorte nõlvadel on nõrgalt erodeeritud näivleetunud mullad.
Laanemetsi on selle alltüübi paigastikes enam kui salumetsi, eristuvad
jänesekapsa- ja jänesekapsa-mustikakuusikud. Sellised voorestikupaigastikud on
iseloomulikud Vooremaa idaosale.

Kasutatud andmed:
Eesti maastikud. 2005 I. Arold
Eesti loodus. 1995 A. Raukas

2.6.4 Roheline võrgustik
Rohelise võrgustiku moodustavad tugialad (laiaulatuslikud kompaktsed vähe
häiritud metsa- ja sooalad) ning koridorid (tugialasid ühendavad ja nende
toimimist toetavad vahelduva laiusega alad). Tugialad ja koridorid jaotuvad kas
riiklikeks, piirkondlikeks või kohaliku tähtsusega tugialadeks ja koridorideks.
Tabel 22. Võrgustiku elementide tasandid ja kriteeriumid
Rohelise
võrgustiku
tasand
Riigi
Piirkondlik
Kohalik

Vaadeldava
tugiala
läbimõõt

Ribastruktuu- Tugiala (koridori)
ride läbimõõt
indeks

25… 50 km

10…20 km

T1 (K1)

5…25 km
1…5km

2…10 km
300…2000m

T2 (K2)
T3 (K3)

Eesti 2010
tasand
Rahvusvaheline
tasand
Riigi tasand
Mikrotasand

Jõgeva
maakonnaplaneeringu
“Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” järgi valla territooriumil riikliku tähtsusega tugialad
puuduvad (T1).
Vallas asub osaliselt piirkondliku tähtsusega tugiala (T2): Kassinurme Tammiku tugiala (Jõgeva, Palamuse, Tabivere vald).
Kohaliku tähtsusega tugialad (T3), mis paiknevad osaliselt või täielikult valla
territooriumil on:





Sortsi tugiala Palamuse vallas asub valla lääneosas Visusti küla lähedal
Sortsi raba piirkonnas
Varbevere tugiala Palamuse vallas asub Palamuse alevikust idas
Kuremaa - Järvepera tugiala Palamuse ja Jõgeva vallas moodustab
Kuremaa järv ja selle idakallas kuni Toovereni
Imukvere - Tuulavere tugiala asub Palamuse, Saare ja Torma vallas,
Palamuse valla piiridesse jääb ala Imukverest ja Roniverest põhjapool.
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Piirkondlikud rohelised koridorid (K2) kulgevad Visustist lääne pool
Kassinurme-Tammiku tugiala (T2) ja Sortsi tugiala (T3) vahel, kust edasi
Tabivere vallas asuvasse Altnurga-Koogi tugialasse (T2); kahelt poolt Kuremaa
järve Vanavälja-Luua-Otslava suunal ja Järvepera-Varbevere-Rahivere suunal,
kust edasi Saare valla Saarjärve tugialale. Kohalikud rohelised koridorid, mis
ei kattu piirkondlike koridoridega, kulgevad Sortsi tugialalt Nava külani,
Kassinurme-Tammiku tugialalt Nava külani Visustist ida pool ning EhavereVaidavere kaudu Saarjärve tugialale.

Joonis 7. Palamuse valla roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud (väljavõte
teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”)
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2.6.5 Väärtuslikud maastikud
Palamuse vallas on pikaajalise asustuse ja põllumajandusliku maakasutuse
tulemusena tekkinud omapärased ja säilitamist väärivad kultuurmaastikud.
Jõgeva
maakonnaplaneeringu
“Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” alusel on toodud Vooremaa väärtusliku maastikuna üldises
tähenduses.
Maakondliku tähtsusega väärtuslikuks maastikuks on vallas Palamuse,
Änkküla, Luua (ID 4) - Palamuse Püha Bartholomeuse kirik on Mandri-Eesti
vanim kirikuaiaga kivikirik (1234). Pargis asus vaatamisväärsusena u 250 aastane
tamm, murdus sügistormiga. Samas kõrval Amme jõe ääres asub Palamuse vana
koolimaja. Änkküla, mis jääb Palamusest loodesse, Kuremaa järve lõunakaldale,
on väärtuslik oma asustuse poolest: säilinud on sajandialguse talustruktuur ja
maakasutus. Objektidest kuuluvad siia Palamuse park, Palamuse kirik,
Kihelkonnakooli hoone, Luua mõis ja park. Antud maastiku väärtused on
kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus, üksikobjektide kogum,
assotsiatiivsed), rekreatsioonilised, identiteediväärtus, esteetiline.
Toovere (ID 11) – Toovere on ajalooline korras funktsioneeriv ridaküla, kus
põllud jäävad ühele ja majad teisele poole teed. Toovere küla põllul PalamuseJärveotsa-Kuremaa tee ääres kivikalme “Kivimägi”. Toovere küla ja kivikalme
situatsiooniplaan peegeldab vanema rauaaja asustuskompleksi paiknemist: asula
voore alumisel veerul soise rohumaa või järve ääres, selle taga põllud ja põldude
tagumises otsas kalmed. Kaitseobjektideks: kivikalme (arheol.) ja asulakoht
(arheol). Väärtused: kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus).
Piirkondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud, mida iseloomustavad
vanad talumaastikud, kus on maaparandustöid rakendatud suhteliselt vähe on
Praaklima, Raigastvere järve vana asustusstruktuur ja haritud põllud (ID
22). Kaitseobjektiks siin on maa-alune kalmistu “Järve kalme”. Väärtuseks
kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus), esteetilised,
rekreatsioonilised.
Eraldi võib maakonnaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” järgi välja tuua ka kõrge viljelusväärtusega maad,
mille boniteet on vähemalt 50 punkti ning millel on oluline jätkata senist
põllumajanduslikku kasutamist. Sellisteks piirkondadeks on vallas VisustiMullavere,
Mullavere-Praaklima-Kaiavere,
Änkküla-Palamuse-Kivimäe
ja
Järvepera-Eerikvere.

2.6.6 Kaitstavad ja tähelepanu vajavad alad ja objektid
Palamuse valla territooriumil asub Vooremaa maastikukaitseala, mis kuulub
Euroopa kaitsealade võrgustikku Natura 2000. Vooremaa maastikukaitseala
kaitse-eesmärgiks
on
Vooremaa
maastikule
tüüpiliste
suurvoorte,
pärandkultuurmaastike, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse. Vooremaa maastikukaitsealasse
kuuluvad Prossa, Pikkjärv ja Ilmjärv valla territooriumil, samuti osaliselt Tabivere
vallas asuvad Raigastvere ja Kaiavere järv ning nende vahele jääv ala Praaklima,
Mullavere, Sudiste, Nava, Ehavere, Pikkjärve Luua ja Kaiavere külas.
Maastikukaitseala piir vallas kulgeb piki Luua-Pikkjärve teed, Pikkjärvest lõuna
suunas piki Jõgeva-Tartu maanteed ning ida poolt piki Luua-Ehavere-Pataste
teed. Vooremaa maastikukaitseala on hetkel uuendamata kaitse-eeskirjaga ala
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(2006.a. jaanuari seisuga). Vooremaa Natura 2000 loodusalasse kuuluvad
Kaiavere järv, Raigastvere järv, Prossa järv, Pikkjärv ja Ilmjärv. Prossa ja
Pikkjärv kuuluvad ‘3140 Bentiliste mänd-vetikakooslustega (Chara spp.)
kalgiveelised vähe- kuni kesktoitelised vee-kogud’ elupaigatüüpi. Need on
suhtelised toitevaesed, kuid üsna rikkad lahustunud aluste (leeliseliste ainete)
poolest; pH sageli 6-7; enamasti väga selge, sinise kuni roheka veega veekogud.
Nende saastamata veekogude põhi on kaetud mändvetikate vaibaga.
Põhjamaades kuuluvad sellesse tüüpi ka väikesed karbonaatiderikkad vähe- kuni
kesktoitelised järvelubja setetega järvikud, mille tihedas mändvetikatest
taimkattes domineerib Chara strigosa; sageli on need veekogud ümbritsetud
madalsoo või rabaga. Prossa järves on liigikaitselt oluline laiujur (Dytisurus
latissimus).
Kaiavere, Raigastvere ja Ilmjärv kuuluvad ‘3150 Penikeele- ja klibukakooslustega
(Magnopotamion ja Hydrocharition) looduslikult rohketoiteliste järvede’
elupaigatüüpi. Sellesse elupaigatüüpi kuuluvad veekogud, mis on halli kuni
sinirohelise sogase veega, väga rikkad lahustunud aluste (lubja) poolest; pH on
tavaliselt üle 7. Taimestu koosneb veepinnal ujuvatest klibukooslustest või –
sügavama ning avatud veekogu puhul – penikeelekooslustest. Kaiavere ja
Raigastvere järves tuleb säilitada hingi (Cobitis taenia) elupaik.
Kaitsealused liigid
Valla territooriumil on järgmiste kaitsealuste liikide elupaigad ja kasvukohad:
I kategooria:
- Rhodotus palmatus (võrkheinik), 1 kasvukoht
- Polystichum lonchitis (odajas astelsõnajalg), 2 kasvukohta
- Aquila pomarina (väike-konnakotkas), 4 püsielupaika
- Haliaeetus albicilla (merikotkas), 1 püsielupaik
II kategooria:
- Cypripedium calceolus (kaunis kuldking), 10 kasvukohta
- Listera cordata (väike käopõll), 2 kasvukoht
- Tetrao urogallus (metsis), 2 püsielupaika
- Myotis daubentoni (veelendlane), 2 elupaika
- Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir), 1 elupaik
III kategooria:
- Skeletocutis odora (taiga-peenpoorik), 1 kasvukoht
- Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp), 1 kasvukoht
- Dactylorhiza maculata (kuradi-sõrmkäpp), 2 kasvukohta
- Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip), 3 kasvukohta
- Huperzia selago (harilik ungrukold), 9 kasvukohta
- Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur), 17 kasvukohta
- Orobanche pallidiflora (ohakasoomukas), 1 kasvukoht
- Platanthera bifolia (kahelehine käokeel), 3 kasvukohta
- Ulmus laevis (künnapuu), 3 kasvukohta
- Listera ovata (suur käopõll), 1 kasvukoht
- Goodyera repens (roomav öövilge), 2 kasvukohta
- Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp), 1 kasvukoht
Vallas on vääriselupaikasid, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poolt inventeeritud
poollooduslikke kooslusi.
Vastavalt Keskkonnaministri 13.01.2005. aasta määrusele nr
püsielupaikade kaitse alla võtmine” asub Palamuse vallas:
 Sortsi püsielupaik, Palamuse vallas Visusti külas;
 Visusti püsielupaik, Palamuse vallas Visusti ja Kassivere külas.
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Palamuse valla territooriumil asub 6 looduskaitsealust parki, 3 põlispuud, 1
rändrahn, 2 arboreetumi ja 4 maastiku üksikelementi. Osaliselt jääb valla
territooriumile ka Söe arboreetum, valla põhjapiiril asub Kuremaa järveäärne
puhkeala.
Tabel 23. Palamuse valla territooriumil asuvad looduskaitseobjektid
Jrk.

Objekti nimetus

Pindala

Asukoht

Märkused

1.

Luua park

19,1 ha

Luua küla

Tähistatud,
korrastatud,
osaliselt eramaa.

2.

Kudina park ja puiestee

7,5 ha

Kudina küla

Tähistatud,
korrastatud,
põhiliselt eramaa.

3.

Palamuse kirikupark

3,7 ha

Palamuse alevik

Tähistatud,
korrastatud,
osaliselt koguduse maa.

4.

Pikkjärve park

6,6 ha

Pikkjärve küla

Tähistamata, korrastamata.

5.

Visusti mõisa park

4,3 ha

Visusti küla

Tähistamata, korrastamata,
eramaa.

6.

Imukvere parkmets ja
puistud

5,5 ha

Imukvere küla

Tähistatud, korrastamata.

7.

Kuldkollane
kuusk;
kuldokkaline kuusk,

H=23 m

Vanavälja küla

Heas seisus. Eramaal.

Luua lehis

H=33 m

Luua park

Rahuldavas
tähistatud.

Imukvere

Rahuldavas
seisus,
tähistatud, kahest ladvast
üks on murdunud. Eramaal.
Eramaal,
korrastamist.

nr.

8.

Ü=1,26 m

Ü=3,97 m
9.

Imukvere tamm

H=25 m
Ü=5,34 m

10.

Viruorg

2 ha

Amme
jõe
org
muuseumi
juurest
1,5 km allavoolu

11.

Künnapuude loodusliku
leviku ala

0,7 ha

Luua Metsanduskooli
maal kv.24 er.5

12.

Põõsaskaskede
tuulepesakuuskede
haljasala

ja

0,36 ha

Luua
Talu

13.

Põõsaskaskede
tuulepesakuuskede
haljasala

ja

4,4 ha

14.

Luua arboreetum

8,5 ha

15.

Kalevipoja lingukivi

9,0x
2,3 m

7,9x

küla,

Nigula

seisus,

vajab

Eramaal.

Luua küla

Tähistatud.

Prossa järvest ca 40
m loodes

Tähistatud, korrastatud.

Osaliselt Palamuse vallas,
tähistatud.

ü=24,7 m
16.

Söe arboreetum

114 ha

Puurmanni
Palamuse vald

17.

Kuremaa
puhkeala

21 ha

Jõgeva vald

Piirneb Palamuse vallaga.

18.

Vooremaa
maastikukaitseala

9882 ha

Palamuse, Tabivere
ja Tartu vallas

Palamuse vallas 3225 ha,
tähistatud.

järveäärne
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Ürglooduse raamatusse kantud objektid vallas on Kuremaa järv, Pikkjärv,
Pikkjärve konglomeraatrahn, Raigastvere järv, Kudina puhandusorg, Rahivere soo
ja Kaiavere järv.
Luua park on üks ilusamaid inglise stiilis parke Vooremaal. Praeguses suuruses
on park rajatud 1790–1820 vabakujulisena, 1893. aasal muudeti pargi
rekonstrueerimisjooniste alusel oluliselt teedevõrku. Luua Pargil on suur
dendroloogiline väärtus - ca 150 taksoni puid-põõsaid. 1831.a. mõisaomanikeks
saanud Oettingenid tõid oma sagedastelt reisidelt kaasa palju puude-põõsaste
istikuid, osa istikuid kasvatati kohapeal kaasa toodud seemnetest. Praegu on park
suhteliselt hästi hooldatud.
Botaaniliselt ainulaadne on Luua künnapuude loodusliku leviku ala, kus
künnapuu on andnud looduslikes tingimustes järglasi. 0,7 ha suurusel alal kasvab
rohkesti erivanuselisi künnapuid.
Luua arboreetum on üks väärtuslikemaid looduskaitseobjekte Vooremaal. Selle
rajamist alustati
1952.a. Esialgu rajati arboreetum taimegeograafiliste
põhimõtete järgi. Taimed koondati 5 erinevasse osakonda. 8,5-hektarilise
pindalaga kollektsioonis on ca 800 erinevat taksonit puid ja põõsaid.
Arboreetumis kasvavad paljud Eestimaal kõige vanemate eksootiliste puuliikide
isendid.
Arengueeldused:
Vooremaa järved ja omapärane maastik võimaldavad turismi ja
puhketeenuse arendamist
piirkonna küllaltki viljakad põllud võimaldavad erinevaid kultuure
kasvatada
Kitsaskohad:
põllumajandusest tulenev veereostus (veekogude eutrofeerumine)
järvede ääres on heakorrastatus halb
Kasutatud andmed:
U. Astel. Palamuse valla üldplaneeringu lähteülesanne. 2004.
Jõgevamaa Loodus, Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2004
Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
Maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused" 2004

2.6.7 Keskkonnaprobleemid
Tööstussektori poolest vallas olulisi reostajaid ei ole. Põhilised reostusallikad on
seotud
põllumajandusliku
tootmise
ettevõtetega.
Arvestades
valla
põllumajanduslikku tausta ja valla piiridesse jäävat Vooremaa maastikukaitseala,
mis kuulub Euroopa kaitsealade võrgustikku Natura 2000, on oluline pöörata
tähelepanu veekaitsele.
Vee erikasutusluba vallas on järgmistel asutustel: Jõgeva Maaparandusbüroo, FIE
Raul Orav, OÜ Carmex Invest, AS Evemar OÜ Puidukaubandus Palamuse
Vallavara ja OÜ Kaarepere Soojus. Välisõhu saasteluba on AS-il Termox.
Potentsiaalne reostusallikas on OÜ Puidukaubanduse kütusehoidla Palamuse
puurkaevu lähedal. Suurimaks ohuks põhjaveele on mittekorras reovee
kogumiskaevud eramukruntidel.
Peamised reostusallikad:
o Suurfarmid - sõnnikuhoidlad ei vasta keskkonnanõuetele
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OÜ Puidukaubanduse Tiidu suurfarm Palamusel (lõpetab tegevuse
ning asendub lamba- ja kalakasvatusega, mistõttu muutub
tootmise iseloom);
AS Evemari Aruküla suurfarm Kaareperes (ülepumpamisjaam
töötab häiretega);
AS Evemari Kaiavere farm;
Carmex Invest OÜ sigalakompleks Palamusel: läga, hais
o OÜ Puidukaubanduse garaažid ja töökojad Palamusel;
o OÜ Puidukaubanduse kütusehoidla
Luua puhastusseadmed
Sõnnikuhoidlate seisukord ja mõju vajab eraldi uuringut hindamaks, kas
täidetakse Vabariigi Valituse määruses nr 288 “Veekaitsenõuded väetise- ja
sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude
väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” toodud nõudeid.
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LISA 1
Arheoloogiamälestised
Obj.

Objekti nimetus

Ajastu

Objekti asukoht

Linnamägi (“Kalevipoja
säng”)

II-a-tuh.

Ehavere küla, Saare talust 300 m Lääneedelas, kaldamäe talust 250 m edelas,
Amme jõest 50 m lõuna pool metsas

Asulakoht

II-a-tuh.

nr.
9271

9270

algus

I pool
9280

Asulakoht

IIa-tuh
I pool

9285

Kivikalme

I a-tuh.
I pool

Ehavere küla, Amme jõe idakaldal,
Ehavere veskist kuni 300 m Kivioja talu
pool, Ehavere “Kalevipoja sängi”
Kaarepere ( end. Aruküla ), Paju (
Puusta) pere, Uuetoa, Kitsa ja Araka
talude vahelisel alal, Tartu-Jõgeva
maanteest 140-350 m edela pool veneõigeusu kiriku, lasteaiast 100-200 m
lääne ja põhja pool
Nava küla, Pärtli talust 750 m ja
Pikkjärve kaguosast 500 m põhja-loodes,
Pikkjärvest 150 m kirdes, külavahetee
kirdeküljel

9284

Asulakoht

II a-tuh
algus

Nava küla, külatuumikust vahetult
loodes, üle Nava voore lae Pikkjärve küla
keskusse viiva tee ja Pikkjärve vahel,
kivikalmest nr 528 250-400 m kagus (
120 x 200 m ala )

9289

Kivikalme

I a-tuh

Pikkjärve küla, Tartu-Jõgeva raudtee ja
Pikkjärve-Visusti tee ristumiskohast 120
m ida-kagu suunas

I pool
9290

9306

Maa-alune kalmistu

II a-tuh

(“Järve Kalme”)

I pool

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9286

Kivikalme

I a-tuh
lõpp

9288

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9294

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9295

Asulakoht

I a-tuh;
II a-tuh

Praaklima küla, Kalme talust 500 m kagu
suunas, Otsa talust 150 m ida-kirde pool
voore harjal
Visusti küla, Alttoa, Mäeltoa, Vanatoa ja
Veskitoa taludest kuni 200 m lääne pool,
kahel pool laeva jõge, orundi äärel ( 100200x500 m )
Nava küla, Sõnni talust 330 m põhjakirde pool, kivikalmest nr 528 320 m
lääne pool
Pikkjärve küla, vanast meiereist 100-300
m lõuna pool, Pikkjärve voolavast ojast
kuni 100 m läänes ( 100x200 m ala )
Toovere küla, Kuremaa-Toovere teest
150 m läänes, Nigula, Aia-Hanso ja Prii
talude maadel, Palamuse-Varbevere teest
200-500 m põhjas ( 100x250 m ala )
Toovere küla, Toovere-Kuremaa teest
kuni 100 m läänes, Silla, Mando Ja Küüra
talu hoonete ümbrusese ja maadel

I pool
9299

Kivikalme

I a-tuh

(“Kirikuase”, “Rootsi

I pool;

Vaidavere küla, Kõrve pere hoonest 150
m idas
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kalme”)

II a-tuh
algus

9297

Kivikalme

I a-tuh
I pool

9298

Kivikalme

I a-tuh
I pool

9300

Kultusekivi

I a-tuh
e.m.a.

9301

Ohvriallikas

Asulakoht

Maa-alune kalmistu

Vaidavere küla, Paaveli talust 30 m
läänes, kõrve talust 550 m loodes,
Vaidavere kruusakarjäärist 150 m idas,
karjääri viivast teest 50 m põhjas
Vaidavere küla, Kõrve talust 200 m
loodes, võsastunud Kudina orus,
Kõlajõest 9 m põhjas, kahe turbaaugu
vahel, vana kiviaseme idakaldal

II a-tuh

Vaidavere küla, Tarto talust 100 m
läänes, 200 m idas, Vaidavere voore
põhjaserval, külateest 100 m põhjas (
350x100 m ala )

I pool
9303

Vaidavere küla, Luha talu maadel, Tarto
talust 900 m kagus, põllu sees metsasel
söödilapil

II a-tuh

(“Silmaallikas,
“Kärsaallikas”)
9296

Vaidavere küla, Nolgu talust 200 m
edelas, Tarto talust 250 m loodes

13.-18.
saj.

Varbevere küla lääneserval, Sepa B talust
40 m läänes, Varbevere-Süvalepa teest
400 m lääne-edelas, madalal võsastunud
künkal

9304

Pelgupaik (“ Varbevere
kants”, “Kõrtsi kants”)

II a-tuh

Varbevere küla lääneserval, Sepa A talust
20-100 m loodes, Palamuse-Roela teest
450 m lõunas, Varbevere-Süvalepa teest
500 m läänes

9302

Asulakoht

II a-tuh

Varbevere küla, Varbevere kaupluse ja
bussipeatuse juures Palamuse-Varbevere
teest kuni 150 m lõuna pool,
Juhandrahva talu hoonete all ja kuni 200
m idas, suurest kuivatist kuni 100 m
loodes, põhjas, kirdes (150x200 m ala )

I pool

9283

Asulakoht

II a-tuh
I pool

Kärksi küla, Pilli ja Lallu talust kuni 200
m lääne ja edela pool

9269

Ohvrikivi

II a-tuh

Eerikvere küla, vahi talust 250 m kirdes,
põllu servast 40 m läänes, võsas

9268

Asulakoht

II a-tuh

Eerikvere küla, Palamuse-Saare teest
250 m lõunas, Kruusa talust kuni 120 m
läänes ja 150 m põhjas ( 130x 230 m ala
)

I pool
9273-

Kivikalmed

9279

I a-tuh
II a-tuh
algus

9272

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9281

Asulakoht
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II a-tuh

Järvepera küla, Palamuse-Varbevere
teest 50-250 m läänes, Kiisli karjamõisa
hoonetest kuni 500 m põhja ja 350 m
põhja-loode suunas
Järvepera küla, Posti ja Korvi talu
hoonete ümbrus, kuni 100 m lääne pool
külateed, O. Lutsu sünnikohast kuni
100m lääne ja lõuna poole ( 150x200 m
ala )
Kudina küla lääneosa, Saare-Palamuse
teest 50-300 m põhjas, Muinasmaa pere
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9282

Asulakoht

I pool

hoonetest 170 m loode ja põhja pool (
150x250 m ala)

II a-tuh

Kudina küla, mõisast 70 m läänes,
Palamuse-Saare teest 350 m lõunas

I pool
9287

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9291

Asulakoht

II a-tuh
I pool

9293

Kultusekivi

I a tuh
e.m.a.

Palamuse alevik, Kuremaa teest kuni 300
m lõunas, Amme jõest kuni 100 m
läänes, kirikust ja muuseumist 50-150 m
läänes ( 100x350 m ala )
Raadivere küla keskel, külateest kuni 150
m idas, Juhanirahva, Ivaski Ja Kangru
talu maadel, Raadivere voore serval (
150x250 m ala )
Süvalepa küla, Toomari talust 200 m
loodes, Saare-Palamuse teest 10 m
lõunas

9305

Rauasulatuskoht

3.-4. saj.

Toovere küla, Udu talu varemetest 100m
põhja-kirdes, Tõngi talust 150 m idas

9292

Asulakoht

II a-tuh

Süvalepa küla, Palamuse-Saare teest
kuni 150 m põhja ja 100 m lääne pool,
Süvalepa bussipeatusest 100-300 m idas,
Kooli ja Toomari talu hoonete vahel, Laari
talust kuni 200 m idas ( 200x350 m ala )

I pool

Arhitektuurimälestised
Jrk.

Reg.

Mälestise nimi

Asukoht

nr.

Nr.

1.

5845

Kaarepere ministeeriumikooli hoone

Kaarepere

2.

23957

Ehavere vesiveski varemed

Ehavere

3.

23958

Kaarepere mõisa ait-kuivati

Pikkjärve

4.

23959

Kaarepere mõisa park

Pikkjärve

5.

23960

Kaarepere raudteejaama peahoone

Kaarepere

6.

23961

Kudina mõisa peahoone

Kudina

7.

23962

Kudina mõisa park

Kudina

8.

23963

Luua mõisa peahoone

Luua

9.

23964

Luua mõisa park ja alleed

Luua

10.

23965

Luua mõisa kavaleridemaja

Luua

11.

23966

Luua mõisa sepikoda

Luua

12.

23967

Palamuse kirik

Palamuse

13.

23968

Palamuse pastoraadi peahoone

Palamuse

14.

23969

Palamuse pastoraadi ait

Palamuse

15.

23970

Palamuse vesiveski

Palamuse

16.

23971

Goldbergi villa Palamusel

Palamuse

17.

23972

Palamuse apteek

Palamuse

18.

23973

Saare mõisa tuuleveski

Rahivere

19.

23974

Visusti mõisa peahoone

Visusti
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20.

23975

Visusti mõisa park

Visusti

21.

23976

Visusti mõisa terrass ja pargitrepp

Visusti

22.

23977

Visusti mõisa valitsejamaja

Visusti

23.

23978

Visusti mõisa ait

Visusti

24.

23979

Visusti mõisa moonakatemaja

Visusti

Ajaloomälestised
Jrk.

Reg.

Mälestise nimi

Asukoht

nr.

nr.

1.

5840

Palamuse kalmistu

Palamuse

2.

5841

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Kudina

3.

5842

Palamuse kihelkonnakooli hoone

Palamuse

4.

5843

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Kaarepere

5.

5844

Kaarepere kihelkonnakooli hoone

Kaarepere

8.

5845

Kaarepere ministeeriumikooli hoone

Kaarepere

9.

5846

Kaarepere kalmistu

Kaarepere

10.

5847

Vabadussõja mälestusmärk

Kaarepere

11.

5848

Vabadussõja mälestussammas

Palamuse

Kunstimälestised
Jrk.

Reg.

Mälestise nimi

nr.

Nr.

1.

14173

Hauaplaat 14.saj. ( Vasalemma marmor )

Palamuse kirik

2.

14174

Hauaplaat 14.saj. (paas )

Palamuse kirik

3.

20251

Kroonlühter 24 tulega 19.saj. II pool ( pronks )

Palamuse kirik

4.

20252

Altar, J.D.Neuhausen, 1696 ( polükroomia, õli, puit
)

Palamuse kirik

5.

20253

Kantsel, J.D.Neuhausen, 1696 (polükroomia, õli,
puit )

Palamuse kirik

6.

20254

Kantsliuks, J.D.Neuhausen, 1696 ( polükroomia,
õli, puit )

Palamuse kirik

7.

20255

Veinikann, 19.saj. II pool ( messing, hõbetatud,
kuldamisjäljed )

Palamuse kirik

8.

20256

Veinikann, 19.saj. II pool ( messing, hõbetatud,
kuldamisjäljed )

Palamuse kirik

9.

20257

Kroonlühter 24 tulega, 19.saj. ( pronks,
messingplekk, kullatud )

Palamuse kirik

10.

20258

Kroonlühter, Nürnbergi töö, 19.saj. ( messing,
graveeritud )

Palamuse kirik

11.

20259

Seinalühter 3 tulega, 19.saj. ( pronks, messing )

Palamuse kirik

12.

20260

Seinalühter 3 tulega, 19.saj. ( pronks, messing )

Palamuse kirik
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13.

20261

Seinalühter 3 tulega, 19.saj. ( pronks, messing )

Palamuse kirik

14.

20262

Seinalühter 3 tulega, 19.saj. (pronks, messing )

Palamuse kirik

15.

20263

Zirandool 2 tulega, 19.saj. ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

16.

20264

Zirandool 2 tulega, 19.saj. ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

17.

20265

Zirandool 2 tulega, 19.saj. ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

18.

20266

Zirandool 2 tulega, 19.saj. ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

19.

20267

Küünlajalg, 19.saj. II pool ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

20.

20268

Küünlajalg, 19.saj. II pool ( messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

21.

20269

Küünlajalg, 19/20. saj. ( pronks )

Palamuse kirik

22.

20270

Küünlajalg, 19/20.saj. ( pronks )

Palamuse kirik

23.

20271

Küünlajalg, 19/20.saj. (messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

24.

20272

Küünlajalg, 19/20.saj. (messing, hõbetatud )

Palamuse kirik

25.

20273

Krutsifiks, 19.saj. ( valutsink, figuur-pronks )

Palamuse kirik

26.

20274

Tornikell, A/S “Tegur”, Tartu, 1927 (malm )

Palamuse kirik

27.

20275

Tornikukk, 18/19.saj. ( vask )

Palamuse kirik

28.

20276

Piibel, Tallinn,1895 (nahkköide, paber )

Palamuse kirik

29.

20277

Uks, 18/19.saj. ( puit, sepis )

Palamuse kirik

30

20278

Uks, 18/19.saj. ( puit, sepis )

Palamuse kirik

31.

20279

Uks, 18/19.saj. ( puit, sepis )

Palamuse kirik

32.

20280

Uks, 18/19.saj. ( puit, sepis )

Palamuse kirik

33.

20281

Uks, 18/19. saj. ( puit, sepis )

Palamuse kirik

34.

20282

Ratasrist, 17.saj. ( Vasalemma marmor )

Palamuse kirik

35.

20283

Tool, 19.saj. (puit, tekstiil, kõvapolster )

Palamuse kirik

36.

20284

Laud, 19.saj. ( puit )

Palamuse kirik

37.

20285

Küünlajalg, 20.saj. ( vask )

Palamuse kirik

38.

20286

Rist, 18.saj. ( maakivi )

Palamuse kirik

39.

20287

Ikoon “Kristuse templisse toomine”, 19.saj. lõpp (
õli, lõuend )

Kaarepere kirik

40.

20288

Ikoon “Kaasani Jumalaema”, 19.saj. lõpp (õli, puit
)

Kaarepere kirik

41.

20289

Ikoon “Jumal-Isa”, 19/20.saj. ( õli, puit )

Kaarepere kirik

42.

20290

Ikoon “Kristus Ketsemani aias”, Saduküla EAÕ
kirikust, 19.saj. lõpp ( õli, puit )

Kaarepere kirik

43.

20291

Ikoon “Tihvini Jumalaema” kappraamistuses,
19.saj. II pool ( segatehnika, puit, messingkate,
hõbetatud, nimbused kullatud )

Kaarepere kirik

44.

20292

Ikoon ”Püha Paraskeva”,
kappraamistuses,19/20.saj. (õli, puit )

Kaarepere kirik

45.

20293

Ikoon “Kristus Kõigevalitseja”, 19.saj. II pool ( õli,
puit, messingkate hõbetatud, nimbus kullatud )

Kaarepere kirik

46.

20294

Ikoon “Rostovi metropoliit Dimitri”, ikonostaasil,
19.saj. lõpp (õli, lõuend )

Kaarepere kirik
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47.

20295

Ikoon “Nikolai Imetegija”, ikonostaasil, 19.saj.
lõpp ( õli, lõuend )

Kaarepere kirik

48.

20296

Ikoon “Peaingel Gaabriel”, ikonostaasil, 19.saj.
lõpp (õli, lõuend )

Kaarepere kirik

49.

20297

Ikoon “Jumalaema Kristuslapsega”, ikonostaasil,
19.saj. lõpp ( õli, lõuend )

Kaarepere kirik

50.

20298

Ikonostaasi kuninglikud väravad ikoonidega,
19.saj. lõpp ( õli, puit )

Kaarepere kirik
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LISA 2
Palamuse valla riigiteed
Tee tiitel
39

Tee nimetus
Tartu-Jõgeva-Aravete

Pikkus ( km )
11,0

131

Kivijärve-Varbevere

3,8

132

Varbevere-Süvalepa

4,7

133

Palamuse-Veia-Otsa

7,5

134

Laiusevälja-Toovere

2,7

137

Jõgeva-Palamuse-Saare

138

Kassinurme-Änkküla

1,4

199

Kaarepere-Visusti

6,3

200

Pikkjärve-Tõrve

8,7

201

Tabivere-Visusti

3,4

202

Mullavere-Visusti

6,5

204

Palamuse-Kaarepere

4,6

205

Pikkjärve-Sääsküla

3,5

206

Nava-Luua-Palamuse

8,5

207

Pataste-Kaiavere-Luua

6,0

208

Kärksi-Elistvere

1,2

210

Luua-Vaidavere

6,9

211

Kudina-Maarja

3,2

219

Nava-Kärksi

3,1

222

Raadivere-Sääsküla

2,4

223

Mullavere-Saadjärve

3,9

224

Kivimäe-Ehavere

3,5

225

Kudina-Ehavere

3,5

226

Otslava-Pataste

2,8

Kokku

16,7

125,8

Palamuse vallateed
Jrk.nr

Tee nimi

Pikkus (m)

1

Traksi tee

3305

2

Mikumetsa-Pällu tee

2690

3

Pällu-Moko tee

670

4

Järveotsa tee

960

5

Väljaotsa tee

2065

6

Semiküla tee

1825

7

Kiisa tee

810

8

Rääbise-Imukvere tee

860
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9

Ronivere tee

67

1990

10

Ronivere-Kooli tee

11

Kalsu-Raja tee

3370

12

Eerikvere tee

1470

13

Süvalepa tee

383

14

Maardla tee

580

15

Rahivere tee

705

16

Lalini tee

1385

17

Enno tee

1040

18

Kudina külatee

305

19

Allikase tee

570

20

Veski tee

720

21

Rehe tee

1395

22

Vaidavere tee

1020

23

Oldi tee

1400

24

Kilbavere tee

1565

25

Kursi tee

3045

26

Ausa tee

2100

27

Nava-Kaiavere tee

5375

28

Nava külatee

1250

29

Kajaku tee

770

30

Nava karjamõisatee

555

31

Nava elamutee

340

32

Sulbi tee

2085

33

Kubuvälja tee

1430

34

Veto tee

1330

35

Mäetaguse tee

36

Aruküla farmitee

2695

37

Soosaare tee

1000

38

Roometi tee

1625

39

Visusti kuivatitee

340

40

Visusti farmitee

520

41

Visusti-Kokavälja tee

1270

42

Poriküla tee

2560

43

Liiva tee

1295

44

Uuetehnika tee

45

Kaarepere asulatee

46

Luua asulatee

195

47

Staadioni tänav

985

48

Mäe tänav

49

Räägu tänav

50

Uus tänav
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580

490

700
1080

1430
35
2170
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51

Kooli tänav

52

Surnuaia tänav

335

53

Kalmistu põik

140

54

Savikoja tee

55

Pikkjärve asulatee
KOKKU

60

1150
380
70398
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LISA 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Alajaama nimi
Allika
Aruküla
Ausi
Dendro
Eeriku
Eerikevere
Ehamäe
Ehavere
Enküla
Gaka
Heinjärve
Ilmjärve
Imokvere
Jaani
Kaarepere
Kaarepere farm
Kaatri
Kadrina
Kaiavere
Keskasula
Kevade sigala
Kiisa
Kiisli
Kilbavere
Kolli
Kudina
Kõlajõe
Kärksi
Kärneri
Küti
Laudori
Lible
Liiva
Liiviku
Luua
Marga
Masso
Matsi
Metsmaa
Mullavere
Mullika
Mõisamaa
Mõistu
Mäe
Nava
Navaoja
Nigula
Oja
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Tüüp
KTPN
KTPN
KTPN
mast
mast
mast
mast
KTPN
KTPN
mast
mast
KTPN
KTP
KTPN
KTP
kiosk
KTPN
KTP
KTPN
KTPN
kiosk
KTP
KTPN
mast
KTP
KTPN
KTP
KTP
KTP
KTPN
mast
KTPN
KTP
KTP
KTPN
mast
mast
KTP
mast
KTP
KTPN
KTP
KTPN
KTP
KTPN
KTPN
KTP
KTPN

Trafo võimsus (kVA)
160
63
160
50
50
100
50
70
50
50
63
100
30
200
50
400;250
250
100
250
160
2*250
100
400
40
100
250
40
100
40
100
250
40
50
50
400
250
30
63
50
50
250
50
100
50
100
63
40
250

Nimipinge (kV)
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Palamuse
Pargi
Paunvere
Peebu
Pikkjärve
Pilli
Posti
Praakli
Prossa
Puukooli
Põllu
Raadivere
Radiolinja
Rahivere
Ronivere
Roometi
Ruhu
Räägu
Saeveski
Sihvri
Soosaare
Säni
Sääsküla
Süvalepa
Tarmo
Tedre
Tiidu
Tiigi
Tootsi
Uhmado
Vahemetsa
Vahi
Vaidavere
Varbevere
Visusti
Visusti avm
Ädaküla

KTPN
KTP
kiosk
mast
mast
mast
KTP
mast
KTPN
KTP
KTPN
KTP
mast
KTP
KTP
KTP
KTPN
kiosk
KTPN
KTP
KTP
KTP
KTPN
KTP
mast
KTP
kiosk
KTPN
KTP
mast
KTP
KTP
KTP
KTP
KTP
KTPN
mast

400
160
250;400
25
50
63
30
40
100
100
400
63
25
63
63
25
250
250
250
63
25
63
100
100
63
25
160
160
100
50
20
30
63
160
50
160
63

15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
10/0,4
15/0,4
15/0,4
15/0,4
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LISA 4
Palamuse tsentraalse veevarustuse puurkaevude andmed
Jrk.

Kaevu
nimi

Veetarbijate

Valmimis-

Sanitaarkaitseala

Passi
nr.

Märkused

arv

aasta

1.

Palamuse
asula

370

1970

puudub

2890

Reostusallikad
puuduvad, olukord
rahuldav

2.

Palamuse
Vallavara
puurkaev
nr 1

310

1972

Ala
haljastatud

3438

3.

Kaarepere
asula
puurkaev

380

1969

Korras,
piiritletud

2449

4.

Kaarepere
kooli
puurkaev

190

1969

Ala
haljastatud

5.

Nava
puurkaev

23

1966

puudub

1779

Reostusallikad
puuduvad, asub
maa-aluses šahtis

6.

Pikkjärve

150

1962

puudub

A836-M

Asub maa-aluses
šahtis

7.

Kudina

95

1987

korras

5755

Olukord hea,
võrkfilter

8

Kudina

9.

Luua MK
puurkaev
nr 2

10.

Luua MK
puurkaev
nr 1

nr.

Olukord rahuldav

1955
450

Palamuse Vallavalitsus
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Ei tööta, vajab
tamponeerimist
korras

1953

Olukord rahuldav

9

Olukord hea,
rauaärastusfilter,
liivafilter

A-47M

Ei tööta, reservis.
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