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Sissejuhatus
Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja
ehitusreegleid
täpsustav
teemaplaneering“
(edaspidi
teemaplaneering)
koostamine algatati Jõgeva Linnavolikogu 29. detsembri 2011 otsusega nr 53.
Planeering koosneb:
1. tekstist (käesolev dokument);
2. kaardist (maakasutusplaan).
Planeeringu juurde kuulub lisana:
1. Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu dokumentatsioon.
Köide
sisaldab
teavet
planeeringu
koostamise
käigus
tehtud
menetlustoimingute
ja
koostöö
kohta,
vaheotsuseid
ja
muid
planeerimisprotsessi käigus koostatud dokumente.
Planeeringu juurde kuuluv dokumentatsioon on esitatud eraldi köitena.
Teemaplaneeringu
Hendrikson&Ko.

koostamist
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Mõistete käsitlus
Avalik ruum – ruumi osa, mis on tasuta ligipääsetav kõigile soovijatele igal
ajahetkel. Avalikuks ruumiks on eelkõige tänavad, väljakud, pargid ja platsid.
Hoonestusalune pindala – hoonete alune pindala, kuhu ei kuulu rajatiste,
kaasa arvatud teede ja parklate, alune pindala.
Haljasala – haljastusega (puud, põõsad, hekid, muru, lilleklumbid, üksikud
ilutaimed jmt) kujundatud ala ruumis; haljasala peamiseks ja domineerivaks
kujunduselemendiks on haljastus.
Juhtotstarve – üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav
kasutusotstarve, mis määrab ära edaspidise maakasutuse põhisuunad.
Korterelamu – korteritest koosnev elamu; käesoleva planeeringu tähenduses 3
ja enama korteriga ühise sissepääsu ja trepikojaga korruselamu. Korterite arvuks
elamus loetakse hoone valmimisjärgne korterite arv.
Miljöö – miljöö on nii materiaalne kui tunnetatav keskkond, ümbrus1. Miljöö
väärtus oleneb iga indiviidi isiklikust tajukogemusest konkreetses keskkonnas.
Pereelamu – krundil paiknev kuni 2 korteriga elamu.
Allee – ühe- või mitmekordse puudereaga ääristatud tee või tänav.
Väikevormid – väikevormid jagunevad insener-ehituslikeks rajatisteks (trepid,
tugimüürid, sillad jmt), praktilisteks kergehitisteks (bussiootepaviljonid,
varikatused, prügimajad, piirded jmt), pargi- ja tänavamööbliks (pingid,
prügikastid, lillekastid, lipuvardad, jalgrattahoidjad, tõkkepostid jmt) ning
dekoratiivseteks objektideks (skulptuurid, purskkaevud jmt). 2

1
2

“Miljööväärtused linnas”, L. Hansar,. Keskkonnaministeerium 2004
Tuul, K., „Linnahaljastus“, Tallinn 2006
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1 Teemaplaneeringu lahenduse alused
1.1 Teemaplaneeringu koostamise eesmärk
Teemaplaneeringu
koostamise
eesmärk
on
täpsustada
Jõgeva
linna
arengustrateegia põhisuunad järgnevaks 10-15 aasta perioodiks, muutes läbi
teemaplaneeringu
ajakohasemaks
seniseid
seisukohti
ja
maakasutuse
juhtotstarbeid peamiselt avalikel ja ärialadel.
Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat Jõgeva linna üldplaneeringut
teemaplaneeringus käsitletud teemavaldkondade osas.
Teemaplaneeringu koostamisel on aluseks
teemaplaneeringuga lahendatavad ülesanded.

lähteülesanne,

mis

sätestab

Teemaplaneeringuga lahendatavad ülesanded:
 aegunud maakasutuse juhtotstarbe muutmine;
 miljööväärtusliku hoonestusala piiride täpsustamine;
 vaatamiseväärsuste ja nende eksponeerimise võimaluste väljaselgitamine;
 elamuehituseks sobivate maa-alade asukoha täpsustamine;
 äri- ja teeninduse, tööstuse ja toomise ning laomajanduse otstarbeks
sobivate maa-alade asukoha täpsustamine;
 sotsiaalobjektide, puhke- ja virgestusmaade, haljasalade ja parkmetsa
maade asukoha täpsustamine;
 parkimisvajaduse kindlaksmääramine ning perspektiivsete teede ja
tänavate asukoha täpsustamine;
 täiendavate kommunikatsioonide vajaduse väljaselgitamine;
 reoveepuhasti kuja täpsustamine;
 Pedja jõe kalda piiranguvööndi ulatuse täpsustamine vastavalt kehtivale
õigusaktile;
 Pedja jõe ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse väljaselgitamine ja
kallasrajale juurdepääsuvõimaluste tagamine;
 maakasutuse
juhtotstarvete
täpsustamine
kehtivatest
detailplaneeringutest tulenevalt.
Teemaplaneeringuga lahendatavad ülesanded tuginevad planeerimisseaduse § 8
sätestatud üldplaneeringu ülesannetele.

1.2 Asendist tulenevad arenguvõimalused ja eeldused
Jõgeva linn on oluline tõmbekeskus nii piirkondlikul kui maakondlikul tasandil.
Kuna linna ümbritseb rõngasvallana Jõgeva vald, on linn ja vald tihedalt seotud ja
orgaaniliselt koos. Linna on koondunud valitsus- ja haridusasutused, kaubandusja teenindusettevõtted ning kultuuri- ja spordiasutused. Asudes logistiliselt
maanteede ja raudtee sõlmpunktis, aitab geograafiline asend kaasa uute
ettevõtlus- ja tööstusalade arendamisele nii linnas kui vallas. Jõgeva vald oma
vahelduva
vooremaastikuga
pakub
vastukaaluks
mitmekesiseid
puhkamisvõimalusi.
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Olles maakonnakeskus, täidab linn valitsus-, haridus-, kultuuri-, kaubandus- ja
teenindussektoris olulist osa maakondlikul tasandil.
Jõgeva linn omab eeldusi tugevdada oma senist positsiooni piirkondliku
tõmbekeskuse ja maakonnakeskusena. Arenev taristu võimaldab elavdada
ettevõtlus- ja tööstusalade arengut, pidades silmas keskkonnasäästlikkust ning
arendades saastevaba tööstust ja tootmist. Jõgeva linn on piirkondlik
hariduskeskus, kus lisaks üldharidusele on tagatud heal tasemel huvihariduse,
täiskasvanute hariduse ning täiendkoolituse kättesaadavus. Töökohtade
olemasolu ja teenuste hea kättesaadavus loob eeldused elanikkonna arvu
suurenemisele.
Teemaplaneering seab eesmärgiks Jõgeva linna kui piirkondliku
tõmbekeskuse ja maakonnakeskuse rolli tugevdamise, atraktiivse
linnaruumi
kujundamise
ja
elanikkonnale
rahuldustpakkuva
elukeskkonna tagamise.

1.3 Linna üldstruktuur
Jõgeva küla tekkis muinasajal Pedja jõe äärde. Areng linnaks sai võimalikuks tänu
Tapa-Tartu raudtee ehitamisele 1870.ndatel aastatel. 20. sajandi alguses ehitati
külas mitmeid kauplusi, rajati väikeettevõtteid, algas aktiivne elamuehitus.
Nõukogude ajal sai Jõgeva linnast samanimelise rajooni keskus, millega kaasnes
aktiivne ehitustegevus – rajati koolimajad, lasteaiad, haigla, valitsushooned,
kultuurimaja, politseihoone jne.
Tänaseks on Jõgevast kujunenud kompaktne väikelinn. Linna läbiv raudtee jaotab
linna kaheks – idapoolne ehk üleraudtee linnaosa raudtee ja Pedja jõe vahelisel
alal ning läänepoolne linnaosa raudtee ja Tartu-Jõgeva-Aravete maantee
(edaspidi Piibe mnt) vahelisel alal.
Idapoolne linnaosa hõlmab erineval perioodil ehitatud väike- ning ühe- ja kuni
kahekorruselisi korterelamutest koosnevat elamupiirkonda, tootmispiirkonda ning
Pedja jõe äärset piirkonda.
Läänepoolne linnaosa hõlmab suurema osa linna territooriumist. Keskväljakuks
on kujundatud maa-ala maavalitsusest kultuurikeskuseni, keskväljaku ümber
paiknevad avalikku teenust pakkuvad ning kaubandus- ja teenindusettevõtted.
Linna põhitänavad on Suur, Aia, Piiri, Puiestee ja Kesk tänavad (eelkõige Suur
tn). Suur osa kaubandus- ja teenindusettevõtetest on koondunud just nimetatud
tänavate äärde.
Elamupiirkonnad on suhteliselt hästi ja kompaktselt väljaarenenud. Korterelamud
asuvad Tähe-Rohu, Pargi-Puiestee ja Aia-Pargi piirkonnas ning KEKi kvartalis.
Pereelamud asuvad Kesk tn ääres, Rohu-Aia, Uus-Puiestee kvartalis ja
ulatuslikuma alana lõunapool Puiestee tänavat. Elamumajanduses on areng
toimunud pereelamute rajamisel, korterelamute rajamist ei ole viimase
paarikümne aasta jooksul toimunud.
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Haridusasutused, tervishoiuasutus ja spordikeskus Virtus asuvad Tähe-Piiri-Rohu
tn piirkonnas.
Tootmis- ja tööstusalad on koondunud Piibe mnt ning raudtee piirkonda linna
kaguosas. Tootmis- ja tööstusalade paigutus linna äärealadele võimaldab
minimeerida tootmistegevuse ja rasketranspordiga kaasneva võivaid häiringuid
elamu- ja üldkasutatavatele aladele.
Olulise osa linn avalikust ruumist moodustavad Piiri park (peamine
rekreatsiooniala linnas) ning väiksemate haljasaladena Betti Alveri nimeline park,
kultuurikeskuse park, kortermajade vahelised hooldatud muruplatsid.
Tervikpilt linna üldstruktuurist on hea, selle ümberstruktureerimiseks
puudub vajadus. Jõgeva linna näol on tegemist keskkonnasõbraliku, turvalise ja
rohelise
väikelinnaga,
kus
tootmistegevus
on
eraldatud
elamuja
puhkepiirkonnast. Senist tootmis- ja tööstusalade arengusuunda jätkatakse, et
tagada kvaliteetse elukeskkonna säilimine. Elamupiirkonnad on juba suhteliselt
kompaktselt välja arenenud. Nende tihendamine (tühjade kruntide hoonestamine
või liitmine olemasolevate elamukruntidega) ja mõningane laiendamine soodustab
elamupiirkondade arengut hoonestuslikult mitmekesise ja toimiva linnaruumina.
Haridusasutused on koondunud Piiri ja Rohu tn piirkonda, moodustades Jõgeva
linnast maakondlikul tasandil hinnatud ja hästitoimiva hariduskeskuse.

1.4 Keskkonnaväärtused
Keskkonnaväärtustega arvestamine on oluline linna ruumilise arengu põhimõtete
kujundamisel ning maakasutus- ja ehitustingimuste määramisel. Väärtustepõhine
lähenemine tagab väärtuste säilimise, võimaldades samas tasakaalustatud
arengut ning uuendusi.
Olulisemad keskkonnaväärtused on:
1. kõrget puhkeväärtust omavad rohe- ja rekreatsioonialad - Piiri park, Pedja
jõgi koos kaldaaladega, haljasalad linna erinevates piirkondades (Betti
Alveri nimeline park, kultuurimaja park);
2. väärtusliku miljööga raudteejaama piirkond ning linna üldise miljöö
säilimiseks olulised hooned (vt loetelu ptk 3.8);
3. vaatamisväärsused (vt loetelu ptk 3.9);
4. väljakujunenud linna üldstruktuur (tootmisalade paiknemine linna
äärealadel,
keskväljak,
keskväljakut
ümbritsevad
kompaktsed
elamupiirkonnad, hariduslinnak);
5. olulise keskkonnamõjuga ettevõtete väike osakaal.
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2 Jõgeva linna ruumilise arengu üldised põhimõtted
Ruumilise arengu põhimõtted annavad suunised edaspidiseks maakasutuseks,
ehitamiseks ja ruumikujunduseks linna territooriumil. Ruumilise arengu
põhimõtted on teemaplaneeringu lahenduse põhimõtteline osa ning annavad
aluse maakasutuse juhtotstarvete määramiseks.
Ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel on lähtutud tervikliku ja kompaktse
linnaruumi
kujunemise
põhimõttest,
arvestades
väljakujunenud
linna
üldstruktuuri ja keskkonnaväärtusi.

1.Keskväljakuks on kujundatud maa-ala maavalitsusest kultuurikeskuseni.
Maavalitsuse eest avanev vaade kultuurikeskusele hoitakse avatuna.
2.Suur, Aia, Puiestee, Piiri ja Kesk tn näol on tegemist linna põhitänavatega.
Ehitustegevusel tuleb lähtuda tervikliku ja kompaktse linnaruumi kujunemise
põhimõtetest ning säilitada ühtne tänavafront. Kohalike elanike ja külastajate
paremaks
teenindamiseks
võimaldatakse
põhitänavate
ääres
paindliku
maakasutust ning omavahel sobivaid kasutusviise ja sellest tulenevaid
juhtotstarbeid (näiteks elamu ja äri/teenindusala kavandamine). Väärtuslikud
haljas- ja pargialad säilitatakse.
3. Haljasalad ja parkmetsad säilitatakse kui rohe- ja rekreatsioonialad.
Haljasalade ja parkmetsade kasutamise intensiivsuse tõstmiseks luuakse aladel
erinevaid funktsioonide, mis annaksid pargis jalutamiseks ja peatumiseks
põhjuse. Soositakse kergliiklusteede ja –radade ning mänguväljakute rajamist,
istepinkide, valgustite, väikevormide paigaldamist. Kvaliteetse elukeskkonna
kujundamise seisukohalt on oluline elamukvartalite siseste väiksemate
haljasalade säilitamine. Haljas- ja pargialasid üldjuhul ei hoonestata.
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4. Linna loodeosas (Tellisaare tänavast põhjasuunas ning lasteaiast
„Karikakar“ lääne- ja põhjasuunas asuvad maa-alad) arendatakse välja
ühtne puhke- ja virgestusala.
Puhketingimuste mitmekesistamise eesmärgil lubatakse puhke- ja virgestusmaale
rajada
hooajalisi
ja/või
aastaringselt
teenindavaid
meelelahutusja
spordihooneid, majutus- ja toitlustushooneid, kaubandus- ja teenindushooneid
ja/või rajatisi (erinevad liikumisrajad, atraktsioonid vms). Ala arendatakse välja
terviklikult (teemapargina), lahendades ala seesmine struktuur ja liigendus,
hoonete ja rajatiste paigutus, määrates looduslikult säilivad alad (park või
haljasalad), erinevate liikumisradade kulgemine jne. Piirkonna väljaarendamisel
arvestatakse spordikeskuse Virtus laienduse ning arenduseplaanidega.
5.Pedja jõe paremkallas Mustvee maanteest põhjapoole kuni linna piirini
kujundatakse atraktiivseks puhkealaks. Ala varustatakse puhkeotstarbeliste
atraktsioonide ja spordirajatistega, riietuskabiinide, istepinkide jms rajatistega.
Võimaldatakse piknikukoha (sh grillimiskoha) rajamist.
6.Elamumaade arendamine toimub juba väljakujunenud elamupiirkondades
neid
mõningal
määral
tihendades
ja
laiendades.
Olulisi
muudatusi
elamuarenduses teemaplaneering ei kavanda. Pakkumaks mitmekesisemaid
elukohavõimalusi, võimaldatakse täiendavate korterelamute rajamist Aia tn 52
kinnistust põhjasuunas asuval maa-alal. II maailmasõja eelsete hoonete
(elamute) lammutamist üldjuhul välditakse linnapildi mitmekihilise üldmulje
säilitamise eesmärgil.
7.Tootmismaade arendamisel on peamiseks arengusuunaks tööstus-, logistikaja tootmisettevõtete arendamine linna äärealadel - Piibe mnt ja raudtee ääres
ning Toominga tänava piirkonnas. Tootmistegevuse suunamine linna äärealadele
võimaldab minimeerida tootmistegevusega kaasneda võivate häiringute
kandumist
elamu-,
üldkasutatavateleja
puhkealadele.
Toominga
tn
rekonstrueeritakse, pikendades seda Piibe maantee ja Estakaadi tänavani.
Rekonstrueeritud Toominga tänava kaudu suunatakse tootmisettevõtteid
teenindav rasketransport Piibe maanteele kesklinna läbimata. Olulise
keskkonnamõjuga ettevõtete rajamine ei ole lubatud.
8.Haridusasutused koonduvad Piiri ja Rohu tn piirkonda, kujundades piirkonnast
hariduslinnaku. Elamupiirkondade ja hariduslinnaku ühendamine on oluline osa
jalg-ja jalgrattateede võrgustiku väljaarendamisel.

Linna katvalt arendatakse välja ühtne jalg- ja jalgrattateede võrgustik,
lähtudes tervikliku ja ühendava teedevõrgustiku kujundamise põhimõtetest.
Olemasolevate ja perspektiivsete jalg- ja jalgrattateede kaudu tagatakse
kergliiklejale mugavam ja ohutum liikumisvõimaluse sihtpunktide vahel. Kahel
pool raudteed asuvate linnaosade ühendamine tagatakse kergliiklustunnelite
kaudu.
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3 Teemaplaneeringu lahendus teemavaldkondade
lõikes
Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat Jõgeva linna üldplaneeringut
käesolevas peatükis käsitletud teemavaldkondade osas.

3.1 Elamuehitus
Elamuehituses on suund eelkõige pereelamute rajamisele.
Pereelamu maa
Pereelamute rajamine toimub olemasolevate elamukvartalite tihendamise ja
laiendamise teel. Pereelamute rajamiseks kavandatakse pereelamu maad Pedja
jõe äärsel alal Suvila ja Kalda tn piirkonnas, Energia tn piirkonnas, Ravila, Aasa,
Niidu ja Turu tn piirkonnas ning Sõnajala tn piirkonnas ning linna loodeosas.
Pereelamu maa planeerimisel ja hoonete projekteerimisel arvestatakse
järgnevaga:
1. minimaalne lubatud krundi suurus on 1000 m2. Hoonestatud
elamukruntide vahele jäävat tühja krunti, mis on väiksem kui 1000 m 2,
võib hoonestada või liita juba hoonestatud elamukrundiga tingimusel, et
säilib piirkonnale omane üldmulje ja struktuur;
2. järgitakse tänavaäärset ehitusjoont;
3. järgitakse olemasolevate hoonete kõrgust ja mahtu ning arvestatakse
uushoonete arhitektuurset sobivust ümbritsevate hoonetega - rajatav
uushoonestus peab moodustama olemasolevaga ühtse terviku. Oluline on
piirkonnale omase üldmulje ja miljöö säilimine;
4. vajadusel (madalamatel aladel) on lubatud maapinna täitmine;
5. hoonete renoveerimisel ja uute hoonete projekteerimisel lähtutakse
vastava piirkonna ehitustraditsioonidest. II maailmasõja eelsete hoonete
(elamute) lammutamist üldjuhul välditakse linnapildi mitmekihilise
üldmulje säilitamise eesmärgil;
6. linna üldise miljöö säilimiseks oluliste, II maailmasõja eelsete, hoonete
renoveerimisel järgitakse ptk 3.7 toodud kaitse- ja kasutustingimusi;
7. tihedalt asetsevate majade puhul välditakse väga väikese katusekalde
erinevusi, kuna see jätab läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme;
8. piirdeaedade rajamise peamine tingimus on nende sobivus piirkonda.
Üldjuhul on lubatud piirdeaedade kõrguseks kuni 1,3 meetrit;
9. eelistatakse naturaalseid välisviimistlusmaterjale (puit, kivi, betoon,
metall, katusekivi);
10. puitelamutel ei ole soovitav kasutada plastikaknaid;
11. akende väljavahetamisel järgitakse olemasolevat akende jaotust (akna
impostide laiust, akna raami laiust) ja paiknemist fassaadis. Hoone üldise
välisilme säilitamise eesmärgil paigaldatakse aknad võimalusel fassaadi
välispinna suhtes endisesse positsiooni. Akende jaotust on lubatud muuta
kogu hoonel korraga, tegevus kooskõlastatakse eelnevalt linnavalitsusega.
12. Pedja jõe ääres elamumaa väljaarendamisel tuleb arvestada võimaliku
üleujutusohuga. Täpsemal planeerimisel tuleb välja selgitada reaalne
üleujutusoht (lähtudes ala suhtelisest kõrgusest võrreldes veeseisuga,
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faktidest varasemate üleujutuste kohta ning taimestiku eripäradest).
Rajatavate hoonete konstruktsioonid on soovitav rajada veekindlatena.
Korterelamu maa
Arvestades vajadust pakkuda mitmekesiseid elukohavõimalusi, antakse
teemaplaneeringuga
võimalus
korterelamute
rajamiseks.
Korterelamute
rajamiseks kavandatakse korterelamu maad Aia tn 52 kinnistust põhjasuunas.
Korterelamu maa planeerimisel arvestatakse järgnevaga:
1. krundi suurus ja hoonestusalune suurim lubatud pindala määratakse
detailplaneeringuga;
2. uushoonestuse korruselisuse määramisel lähtutakse naaberkinnistutele
rajatud korterelamute kõrgusest, välditakse järske üleminekuid;
3. rõdude kinniehitamine ja renoveerimine teostatakse ühtse projekti alusel
kogu korterelamu kohta;
4. uute korterelamute puhul tagatakse ühe korteri kohta mootorsõidukitele
minimaalselt 1,1 parkimiskohta, olemasolevate korterelamute parklate
laiendusel lähtutakse standardist3;
5. jalgrattaparklad rajatakse kasutajasõbralikud (nt katusega, võimaldatakse
lukustada nii raami kui rattaid);
6. korterelamute energiasäästlikumaks muutmiseks suunatakse nende
renoveerimisel täiendavaid investeeringuid soojakadude vähendamisele
(välisseinte täiendav soojustamine, akende vahetus). Välisseinte
renoveerimisel ja soojustamise ei ole lubatud pleki kasutamine;
7. piirdeaedade rajamine ei ole üldjuhul lubatud;
8. prügikonteinerid
paigutatakse
jäätmemajja,
mis
on
keskkonda
kujunduslikult ja materjali kasutuselt sobiv ning hästi ligipääsetav.

3.2 Ettevõtlus, tootmine ja tööstus
Kaubandus-, teenindus- ja majutushoone maad
Uute kaubandus-, teenindus- ja majutusettevõtete rajamiseks kavandatakse
täiendavalt kaubandus-, teenindus- ja majutushoone maad Piibe mnt piirkonnas
kui logistiliselt soodsas asukohas.
Lisaks toetab teemaplaneering keskuse jätkuvat arengut, võimaldades Suur,
Puiestee ja Aia tänavate raudtee poolses piirkonnas (Piiri tn idasuunas) ning Piiri
ja Kesk tn ääres maa-alade paindlikku arengut. Suur, Puiestee ja Aia tänavate
ning Piiri ja Kesk tänavate ääres paikneva, kasutusest välja langenud elamumaa
kasutus võib perspektiivis olla kas jätkuvalt elamumaa, samaaegselt elamu- ning
kaubandus-, teenindus- ja majutushoone maa (nt 2-korruseliste eluhoonete
alumine korrus on kasutusel äripinnana) või kaubandus-, teenindus- ja
majutushoone maa. Nii tagatakse linna keskmes ja põhitänavate ääres teenuste
hea kättesaadavus ning välditakse maade kasutusest väljalangemist.
Eluhoonete
asemele
kaubandusettevõtteid

3

ei
ole
lubatud
rajada
suuremahulisi
äri(kaubanduskeskusi).
Kaubandus-,
teenindus-

EVS 843:2003 „Linnatänavad“
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majutushoonete hoonestusmahud ja -struktuur peavad lähtuma ümbritsevate
elamute mahtudest ning ehituslikust struktuurist.
Olemasoleva ja täiendavalt kavandatud kaubandus-, teenindus- ja majutushoone
maa planeerimisel arvestatakse järgnevaga:
1. krundi suurus määratakse detailplaneeringuga tulenevalt arendatava maaala asukohast ja täpsest kasutusotstarbest;
2. suurim lubatud hoonestusalune pind on kuni 50 % krundi pindalast.
3. järgitakse uushoonestuse arhitektuurset sobivust ümbritsevate hoonetega.
Korruselisuse määramisel välditakse järske üleminekuid, leitakse piirkonda
sobivad ehitusmahud ja tasakaalustavad üleminekud erineva mastaabiga
hoonestuse vahel. Välditakse lähestikku asuvate hoonete suuri mahulisi
erinevusi;
4. keskväljaku rõhutamise eesmärgil võib keskväljakut ümbritsevate
ärihoonete korruselisust tõsta. Lubatud on rajada kuni 4 korruselisi
ärihooneid, kuid mitte madalamaid kui 2 korrust. Lisaks on lubatud
katusekorruse väljaehitamine;
5. eelistatakse naturaalseid välisviimistlusmaterjale (puit, kivi, betoon,
metall, katusekivi);
6. väärtuslik kõrghaljastus krundil säilitatakse.
Tootmismaa
Uute tootmis- ja tööstusettevõtete tarbeks
kavandatakse
täiendavalt
tootmismaad Toominga, Ravila, Estakaadi ning Suvila ja B.Alveri tn ristmiku
piirkonnas.
Olemasoleva ja täiendavalt kavandatud tootmismaa planeerimisel arvestatakse
järgnevaga:
1. otsustusprotsessis kasutatakse ettevaatuse põhimõtet, st ei lubata
arendusi, kuni on selgunud kavandatava tegevusega kaasnevad
võimalikud keskkonnamõjud ning nende ilmnemisel leevendamise
võimalused;
2. tootmis- ja tööstusterritooriumid ning neil paiknevad hooned hoitakse
korras;
3. väärtuslik kõrghaljastus krundil säilitatakse. Vähemalt 10% krundi
pindalast haljastatakse, millest kõrghaljastuse osakaal on vähemalt 50%.
Võimalusel luuakse toimiv roheline võrgustik, mis seotakse ümbritsevate
rohestruktuuridega;
4. Toominga tänav rekonstrueeritakse, pikendades seda Piibe maantee ja
Estakaadi
tänavani.
Tootmisettevõtteid
teenindav
rasketransport
suunatakse Piibe maanteele Toominga tänava kaudu.

3.3 Puhke- ja virgestusmaad
Puhke- ja virgestusmaade peamine eesmärk on võimaldada tegevust välisõhus sportimist ja lõõgastumist, kasutamist väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste
korraldamist jms.
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Puhke- ja virgestusmaad kavandatakse linna loodeosas (Tellisaare tn ja lasteaed
„Karikakar“ piirkond) ning Pedja jõe vasakkaldal ja paremkaldal Mustvee maantee
sillast linna põhjapiirini.
Puhke- ja virgestusmaa linna loodeosas (Tellisaare tn ja lasteaed „Karikakar“
piirkond) arendatakse välja terviklahenduse alusel, arvestades perspektiivis
Ilmaime
teemapargi
väljaarendamise
võimalusega.
Puhketingimuste
mitmekesistamise eesmärgil ning sise- ja välisturisti paremaks teenindamiseks
võib puhkealale rajada meelelahutus- ja spordihooneid, majutus- ja
toitlustushooneid, kaubandus- ja teenindushooneid ja/või rajatisi. Alale
koostatakse vastav teemaplaneering, detailplaneering või projekt, mille raames
lahendatakse ala seesmine struktuur ja liigendus, hoonete ja rajatiste paigutus,
määratakse teede ja kergliiklusteede lahendused ning looduslikena säilivad roheja haljasalad.
Puhkefunktsiooni linnas täidavad ka suuremad ja väiksemad haljasalad ja
parkmetsad (Piiri park, Pedja jõe paremkallas Mustvee maantee sillast linna
põhjapiirini jt väiksemad pargialad, vt ptk 3.4), mänguväljakud, üldkasutatavad
alad ja objektid.

3.3.1 Supelrand
Supelrand on nõuetekohase rannateenindusega avalikuks kasutamiseks mõeldud
maa-ala Pedja jõe ääres, mille põhiülesanne on inimestele puhkamise
võimaldamine.
Puhkuse võimaldamiseks järgitkse supelranna maal järgmiseid üldiseid
põhimõtteid:
1. arvestatakse nõudeid suplusveele ja supelrannale 4;
2. puhtuse ja korra tagamiseks tagatakse supelrannas elementaarsed
tervisekaitsenõuded
(prügikastid,
välikäimla)
ning
riietuskabiinide
olemasolu;
3. vastavalt looduskaitseseadusele ei laiene supelranna teenindamiseks
vajalikele
rajatistele
ehituskeeluvöönd
ning
supelrannal
puudub
veekaitsevöönd.

3.4 Rohestruktuurid. Haljasalad ja parkmetsad
Rohestruktuuridena käsitletakse eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist
tagavat ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustavat looduslikest
ja
poollooduslikest
taimekooslustest
koosnevat
süsteemi,
olenemata
maakasutusest või maaomandist. See on kogu linna hõlmav katkematu struktuur,
mis koosneb Piiri pargist (peamine rekreatsiooniala linnas) lähtuvatest linna
lähialadele suunduvatest radiaalsetest pargi- ja haljasaladest ja teistest linna
territooriumil hajusalt paiknevatest väiksematest haljasaladest, liiklusega seotud

4

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008 määrusega nr 74 „Nõuded suplusveele ja
supelrannale“
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tänavaäärsest haljastusest (alleed), korterelamuid ümbritsevatest haljasaladest,
eramajade aedadest, koolide ja lasteaedade aedadest jne.
Piiri pargist lähtuvad radiaalsed rohestruktuurid loovad kergliiklejatele
alternatiivsed liikumisvõimalused linna sees ja linna lähialadele (suunal
Kassinurme, Siimusti, Jõgeva alevik ja Kurista, Kuremaa, Laiuse mägi, vahetult
linnaga piirnevad looduslikud alad) ning tagavad eeldused puhkamiseks ja
rahvaspordiga tegelemiseks.
Oluline on läbi rohestruktuuride tagada alternatiivne liikumisvõimalus Piiri pargist
Pedja jõe äärsele puhkealale. Olemasolevat maakasutust ning üldiseid
arengueesmärke järgides on selle teostamine keeruline ülesanne. Olukorra
leevendamiseks tuleb säilitada (või täiendavalt rajada) tänavahaljastus, sh alleed
(vanad puud asendada uutega), ning elamukvartalite sisesed haljasalad (väga
hea näide on kvartalisisene haljasala mõlemal pool Aamisepa tänavat).
Ühendamaks erinevaid rohestruktuure, on oluline ja vajalik välja arendada ühtne
jalg- ja jalgrattateede ja -radade võrgustik. Ühtne teede ja radade võrgustik
tagab mugavama ja ohutuma juurdepääsuvõimaluse avalikele aladele ning aitab
tekitada huvi tervislike eluviiside ja looduses liikumise vastu. Samuti aitab jalg- ja
jalgrattateede igapäevane kasutamine vähendada autokasutust linnas.
Lisaks sellele, et rohestruktuuride olemasolu tagab inimesele täisväärtusliku
elukeskkonna, tagavad rohestruktuurid taime- ja loomaliikide leviku ja rände,
suurendades linnamaastiku liigilist ja säilitades bioloogilist mitmekesisust.
Teemaplaneeringus määratletud olemasolevad ja perspektiivsed haljasalad ja
parkmetsad hõlmavad olulise osa linna rohestruktuuridest.
Linnaelanike seisukohalt olulisemad haljasalad ja parkmetsad, mis ühtlasi
täidavad puhkefunktsiooni, on Piiri park, Pedja jõe paremkallas Mustvee
maanteest põhjasuunas ning mitmed väiksemad haljas- ja pargialad kesklinna
piirkonnas.
Piiri park
Park kujundatakse meeldivaks vaba aja veetmise kohaks. Teemaplaneering
toetab erinevate funktsioonide loomist, mis annaksid pargis jalutamiseks ja
peatumiseks põhjuse. Selleks rajatakse kergliiklusteed ja –rajad (arvestades ka
puuetega inimeste liikumisvajadusi), mänguväljak erinevate atraktsioonidega,
paigaldatakse istepingid, valgustid, väikevormid. Rajatiste ja väikevormide
rajamisel on oluline arvestada pargi puhkemajanduslikku väärtust.
Pedja jõe paremkallas Mustvee maanteest põhjasuunas
Pedja jõe paremkallas Mustvee maanteest põhjasuunas kujundatakse
atraktiivseks puhkealaks. Ala väljaarendamiseks koostatakse maastikukujunduse
projekt või detailplaneering.
Puhkealale rajatakse teed ja rajad, katusealusega varustatud piknikukoht (koos
grillimisvõimalusega selleks ettevalmistatud kohas), palliplatsid, riietuskabiin(id),
paadisild veesõidukite sildumiseks ja seismiseks jms sihtotstarbelised rajatised.
Hoonete rajamist ei kavandata, välja arvatud väikehoone veesõidukite
hoidmiseks. Rajatiste ja veesõidukite hoidmiseks vajaliku hoone, sh haljastuse ja
parkimise lahendused, asukohad määratakse projekti või detailplaneeringuga.
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Ala väljaarendamisel pööratakse tähelepanu olemasoleva looduskeskkonna
säästlikule kasutamisele, et vältida negatiivset mõju loodusväärtustele. Samuti
tuleb
projektiga
määrata
kaldakuivenduse,
-kindlustuse
või
muude
maaparandussüsteemide rajamise vajadus. Jõe kaldad tuleb heakorrastada
eramukruntide piirideni.
Puhketingimuste mitmekesistamise eesmärgil toetab teemaplaneering veega
seotud tegevuste arendamist - supluskoha rajamine, veesõidukite laenutamine.
Võimaldamaks veesõidukite sildumist ja seismist, lubatakse paadisilla (sild, kai
vms rajatis) rajamist.
Juurdepääsuks puhkealale (ühtlasi Pedja jõe kallasrajale) tagatakse avalikud
juurdepääsuvõimalused linna põhjapiiril (Kalda tn 20a põhjasuunas), Kalda tn 12b
ja 14 kruntide vahelt ning Jõe tn pikendusena. Lisaks on juurdepääsuvõimalused
Pedja jõe kallasrajale määratud Suvila tn 4 ja 6 kruntide vahelt ning Energia tn 2
ja Suvila tn 16 kruntidest lõunasuunal. Juurdepääsud kallasrajale on määratud
kergliiklejale kasutamiseks ning ei ole mõeldud kasutamiseks mootorsõidukitele,
välja arvatud operatiivsõidukid.
Väiksemad haljas- ja pargialad
Puhkefunktsiooni linnas täidavad ka Betti Alveri nimeline park, kultuurikeskuse
park ning elamukvartalite sisesed haljasalad ja muruplatsid. Rohelise üldilme
säilitamise ja puhketingimuste tagamise eesmärgil need säilitatakse ja tagatakse
nende hea seiskord.
Otstarbeka ja esteetiliselt kujundatud linnahaljastuse loomise eesmärgil on vajalik
linna haljastuskava koostamine, millega määratletakse haljas- ja pargialade
hooldusklassid ja haljastuse prioriteedid.
Haljasalasid ja parkmetsa maid üldjuhul ei hoonestata.

3.5 Aiandusmaa
Aiandusmaad kavandatakse linna loodeosas taimekasvatuslikul eesmärgil
(põllumajandussaaduste oma tarbeks kasvatamine) kasutamiseks. Ühtlasi on
aiandusmaa
kasutuses
puhkeotstarbeliselt
ja
rohealana.
Ehitiste
(sh
kasvuhoonete) rajamine maa-alale ei ole lubatud.
Aiamaa kasutuskorra kehtestab linnavalitsus.

3.6 Üldkasutatavad hooned
Üldkasutatavad hooned (ühiskondlikud ehitised) on valitsus- ja ametiasutused,
tervishoiuja
sotsiaalhoolekandeasutused,
haridusja
lasteasutused,
spordihooned ja -kompleksid, kultuuriasutus ning sakraalhoone.
Kõik olemasolevad üldkasutatavad hooned säilivad, täpsustuda võib nende
edaspidine kasutusotstarve seoses haridusvõrgu ümberkorraldamisega.
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Olemasolevat
maaressurssi
ning
koostatud
arengudokumente
ja
detailplaneeringuid arvestades puudub üldkasutatava hoone maa juhtotstarbega
maa suures ulatuses kavandamiseks vajadus.
Perspektiivis koonduvad Piiri-Rohu tn piirkonda lisaks üldharidusele ka
huviharidus,
täiskasvanute
haridus
ning
täiendkoolitus.
Lasteaedadena
tegutsevad edasi Rohu ja Pae tänaval asuvad lasteaiad. Rahvastiku prognoosi ja
linna hariduse arengukavas sätestatut arvestades toimub haridusvõrgu
ümberkorraldamine olemasolevate hoonete baasil. Üldkasutatava hoone maana
kavandatakse Rohu tn 8 ja 10 vaheline maa-ala (tootmismaa ja reformimata
riigimaa) juhuks, kui haridusvõrgu ümberkorraldamisega seoses ilmneb vajadus
olemasolevaid hooneid laiendada või rajada uusi sihtotstarbelisi rajatisi.
Spordikeskus Virtus laiendamissoovid on kavandatud ja kinnitatud Aia tn 40
detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt rajatakse maa-alale universaalne
spordihall, jäähall, ekstreemspordihall, ujula, hotell, autokaravanide parkimisala
ning määratakse maa-ala vabaõhuürituste korraldamise tarbeks. Maa täiendav
reserveerimine ei ole vajalik, kuna olemasolev maaressurss kavandatu
realiseerimiseks on piisav.
Tervishoiuasutusena tegutseb edasi sihtasutus Jõgeva Haigla (osutab
ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid). Olemasolev maaressurss
on piisav võimaldamaks tervishoiuasutuse laienemist (vajadusel).
Olemasoleva ja täiendavalt kavandatud üldkasutatava hoone maa planeerimisel
arvestatakse järgnevaga:
1. maa-aladele täpsemate kasutamis- ja ehitustingimuste seadmisel
arvestatakse erivajaduste ja puuetega inimeste vajadustega (nt kaldtee
rajamine);
2. nähakse ette kuritegevust ennetavad ja maandavad meetmed –
tänavavalgustus, juurdepääs jalg- ja jalgrattatee kaudu.

3.7 Üldkasutatavad hooned ning kaubandus- ja teenindusja majutushooned
Segafunktsiooniga maa-ala, kuhu võib rajada üldkasutatavaid hooneid nagu
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused, teadus-, haridus- ja lasteasutused,
spordihooned, kultuuri ja kogunemisasutused; kaubandus-, teenindus- ja
majutushooneid; büroo- ja kontorihooneid.
Üldkasutatavate hoonete ning kaubandus-, teenindus- ja majutushoonete maa
planeerimisel arvestatakse järgnevaga:
1. krundi täpne kasutusotstarve määratakse detailplaneeringuga (selle
koostamisekohustuse
korral)
või
ehitusseaduse
kohases
ehitise
kasutusloas nimetatud ehitise või selle osa kasutamise otstarbe või
otstarvete alusel.
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3.8 Kinnismälestised. Miljööväärtuslik hoonestusala ja linna
üldise miljöö säilimiseks olulised hooned
3.8.1 Kinnismälestised
Mälestised näitavad piirkonna ja kultuurmaastiku ajaloolist mitmekesisust,
mistõttu tuleb planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning
arvestada avaliku huviga.
Linnas on 4 muinsuskaitse all olevat kinnismälestist:
1. ehitismälestiseks tunnistatud ja riikliku kaitse alla võetud kahekorruseline
hoone (elamu, reg nr 23885) Suur tn 17. Hoone üldine seisukord on
rahuldav, ümbrus hooldatud;
2. ehitismälestiseks tunnistatud ja riikliku kaitse alla võetud kahekorruseline
hoone (elamu, reg nr 23884) Suur tn 18. Hoone üldine seisukord on
rahuldav, ümbrus hooldatud;
3. ehitismälestiseks tunnistatud ja riikliku kaitse alla võetud kahekorruseline
hoone (pangahoone, reg nr 23883) Suur tn 18a. Hoone üldine seisukord
hea;
4. ajaloomälestiseks tunnistatud ja riikliku kaitse alla võetud hoone (Betti
Alver sünnimaja, reg nr 5824) Jaama tn 3b. Hoone restaureeritud (tööd
lõpetatud 2006), hoone seisukord hea.
Kinnismälestise kaitseks on kehtestatud kaitsevöönd laius 50 m mälestise
väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistatud õigusaktis ei ole
ette nähtud teisiti. Mälestisi ümbritseva kaitsevööndi mõte on tagada mälestiste
säilimine ajalooliselt väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist väärivas
keskkonnas.
Kinnismälestiste kaitse- ja kasutustingimused:
1. hooned säilitatakse koos algupäraste ja iseloomulike detailidega.
Restaureerimistöödel tuleb arvestada, et iseloomulikuks on mh
materjalikasutus, avatäidete proportsioonid, paiknemine ning ruudu- ja
paneelijaotus, hoone enda proportsioonid, räästakõrgus, katusekalle,
ehisdetailid jms;
2. teede ja tänavate rekonstrueerimise puhul arvestatakse, et mälestiste
vahetus läheduses on teepinna tõstmine keelatud. Soovitavalt võiks
kavandada teepinnase koorimist, näha ette teepinna kallete planeerimine
sadevete hoonest eemale juhtimiseks.

3.8.2 Miljööväärtuslik hoonestusala
säilimiseks olulised hooned

ning

linna

üldise

miljöö

Miljöö on nii materiaalne kui tunnetatav keskkond, ümbrus5. Miljööväärtuslike
hoonestusaladena käsitletakse linnaruumi elemente ja nende kooslusi, mis loovad
eripärase, tervikliku ja harmoonilise üldpildi.
5

“Miljööväärtused linnas” L. Hansar,. Keskkonnaministeerium 2004
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Jõgeva linnas puuduvad tervikliku, iseloomuliku üldmuljega ühtsed piirkonnad.
Linnapilti iseloomustab pigem erinevatest ajajärkudest pärineva ning eriilmelise
hoonestuse vaheldumine. Linna arendamisel soovitakse siiski väärtustada linna
ajalugu ning säilitada Jõgeva linna algust ja arengut markeerivad, siiani säilinud
hooned. Selleks annab võimaluse neid hooneid hõlmava ala määratlemine
miljööväärtusliku hoonestusalana.
Miljööväärtuslik hoonestusala
Eelnevast
tulenevalt
määratakse
miljööväärtuslikuks
hoonestusalaks
raudteejaama piirkond, mis oli algseks, alles kujunema hakanud Jõgeva linna
keskuseks. Erinevatest suundadest koonduvate maanteede ning raudtee
ristumine lõi eeldused Jõgeva linna tekkeks ja arenguks just linna praeguses
paigas. Miljööväärtusliku hoonestusala määratlemise eesmärgiks on sealsete, seni
säilinud hoonete ja rajatiste iseloomuliku ilme säilitamine.
Alasse kuuluvad hooned ja rajatised:
Jõgeva endine raudteejaama hoone (ehitatud 1950ndate alguses, esialgne
puithoone hävinud), kaubaaidad (19. saj lõpp), laadimisestakaad (1913),
kunagised raudteelaste elamud (Betti Alveri sünnimaja ning analoogne elamu
teisel pool jaama), veetorn, hobupostijaam (1880).
Ala seisukord:
Kaubaaidad ja laadimisestakaad on kasutuseta ja lagunevad, ülejäänud hooned
on kasutuses, seisund on üldiselt hea. Probleemiks on rohke piiramatu haljastus,
mis olulisematel liikumissuundadel (Jaama tn, Mustvee mnt) sulgeb vaated
hoonetele ning tekitab varjulise, veidi pimeda ja kõleda atmosfääri. Ala üldmulje
on mõnevõrra räämas ja hooletu, seda muljet võimendavad selge korralduseta
platsid, mis on kujunenud parklateks.
Miljööväärtusliku hoonestusala kaitse- ja kasutustingimused:
1. üldjuhul säilivad alasse kuuluvad hooned ja rajatised (vt nimekiri eespool)
koos algupäraste ja iseloomulike detailidega. Iseloomulikuks on
muuhulgas materjalikasutus, avatäidete proportsioonid, paiknemine ning
ruudu- ja paneelijaotus, hoone enda proportsioonid, räästakõrgus,
katusekalle, ehisdetailid jmt. Täiendava hoonestuse, sh juurdeehituste
rajamine alal on lubatud, kuid linnavalitsus võib sellega seoses
läbimõeldud ning miljööväärtust säilitava lahenduse saavutamiseks esitada
täiendavaid
nõudeid, nt
arhitektuurikonkursi
läbi
viimine,
3Dvisualiseeringu/maketi koostamine vms;
2. alal avatakse vaated peamistelt liikumissuundadelt (Jaama tn ja Mustvee
mnt) alasse kuuluvatele hoonetele ja rajatistele (vt nimekiri), samuti
avatakse vaated jaamahoone ning hobupostijaama vahel. Alale
koostatakse hoolduskava, mille alusel toimub järjepidev haljastuse
piiramine ja kujundamine ning vaadete avatuna hoidmine. Lisaks vaadete
avamisele on oluline rohkema valguse pääsemine haljasaladele ning
hooneid ümbritsevatele aladele. Suurem valguse hulk mõjub Eesti kliimas
enamasti kutsuvamalt ja õdusamalt, samuti turvalisemalt, tõstes seeläbi
tõenäosust, et ala kasutatakse senisest enam ja see muutub omasemaks;
3. soovides tõsta miljööväärtusliku hoonestusala tunnetuslikku väärtust, on
oluline luua hoolitsetud ja korraldatud üldmulje kogu alal, sh ka
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parkimiseks kasutatavatel aladel. Selleks korrastatakse parkimist ja
liikluskorraldust – tähistatakse parkimiskohad ja liikumisskeemid,
eraldatakse parkimisalad tänavast (madala (konteiner)haljastusega,
piirdega, skulpturaalsete teetõketega vmt), samuti täpsustatakse ja
tähistatakse liiklusskeem Mustvee mnt ja Jaama tn ristmiku piirkonnas, sh
sissesõidud jaamahoone juurde ja parkimisaladele. Ühtlasi tähistatakse
selgelt ja arusaadavalt jalakäijatele ning teistele kergliiklejatele mõeldud
liikumisskeem kogu alal;
4. teede ja tänavate rekonstrueerimisel kasutatakse lahendusi, mis tagavad
hoonete ja rajatiste senise seisundi säilimise või parandavad seda. Ohuks
on maapinna tõstmine ning sademevee valgumine hoone/rajatise suunas
ja konstruktsioonidesse sattumine. Vajalikuks võib osutuda teepinnase
koorimine.
Linna üldise miljöö säilimiseks olulised hooned
Jõgeva linnapildile iseloomulik situatsioon, kus erinevatest ajastutest ja
eriilmelised hooned vahelduvalt paiknevad ja kontraste tekitavad, on kujunenud
ajaloo ja olude pööretes. Ajaloomaterjalide põhjal 6 oli Jõgeva areng 19. sajandi
lõpul ja 20. sajandi alguses võrdlemisi kiire. Hoonestust jõuti rajada mõlemale
poole raudteed, linn kasvas nii Põltsamaa kui Mustvee suunal, hõlmates endasse
varasema Jõgeva küla taluhoonestuse. Suur osa vanemast, II maailmasõjaeelsest hoonestusest hävis sõjas, allesjäänud hooned paiknevad laiali üle terve
praeguse Jõgeva linna, moodustamata eristuvaid, ühtse ilmega piirkondi.
Hilisemal, II maailmasõja järgsel perioodil, on linna ülesehitamine ja laiendamine
toimunud vastavalt vajadusele ja võimalustele, linnapildis ei eristu selged
ehitusetapid ajastuiseloomulike piirkondade näol. Erandiks on siinjuures 19701980ndatele aastatele iseloomulikud vabaplaneeringulised korruselamupiirkonnad
koos koolide ja lasteaedadega.
Soovides säilitada linnapildi mitmekihilist üldmuljet, kus vahelduvad erinevatest
ajastutest pärinevad, erinevaid ehitusstiile esindavad hooned, määratletakse
teemaplaneeringuga
lisaks
raudteejaama
piirkonna
miljööväärtuslikule
hoonestusalale ka üksikutena paiknevad linna üldise miljöö säilimiseks olulised
hooned. Eesmärgiks seatakse olulistena määratletud hoonete ning nende
iseloomuliku välisilme säilimine. Kuivõrd mitmed vanemad, eelkõige puithooned
Jõgeva linnas on pöördumatult lagunenud või remondi käigus tundmatuseni
muudetud, võib järeldada, et vanemate majade ja nende algse ilme säilimine
linnas ei ole päris iseenesest mõistetav ning vajab tähelepanu. Seetõttu on linna
üldise miljöö säilitamiseks oluliste hoonete määratlemisel keskendutud peamiselt
vanemale, II maailmasõja eelsele hoonestusele.
Linna üldise miljöö säilimiseks olulised hooned asukohaga:
1. Suur tn 18A (ehitismälestis), A. Matteuse projekteeritud;
2. Suur tn 18 (ehitismälestis);
3. Suur tn 17 (ehitismälestis);
4. Aia tn 34, endine Jõgeva I Keskkooli hoone, nüüdne riigigümnaasiumi
hoone, valminud 1952;
5. Suur tn 11, enne II maailmasõda rajatud punasest telliskivist hoone;
6. Suur tn 13 hoone, enne II maailmasõda rajatud puithoone. Hoonel tuleks
tulevikus aknad vahetada paremas proportsioonis jaotusega akende vastu;

6

Kogumik „Jõgeva linna lugu“, toim. M. Kask, välja antud Jõgeva linna 70. aastapäevaks
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7. Suur tn 91 ja 91A, enne II maailmasõda rajatud punasest tellisest ja
maakivist hoone, endine villavabrik;
8. Suur tn 12, praegune muusikakooli maja;
9. Mustvee mnt 2, endine koolimaja. Koolimaja seinale on paigutatud Riho
Terasmaa (Jõgeva linna pikaaegne haridus- ja kultuuritegelane)
mälestustahvel;
10. Mustvee mnt 3;
11. Mustvee mnt 4;
12. Suur tn 6.
Linna üldise miljöö säilimiseks oluliste hoonete kaitse- ja kasutustingimused:
1. hooned säilitatakse koos algupäraste ja iseloomulike detailidega.
Iseloomulikuks on muuhulgas materjalikasutus, avatäidete proportsioonid,
paiknemine ning ruudu- ja paneelijaotus, hoone enda proportsioonid,
räästakõrgus, katusekalle, ehisdetailid jms;
2. juurdeehituste rajamine hoonetele on lubatud, kuid kohalik omavalitsus
võib sellega seoses läbimõeldud ning hoonele iseloomulikke väärtusi
säilitava lahenduse saavutamiseks esitada täiendavaid nõudeid, nt
arhitektuurikonkursi läbi viimine, 3D-visualiseeringu/maketi koostamine,
samuti nõudeid materjalide osas vms;
3. II maailmasõja eelsete hoonete seas leiduvate talukomplekside puhul
säilitatakse väärtuslikena nii elumaja kui kõrvalhooned ning nende
omavaheline paigutus;
4. teede ja tänavate rekonstrueerimisel kasutatakse lahendusi, mis tagavad
hoonete ja rajatiste senise seisundi säilimise või parandavad seda. Ohuks
on maapinna tõstmine ning sademevee valgumine hoone/rajatise suunas
ja konstruktsioonidesse sattumine. Vajalikuks võib osutuda teepinnase
koorimine.
Kuivõrd laiemaks eesmärgiks on mitmekesise linnapildi jätkuv kujunemine, siis
täiendavaid piiranguid linna üldise miljöö säilimiseks oluliste hoonete ümbrusesse
uushoonestuse rajamisele ei seata.
Elluviimine:
Töötatakse välja tunnusmärk „Vana Jõgeva maja“, mille hoonele või rajatisele
kinnitamise õiguse saab linna üldise miljöö säilimiseks olulisena määratletud või
miljööväärtuslikku hoonestusalasse kuuluva hoone/rajatise omanik, kellele kuuluv
hoone/rajatis on heas korras ning säilitanud oma algupärase välisilme. Kui
tunnusmärgi saanud hoone/rajatise ilme hiljem rikutakse, tuleb tunnusmärgist
loobuda. Linna üldise miljöö säilimiseks oluliste ning miljööväärtuslikku
hoonestusalasse kuuluvate hoonete/rajatiste seisukord vaadatakse üle ning
tunnusmärgi saajad/loovutajad valitakse korra aastas.
Tunnusmärk kujutab endast hoone/rajatise seinale kinnitatavat väikest tahvlit
(sarnane olulisematele mälestistele kinnitatud märkidega ning ka nt Tartu linna
väljastatava tunnusmärgiga „Heade värvide linn“).
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3.9 Vaatamisväärsused
Vaatamisväärsused
on
piirkondliku
tähtsusega
objektid,
millel
on
kultuuriajalooline, looduslik, esteetiline või identiteediväärtus, mis vajavad
säilitamist ja esiletõstmist, sest omavad tähtsust kohalikus kultuurielus.
Vaatamisväärsused on määratletud kogumiku „Jõgeva linna lugu“ (toim. M. Kask)
ning linna teemaplaneeringu juhtrühma ettepanekute põhjal järgmiselt:
1. Hea Linna Vaim – T. Kangro loodud skulptuur, Jõgeva linna sümbol;
2. külmasammas – „MTÜ Miinus 43,4“ poolt paigaldatud Jõgeval mõõdetud
külmarekordeid kajastav sammas;
3. ehitismälestised (pangahoone, elamud Suur tn 17 ja 18);
4. linna üldise miljöö säilimiseks olulised hooned (vt eelmise ptk loetelu);
5. Betti Alveri mälestusmärk „Rotunde“ – T. Ojaveri ja A. Kaaveri poolt B.
Alveri 90. sünniaastapäevaks loodud mälestusmärk;
6. küüditatute mälestuskivi – mälestuskivi Jõgeva raudteejaama lähedal
(Jaama 2), kust algas küüditatute teekond 1941. ja 1949.;
7. II maailmasõjas hukatute mälestuskivi – sõja ajal Jõgeva kruusaaugus
hukatud 80 inimese mälestamiseks avatud kivi Piiri pargis;
8. Vabadussõjas langenute kivi – Painküla endise vallamaja keldrist leitud
ning Suur ja Puiestee tänavate ristmikule paigutatud mälestuskivi Eesti
Vabadussõjas langenud Jõgeva valla meestele;
9. Kristjan Palusalu mälestuskivi ja tamm – kuulsa Eesti maadleja poolt
istutatud puu alla paigaldatud mälestustahvel Suur ja Piiri tänavate
ristmikul;
10. Johannes Nahkuri mälestuskivi – mälestuskivi teenekale raudtee-töötajale,
kodu-uurijale ning Jõgeva linna aukodanikule B. Alveri sünnimaja kõrval.
Vaatamisväärsuste kaitse- ja kasutustingimused:
1. vaatamisväärsused tähistatakse ja viidastatakse nende leidmise
hõlbustamiseks;
2. vaatamisväärsuste ümbruse hooldamine ning ligipääsudelt avanevate
vaadete tagamine on prioriteet hoolduskavade jm koostamisel ning
elluviimisel. Eraomandis olevate vaatamisväärsuste hooldamine ning
vaadeldavuse tagamine on omaniku kohustus, mille täitmist kohalik
omavalitsus saab toetada nt rahaliste toetuste skeemi välja töötamisega
(nt linna heakorra nädala raames tasuta prügi äravedu ja/või talgute
korraldamise toetamine);
3. vaatamisväärsusi kajastatakse linna reklaamivates infomaterjalides.

3.10 Teed ja üldine liikluskorraldus
Linna läbivad riigi tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete (Piibe mnt) ning riigi
kõrvalmaanteed nr 14139 Jõgeva- Mutso, nr 14140 Jõgeva - Jõgeva alevik ja nr
14142 Jõgeva – Tooba. Planeeringuala piirneb riigi tugimaanteega nr 36 JõgevaMustvee.
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Olulisemad
muudatused
transpordikorralduses,
mida
kavandatakse
teemaplaneeringuga:
1. Toominga tn rekonstrueerimine, selle sidumine Piibe maantee ja
Estakaadi tänavaga;
2. jalg- ja jalgrattatee tunnelite rajamine;
3. linna katva ühtse jalg- ja jalgrattateede võrgustiku väljaarendamine7;
4. Roosi ja Kalda tänavate vahelise tänavalõigu rajamine linna piiril;
5. Tähe tn pikenduse sidumine spordikeskus Virtus detailplaneeringus
kavandatud teedevõrguga;
6. Piiri tn pikendus Toominga tänavale.

Liikluskorralduse üldised põhimõtted:
1. tänavavõrgu planeerimisel arvestatakse standardiga8;
2. elamu- ja ettevõtlusalade sisene tänavavõrk koos jalg- ja jalgrattateedega
lahendatakse detailplaneeringuga tulenevalt krundijaotusest;
3. kruntimisel moodustatakse eraldi tänava maa krunt, mis antakse tasuta
üle linnale;
4. riigimaanteede linna läbivatel trassidel (linna põhitänavad) välditakse
mahasõite üksikutele kinnistutele;
5. kavandatav tänavavõrk peab tagama mootorsõidukite, kergliiklejate ja
jalgratturite ohutuse ja mugavuse, võimaldades vajadusel tehnovõrkude
paigaldamist ning juurdepääsu operatiivsõidukitele;
6. tänavavõrk moodustab ühendatud võrgustiku, umbtee korral rajatakse tee
lõppu ümberpööramise võimalus.

3.10.1 Jalg- ja jalgrattateed
Jalg- ja jalgrattatee on liiklusseaduse mõistes kas jalgtee, jalgrattatee või
jalgratta- ja jalgtee, mis on riigi või kohaliku maantee ääres autoliiklusest
eraldatud ja/või omaette paiknev tee.
Jõgeva linna jalgrattateede võrgustik on ebapiisav. Autoliiklusest eraldiseisev
jalg- ja jalgrattatee suundub linna Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelt ja Jõgeva
aleviku teelt. Linnas on eraldiseisvate jalg- ja jalgrattateede võrgustik ebapiisav,
linnalähipiirkondadest on ühendus loodud Painküla ja Siimustiga.
Dokument „Jõgeva linna jalgrattateede arenguskeem“ annab ülevaate
olemasolevate jalg- ja jalgrattateede olukorrast ning kavandab linna kolme tüüpi
jalgrattateid.
Teemaplaneeringu üldistusastmest tulenevalt kajastatakse teemaplaneeringus
jalgja
jalgrattateede
orienteeruvaid
asukohti
arvestades
koostatud
jalgrattateede arenguskeemi, nende tüüpi täpsustamata. Teemaplaneeringu
tasandil jalgrattateede arenguskeemis määratud teede asukohti on täpsustatud,
lähtudes linna katva tervikliku ja ühendava jalg- ja jalgrattateede võrgustiku
kujundamise põhimõtetest ning maakasutusest, kus olemasolevad ja
perspektiivsed jalg- ja jalgrattateed tagavad kergliiklejale mugavama ja ohutuma
liikumisvõimaluse sihtpunktide ja erinevate piirkondade ning tõmbekeskuste
7
8

„Jõgeva linna jalgrattateede arenguskeem“, Toomas Põld, Tartu 2011
EVS 843:2003 „Linnatänavad“
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vahel. Kavandatud jalg- ja jalgrattateede kaudu seotakse elamupiirkonnad
ühiskondlike hoonete, puhkealade ning töökohtadega.
Jalg- ja jalgrattateede täpsed lahendused antakse jätkuprojektiga.

3.10.2 Parkimine
Täiendavad parkimiskohad kesklinna piirkonda rajati kohtu- ja politseimaja
rajamise käigus, millega leevendati olulisel määral parkimisega seotud
probleeme. Argipäeviti parkimiskohtade defitsiiti ei esine, nõudlus on suurim just
reede pärastlõunasel ja laupäeva ennelõunasel ajal, kui linna külastajate arv on
suurim.
Parkimisprobleemide lahendamisele kesklinna piirkonnas aitab kaasa mugav
ühistranspordikorraldus, kuna raudteejaam ja bussijaam asuvad kesklinna
vahetus läheduses, kus teenused on jalakäigutee kaugusel.
Parkimiskohtade defitsiit esineb eelkõige korterelamute piirkonnas, kuna
nõukogude perioodil
kavandati
korterelamute juurde
minimaalne arv
parkimiskohti (tavapäraselt kavandati parkimiskohti vähem kui kortereid).
Parkimispõhimõtted,
mida
tuleb
arvestada
parkimiskohtade
defitsiidi
vähendamiseks ning parkimise korraldamisel:
1. kesklinna piirkonnas lubatakse täiendavate parkimiskohtade rajamist Kesk
tn äärde piki teed Selveri piirkonnas ning Suure ja Puiestee tänavate
vahelisel alal raudtee poolsel küljel. Parkimine piki teed on lubatud seal
vaba ruumi olemasolul ja tingimusel, et pargitud sõiduk ei halvenda muud
liiklust;
2. olemasolevate korterelamute piirkonnas suurendatakse parkimisalasid
kinnistutel olevate haljasalade ja nende kinnistute vahele jäävate nn
vabade riigimaade arvelt (nt Tellise ja Kivi tn piirkonnad, kus haljasalade
osakaal seda võimaldab). Parklate laiendamisel ja parkimiskohtade
määramisel
lähtutakse
standardist9.
Parkimisalade
suurendamine
haljasalade arvelt ei tohi olla ulatuslik ning kahjustada turvalist ja
kvaliteetset elukeskkonda;
3. uute
korterelamute
rajamisel
tagatakse
ühe
korteri
kohta
mootorsõidukitele minimaalselt 1,1 parkimiskohta;
4. parkimine suurürituste perioodil korraldatakse koostöös Jõgeva vallaga.
Parkimiskohtade tagamiseks kasutatakse eelkõige Tähe tänavast
põhjasuunal asuvat maa-ala (Jõgeva valla territoorium);
5. arvestatakse jalgratta kasutajate hulga suurenemisega ning rajatakse
jalgrattaparklad vastavalt dokumendis „Jõgeva linna jalgrattateede
arenguskeem“ esitatud asukohtadele ja põhimõtetele. Jalgrattaparklad
rajatakse põhimõttel, et need on kasutajasõbralikud - lihtsasti
ligipääsetavad ja mugavad kasutada, katusega (kui on eeldada, et antud
kohas pargitakse rattaid pikemal perioodil), võimaldavad lukustada nii
raami kui rattad, on turvalisuse kaalutlustel käidavas ning hästi nähtavas
kohas, kuid samas sõiduteest ja mootorsõidukite parkimisalast eraldatud

9
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(selleks, et nt rattavarguse korral ei oleks näpatavat ratast liialt lihtne
kiiresti mootorsõidukisse tõsta);
6. elamualadel ning tootmis- ja ärimaadel lahendatakse parkimine omal
krundil. Tootmis- ja ärimaadel arvestatakse kehtivaid parkimis- ning
haljastusnorme.

3.10.3 Tänavamaa haljastus
Linnakeskkonna kujundajana omab olulist tähtsust tänavahaljastus, kuna
haljastus toimib piirkonda kaunistava tegurina, millel on maastikuarhitektuurne ja
esteetiline efekt ning rahustav mõju (füüsiline ja psühholoogiline barjäär liikluse
ja kõnnitee vahel). Samuti toimib haljastus mürasummutusefektina ja vähendab
õhusaastet (mida suurem on puu võra, seda rohkem tolmu ja kahjulikke osakesi
ta õhust kõrvaldab10).
Tänavamaa haljastuse üldised põhimõtted:
1. Jõgeva linnale omased
puudealleed
ja hekid
säilitatakse kui
linnakeskkonna ilmestajad;
2. maantee- ja raudteeliiklusest tuleneva müra summutamiseks säilitatakse
teede ja raudtee äärsetel aladel kasvav elujõuline ja väärtuslik
puittaimestik;
3. sõidutee äärde tekitatakse mitmeastmeline kulisshaljastus – madalamad
taimed istutatakse sõiduteele lähemale.

3.11 Raudtee
Jõgeva linna läbib Tallinn-Tartu raudtee ning linna territooriumil asub reisijaid
teenindav Jõgeva jaam. Raudteed kasutatakse nii kauba- kui reisijateveoks.
Perspektiivis kavandav AS Eesti Raudtee teise raudtee rajamist Tapa suunal
paremale poole ja Tartu suunal vasakule poole olemasolevast raudteest
(arvestatuna kilomeetrite kasvamise suunas). Perspektiivse teise raudtee
liitumiskoht olemasolevaga ning täpne asukoht (kaugus olemasolevast teest)
lahendatakse hiljem projekteerimise käigus. Raudteemaa juhtotstarbega maa
täiendav kavandamine teemaplaneeringuga ei ole vajalik, kuna olemasolev
maaressurss on selleks piisav.
Linna läbiv raudtee on oluline ohuallikas, kuna linna territooriumit läbivad
kaubarongid, sh ohtlikud veosed. Ohutu raudteeliikluse tagamiseks tuleb
raudteeinfrastruktuuri valdajal tagada raudteeinfrastruktuuri korrashoid. Ohutuse
tagamiseks näeb teemaplaneering ette tunnelite rajamise Suur ja Tamme tänava
pikendusena, millega lahendatakse kergliiklejate ohutu ja eritasandiline altpääs
raudteest. Samatasandiline raudtee ületuskoht kergliiklejatele jääb Rohu tänava
pikendusena.
Teemaplaneering näeb ette perspektiivsete jalg- ja jalgrattateede võrgustiku, mis
osaliselt kulgeb raudteega paralleelselt. Raudteega paralleelselt kulgevate jalg- ja
10
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jalgrattateede kavandamisel järgnevates planeerimise etappides tuleb ohutuse
eesmärgil rajada raudteemaa piirile piirdeaed ning kooskõlastada vastavad
planeeringute lahendused infrastruktuuri valdajaga.
Olulisemaks raudteeliiklusega kaasneda võivaks negatiivseks keskkonnamõjuks
on müra ja vibratsioon. Võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks tuleb
raudteeäärne elujõuline kõrghaljastus säilitada või rajada seda täiendavalt.
Eluhoonete rekonstrueerimisel ja uute projekteerimisel on soovitav kasutada
müra isoleerivaid aknaid.
Üheks
võimaluseks
vähendada
raudteeliiklusega
kaasnevat
müra
on
müratõkkeseinte rajamine, kuid sellega kaasneks barjääriefekt. Seega
kompaktses linnakeskkonnas ei ole üldjuhul võimalik müratõkete rajamine ning
raudteega kaasneva mürahäiringu vähendamiseks on otstarbekas kasutada
vastavaid ehituslikke võtteid, muutes hoonete raudteepoolsed fassaadid
võimalikult helipidavaks.

3.12 Veevarustus- ja kanalisatsioon
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ja rekonstrueerimise aluseks on
dokument „Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2010-2022“.
Arengukava annab põhjaliku ülevaate olemasolevast olukorrast ja edaspidistest
tegevusplaanidest, sh määrab perspektiivsete ühisvee- ja kanalisatsioonitrasside
asukohad. Seetõttu kajastatakse planeeringus üksnes üldiseid põhimõtteid ja
tingimusi, mida peab arvestama veevarustuse ja reoveekäitluse lahendusi
kavandades. Arengukava on aluseks projektide koostamisel.
Reoveekogumisala (kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee
kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks) on
määratud ja kantud kaardile vastavalt keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud
reoveekogumisala piirile.
Teemaplaneeringuga määratakse perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetav ala,
mis ei ole määratud reoveekogumisalaks keskkonnaministri käskkirjaga, kuid mis
kirjeldab piirkonda, kuhu linn planeerib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud
rajada tulevikus. Kõik alad väljaspool reoveekogumisala linna territooriumil on
perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad.
Keskkonnakaitse eesmärgil kehtivad järgmised üldpõhimõtted ja tingimused:
1. kvaliteetse veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamise eesmärgil
vanad seadmed ja torustikud rekonstrueeritakse;
2. uued elamud ja üldkasutatavad hooned ning ettevõtted liidetakse
ühisveevõrguga;
3. reoveekogumisalal on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui
reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon.
Kanalisatsiooni
puudumisel
peavad
reoveekogumisaladel
reovee
kogumiseks olema kogumiskaevud;
4. lokaalsete lahenduste puhul tagatakse süsteemi lekkekindlus ning
kogumismahutite korrapärane ja nõuetekohane tühjendamine;
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5. reoveed transporditakse purgimissõlme;
6. kanalisatsioon ehitatakse edaspidi lahkvoolsena (st eraldi sadevee ja
reovee kanalisatsioon), välja arvatud kesklinn ja Mustvee mnt piirkond,
kus võib jääda ühisvoolseks.
Teemaplaneeringuga ei määrata täiendavalt perspektiivsete ühisvee ja –
kanalisatsioonitrasside asukohti. Teemaplaneeringuga on tagatud võimalus
ühisvee- ja kanalisatsioonitrasside väljaarendamiseks Jõgeva linna ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel.
Tuletõrje veevõtukohad
Tuletõrjeveevarustus Jõgeva linnas lahendatakse tuletõrjehüdrantide baasil,
millega tuleb arvestada veehaarde projekteerimisel. Täiendavalt kavandatakse
looduslikud veevõtukohad Pedja jõe äärde. Jõe ääres tuleb välja ehitada nõuetele
vastav mittekülmuv veevõtusõlm, et tagada aastaringne ligipääs ja selle
kasutamise võimalus.

3.13 Elektrivarustus
Jõgeva linn saab elektritoite linna idapiiril asuvast Jõgeva alajaamast. Tarbijate
elektrienergiaga varustamiseks on linnas välja ehitatud jaotusalajaamad ja linna
kolmepoolne toide. Jõgeva linna 10 kV elektriliinid on põhiliselt ehitatud
kaabelliinidena. Ainult Jõgeva 110/35/10 kV alajaamast väljuvad 10 kV liinid on
õhuliinid
Täiendavate keskpingeliinide ja alajaamade kavandamiseks teemaplaneeringuga
puudub vajadus. Elektrivõrgu kavandamine Jõgeva linna territooriumil toimub
detailplaneeringute koostamise raames.
Tingimused elektrivõrgu arendamiseks:
1. kavandatavate alajaamade arv ning madalpingeliinide trasside
asukohad linna territooriumil määratakse detailplaneeringutega,
tulenevalt planeeritavate objektide jaoks vajalikust võimsusest, mis
selgub arengualade edasise planeerimise käigus;
2. detailplaneeringute koostamisel arvestatakse, et alajaamad asuvad
soovitatavalt koormuskeskmetes ning neile on vajalik tagada
ööpäevaringne ligipääs. Alajaama(de) asukoha(kohtade) täpsel
selgumisel kavandatakse ka vajalik teenindusmaa;
3. liitumispunktidena rajatakse eraldi asuvad liitumiskilbid kinnistule või
selle vahetusse lähedusse.
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4 Pedja jõe ehituskeeluvööndi vähendamine
Oluliseks rekreatsioonialaks Jõgeva linnas on Pedja jõe äärne maa-ala. Jõe
paremkallas
Mustvee
maanteest
linna
põhjapiirini
arendatakse
välja
mitmekesiseid puhke- ja vabaaja tegevusi võimaldava puhkealana (vt ptk 3.4
Rohestruktuurid. Haljasalad ja parkmetsad).
Puhkeala väljaarendamiseks on teemaplaneeringuga Keskkonnaameti nõusolekul
Pedja jõe ehituskeeluvööndit vähendatud puhkeala arendamiseks vajalike
rajatiste ning veesõidukite hoidmiseks vajalike hoonete rajamiseks 50 meetrilt 10
meetrile järgmistel tingimustel:
1. Kalda tn elamumaa sihtotstarbega kinnistute suhtes, mis ulatuvad
looduskaitseseaduse
mõistes
ehituskeeluvööndisse,
ei
too
ehituskeeluvööndi vähendamine kaasa võimalust ehitamiseks;
2. puhkeala arendamisel säilitatakse võimalikult palju looduslikku taimkatet;
3. lisaks rajatistele on lubatud rajada ainult üks paatide ja veesõidukite
hoidmiseks
vajalik
hoone,
täiendavate
hoonete
ehitamine
ehituskeeluvööndisse ei ole lubatud.
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5 Teemaplaneeringu elluviimine
5.1 Rakendussätted
Olemasolev maakasutus võib jätkuda seni kuni maaomanik seda soovib.
Teemaplaneeringuga määratud juhtotstarbeid ning maa- ja veealade üldiseid
kasutamis- ja ehitustingimusi järgitakse, kui soovitakse kas muuta senist
sihtotstarvet või kavandatakse ehitustegevust.
Teemaplaneering
on
aluseks
detailplaneeringute
koostamisele,
maakorraldustoimingutele ja projekteerimistingimuste määramisele.
Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat Jõgeva linna üldplaneeringut
teemaplaneeringuga käsitletud teemavaldkondade osas. Maakasutuse ja
ehitustegevuse kavandamisel lähtutakse teemaplaneeringuga kavandatust.

5.2 Teemaplaneeringu elluviimiseks vajalikud tegevused
Teemaplaneeringuga
kavandatu
elluviimine
toimub
avaliku
sektori,
mittetulundusliku tegevuse ja eraettevõtluse koostöös. Lisaks on võimalik kaasata
vahendeid Euroopa liidu fondidest.
Esmased tegevused:
1. puhkealade väljaarendamine ja nende avaliku kasutuse tagamine.
Vastavate projektide või detailplaneeringute koostamine;
2. jalg- ja jalgrattateede, tunnelite ning parklate rajamine;
3. linna haljastuskava koostamine;
4. Toominga tänava rekonstrueerimine;
5. miljööväärtuslikule hoonestusalale hoolduskava koostamine ning selle
alusel vaadete avamine (haljastuse piiramine ja kujundamine);
6. tunnusmärgi „Vana Jõgeva maja“ välja töötamine;
7. maade munitsipaliseerimine (toimub iseseisva menetlustoiminguna11).

5.3 Detailplaneeringute koostamise kohustus ja vajadus
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on läbi
tagada parem arendatava keskkonna kvaliteet.

avaliku planeerimisprotsessi

Jõgeva linn on tiheasustusega ala, kus detailplaneeringu koostamine
kohustuslik planeerimisseaduse § 3 lõikest 2 nimetatud juhtudel.

on

Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku oma huvidest
lähtudes. Detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamist korraldab kohalik

11

Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusele nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.

Jõgeva Linnavalitsus 2013

Töö nr 1718/12

30
Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering „Avalike ja ärialade
paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“
omavalitsus. Erahuvil baseeruvat planeerimis- ja ehitustegevuse mahtu ja ajalist
kestvust on käesoleva teemaplaneeringu raames raske prognoosida.
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