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1.Sissejuhatus
Jõgeva valla üldplaneeringu (ÜP) lisa 2 annab ülevaate valla olemasolevast olukorrast ning vajadusel
ka lähiaja suundumustest. Suurem osa infot on kajastatud LS ja VTK etapi seisuga märts 2020 kui
koostati eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus.
Teatud teemasid, mida oli vajalik UP koostamise raames uuendada, on siin dokumendis täpsustatud.
ÜP puhul on paratamatu, et info muutub jooksvalt ning seetõttu ei ole mõistlik kogu infot pidevalt
uuendada. Ajakohane UP info kajastub riiklikes andmebaasides jm asjakohastes registrites.

2.Asend
Jõgeva vald asub Jõgevamaal, Kesk-Eestis ja seda läbib Tallinn-Tartu raudteeliin. Jõgeva vallas asub
Jõgevamaa keskus – Jõgeva linn. Kaugus valla keskusest Jõgeva linnast Tartuni on ca 60 km ning
Tallinnani ca 150 km.
Jõgeva valla moodustasid 2017. aasta haldusreformi käigus endised Jõgeva linn, Jõgeva vald,
Palamuse vald ning Torma vald. Lisaks kuulub Jõgeva valla koosseisu Kaave küla endises Pajusi
vallas (praegune Põltsamaa vald) ning Saduküla, Härjanurme, Pööra ja Jõune külad endise
Puurmanni valla (samuti praegune Põltsamaa vald) osas.
Jõgeva valla naaberomavalitsused on Mustvee, Vinni, Väike-Maarja, Põltsamaa ja Tartu vald.
Jõgeva valla pindala on 1040 km2 ning selle ulatus põhjast-lõunasse on ligikaudu 40 km, idast läände
umbes 35 km. Jõgeva vald moodustab veidi enam kui 1/3 kogu Jõgevamaa pindalast.

Joonis 1. Jõgeva valla asend.

3.Asustus ja rahvastik
Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2019 Jõgeva vallas 13721 inimest, mis teeb Jõgeva vallast
ka rahvaarvu poolest suurima omavalitsuse. Ligikaudu 40% ehk 4986 inimest kogu valla rahvastikust
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elab Jõgeva linnas. Tihedamini asustatud on ka Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti
ja Torma alevikud. Rahvastikutihedust Jõgeva vallas ja võrdlusena kogu maakonnas illustreerib
joonis 2.

Joonis 2. Asustustihedus Jõgeva vallas. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus.
Jõgeva valla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul vähenenud 994 elaniku võrra ehk 6,7%.
Rahvaarvu hulka on arvestatud ka Jõgeva vallaga liitunud Kaave, Härjanurme, Jõune, Pööra ja
Saduküla elanike arvuga. Võrdlusena – ka Jõgevamaa rahvaarv näitab vähenemise tendentse, olles
viimase viie aasta jooksul vähenenud ligikaudu 10% ehk 3323 inimese võrra. Arvestades seniseid
muutusi ja trende (rahvastiku vananemine, madal sündivus) ning Statistikaameti prognoose, jätkub
elanike arvu vähenemine Jõgeva vallas.
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Joonis 3. Jõgeva valla rahvaarvu muutus 2014-2018. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus,
Rahvastikuregister.
Rahvastikupüramiid (joonis 4) annab infot, milline on tõenäoline rahvastiku soolis-vanuseline
struktuur ning üldine foon lähiaastakümnetel. Jõgeva valla rahvastikupüramiid annab aimu
sündimuse vähenemisest ja rahvastiku vananemisest.

Joonis 4. Jõgeva valla soolis-vanuseline koosseis. Allikas: Statistikaamet, 2018.
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4. Sotsiaalne taristu
Sotsiaalne taristu koosneb haridus-, hoolekande-, tervise- ja muudest teenustest ja nende
paiknemisest, mida vald oma elanikele pakub ning mille pakkumise kohustus omavalitsusel lasub.
LASTEAIAD
Jõgeva vallas on 11 lasteaeda, neist enam kui pooled tegutsevad koolide juures. Eraldiseisvad on
valla suurimad lasteaiad Jõgeva linnas ja Palamusel ning Jõgeva aleviku ja Kurista lasteaiad vastavalt
2 ja 1 rühmaga.
Lasteaiad tegutsevad Torma Põhikooli juures (4 rühma ja titela), Siimusti algkooli juures (4 rühma),
Laiuse Põhikooli juures 2 rühma, Vaimastvere Põhikooli juures 1 rühm, Sadala kooli juures 1 rühm,
Kuremaa algkooli juures 2 rühma.
Lasteaedades õpivad peamiselt oma valla lapsed. Kokku käib lasteaedades 616 last, neist 37 ehk 6%
on lapsed, kelle elukoht ei ole Jõgeva vallas. Kõige rohkem pakub alushariduse teenust teistele
omavalitsustele Torma lasteaed (ilmselt tulenevalt Torma asukohast valla piiri ääres), kus käib ligi
20% teistes valdades elavaid lapsi. Teiste valdade lasteaedades käib 9 Jõgeva valla last.
Valla lasteaedade hooned on heas seisukorras. Lähiajal vajavad investeeringuid Torma Põhikooli
Linnutaja hoone, Palamuse lasteaia Kaarepere rühma maja ning Sadukülas Siimusti Lasteaed–
Algkooli hoone. Kaasajastamist vajab Laiuse lasteaiahoone õueala. Lasteaia Rohutirts hoone
rekonstrueeriti põhjalikult 2010. aastal. Lasteaiale Karikakar valmis uus hoone 2013. aastal ja
Palamuse lasteaiale Nukitsamees valmis uus hoone 2018. aastal.
KOOLID
Jõgeva vallas tegutseb üheksa munitsipaal üldhariduskooli. Põhiharidust omandab Jõgeva valla
koolides kokku 1260 õpilast, kellele lisandub 129 täiskasvanud õppurit Jõgeva Täiskasvanute
Keskkoolis. Põhihariduse omandajatest on 107 last ehk 8% teistest valdadest. Märkimisväärne on
Vaimastvere koolis mujalt pärit õppurite 43% osakaal. Jätkuvalt on maakondliku tähtsusega Jõgeva
Täiskasvanute Keskkool, kus 129 õppurist 58, ehk 45% on pärit mujalt valdadest, seejuures
peamiselt Põltsamaa vallast (31). Jõgeva valla lapsi õpib teiste omavalitsuste koolides 43 põhikooli
osas ja 50 gümnaasiumiastmes. Jõgeva valla lapsi õpib Tartu linna koolides 13 põhikooli osas ja 23
gümnaasiumi osas. Jõgevamaa Gümnaasiumis õpib 155 Jõgeva valla õpilast. Palamuse Gümnaasiumi
33 gümnaasiumiosa õpilasest 12 on teistest omavalitsustest.
Jõgeva valla koolihooned ja koolide spordiväljakud on väga erinevas seisukorras. Jõgeva Põhikooli
uus õppehoone valmib 2019. aastal. Lähiaastatel on vajalik välja ehitada kooli spordisaal. Jõgeva
valla koolihooned ja koolide spordiväljakud on väga erinevas seisukorras. Jõgeva Põhikooli uus
õppehoone valmib 2019. aastal. Lähiaastatel on vajalik välja ehitada kooli spordisaal.
HUVIHARIDUS
Jõgeva linnas tegutseb kaks omavalitsuse huvikooli: muusikakool ja kunstikool. Jõgeva
Muusikakoolis õppis 2018. aastal 178 õpilast. Muusikakoolis õpetatavad huvialad on klaver, viiul,
flööt, akordion, lõõtspill, klarnet, saksofon, vaskpillid (trompet, tromboon, eufoonium, tuuba),
löökpillid ja klassikaline kitarr. Muusikakoolis tegutseb ka huviõppe osakond, kus on võimalik osaleda
lauluõppes, instrumendiõppes ja tantsuõppes. Muusikakoolis on 10 klassiruumi ja saal. Muusikakooli
hoones asub Alo Mattiiseni klaveriklass.
Jõgeva Kunstikoolis oli 2018. aasta seisuga 80 õpilast. Õpingud kestavad 5 aastat. Õpetatavad ained
on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu. Võimalik on õppida
üksikaineid või osaleda projektkursustel. Kunstikoolis pakutakse kunstialast huvikoolitust ka
täiskasvanutele. Väga populaarseks on viimastel aastatel osutunud mudilaste kunstiringid.
Perspektiivikaks võib osutuda omavalitsuse huvikoolide filiaali(de) avamine maapiirkondades.
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Huvikoolina tegutseb SA Kuremaa Spordikool, kus viiakse läbi korvpalli ja ujumise treeninguid.
Korvpallis osaleb 38 last ja ujumise treeningutes 129 last. Korvpallis toimuvad treeningud U16, U14
ja mini poiste gruppidele. Ujumises antakse ujumise algõpetust ja toimuvad treeningud
edasijõudnutele. Nädala sees toimuvatele treeningpäevadele lisaks korraldatakse nädalavahetuse
laagreid, koolivaheaja laagreid (2-3 päevased) ja ka suuremaid 5-7 päevaseid laagreid. Spordikoolil
on plaanis suurendada toimivaid rühmasid, võtta juurde spordialasid ning palgata juurde treenereid.
2018. aasta sügisest lisandus juurde 20-liikmeline tüdrukute korvpalli rühm. Lisaks korraldatakse
erinevaid korvpalli ja ujumise tutvustamise päevasid, mille eesmärgiks on spordialade
populariseerimine noorte hulgas. Spordikool teeb tihedat koostööd alaliitudega.
Erahuvikoolidena pakuvad valla noortele huvitegevust Palamuse Laulustuudio, kus saab õppida
soololaulmist, kitarrimängu, basskitarri, trumme ja klaverit, JJ-Street Tantsukool, K-Tantsukool ja
Tantsustuudio Cestants. Lisaks tegutsevad piirkondades erinevad huviringid.
NOORSOOTÖÖ
Jõgeva vallas on 01.01.2018. aasta seisuga 7-26 aastaseid noori 2997, nendest 7-19 aastaseid noori
on 1797.

Joonis 5. Jõgeva valla haridusasutuste ja noortekeskuste paiknemine. Allikas: Jõgeva
Vallavalitsus, 2018.
Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus alustas tööd 1. veebruaril 2018.
Keskuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond,
võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult
aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata
eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.
Asutusel on Jõgeva vallas 9 piirkondlikku tegevuskohta: Jõgeva linnas, Siimustis, Vaimastveres,
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Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja Sadalas. Noortekeskuse tegevusi
laiendatakse ja vahendeid uuendatakse pidevalt. Jõgeva Valla Noortekeskus on aktiivne partner
rahvusvahelistes noorsooprojektides.
Kõige suurem külastatavus on Palamuse, Jõgeva linna ja Siimusti noortekeskustes. Nendes keskustes
on ka suuremate koormustega noortejuhid ja keskused on avatud 22,5 ja kuni 30 tundi nädalas.
Vaimastvere, Jõgeva aleviku, Kuremaa, Laiuse ja Torma noortekeskustes on 0,5 koormusega
noortejuhid ja avatud 15 tundi nädalas. Sadala noortekeskuses on 0,25 koormusega noortejuht ja
avatud 7 tundi nädalas.
Jõgeva vallas pakutakse Noorte Tugila programmi raames noortele nõustamist. Noorte Tugila
tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele.
Jõgeva vallas tegutsevad noorteühingud Noorkotkad aastast 1992, Kodutütred ja 4H.
KULTUUR JA VABA AEG

Joonis 6. Jõgeva valla kultuuriasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, 2018.
Jõgeva
vallas
tegutsevad
hallatavate
asutustena
järgmised
raamatukogud:
Jõgeva
Linnaraamatukogu ja Jõgeva Linnaraamatukogu Saduküla haruraamatukogu, Vaimastvere
raamatukogu, Siimusti raamatukogu, Vägeva raamatukogu, Laiuse raamatukogu, Kuremaa
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raamatukogu, Palamuse raamatukogu, Kaarepere raamatukogu, Torma raamatukogu ja Sadala
raamatukogu. Raamatukogud on valdavalt heas seisukorras. Lähiajal valmib uus Jõgeva
Linnaraamatukogu hoone.
Jõgeva vallas tegutsevad järgmised muuseumid: eraõiguslikult juhitav Paduvere Talumuuseum ja
Jõgewa Muuseum, riigi hallatav Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum ja SA Betti Alveri
Muuseum. Muuseumihooned on heas seisukorras ja lähiaastatel suuri investeeringuid ei vaja.
Vallas tegutsevad mitmed seltsid ja seltsingud. Laiusel asub Kuldne Õlg muuseumituba, kus on
näitusmüügis õlgehistööd. Kuremaa lossis on muuseumituba, kus on eksponeeritud Erki Püttsepa
karikad ja ratas. Vaiatu rahvamaja muuseumitoas on talletatud ja näituse vormis esitletud piirkonna
ajaloolised esemed ja dokumendid. Siimusti raamatukogu ruumides asub Eeva Niinivaara
mälestustuba.
Jõgeva vallas tegutsevad rahvamajade funktsioone täites järgmised asutused: Sadala rahvamaja,
Vaiatu rahvamaja, Torma rahvamaja, Kuremaa loss (Kuremaa TAK), Saduküla rahvamaja, Palamuse
ja Kaarepere rahvamaja (Palamuse Kultuur) ja Jõgeva Kultuurikeskus.
Jõgeva vallas tegutsevad luteri kogudused Jõgeval, Palamusel, Tormas ja Laiusel, õigeusu kogudused
Jõgeval ja Kaareperes, baptistide kogudused Jõgeval ja Sadalas. Jõgeva linnas tegutsevad veel
Jehoova Tunnistajate kogudus, Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus ja Elu Sõna Jõgeva kogudus.
Vallas on 4 kirikut, neist vanemad on keskaegsed Palamuse ja Laiuse kirikud. Torma kiriku ehitusaeg
jääb 18. sajandi keskpaika, Kaarepere kirikul 19. sajandi lõppu. Vallas asuvate ajalooliste
sakraalhoonete ehitustehniline seisukord on halb. Muinsus- ja miljööväärtuslike objektide säilimiseks
on vaja suuremahulisi investeeringuid. Jõgeva linnas on planeerimis- ja ehitusjärgus luteri koguduse
ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu koguduse kirikud.
TERVISESPORT
Spordielu korraldamine on suures osas koondunud mittetulundussektorisse. Noorte sporti
korraldavad koolid ja mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid. Noortele on spordi
harrastamine tehtud kättesaadavaks: valla poolt on eraldatud tasuta ruumid ja rajatised ning
pearaha põhiselt makstakse klubidele noorte treenimise eest toetusi. Täiskasvanud peavad oma
spordi harrastuse eest ise tasuma. Hetkel on vallas palgalisi treenereid kuus, neist kaks on kuuenda
kategooria treenerid. Osa palgavahendeid eraldab Eesti Olümpiakomitee, teise osa vald. Vajalik on
toetada treenerite kutsekvalifikatsiooni uuendamist ja taseme tõstmist. Eraldi on spordi toetamiseks
ette nähtud rahalised vahendid spordiürituste korraldamiseks ja Eesti tasandi tiitlivõistlustel
osalemiseks. Jõgeva vallas on küll õpilaste arv aastatega vähenenud, kuid erinevatel treeningutel ja
huvialal ringides osalevate õpilaste arv on püsinud stabiilsena.
Jõgeva vallas enim harrastatavad spordialad on saalihoki, jalgpall, korvpall, maadlus/sumo,
kergejõustik, võrkpall.
Jõgeva valla olulisemad spordirajatised on Kuremaa ujula ja spordikompleks, Jõgeva spordikeskus
Virtus, Torma spordihoone. Valla erinevates piirkondades paiknevad jalg-, korvpalli-, võrkpalli- ja
muud pallimänguplatsid.
Kuremaa ujula pakub järgmiseid teenuseid: ujula, erinevad saunad, mini-spa, konverentsisaal,
solaarium, jõusaal, massaaž, majutus, spordisaal, terviserajad, iluteenused. Rekonstrueerimistöid
on vaja teha külalistemajas, ujulas, jõusaalis ja spordiväljakul.
Jõgeva spordikeskus Virtus korraldab sporditegevusi koostöös erinevate spordiühendustega.
Keskuses on aeroobika- ja maadlussaal, pallimängude saal, jõusaal. Spordikeskuse hallata on ka
staadion, tenniseväljakud, discgolfirada, jooksu- ja suusarada ning turniväljak. Pakutakse
toitlustamis- ja majutusteenust. On olemas kaldteed ratastooliga liikumiseks ning invatuba
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liikumispuudega külastajate jaoks. Spordikeskus Virtus vajab kaasajastamist tervikuna. Lõpuni on
välja ehitamata linnastaadion, puuduvad abihoone ja tribüünid.
Torma spordihoones on võimalik vallaelanikel tegeleda erinevate spordialadega – korvpall, võrkpall,
tennis, aeroobika, jõusaal, zumba, sulgpall, lauatennis, piljard. Spordihoone pakub ka
majutusteenust, on hea koht erinevate laste- ja spordilaagrite ning võistluste korraldamiseks.
Spordihoone kõrval on miniarena, samas asuvad 2 rannavolle platsi, rekonstrueerimist ootav
staadion ja tänavakorvpalli väljak.
Vaimastvere külas asub Jõgevamaa ainuke täismõõtmetes kunstmurukatte ja valgustusega
jalgpalliväljak koos kuulitõukeringi, kaugushüppekasti ning jooksurajaga.

Joonis 7. Jõgeva valla spordiasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, 2018.
Eesti spordiregistris on Jõgeva valla osas registreeritud 49 sportimispaika. Avalikus kasutuses on
Kaarepere spordiväljak ja Jõgeva aleviku staadion, rajatud on korvpalli- ja võrkpalliplatse. Koolide
juures asuvad võimlad, jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliväljakud on kasutusel ennekõike koolispordi
läbiviimiseks. Koolivälisel ajal on võimalik ruume ja väljakuid kasutada klubidel ja
tervisespordihuvilistel. Avaliku spordiplatsi rajamise vajadus on Saduküla piirkonnas.
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Sportlike eluviiside edendamisele aitavad kaasa kergliiklusteed, kus harrastatakse nii tervisejooksu,
kepikõndi, rulluisutamist kui rullsuusatamist. Tervisejooksuks ja -kõnniks kasutatakse Kuremaa,
Jõgeva ja Siimusti terviseradasid. Välja arendada on võimalik terviserajad Kuremaa järve ümbrusse.
Vajalik on välja ehitada valgustus parkides, avalikel mängu- ja spordiväljakutel.
Jõgeva piirkonnas on pikaaegsed jäähoki ja suusatamise traditsioonid, mistõttu soodustatakse
talispordialadega tegelemiseks võimaluste loomist. Aastaid on kaalutud Jõgevale jäähalli ehitamist.
Seni on võimalik parandada välitingimustes uisuspordi ja jäähokiga tegelemise võimalusi.
SOTSIAALHOOLEKANNE
Sotsiaalhoolekande teenuseid pakuvad Jõgeva linna Sotsiaalmaja ja Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar,
Siimusti Lastekeskus Metsatareke, Torma Valla Sotsiaalkeskus. Sotsiaalkorterid on Jõgeva linnas,
Palamuse, Sadala ja Torma alevikus, Kaarepere ning Kärde külas. Piirkondades on sotsiaaltöötajate
vastuvõtupunktid eesmärgiga jätkata teenuse pakkumist inimesele võimalikult kodulähedaselt.
Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad teenindavad valla 8 piirkonda. Töökorralduse eesmärgiks on
tagada kodanikele esmane sotsiaalabi ja teavitus sotsiaalabi võimaluste kohta, kodanike abistamine
sotsiaalabi või toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel, probleemsete perede
külastamine, abi osutamine juhtumikorralduse ja/või jõustamise meetodil, toiduabi jagamine,
sotsiaaltöö alase info kogumine ja vahendamine, koduteenuse korraldamine, sh kliendi
hooldusvajaduse hindamine, isiku abistamine igapäevase toimetuleku tagamiseks ja isiku
toimetuleku toetamine, toetavate tugiteenuste korraldamine ja osutamine, mis on juhtumipõhised ja
vajadustest lähtuv (abi matuste korraldamise asjaajamisel, pesu pesemise korraldamisel jm), saatja
teenus.
Käesoleval hetkel on Jõgeva valla sotsiaalsüsteem korraldatud suures osas riikliku ja kohaliku
omavalitsuse tasemel, kuid teatud määral ka era- ja mittetulundussektori tasemel. Viimase osakaal
võiks olla suurem ja pidevas arengus. Kolmanda sektori partnerite tegevust on toetatud MTÜ-de
toetusskeemi kaudu. Teenuste osutamiseks on sõlmitud koostöölepingud.
Jõgeva vallas elas 01.01.2018. aasta seisuga 13 889 inimest, sealhulgas 65+ vanuses inimesi elas
vallas 3126 ehk 22,55%, seetõttu on vajadus eakatele suunatud tegevusi arendada. Jõgeva vallas
tegutseb eakate ühendus „Arukate Akadeemia“, kus osaleb rohkem kui 100 huvilist. Jõgeva
Kultuurikeskusesse on tööle võetud eakate huvijuht. Jõgeva vallas tegutsevad eakate ühendused
kõigis piirkondades.
Eakatele suunatud tegevused vajavad omavalitsuse tasandil süsteemset
Päevakorral on multifunktsionaalse eakate päevakeskuse rajamine Jõgeva linna.

koordineerimist.

Tabel 1. Sotsiaalhoolekande asutused Jõgeva vallas. Allikas: Jõgeva valla arengukava
2018-2028.
Jõgeva valla asutused, organisatsioonid
Siimusti Lastekeskus Metsatareke
SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja

MTÜ Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus
MTÜ Vooremaa TUGI (Jõgeva Toidupank)

Osutatavad teenused
asenduskoduteenus, lapsehoiuteenus, laste
turvakoduteenus
sotsiaaleluase, kodutute öömaja, toetatud
elamise teenus (SKA suunamisega 5+2),
pesupesemine, transporditeenus, vältimatu
sotsiaalabi osutamine, tasuline koduteenus,
tasuline öömajateenus
puuetega inimeste nõustamine ja teavitamine,
ühisürituste korraldamine
tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus,
võlanõustamisteenus, perelepitusteenus,
psühholoogiline nõustamine,
toiduabi kokku korjamine, ladustamine,
hoidmine ja jagamine
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MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus

MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus MTÜ
Vaimastvere Kooli õpilaskodu
Erasektori teenusepakkujad
OÜ Vilga Trans
MTÜ Jõgeva Linna Pensionäride Ühendus
MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad
MTÜ Jõgevamaa Represseeritud

psühholoogiline nõustamine, perenõustamine,
kriisiabi, seksuaalnõustamine, karjääri
nõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine,
eripedagoogiline-logopeediline nõustamine
SKA suunamisega - igapäevaelu toetamise
teenus ja kogukonnas elamise teenus
naiste ja laste ajutine majutamine, kriisi ja
juhtumipõhine nõustamine, psühholoogiline ja
juriidiline nõustamine
vähekindlustatud ja probleemsetest peredest
koolilaste hoid ja õpetamine
sotsiaaltransporditeenus, sh ratastoolis kliendi
transport
ühistegevuse korraldamine täisealistele
ühistegevuse korraldamine paljulapselistele
peredele
ühistegevuse korraldamine represseeritutele

Eluaseme võimaldamiseks vähekindlustatud isikutele on vallavalitsusel munitsipaalpinnad
Kaareperes, Palamusel, Tõikveres, Tormas, Kärde Sotsiaalmajas ja Jõgeva linnas. Sotsiaalelupinnad
on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Esmajärgus tuleks investeeringud suunata Kärde ja
Saduküla sotsiaalkorterite korrastamiseks.
TERVISHOID
Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva valla elanikele 10 perearsti. SA Jõgeva Haigla osutab
ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi, kus on vastuvõtud eriarstide ja eraarstide juurde. Haiglas
on võimalik teha terviseuuringuid. SA Jõgeva Haigla osutab ka rehabilitatsiooniteenust. Selleks on
moodustatud rehabilitatsiooni meeskond, kes koostab rehabilitatsiooniplaane. Haiglas töötab
hooldusosakond ja elanikele pakutakse koduõendusteenust. Jõgeva haigla ruumides tegutseb
ööpäevaringselt kiirabi.
Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tasub arstiabi eest Jõgeva vald. Tervishoiu valdkonnas
toetatakse perearsti-, pereõe- ja koduõendusteenust. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja
efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Jõgeva Tervisekeskuse väljaarendamist koos filiaalidega, et
oleks tagatud kvaliteetsed ja aastaringsed meditsiini- ja tugiteenused. Jõgeva vald toetab
perearstiabi osutamise kestmist Jõgeva linnas ja maapiirkondades. Jätkub esmatasandi arstiabi
toetamine perearstipunktide töö toimimiseks.
Hambaravi teenust osutatakse Jõgeva linnas ja Palamusel ning Tormas.
Jõgeva vallas tegutseb 6 apteeki. Lähim ööpäevaringselt avatud apteek asub Tartus.

5.Ettevõtlus
Jõgeva vallas on Äriregistri andmetel 01.01.2018 seisuga registreeritud 25 aktsiaseltsi, 1031
osaühingut, 513 füüsilisest isikust ettevõtjat, 244 mittetulundusühingut, 7 sihtasutust, 3 täisühingut,
9 tulundusühingut ja 4 usaldusühingut. Üle 250 töötajaga ettevõtted puuduvad. Vallas puuduvad
suured ja keskkonda saastavad tootmisettevõtted ning olulised reostusallikad.
Suurema osa moodustavad põllumajandusliku tootmisega tegelevad ettevõtted. Olulisel määral on
esindatud teeninduse, kaubanduse, metsamajanduse ja ehitusega seotud ettevõtted. Töötajate
arvust lähtuvalt on Jõgeva vallas kõige rohkem mikroettevõtteid (1-9 töötajat) 370, väikeettevõtteid
(10-49 töötajat) on 51, keskmise suurusega ettevõtteid (50 ja enam töötajat) on 6.
Äriregistri andmetel on suurima töötajate arvuga ettevõtted kaubandusettevõte Jõgeva
Majandusühistu (213), sihtasutus Jõgeva Haigla (173), saematerjali tootja AS MO-Puit Jõgeva (149),
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mööbli tootja osaühing Softcom (97), puitehitiste tootja AS Valmeco (88), põllumajandusettevõte
Laiuse Põllumajanduse osaühing (58).
Teenindussektor on kõige rohkem arenenud Jõgeva linnas, kuhu on koondunud suurem osa valla
teenindusasutustest (toitlustus, jaekaubandus, iluteenused, tervishoiu teenused).

Joonis 8. Peamised ettevõtlusvaldkonnad Jõgeva vallas. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus,
Statistikaamet, 2018.
Jõgeva ettevõtlusala hõlmab piirkonda linna lõunapoolses osas mõlemal pool raudteed, Painkülas
asuvat tööstusala ja Tartu-Aravete maantee (nn Piibe maantee) äärset ettevõtluspiirkonda Jõgeva
linna piires ja Õuna külas. Vajadus on rekonstrueerida ja laiendada avalikku taristut, rajada otse
juurdepääs Piibe maanteelt Turu tänavani. Perspektiivikas on piirkonda ettevõtjatele turundada
tervikuna ning kasutada Piibe maantee äärde jäävat maaressurssi uute ettevõtluseks sobivate
kruntide väljaarendamiseks.
Jõgeva ettevõtlusala piirkonnad on:






Painküla tööstuspark, kus on tehtud mahukas tasuvus-teostatavusanalüüs. Osaliselt on
projekteeritud uutele kruntidele juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid, kuid need on välja
ehitamata. Tööstuspargis tegutsevad hetkel AS Scanola Baltic ja AS Baltimere Invest. AS
Scanola Baltic toodab rapsiseemne töötlemistehases kodumaistest rapsiseemnetest
kuumpressimis meetodil proteiinirikast rapsikooki, söödaõli ja rafineeritud rapsiõli. AS
Baltimere Invest tegeleb patenteeritud valgukontsentraadi õlikultuuride seemnetest tootmise
tehnoloogia arendamisega, et seda siis tööstuslikul tasemel käivitada. Koostööd tehakse
Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Toronto Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja rahvusvaheliste
toiduainetetööstusega. 2018. aasta alguses asuti ette valmistama tööstusliku piloottehase
ehitust, mille käivitamine on plaanis oktoobris.
Suvila ja Jaama tänava ettevõtluspiirkond on hoonestatud, rekonstrueeritud on
juurdepääsuteed ja ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised, rajatud uus tänavavalgustus.
Mitmel ettevõttel olemas detailplaneeringud.
Turu ja Toominga ettevõtluspiirkond, kus olemas eraldi raudteeharu, probleemiks on aga
otse väljapääsutee puudumine Piibe maanteeni (vahemaa 1,4 km). Hetkel peamiselt
kasutavad põllumajandusliku suunitlusega ettevõtted. Olemas hoonestus suures osas ja
osaliselt detailplaneeringud.
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Tallinna maantee äärne ettevõtluspiirkond, kus on hooneid ja krunte teenindavaid
tehnorajatisi palju, kuid samas puudub korralik juurdepääsutee. Antud territooriumil
planeeringud puuduvad. Alal asuvad mitmed endise KEK-i tööstushooned, mis on osaliselt
kasutuses. Tööstus- ja ettevõtluspiirkondade vajadus on suur ning uueks potentsiaalseks
piirkonnaks võiks olla Tallinna maantee äärne ala. Ettevõtluspiirkondade etapiline,
ettevõtjate vajadustele vastav arendamine kaasaegse taristuga aladeks on Jõgeva valla
üheks prioriteediks.

Joonis 9. Peamised ettevõtlusalad Jõgeva linnas ja selle lähiümbruses.
Eesti Töötukassa andmetel oli Jõgeva vallas 31.01.2018 seisuga registreeritud töötuid 322, Jõgeva
maakonnas 678. Valla töötute arv moodustab 47% kogu maakonna töötute arvust.
Kõige rohkem on Jõgeva vallas tööga hõivatuid põllumajandussektoris, järgneb teenindussektor.
Töötuse määr on aastate jooksul vähenenud. Seoses töövõimereformi klientidega ning
haldusreformiga kasvas maakonnas mõnevõrra töötuse määr. Esineb mitteametlikke töötuid, kes ei
ole tööd leidnud või on otsinud tööd juba pikka aega peale seda, kui ei ole enam ametlikult töötuna
arvel. Nende hulka kuuluvad inimesed, kes töötavad mitteametlikult või käivad juhutöödel.
Elanike keskmine brutopalk Jõgeva maakonnas oli 2018. aastal 1073 eurot, Eesti keskmine 1234
eurot.
Kohalike ettevõtjate tööjõuotsingud välisriikides on toonud Jõgeva valda tööle märkimisväärsel
hulgal võõrtööjõudu.
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6. Puhkealad
PUHKEALAD

Maakondliku
tähtsusega
puhkealad
Jõgeva
vallas
on
määratud
Jõgeva
maakonnaplaneeringuga 1999 1. Uue maakonnaplaneeringu koostamise käigus vaadati
puhkealad üle ja viidi läbi sellekohane täiendav menetlus. Uude planeeringusse jäeti
puhkealadena üle võtmata alad, mis on pigem maastikuna väärtuslikud ja mitte
rekreatsioonilise väärtusega. Maakondlikest puhkealadest jäeti välja Vooremaa piirkond
ning Endla raba piirkond.
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ kohaselt on Jõgeva valla territooriumil kuus
maakondliku tähtsusega puhkeala (vt Tabel 2).
Tabel 2. Jõgeva vallas asuvad maakondliku
maakonnaplaneering, seisuga 09.04.2019

tähtsusega

puhkealad.

Allikas:

Jõgeva

Nimetus

Asukoht

Puhkuse ja turismi objektid

Jõgeva alevik

Jõgeva vald

Jõgeva aleviku park, jõesaar, Pedja jõgi, Jõgeva mõis

Kassinurme

Jõgeva vald

Kassinurme mäed, hiis, Kalevipoja legendid

Kuremaa

Jõgeva vald

Kuremaa mõis, park, supluskoht, lossituba

Laiuse

Jõgeva vald

Laiuse voor, kirik, pastoraat, õlemuuseum, siniallikas,
Kalevipoja legendid

Siimusti, Kurista

Jõgeva vald

Siimusti parkmets, lauluväljak, oosid

Tooma, Kärde

Jõgeva vald

Tooma küla, Endla raba matkarajad, Kärde rahumajake, Kärde
mõis, Preilikivi ehk nn „Neitsihaud“

Maakondliku tähtsusega puhkealade säilimise ja puhkeväärtuse suurendamise tingimused on
sätestatud Jõgeva maakonnaplaneeringus 2030+. Tingimustega arvestatakse ÜP koostamisel.
Lisaks maakondliku tähtsusega puhkealadele on Jõgeva valla territooriumil määratletud järgmised
kohaliku tähtsusega puhkealad2:
Nimetus

Asukoht

Piiri park - koos sealse haljastuse ja
teedevõrguga

Jõgeva linn

Kuremaa tervisekeskuse ümbrus ja Kuremaa
järveäärne puhketsoon

Kuremaa

Linnamäe krossirada

Kurista küla

Jõgeva linna ja Siimusti vaheline ala
(aktiivse puhkuse veetmise kohana)
Painküla küla turismitsoon

Pedja jõe kagukaldal

Palamuse aleviku puhkealad - Veskijärve
äärne ala, Uue tn kortermajade piirkonna
mänguväljak, Viruoru äärne ala

Palamuse alevik

Aruküla mägi

Kaarepere küla

Jõgeva maakonnaplaneering 1999
Jõgeva linna üldplaneering 2002; Jõgeva valla üldplaneering 2003; Palamuse valla üldplaneering 2007; Torma
valla üldplaneering 2009
1
2
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Luua küla puhkealad - Luua kortermajade
vaheline mänguväljak, ala Luua
arboratooriumi juures ja Prossa järve
lõunaosa

Luua küla

Pikkjärve järve põhjaosa

Pikkjärve küla

Kudina piirkonna puhkealad - Kudina
keskuse mänguväljak ja Kudina paisjärve
äärne ala

Kudina küla

Amme jõe äärne ala

Ehavere

Kuremaa järve äärne ala Järveotsa alal

Änkküla

Sadala aleviku puhke- ja virgestusala

Sadala alevik

Vaiatu küla puhke- ja virgestusala

Vaiatu alevik

Torma mõisa park

Torma alevik

Rääbise küla puhke- ja virgestusala

Rääbise küla

Tingimused kohaliku tähtsusega puhkealadele säilitamiseks kajastuvad UP seletuskirjas.

SUPLUSKOHAD
Avalikult kasutatavad supluskohad Jõgeva vallas asuvad Nõmme karjääris, Kuremaa järve, Laiuse
järvede, Palamuse veskijärve ja Palamuse paisjärve, Kudina paisjärve, Ehavere paisjärve ning Vaiatu
paisjärve, Kukulinna veehoidla ja Torma paisjärve ääres, Pikkjärve põhjaosas ning Prossa järve
lõunaosas.

MATKARAJAD
Jõgeva valla territooriumile jäävad matka-, tervise- ja loodusrajad on toodud tabelis 3.

Tabel 3. Jõgeva valla matka- ja loodusrajad. Allikas: RMK, Vooremaa maastikukaitseala
kaitsekorralduskava, kohaliku omavalitsuse info, seisuga 20.03.2020.
Nimetus

Asukoht

Täiendav info

Endla järve matkarada

Endla raba

Kaasikjärve raba, Endla järv, lodukaasik, Endla
puisniit (Salu), Mustjõgi, Kaasikjärv, Männikjärve
raba, Männikjärv ning erinevad metsakooslused

Männikjärve matkarada

Endla raba

Männikjärv, Männikjärve raba ning salumets

Männikjärve raba
õpperada

Endla raba

Männikjärve raba koos seal elutsevate liikidega,
ajalooline Tooma küla

Üldplaneeringu koostamise käigus täiendavalt lisatud rajad:
Luua matkarada

Luua küla

Metsanduslik õpperada

Jõgeva Virtuse
terviserada

Jõgeva linn, Aia tn 40

Jõgeva spordikeskuse juurest algav rada

Kuremaa terviserada

Kuremaa alevik, ujula taga

Kuremaa ujula juurest algav rada

Sadala loodusrada

Leedi küla, Sadala alevik
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Aegviidu-Ähijärve
lõunarada

Läbib Jõgeva valda

Elistvere õpperada

Elistvere küla

Ehavere terviserada

Ehavere küla

Siimusti Linnamäe
terviserada

Kurista küla

Vooremaa MKA matkarada

Linnamäe ümbruse rajad

ILUSA VAATEGA KOHAD
Teadaolevad ilusa vaatega kohad Jõgeva vallas on3:


vaade Pikkjärvele Tartu-Jõgeva-Aravete mnt ääres;



vaade Kaareperele Tartu-Jõgeva-Aravete mnt ääres;



Nava-Luua-Palamuse maanteel Nava külas;



Pikkjärve-Sääsküla maanteel Luua külas;



vaade Amme jõele Nava-Luua-Palamuse maanteel Kivimäe külas;



Kilbavere teel Eerikvere külas;



Jõgeva-Palamuse-Saare maanteel vaade Kudina idaosas;



vaade Jõgeva-Palamuse-Saare maanteel Rahivere külas;



vaade Luua-Vaidavere maanteel;



lisaks Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskavast tulenevad vaatekohad

JALGRATTAMARSRUUDID
Läbi Jõgeva valla kulgeb rahvusvaheline Läti-Eesti jalgrattamarsruut Tour de LatEst4
(kogupikkusega 1296 km). Jõgeva valla territooriumil läbib marsruut valla keskosa, kulgedes mööda
Jõgeva-Mustvee ning Laiuse-Kuremaa maanteed. Teekonda läbides on võimalik lähemalt tutvuda
kultuuriajaloolise pärandi ja populaarsemate turismiobjektidega ning heita pilk kohalike elanike
igapäevaelule.
Mööda Vooremaa teid kulgeb Estovelo jalgrattamarsruut5, mis läbib Kaiavere ja Luua külasid,
Palamuse, Kuremaa ja Laiuse alevikke, Jõgeva linna, Vaimastvere ja Vägeva külasid.

GEOPARK
Jõgeva- ja Tartumaa üleselt on kavas luua geopark6 Vooremaale – kohaliku kogukonna initsiatiivil
loodus- ja pärandkultuuri poolest rikkas piirkonnas loodud ettevõtmine, mille esmaseks eesmärgiks
on kohalikule kogukonnale majandusliku tulu teenimise võimaluste korraldamine looduspärandil
põhineva majanduse arendamisel. Pargis toimuks majanduse arendamine loodusturismi (põhirõhuga
geoturism) toodete-teenuste arendamise ja pakkumise ning taastuvenergeetika tootmise ja
kasutamise suurendamise kaudu.

Jõgeva linna üldplaneering 2002; Jõgeva valla üldplaneering 2003; Palamuse valla üldplaneering 2007; Torma
valla üldplaneering 2009, Jõgeva maakonna planeering; Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava.
4
http://tourdelatest.vidzeme.com/ee/
5
https://velovilnius.lt/balticcycle/tag/lake-peipsi/
6
https://www.vooremaa.ee/jogeva-ja-tartumaa-omavalitsused-plaanivad-geopargi-asutamist/
3
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7.Reljeef ja geoloogiline ehitus
Loodusgeograafiliselt asub Jõgeva vald enamuses Vooremaa kõrgustiku maastikurajoonis, valla
põhja- ja kirdeosa jääb Alutaguse madalikule. Valla äärealad põhjas ulatuvad Pandivere kõrgustiku
lõunaservale (Endla soostik) ning edelas Kesk-Eesti lavatasandikule.
Aluspõhjaliselt paikneb vald alamsiluri ladestul, lõuna- ja kirdeosas väikeses ulatuses ka keskdevoni
ladestul7.
Maa-ala reljeef on valdavalt lainjas, tõustes Pandivere kõrgustiku ning langedes Võrtsjärve madaliku
suunas. Pinnavormid on suuresti tekkinud liustike jääjõgede ning jääpaisjärvede geoloogilise
tegevuse tagajärjel. Iseloomulikemateks pinnavormideks on voored ja mõhnad. Voorte vahele
jäävad piklikud nõod, mida paiguti läbivad põikorud. Enamus voortest asub kõrgusvahemikus 45-85
m. Kõrgeim voor on Laiuse voor (144 m merepinnast). Laiuse-Kuremaa piirkonnas vahelduvad 2030 m kõrgused voored soo- ja järvenõgudega.
Pinnakatte tüüpidest on valdavad moreen ja madalsoovturvas, esineb ka aleuriiti, liiva ja kruusa.
Pinnakatte paksus on suurem voortel (ca 30-60 m, väiksemates künnistes 10-20 m) ning väiksem
voortevahelistes nõgudes (ca 10-20 m).
Muldadest valitsevad kamarkarbonaatmullad. Voorestatud alade muldkatte koosseisu iseloomustab
gleistunud ja gleimuldade väike osatähtsus. Viimast põhjustab voortel kujunenud parasniiskete
muldade üleminek voortevahelisteks madalsoomuldadeks. Jõgeva valla lääneosas esinevad viljakad
leostunud ja leetjad liivsavimullad karbonaatsel liivsavil. Muldade viljakus on Jõgeva vallas valdavalt
Eesti keskmisest kõrgem.8

8.Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid on:


kaitsealad;



hoiualad;



kaitsealused liigid ja kivistised;



püsielupaigad;



kaitstavad looduse üksikobjektid;



kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 9

Teave Jõgeva vallas asuvate kaitstavate loodusobjektide kohta pärineb Keskkonnaregistrist10
(kaitsealade kirjeldus) ja Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS 11 (joonised).
Ülevaate kaitstavate loodusobjektide paiknemisest Jõgeva vallas annab Joonis 10. Kaitstavad
loodusobjektid kajastuvad ka ÜP väärtuste ja piirangute joonisel (kaitsealused liigid kajastuvad
kaitsekategooriaid eristamata).
Kaitstavate loodusobjektide säilitamist ja looduskaitse seisukohast oluliste alade kasutamist
reguleerib looduskaitseseadus. Kaitsealade kaitse-eesmärk ja kaitsekord on sätestatud alade põhiste
kaitse-eeskirjade ning kaitsealadel kaitse korraldamine kaitsekorralduskavadega. Jõgeva
maakonnaplaneering 2030+ sätestab põhimõtted ÜP koostamisel looduskeskkonnaväärtustega
arvestamiseks.

Eesti aluspõhja geoloogiline kaart; Eesti pinnakatte kaart; Eesti aluspõhja pinna reljeef. „Eesti pinnase
radooniriski ja looduskiirguse atlas“. Eesti Geoloogiakeskus, 2017
8
Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. Keskkond&Partnerid OÜ,
2016
9
Looduskaitseseaduse § 4 lg 1. eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016009?leiaKehtiv
10
Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019
11
EELIS, seisuga 16.04.2019
7
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ÜP koostamisel arvestatakse nii õigusaktidest, strateegilise planeerimise dokumentidest kui
kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjadest tulenevate nõuetega kaitstavate loodusobjektide
kaitseks.

Joonis 10. Kaitstavad loodusobjektid Jõgeva vallas. Allikas: EELIS, seisuga 4.04.2019.

8.1.Kaitsealad
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud 40 kaitseala.



Endla looduskaitseala (registrikood KLO1000174) asub osaliselt Jõgeva valla loodeosas Kärde,
Tooma ja Endla külas. Suures osas jääb kaitseala Järva, Põltsamaa ja Väike-Maarja valla
territooriumile. Kaitseala kogupindala on 10 161,1 ha, sellest veeosa pindala 412,8 ha.

Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on
kehtestatud Endla looduskaitseala kaitse-eeskirjaga12.
Endla looduskaitseala eesmärk on:


Endla soostiku, Pandivere kõrgustiku lõunanõlva
karstiallikate ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade
kaitse;



EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku
kaitse kohta I lisas nimetatud liikide kaitse;



EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I
lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140),
huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal
liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), siirde-

vastu
võetud
Vabariigi
Valitsuse
https://www.riigiteataja.ee/akt/944646?leiaKehtiv
12

28.09.2005

määrusega

nr

255.

eRT:
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ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*),
rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja
rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra), tiigilendlase (Myotis
dasycneme); hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku vingerja
(Misgurnus fossilis); suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna), suure rabakiili (Leucorrhinia
pectoralis); kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), läikiva kuldsirbiku (Drepanocladus
vernicosus), samuti eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.
Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise
astmele üheks loodusreservaadiks, üheksateistkümneks sihtkaitsevööndiks ja kaheksaks
piiranguvööndiks. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-202413.
Endla looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustiku alade hulka (vt ptk 9).



Luusikametsa looduskaitseala (registrikood: KLO1000709) asub osaliselt Jõgeva valla
põhjaosas Tuimõisa ja Oti külas. Suures osas jääb kaitseala Lääne-Virumaa Vinni ja Väike-Maarja
valla territooriumile. Kaitseala pindala on 3 051,2 ha.

Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega nr 11 „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitseeeskiri“14.
Luusikametsa looduskaitseala eesmärk on:


kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi;



kaitsta kaitsealuse liigi lehitu pisikäpa (Epipogium aphyllum) kasvukohta.

Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Luusikametsa looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustiku alade hulka (vt ptk 9).



Mustaallika looduskaitseala (registrikood: KLO1000159) asub Jõgeva valla lõunaosas Patjala,
Ellakvere ja Painküla külas. Kaitseala pindala on 49,7 ha.

Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Mustallika looduskaitseala
kaitse-eeskirjaga15.
Mustaallika looduskaitseala eesmärk on:
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/endlalka_kkk_2015_2024_avalik.pdf
vastu
võetud
Vabariigi
Valitsuse
26.02.2019
määrusega
nr
11.
eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032019017
15
vastu võetud VV 11.04.2005 määrusega nr 76. eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/13291084?leiaKehtiv
13
14
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liigirikka allikalise madalsoo, seda ümbritsevate metsakoosluste ja väärtuslike poollooduslike
koosluste, kaitsealuste liikide, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide:
lubjavaestel muldadel asuvate liigirikaste niitude (6270*)3, fennoskandia mineraaliderikaste
allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), fennoskandia soostuvate ja soolehtmetsade (9080) kaitse.

Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Mustaallika looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustiku alade hulka (vt ptk 9).



Oti looduskaitseala (registrikood: KLO1000706) asub osaliselt Jõgeva valla põhjaosas Oti
külas. Osaliselt asub looduskaitseala Mustvee vallas. Kaitseala pindala on 343,3 ha.

Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega nr 11 „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitseeeskiri“16.
Oti looduskaitseala eesmärk on kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi.
Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.



Pikknurme looduskaitseala (registrikood: KLO1000715) asub osaliselt Jõgeva valla põhjaosas
Pööra külas. Suures enamuses asub looduskaitseala Põltsamaa vallas. Kaitseala pindala on
2 716,4 ha.

vastu võetud Vabariigi Valitsuse 26.02.2019 määrusega nr 11. eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032019017
16
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Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega nr 11 „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitseeeskiri“17.
Pikknurme looduskaitseala eesmärk on:


kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi;



kaitsta ja taastada kaitsealuse liigi must-toonekure (Ciconia nigra) elupaika;



kaitsta kaitsealuse liigi kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) kasvukohta.

Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.



Tellise looduskaitseala (registrikood: KLO1000160) asub osaliselt Jõgeva valla idaosas Kõnnu
külas. Suures enamuses asub looduskaitseala Mustvee vallas. Kaitseala pindala on 238,1 ha.

Looduskaitseala kaitse-eesmärk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega nr 119 „Tellise looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“18.
Tellise looduskaitseala võetakse kaitse alla EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide lamminiitude (6450), rohunditerikaste kuusikute (9050), vanade laialehiste salumetsade (9020*)
ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitseks.
Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Tellise looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-202619.

vastu võetud Vabariigi Valitsuse 26.02.2019 määrusega nr 11. eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032019017
18
vastu
võetud
Vabariigi
Valitsuse
06.06.2005
https://www.riigiteataja.ee/akt/13291402?leiaKehtiv
19
https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail=2044036974
17

määrusega

nr

119.

eRT:
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Siimusti-Kurista maastikukaitseala (registrikood: KLO1000631) asub Jõgeva valla lääneosas
Kurista ja Viruvere külas. Maastikukaitseala pindala on 63,0 ha.

Maastikukaitseala kaitse-eesmärk ja
maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga20.

kaitseala

kaitsekord

on

kehtestatud

Siimusti-Kurista

Siimusti-Kurista looduskaitseala eesmärk on kaitsta:


vaheldusrikka oosi- ja mõhnastikureljeefiga loodus- ning pärandkultuurmaastikku;



sürja- ja laanemetsa kooslusi;



kaitsealuseid liike kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia), pruunikat pesajuurt (Neottia nidusavis) ja suurt käopõlle (Listera ovata).

Kaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele üheks
sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2016202521.



Vooremaa maastikukaitseala (registrikood: KLO1000294) asub osaliselt Jõgeva valla
lõunaosas Praaklima, Kivimäe, Kaiavere, Mullavere, Pikkjärve, Sudiste, Ehavere, Nava ja Luua
külas. maastikukaitseala jääb ka Tartumaal Tartu valla territooriumile. Maastikukaitseala
kogupindala on 9 881,5 ha, sellest veeosa pindala 1 467,4 ha.

vastu võetud Vabariigi valitsuse 19.06.2014 määrusega nr 90. eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062014005
21
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/siimusti_kurista_mka_kkk_2016_2025.pdf
20
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Maastikukaitseala
kaitse-eesmärk
ja
maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga22.

kaitseala

kaitsekord

on

kehtestatud

Vooremaa

Vooremaa maastikukaitseala eesmärk on:


suurvoorte kaitse;



pärandkultuurmaastike kaitse;



nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda
veega järvede (31303), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), niiskuslembeste
kõrgrohustute (6430), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning looduslikult rohketoiteliste
järvede (3150) kaitse;



nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku
vingerja (Misgurnus fossilis) ja laiujuri (Dytiscus latissimus), kes kõik on III kategooria
kaitsealused liigid, ning II kategooria kaitsealuse liigi kaitse;



nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas nimetatud väike-käsitiivaliste elupaikade kaitse;



nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide,
kes on I või II kategooria kaitsealused liigid, ja I lisas nimetatud liikide – herilaseviu (Pernis
apivorus), händkaku (Strix uralensis), jõgitiiru (Sterna hirundo), musträhni (Dryocopus martius),
mustviirese (Chlidonias niger), punaselg-õgija (Lanius collurio), roo-loorkulli (Circus
aeruginosus), rukkiräägu (Crex crex), sookure (Grus grus), täpikhuigu (Porzana porzana), valgetoonekure (Ciconia ciconia), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), välja-loorkulli (Circus cyaneus),
vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, kaitse.



hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), kes on III kategooria kaitsealune liik, kaitse.

Kaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks
sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-202123.



Kassinurme linnamägi (registrikood: KLO1000484) asub Jõgeva valla lõunaosas Patjala külas.
Kaitseala pindala on 1,2 ha.

vastu võetud Vabariigi Valitsuse 30.11.2006 määrusega nr 245. eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13135432?leiaKehtiv
23
https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail=921600131
22

24

Jõgeva valla üldplaneeringu LISA 2 – Ülevaade vallast



Reastvere linnamägi (registrikood: KLO1000002) asub Jõgeva valla põhjaosas Reastvere
külas. Kaitseala pindala on 4,0 ha.



Vilina linnamägi (registrikood: KLO1000112) asub Jõgeva valla keskosas Vilina külas.
Kaitsealuse pargi pindala on 1,3 ha.



Viruorg (registrikood: KLO1000434) asub Jõgeva valla lõunaosas Kivimäe ja Raadivere külas
ning Palamuse alevikus. Kaitseala pindala on 2,1 ha. Tegemist on Amme jõe 1 km pikkuse
orulõiguga.
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Jõgeva mõisa park (registrikood: KLO1200468) asub Jõgeva valla lääneosas Jõgeva alevikus.
Kaitsealuse pargi pindala on 6,7 ha.



Kuremaa mõisa park (registrikood: KLO1200470) asub Jõgeva valla keskosas Änkküla,
Soomevere, Kivijärve, Mooritsa ja Alavere külas ning Kuremaa alevikus. Kaitsealuse pargi pindala
on 26,2 ha.



Kurista mõisa park (registrikood: KLO1200471) asub Jõgeva valla lääneosas Kurista külas.
Kaitsealuse pargi pindala on 1,7 ha.
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Luua mõisa park (registrikood: KLO1200476) asub Jõgeva valla lõunaosas Luua külas.
Kaitsealuse pargi pindala on 19,8 ha.



Ripuka puude grupp ehk Ripuka mõisa park (registrikood: KLO4001283) asub Jõgeva valla
põhajosas Kõola külas. Kaitsealuse pargi pindala ei ole teada (Keskkonnaregistris on pindalaks
märgitud 0 ha).



Torma mõisa park (registrikood: KLO1200486) asub Jõgeva valla idaosas Torma alevikus.
Kaitsealuse pargi pindala on 1,1 ha.



Vaimastvere mõisa park (registrikood: KLO1200490)
Vaimastvere külas. Kaitsealuse pargi pindala on 3,3 ha.

asub

Jõgeva

valla

loodeosas
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Visusti mõisa park (registrikood: KLO1200492) asub Jõgeva valla lõunaosas Visusti külas.
Kaitsealuse pargi pindala on 5,6 ha.



Kärde park (registrikood: KLO1200268) asub Jõgeva valla loodeosas Kärde külas. Kaitsealuse
pargi pindala on 2,8 ha.



Pikkjärve park (registrikood: KLO1200537) asub Jõgeva valla lõunaosas Pikkjärve külas.
Kaitsealuse pargi pindala on 6,7 ha.
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Rahuoru park (registrikood: KLO1200290) asub Jõgeva valla idaosas Vanamõisa külas ja Torma
alevikus. Kaitsealuse pargi pindala on 1,9 ha.



Saduküla 9-kl kooli park (registrikood: KLO1200289) asub Jõgeva valla edelaosas Saduküla
külas. Kaitsealuse pargi pindala on 3,3 ha.



Laiuse kirikupark (registrikood: KLO1200473) asub Jõgeva valla keskosas Laiuse alevikus.
Kaitsealuse pargi pindala on 2,8 ha.
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Palamuse kirikupark (registrikood: KLO1200479) asub Jõgeva valla lõunaosas Palamuse
alevikus. Kaitsealuse pargi kogupindala on 3,9 ha, sellest veeosa pindala 0,1 ha.



Imukvere parkmets ja puistud (registrikood: KLO1200270) asub Jõgeva valla idaosas
Imukvere külas. Kaitsealuse puistu pindala on 5,6 ha.



Kassinurme park puiesteega (registrikood: KLO1200269) asub Jõgeva valla lõunaosas
Kassinurme külas. Kaitsealuse pargi pindala on 4,0 ha.
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Kudina park ja puiestee (registrikood: KLO1200151) asub Jõgeva valla kaguosas Kudina
külas. Kaitsealuse pargi pindala on 7,5 ha.

 Kivijärve põlispuude grupp (registrikood: KLO1200264) asub Jõgeva valla keskosas Kivijärve
külas. Kaitsealuse puistu pindala on 3,5 ha.



Leedi põlispuude grupp (registrikood: KLO1200262) asub Jõgeva valla põhjaosas Leedi külas.
Kaitsealuse puistu pindala on 4,1 ha.
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Puude grupp; Liivoja puude grupp (registrikood: KLO1200272) asub Jõgeva valla edelaosas
Pööra külas. Kaitsealuse puistu pindala on 0,9 ha.



Saduküla puude grupp (registrikood: KLO1200265) asub Jõgeva valla edelaosas Saduküla
külas. Kaitsealuse puistu pindala on 0,9 ha.



Künnapuude loodusliku leviku ala (registrikood: KLO1200535) asub Jõgeva valla lõunaosas
Luua külas. Kaitsealuse puistu pindala on 0,5 ha.
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Luua arboreetum (registrikood: KLO1200536) asub Jõgeva valla lõunaosas Luua külas.
Kaitsealuse arboreetumi pindala on 7,5 ha.



Söe Arboreetum (registrikood: KLO1200437) asub osaliselt Jõgeva valla lõunaosas Kassivere
külas. Suurem osa arboreetumist asub Põltsamaa valla territooriumil. Kaitsealuse pargi
kogupindala on 114,6 ha, sellest veeosa pindala 0,1 ha.



Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala (registrikood: KLO1200533) asub Jõgeva
valla lõunaosas Luua külas. Kaitsealuse puistu pindala on 8,5 ha.
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Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala 1 (registrikood: KLO1200534) asub Jõgeva
valla lõunaosas Luua külas. Kaitsealuse puistu pindala on 4,5 ha.



Kuremaa järveäärne puhkeala (registrikood: KLO1000502) asub Jõgeva valla keskosas
Mooritsa, Soomevere ja Änkküla külas ning Kuremaa alevikus. Kaitseala kogupindala on 21,1 ha,
sellest veeosa pindala 0,1 ha.



J. Aamissepa selektsiooniaed (registrikood: KLO1200245) asub Jõgeva valla lääneosas
Jõgeva alevikus. Kaitseala pindala on 0,3 ha.
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8.2.Hoiualad
Jõgeva valla territooriumil ei ole registreeritud ühtegi hoiuala.

8.3.Kaitsealused liigid ja kivistised
Jõgeva vallas on registreeritud hulgaliselt kaitstavate liikide leiukohti24 (vt tabel 4).
Tabel 4. Kaitsealused liigid Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 05.04.2019.
Kaitsekategooria

Looma- ja linnuliigid

Taime- ja seeneliigid

I kategooria

kaljukotkas; merikotkas; musttoonekurg; väike-konnakotkas;

Lehitu pisikäpp; nõtke näkirohi; odajas
astelsõnajalg; ogane astelsõnajalg; virgiinia
võtmehein;

II kategooria

apteegikaan; harivesilik; habelendlane;
hüüp; kanakull; kääbus-nahkhiir;
laanerähn; metsis; nahkhiirlane;
nattereri lendlane; põhja-nahkhiir; parginahkhiir; suurvidevlane; suurkõrv;
tõmmulendlane; tiigilendlane;
veelendlane;

ainulehine soovalk; eesti soojumikas; kaunis
kuldking; kõdu-koralljuur; Russowi sõrmkäpp;
soohiilakas; soomurakas; sile tondipea; sookäpp;
sagristarn; täpiline sõrmkäpp; väike käopõll;

III kategooria

arusisalik; hiireviu; hallõgija; hänilane;
hink; hännak-rabakiil; jõgitiir;
kaldapääsuke; kodukakk; laiujur; laitõmmuujur; laanepüü; mustviires;
mudatilder; punaselg-õgija; rüüt; rooloorkull; rohe-tondihobu; suur-rabakiil;
sookurg; teder; vingerjas; valgetoonekurg; väike-kirjurähn;
väikekoovitaja; valgelaup-rabakiil;
öösorr;

alpi ristik; balti sõrmkäpp; harilik käoraamat; harilik
kopsusamblik; hall käpp; harilik ungrukold;
karukold; kahelehine käokeel; kuradi-sõrmkäpp;
künnapuu; kahkjaspunane sõrmkäpp; Lindbergi
turbasammal; lai-tõmmujuur; laialehine neiuvaip;
mets-kuukress; ohakasoomukas; pruunikas
pesajuur; roomav öövilge; soo-neiuvaip; suur
käopõll; sulgjas õhik; tumepunane neiuvaip; tähkrapuntsel; vööthuul-sõrmkäpp; väike-vesikupp;

Kaitsealuste kivististe leiukohti Jõgeva vallas registreeritud ei ole.

8.4.

Püsielupaigad

Jõgeva vallas on registreeritud 48 kaitsealuse liigi püsielupaika (vt 5).

24

Keskkonnaregistri andmetel on seisuga 05.04.2019 registreeritud 883 kaitsealuse liigi leiukohta
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Tabel 5. Püsielupaigad Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 05.04.2019.

Registrikood

Objekti nimetus

Asukoht

Pindala, ha

KLO3001389

Härjanurme merikotka püsielupaik

Kassinurme küla

12,5

KLO3000564

Jõune väike-konnakotka püsielupaik

Jõune küla

3,1

KLO3001379

Jõune väike-konnakotka püsielupaik

Jõune küla

3,1

KLO3000166

Kaarepere merikotka püsielupaik

Kassinurme küla

16,1

KLO3001320

Kassema
püsielupaik

Jõgeva valla Kudina küla ja Tartumaa,
Tartu valla Kassema küla

3,1

KLO3000168

Kassivere merikotka püsielupaik

Kassivere küla

17,4

KLO3000169

Kassivere
püsielupaik

Kassivere küla

3,1

KLO3001230

Kivijärve käpaliste püsielupaik

Kivijärve küla

23,3

KLO3000493

Koopa must-toonekure püsielupaik

Reastvere küla

65,1

KLO3001319

Kopra väike-konnakotka püsielupaik

Jõgeva valla Lilastvere küla
Mustvee valla Kõrvemetsa küla

KLO3001125

Kõlaoja väike-konnakotka püsielupaik

Ehavere küla

3,1

KLO3000636

Laiusevälja metsise püsielupaik

Laiusevälja ja Lõpe küla

188,4

PLO1000594*

Laiusevälja metsise püsielupaik

Laiusevälja ja Lõpe küla

183,7

KLO3001237

Liivoja käpaliste püsielupaik

Liivoja küla

30,5

KLO3001836

Liivoja väike-konnakotka püsielupaik

Liivoja küla

3,1

KLO3001089

Lilastvere
püsielupaik

Lilastvere ja Oti küla

8,8

PLO1000622*

Oti metsise püsielupaik

Tuimõisa ja Oti küla

693

KLO3000637

Oti metsise püsielupaik

Tuimõisa ja Oti küla

697,9

KLO3001561

Oti must-toonekure püsielupaik

Oti küla

19,6

KLO3000494

Oti must-toonekure püsielupaik

Oti küla

54,6

KLO3000859

Otslava merikotka püsielupaik

Jõgeva
valla
Ehavere
küla
ja
Tartumaa Tartu valla Otslava küla

12,6

KLO3001683

Otslava merikotka püsielupaik

Jõgeva valla Kaiavere küla ja
Tartumaa Tartu valla Otslava küla

12,5

KLO3001235

Paduvere käpaliste püsielupaik

Paduvere küla

1,9

KLO3001279

Pedja väike-konnakotka püsielupaik

Pedja küla

3,1

KLO3001278

Pedja väike-konnakotka püsielupaik

Pedja küla

3,1

Pikkjärve
püsielupaik

väike-konnakotka

KLO3001812

Pikkjärve küla

3,1

Pikkjärve
püsielupaik

väike-konnakotka

KLO3000021

Pikkjärve küla

3,1

KLO3001124

Prediko väike-konnakotka püsielupaik

Ehavere küla

3,1

PLO1000643*

Reastvere metsise püsielupaik

Reastvere küla

471,7

KLO3000638

Reastvere metsise püsielupaik

Reastvere küla

475,5

PLO1000640*

Rohe metsise püsielupaik

Raaduvere küla

447,7

väike-konnakotka

väike-konnakotka

ja
3,1

väike-konnakotka
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Registrikood

Objekti nimetus

Asukoht

Pindala, ha

KLO3000639

Rohe metsise püsielupaik

Raaduvere küla

451

KLO3000335

Rohe väike-konnakotka püsielupaik

Rohe küla

18,6

PLO1000642*

Sakussaare metsise püsielupaik

Laiusevälja küla

467,8

KLO3000640

Sakussaare metsise püsielupaik

Laiusevälja küla

469

KLO3001085

Selli väike-konnakotka püsielupaik

Selli küla

3,1

PLO1001180*

Sepa must-toonekure püsielupaik

Oti ja Tuimõisa küla

58,9

KLO3001233

Siimusti käpaliste püsielupaik

Kurista küla

21,5

PLO1000630*

Sortsi metsise püsielupaik

Visusti küla

316,7

KLO3000641

Sortsi metsise püsielupaik

Visusti küla

316,9

KLO3000913

Süti väike-konnakotka püsielupaik

Jõgeva valla Kassivere
Põltsamaa valla Tõrve küla

küla

ja
3,2

KLO3000642

Tammissaare metsise püsielupaik

Pedja ja Lõpe küla

835,9

PLO1000645*

Tammissaare metsise püsielupaik

Pedja ja Lõpe küla

835,1

KLO3001335

Toovere merikotka püsielupaik

Toovere ja Järvepera küla

34,6

KLO3001670

Viruvere kanakulli püsielupaik

Viruvere küla

34,6

PLO1000666*

Visusti metsise püsielupaik

Visusti küla

232,8

KLO3000644

Visusti metsise püsielupaik

Visusti küla

229,2

KLO3001086

Võduvere
püsielupaik

Võiduvere küla

3,1

väike-konnakotka

*

kavandatav püsielupaik

8.5.Kaitstavad looduse üksikobjektid
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud 19 kaitstavat looduse üksikobjekti (vt tabel 6Tabel 6).

Tabel 6. Kaitstavad looduse üksikobjektid Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga
05.04.2019
Registrikood

Objekti nimetus

Asukoht

Tüüp

KLO4000037

Euroopa lehis; Luua lehis

Luua küla

Puu ja puudegrupid

KLO4000781

Imukvere tamm

Imukvere küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001125

Kaarli tamm; Laiuse tamm

Laiuse alevik

Puu ja puudegrupid

KLO4000936

Kalevipoja lingukivi; Prossa hiidrahn

Pikkjärve küla

Rändrahn ja kivikülv

KLO4000475

Kalevipoja luisk

Tuimõisa küla

Rändrahn ja kivikülv

KLO4000601

Kitsesoo
kuusk

Kassinurme küla

Puu ja puudegrupid

KLO4000074

Kivioja rändrahn

Kaave küla

Rändrahn ja kivikülv

KLO4001123

Kuldkollane
kuusk

Vanavälja küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001126

Laiuse pärn

Laiuse alevik

Puu ja puudegrupid

nõiakuusk;

kuusk;

Tuulepesa

Kuldokkaline
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KLO4001057

Laiuse siniallikas

Vilina küla

Allikas

KLO4001280

Luua hall pähklipuu

Luua küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001279

Luua jalakas

Luua küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001278

Luua kuusk

Luua küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001277

Mesipuu kask

Leedi küla

Puu ja puudegrupid

KLO4000595

Prohveti mänd

Liikatku küla

Puu ja puudegrupid

KLO4000935

Torma ohvrikivi

Torma alevik

Rändrahn ja kivikülv

KLO4000160

Torma tamm

Torma alevik

Puu ja puudegrupid

KLO4000782

Vaiatu lehis

Vaiatu küla

Puu ja puudegrupid

KLO4001124

Vitskuusk ehk sugakuusk; Sugaeha
vitskuusk

Jõune küla

Puu ja puudegrupid

9.Natura 2000 võrgustiku alad
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud neli loodusala ja üks linnuala, mis kuuluvad
üleeuroopalisse Natura 2000 alade võrgustikku25.
Täielikult jäävad Jõgeva valla territooriumile Oti loodusala ja Mustallika loodusala. Osaliselt
jäävad Jõgeva valla territooriumile Endla loodusala, Vooremaa järvede loodusala ning Endla
linnuala.
Natura 2000 alade paiknemisest valla territooriumil annab ülevaate joonis 11Joonis 11 ning alade
iseloomustus, sh kaitsekord, kaitsekorralduskavad ja liigi kaitse tegevuskavad on koondatud tabel 7.
Natura 2000 võrgustiku alad kajastuvad ka ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.
Natura 2000 võrgustiku alade kaitset reguleerivad EU loodusdirektiiv (92/43/EMÜ) ja linnudirektiiv
(2009/147/EÜ) ning looduskaitseseadus. Natura alade kaitset reguleeritakse siseriiklikult
kaitsealade, hoiualade ja püsielupaikade kaitse kaudu. Jõgeva maakonnaplaneering sätestab
põhimõtted ÜP koostamisel looduskeskkonnaväärtustega arvestamiseks.
ÜP koostamisel arvestatakse nii õigusaktidest kui ka strateegilistest dokumentidest tulenevate
nõuetega Natura 2000 võrgustiku alade kaitse tagamiseks.

25

Keskkonnaregister, seisuga 29.04.2019
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Joonis 11. Natura 2000 alade paiknemine Jõgeva valla territooriumil. Allikas: EELIS, seisuga
4.04.2019.
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Tabel 7. Jõgeva vallas asuvad Natura 2000 võrgustiku alad. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 29.04.2019
Natura ala
nimetus/
registrikood

Pindala, Asukoht
ha

Kaitse-eesmärk

Kaitsekord (kaitseKaitsekorralduskava
eeskirjad ja määrused: (KKK) /(Liigi) kaitse
VVm/KeMm)
tegevuskava (KTK)

Oti loodusala/

54,6

Lilastvere ja Oti
küla

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on
lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050)
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

Must-toonekure ja suurkonnakotka püsielupaikade
kaitse alla võtmine ja kaitseeeskiri (Keskkonnaministri
03.07.2006 määrus nr 43)

Must-toonekure kaitse tegevuskava
aastateks 2018-2022 (kinnitatud)

49,7

Ellakvere,
Painküla ja Patjala
küla

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad
niidud lubjavaesel mullal (*6270), allikad ja allikasood
(7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja
soo-lehtmetsad (*9080);

Mustallika looduskaitseala
kaitse-eeskiri (Vabariigi valitsuse
11.04.2005 määrus nr 140);

Mustallika looduskaitseala
kaitsekorralduskava 2014-2023
(kinnitatud)

RAH0000655

Mustallika loodusala/
RAH0000173

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse,
on soohiilakas (Liparis loeselii);

Endla loodusala/
RAH0000625

10 161

Endla, Kärde
Tooma külad

ja

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult
rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja
järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510),
puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood
(7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood
(7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood
(7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0)

Endla looduskaitseala kaitse- Endla
looduskaitseala
eeskiri
(Vabariigi
Valitsuse kaitsekorralduskava aastateks 201528.09.2005 määrus nr 255)
2024 (kinnitatud)
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Natura ala
nimetus/
registrikood

Pindala, Asukoht
ha

Kaitse-eesmärk

Kaitsekord (kaitseKaitsekorralduskava
eeskirjad ja määrused: (KKK) /(Liigi) kaitse
VVm/KeMm)
tegevuskava (KTK)

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse,
on
saarmas
(Lutra
lutra),
tiigilendlane
(Myotis
dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas
(Misgurnus
fossilis),
laiujur
(Dytiscus
latissimus),
pronkskõrsik
(Sympecma
paedisca),
rohe-vesihobu
(Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar),
suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-rabakiil
(Leucorrhinia
pectoralis),
teelehe-mosaiikliblikas
(Euphydryas
aurinia),
tõmmuujur
(Graphoderus
bilineatus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv
kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis
loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis) ja eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica);

Endla linnuala/
RAH0000101

10 161

Endla, Kärde
Tooma külad

ja

liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind
(Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius
funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part
(Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas
crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas
platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suurlaukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis),
kaljukotkas
(Aquila
chrysaetos),
väike-konnakotkas
(Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapeavart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart
(Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp
(Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas
(Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus),
mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia
nigra), madukotkas (Circaetus gallicus), roo-loorkull
(Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul
(Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik
(Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus),
kühmnokk-luik
(Cygnus
olor),
valgeselg-kirjurähn
(Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius),
väikepistrik (Falco columbarius), tuuletallaja (Falco
tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), lauk
(Fulica atra), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur

Endla looduskaitseala kaitse- Endla
looduskaitseala
eeskiri
(Vabariigi
Valitsuse kaitsekorralduskava aastateks 201528.09.2005 määrus nr 255)
2024 (kinnitatud)
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Natura ala
nimetus/
registrikood

Pindala, Asukoht
ha

Kaitse-eesmärk

Kaitsekord (kaitseKaitsekorralduskava
eeskirjad ja määrused: (KKK) /(Liigi) kaitse
VVm/KeMm)
tegevuskava (KTK)

(Gavia stellata), värbkakk (Glaucidium passerinum),
sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla),
väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio),
kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus),
naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula
arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel
(Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser),
rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius
arquata),
väikekoovitaja
(Numenius
phaeopus),
kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis
apivorus),
veetallaja
(Phalaropus lobatus), tutkas
(Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn
(Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus
canus), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps
cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik
(Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik
(Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk
(Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao
urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa
nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja
(Vanellus vanellus)
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9. Vääriselupaigad
Vääriselupaigad on metsaseadusest tulenev mõiste – tegu on aladega, kus on suur tõenäosus kitsalt
kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks. Keskkonnaministri käskkirja
alusel on kõik riigimetsas asuvad vääriselupaigad kaitstud. Eraomanikule kuuluvas metsas on
vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik.
Keskkonnaregistri andmetel on 29.04.2019 seisuga Jõgeva valla territooriumil registreeritud 124
vääriselupaika26.
Vääriselupaigad kajastuvad ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.

26

Keskkonnaregister, seisuga 29.04.2019
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10. Taimestik ja loomastik

TAIMESTIK

Metsad
Jõgeva vallas on metsaga kaetud ca 49,5% territooriumist27. Jõgeva valla metsad paiknevad
Jõgevamaa metskonnas, mis omakorda paikneb Vahe-Eesti metsavööndi idaosas, kus leidub palju
erinimelisi ning liigirikkaid metsaalasid, mida liigestavad sood ja rabad. Jõgevamaa metskonnas on
valdavad salu-, sooviku- ja kõdusoometsad, mida kõige intensiivsemalt ka majandatakse. Kõige
rohkem kaitstud metsad on soometsad. Metskonna peapuuliigid on kask, kuusk ja mänd 28.
Jõgeva vald asub valdavas ulatuses Vooremaal. Vooremaal on metsamaadeks põhiliselt niisked ja
märjad soostuvad alad ning madalsood, kus kasvavad segametsad ja sookaasikud, mida ääristavad
hall-lepikud. Servaalade mõhnastikele on iseloomulikud palu- ja sürjamännikud. Leetjatel ja
leostunud muldadel kasvavad vähestel voortel salumetsades sinilille- ja naadikuusikud, kohati ka kaasikud. Lõunapoolsetel voortel kasvab näivleetunud muldadel laanemetsi – jänesekapsa- ja
jänesekapsa-mustikakuusikuid29.
Looduslikest metsakooslustest ehk loodusdirektiiviga kaitstavatest elupaigatüüpidest on esindatud
siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), hariliku kuusega (Picea abies) rohunditerikkad Fennoskandia
metsad (9050), Fennoskandia madalsoo- ja lodumetsad (9080*), läänetaiga (9010*), oosiokasmetsad (9060), tamme (Quercus), pärna (Tilia), vahtra (Acer), saare (Fraxinus) või jalakatega
(Ulmus) Fennoskandia hemiboreaalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad salumetsad
(9020*) ning sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (AlnoPadion-, Alnion incanae-, Salicion albae-kooslused) (91E0*)30.

Sood ja rabad
Jõgeva valla territooriumist moodustavad sood ca 3%31. Suuremad soomassiivid asuvad valla
loodeosas, kus asuvatest soodest suurimad on Endla raba ja Linnussaare raba32.
Looduslikest Natura sooelupaigatüüpidest on Jõgeva valla territooriumil esindatud looduslikus
seisundis rabad (7110*), siirdesood ja õõtsiksood (7140), aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad
madalsood (7230) ning Fennoskandia mineraaliderikkad allikad ja allikasood (7160)33.

Niidud
Jõgeva valla territooriumil esineb poollooduslike taimekooslustena niitusid. Niidud on oma tüüpidelt
suhteliselt mitmekesised. Valla alal on esindatud järgmised Natura niiduelupaigatüübid: põhjamaised
lamminiidud (6450), niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini
(6430), Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad (6270*), aas-rebasesaba (Alopecurus
pratensis) ja ürt-punanupuga (Sanguisorba officinalis) madalikuniidud (6510), Fennoskandia
puisniidud (6530*), Festuco-Brometalia–kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja võserikud
karbonaatsel mullal (6210*) ning puiskarjamaad (9070).

27
28
29
30
31
32
33

Metsaportaal, seisuga 08.04.2019
„RMK Jõgevamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022“, Riigimetsa Majandamise keskus, 2012
„Eesti maastikud“, Arold, I. 2005
EELIS, seisuga 04.04.2019
EELIS, seisuga 04.04.2019
Maa-ameti geoportaal, seisuga 08.04.2019
EELIS, seisuga 04.04.2019
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Planeeringualal esinevad lisaks järgmised loodusdirektiiviga kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult
rohketoitelised järved (3150), mändvetikakooslustega kalgiveelised järved (3140), looduslikult
huumustoitelised järved ja järvikud (3160) ning tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed
Ranunculion fluitantis- ja CallitrichoBatrachion kooslustega (3260)34.

LOOMASTIK
Planeeringualal vahelduvad metsad, rohumaad ja põllualad, mis pakuvad suhteliselt häid elupaiku
enamusele ulukiliikidest. Ulukiseire ruutloenduse andmetel on planeeringualal esindatud põder,
metssiga, punahirv, metskits, pruunkaru, hunt, ilves, rebane, kährikkoer, kobras, halljänes,
valgejänes, metsnugis, kivinugis, mink, tuhkur ja mäger. Metskitse arvukus Jõgeva valla
territooriumil on suhteliselt kõrge35.
Käsitiivalistest on valla territooriumil esindatud põhja-nahkhiir, suurkõrv, pargi-nahkhiir,
tiigilendlane, suurvidevlane, veelendlane, kääbus-nahkhiir, tõmmulendlane, habelendlane,
nahkhiirlane ning nattereri lendlane.
Planeeringuala pakub elupaiku nii mosaiikmaastike, avamaastike, metsamaastike kui ka soomaastike
linnuliikidele. Kaitstavatest linnuliikidest on registreeritud väike-konnakotkas, kanakull, hiireviu,
laanepüü, kodukakk, valge-toonekurg, sookurg, punaselg-õgija, rüüt, mudatilder, kaljukotkas,
merikotkas, must-toonekurg, hüüp, laanerähn, metsis, hallõgija, hänilane, jõgitiir, kaldapääsuke,
mustviires, roo-loorkull, teder, väikekoovitaja, öösorr ning valge-kirjurähn36. Jahilindudest on Jõgeva
valla territooriumil esindatud hani, part ja kaelustuvi37.

11. Rohevõrgustik
Jõgeva valla rohevõrgustik on määratletud Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“38. Jõgeva maakonnaplaneeringuga
2030+ on täpsustatud maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku elementide piire,
arvestades väljakujunenud asustusstruktuuri ja looduslike alade paigutust39.
Rohevõrgustiku alad hõlmavad valla territooriumist 567,7 km2, moodustades ca 55% valla pindalast.
Rohevõrgustik koosneb tugialadest ja koridoridest (vt Joonis 12). Tugialadel põhineb rohevõrgustiku
toimimine. Tugialad on laiaulatuslikud, kompaktsed, vähe häiritud ning loodusliku mitmekesisuse
seisukohast olulised metsa- ja sooalad. Tugialade vahele püütakse kujundada ekstensiivse
kasutusega ühendusalad ehk koridorid, mis toetavad tugialade toimimist, ühendades need
terviklikuks ja toimivaks võrgustikuks.
Jõgeva valla territooriumil asub osaliselt kaks riikliku tähtsusega tugiala (T1) - Alam-Pedja tugiala ja
Endla tugiala. Ülejäänud valla territooriumil paiknevad tugialad on piirkondliku (T2) või kohaliku (T3)
tähtsusega. Valla territooriumil paiknevad rohelise võrgustiku koridorid on riikliku (K1, laiusega 1020 km) ja piirkondliku (K2, laiusega 2-10 km) tähtsusega.
Rohevõrgustiku konfliktikohad tekivad seal, kus rohevõrgustiku koridor ristub suuremate
infrastruktuuri objektidega. Sellises kohas tuleb vajadusel tarvitusele võtta erimeetmed (kiiruse
piirangud, hoiatavad liikluskorraldusvahendid jne) ning rajatised (võrkaed, ulukitunnel, ökodukt,
truubid jne), et vältida loomade sõiduteele sattumist. Infrastruktuuride projektilahendused peavad
toetama rohevõrgustiku toimimist antud kohas. Suuremad infrastruktuuriobjektid, mis Jõgeva vallas
EELIS, seisuga 04.04.2019
Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2018. Keskkonnaagentuur, 2018
36
EELIS, seisuga 04.04.2019
37
Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2018. Keskkonnaagentuur, 2018
38
Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“.
Jõgeva Maavalitsus, 2004
39
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+. Jõgeva Maavalitsus ja Skepast&Puhkim OÜ, 2016
34
35
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asuvad ja rohevõrgustiku koridoridega ristuvad, on tugimaantee nr 36 Jõgeva-Mustvee, tugimaantee
nr 37 Jõgeva-Põltsamaa ja tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete.
Lisaks sellele võib tekkida konflikt rohevõrgustikuga uute turbatootmisalade rajamisel. Uute
turbatootmisalade rajamine rohevõrgustiku tuumalale on vastuolus Jõgeva maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringuga ning rohevõrgustiku kontseptsiooniga. Olemasolevate turbatootmisalade
laiendamine rohevõrgustiku aladel peab olema piisavalt põhjendatud ning läbi tuleb viia
keskkonnamõju hindamine.
Rohevõrgustiku tagamise tingimused on sätestatud planeerimisseaduses ning seatud Jõgeva
maakonnaplaneeringuga, millest ÜP koostamisel juhindutakse. Täiendavalt koostatakse ÜP raames
rohevõrgustiku alusanalüüs, mis on aluseks rohevõrgustiku lahenduse kujunemiseks ÜP käigus.

Joonis 12. Rohelise võrgustiku tugialade (T) ja koridoride (K) paiknemine Jõgeva valla territooriumil.
Allikas: Jõgeva maakonnaplaneering 2030+.

12. Põhjavesi
Jõgeva vald asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas. Joogiveena kasutatakse peamiselt
Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) ja Kvaternaari (Q) põhjaveekogumite põhjavett.40,41,42,43

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029, Keskkond&Partnerid OÜ,
2016;
41
Jõgeva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022, Jõgeva Veevärk OÜ, 2010
42
Palamuse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025, OÜ Alkranel, 2013
43
Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028, OÜ Keskkonnaprojekt, 2016
40
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Keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 397 kinnitati Jõgeva maakonna põhjaveevarud aastani
2025 (Jõgeva põhjaveemaardla Jõgeva veekihi (S) kinnitatud põhjaveevaru on 320 m3/d ning teise
veekihi (O) kinnitatud põhjaveevaru on 1280 m3/d)44. Varuga arvestatakse ÜP ja KSH koostamisel.
Siluri-Ordoviitsiumi vettkandvad põhjaveekompleksid koosnevad karbonaatsetest kivimitest
(lubjakivi, dolomiit, mergel). Põhjaveekihis eraldatakse tinglikult kahte veekihti: Siluri veekiht ja
Ordoviitsiumi veekiht.
Siluri veekiht on ca 40 m tüsedusega ja pealt kaetud suhteliselt õhukese (2-5 m) kvaternaarsete
setete kihiga. Ligilähedaselt 45-70 m sügavuselt algab 38-40 m paksune vettpidav savika lubjakivi
kiht, mis eraldub siluri ja ordoviitsiumi kihte. Vettpidavas kihis on rohkesti lõhesid ja karste, mis
põhjustab veejuhtivuse kõikumist suurtes piirides. Ordoviitsiumi veekiht algab ligikaudu 80 m
sügavuselt ja ulatub 190 m sügavuseni, millest allpool paiknevad vähe vettkandvad kihid.
Ordoviitsiumi põhjaveehorisont on vähem lõheline kui siluri kompleks, puurkaevude erideebitid on
väiksemad (0, 1... 1,l/s*m).
Kvaternaari põhjaveekihis on vettkandvateks liivad-kruusad, mis lasuvad maapinnast 6-40 m
sügavusel. Kihid lasuvad 0-5 m paksuste setete (saviliiv, liivsavi, moreen) vahel. Põhjavesi on
surveta, põhjaveetase lasub tavaliselt 1-3 m sügavusel maapinnast, sügavamal 10-20 m sügavusel.
Kogum toitub oma levikualal sademeist, äravool toimub ooside ja mõhnade jalamil. Osa äravoolust
infiltreerub allpool lasuvatesse veekompleksidesse. Suvisel ajal, kui toimub intensiivne aurumine,
võib kvaternaari veekompleksi moreenisisese veekihi põhjaveetase tunduvalt alaneda (kuni kaevude
kuivamiseni).
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021 kohaselt on Silur-Ordoviitsiumi ja Kvaternaari
põhjaveekogumite koguseline seisund hea. Põhjavee looduslik ressurss on oluliselt suurem veevõtust
ning kogumites ei esine inimtegevusest põhjustatud veetaseme alanemist. Põhjaveekogumite
keemiline seisund on samuti hea ning vastab kvaliteedinõuetele.45

PÕHJAVEE KAITSTUS
Suur osa Jõgeva valla territooriumist paikneb suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. Valla lääne-,
põhja- kirde- ja idaosas esineb keskmiselt kaitstud ning edelaosas ka nõrgalt kaitstud põhjaveega
piirkondi (vt Joonis 13)46.

Keskkonnaministri 23.04.2012 käskkiri nr 366 „Põltsamaa linna ja valla Siluri-Ordoviitsiumi veekihi tarbevaru
kinnitamine“
45
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021, Keskkonnaministeerium, 2016
46
Eesti põhjavee kaitstuse kaart. Eesti Geoloogiakeskus, 2001
44
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Joonis 13. Põhjavee kaitstus Jõgeva valla territooriumil. Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse
kaart 2001, seisuga 16.04.2019.
Valla edelaserv jääb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikule alale. Nitraaditundlikule alale
jäävad kogu ulatuses Saduküla ja Pööra külad ning osaliselt Jõune, Härjanurme ja Kaava külad (vt
Joonis 1414)47.
Nitraaditundliku ala piir kajastub ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.
Nitraaditundlikel aladel kehtivad veeseaduse ja Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala
kaitse-eeskirjaga (VV 21.01.2003 määrus nr 17) kehtestatud rangemad keskkonnakaitsenõuded, sh
tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel ning allikate ja karstilehtrite ümbruses. Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskavaga 2016-2020 on sätestatud kohustuslikud ja
soovituslikud veekaitsemeetmed vee hea seisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning inimesele
ohutu joogivee tagamiseks.

47

Maa-ameti nitraaditundlike alade kaardirakendus, seisuga 16.04.2019
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Joonis 14. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala paiknemine. Allikas: Maaameti nitraaditundlike alade kaardirakendus, seisuga 16.04.2019.
Põhjavee kaitse ja kasutamise abinõud vesikondade põhiselt on sätestatud veemajanduskavades
(Jõgeva valla territooriumil asjakohane Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021).
Tingimused ÜP koostamiseks kaitsmata ja nõrgalt kaitstud aladel on seatud Jõgeva
maakonnaplaneeringuga (ptk 3.2.3).
ÜP koostamisel arvestatakse nii õigusaktidest kui strateegilistest dokumentidest tulenevate nõuete
ja tingimustega põhjavee kaitseks.

13. Pinnavesi
Andmed pinnaveekogude kohta pärinevad Keskkonnaregistrist48. Registri andmetel on Jõgeva valla
territooriumil registreeritud 151 pinnaveekogu.
Pinnaveekogud ja nende kaitsevööndid kajastuvad ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.
ÜP koostamisel juhindutakse pinnaveekogude kaitset ja kasutamist reguleerivatest õigusaktidest
(veeseadus ja muud asjakohased õigusaktid), strateegilistest dokumentidest (sh peaasjalikult Jõgeva
maakonnaplaneeringust, millega on seatud tingimused ÜP koostamisel pinnavee hea seisundi ja
varude tagamiseks (ptk 3.2.1) ning Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavast 2015-2021, mis
sätestavad abinõud pinnavee kaitseks.

48

Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019
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13.1. Järved
Jõgeva vallas on registreeritud 27 looduslikku järve, 13 paisjärve ja 3 tehisjärve (vt Tabel 8).
Suuremad neist on Kuremaa järv, Endla järv ja Kaivere järv.
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Tabel 8. Järved Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019.

Reg kood

VEE2052800

VEE2052860

VEE2052840

VEE2052870

VEE2057000

Nimi

Endla järv

Endla raba laugas

Endla raba laugas

Endla raba laugas

Ilmjärv

VEE2052710

Jämedasarve järv

VEE2053300

Kaanjärv (Peetsu
Kaanjärv)

VEE2052900

VEE2057100

Kaasikjärv

Kaiavere järv

Asukoht

Kärde küla; Tooma
küla

Kärde küla

Kärde küla

Kärde küla

Mullavere küla;
Nava küla

Tooma küla

Kõnnu küla

Kärde küla

Kaiavere küla

Tüüp

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Veepeegli
pindala,
ha

Saarte
pindala,
ha

Piiranguvööndid,

Avalikult
kasutatav

Märkused

38,5

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv;
makrofüüdijärv

0,1

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Düstroofne

1,5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Düstroofne

1,3

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Düstroofne

2,4

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Vooremaa MKA; eutroofne

0,9

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv

0,9

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Vooremaa MKA

0

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Kaasikjärve raba skv;
kinnikasvanud veekogu, vett veel vaid
0,01 ha suuruses silmakeses;
Pehmeveeline miksotroofne

246,5

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Vooremaa MKA: eutroofne

282,1

1,2

0
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VEE2052420

Kaurijärv

Tooma küla

Looduslik

2,4

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

VEE2055200

Kivijärv (Laiuse
Kivijärv)

Kivijärve küla

Looduslik

19,5

Kalda piiranguvöönd 100 m;
veekaitsevöönd 10 m

Jah

Makrofüüdijärv

2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Eraldunud Kivijärvest

398,4

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Sisse- ja väljavooluga; eutroofne

0,9

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Düstroofne

1,1

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Linnusaare raba
loodusreservaat; düstroofne

17,3

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Endla LKA, Männikjärve raba skv;
pruuniveeline düstroofne; kalgiveeline
segatoiteline

57,5

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Vooremaa MKA; makrofüüdijärv

25

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Vooremaa MKA; eutroofne ehk
rohketoiteline; makrofüüdijärv

1,2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv;
düstroofne

VEE2055210

VEE2055400

Kivijärve soo järv

Kivijärve küla

Kuremaa järv

Soomevere küla;
Kuremaa alevik;
Mooritsa küla;
Toovere küla;
Vanavälja küla;
Änkküla küla;
Järvepera küla

VEE2052430

Langendlaugas

VEE2052410

Linnusaare raba
laugas

VEE2052600

VEE2056900

VEE2056800

VEE2052810

Männikjärv

Pikkjärv (Kaarepere
Pikkjärv)

Prossa järv

Pätsulaugas

Tooma küla

Tooma küla

Tooma küla

Nava küla;
Pikkjärve küla

Nava küla; Luua
küla; Pikkjärve küla

Kärde küla

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

0,1

Ei

Endla LKA, Linnusaare raba
loodusreservaat
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VEE2065000

Raigastvere järv

Kaiavere küla;
Praaklima küla

VEE2052700

Sinijärv (Endla
Sinijärv)

Kärde küla; Tooma
küla

VEE2053000

Sinilaugas

VEE2052500

Suur Linajärv
(Tooma Suur
Linajärv)

VEE2052820

Suurlaugas (Endla
Suurlaugas)

Kärde küla

Tooma küla

Kärde küla

Tooma küla

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Looduslik

Jah

Vooremaa MKA; kalgiveeline
rohketoiteline

43,7

0,1

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv

0

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Kaasikjärve raba skv;
düstroofne

2,5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kalgiveeline segatoiteline

3,2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv;
düstroofne

0,9

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Endla LKA, Männikjärve raba skv

0,2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Pehmeveeline miksotroofne

1,3

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kalgiveeline segatoiteline

5,7

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1023700_2,
Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni;
kalgiveeline eutroofne

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1023700_2,
Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1041500_1,
Nava

1,6

VEE2052400

Tulijärv

VEE2053200

Väike Linajärv
(Linajärv, Aknajärv)

VEE2052510

Väike Linajärv
(Tooma Väike
Linajärv)

VEE2061130

Härjanurme paisjärv
(Härjanurme
veskijärv)

Pakaste küla;
Jõune küla

VEE2024820

Jõgeva veskijärv
(Jõgeva paisjärv)

Võduvere küla;
Jõgeva alevik;
Liivoja küla

Paisjärv

12,7

VEE2057810

Kaarepere paisjärv
(Pikkjärve paisjärv)

Pikkjärve küla

Paisjärv

2,1

Kärde küla

Tooma küla

Looduslik

111,2

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Looduslik

Looduslik

Paisjärv

0,1

1,2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
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veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

VEE2057830

Kudina järv (Kudina
paisjärv)

Kudina küla

VEE2081020

Kukulinna järv
(Kukulinna paisjärv)

Rääbise küla

VEE2024840

Otiaru paisjärv
(Otiaru veehoidla,
Mõisaküla paisjärv)

Laiusevälja küla;
Palupere küla

Painküla paisjärv

Ellakvere küla;
Vana-Jõgeva küla;
Painküla küla

VEE2024830

VEE2056600

VEE2081040

VEE2024810

VEE2081030

VEE2081010

Palamuse paisjärv

Rääbise veehoidla

Sae veskijärv
(Saeveski paisjärv)

Torma järv (Torma
paisjärv)

Vaiatu järv (Vaiatu
paisjärv)

Palamuse alevik

Rääbise küla

Rohe küla

Torma alevik

Vaiatu küla

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Paisjärv

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1041200_1,
Kõlaoja; kasutusmaht 2 tuh m3

3,5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kasutusmaht 35 tuh m3

5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kasutusmaht 48 tuh m4

7,3

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1023700_2,
Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni

1,3

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1040900_1,
Amme Kaiavere järveni

4,1

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Paisjärv on kahes osas (loodepool teed
ja kagu pool teed)

1,7

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1023700_2,
Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni

2,6

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Sääse peakraavil

1,5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub vooluveekogumisse 1052600_1,
Kullavere Imukvere ojani

2,9

0

0,1
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VEE2057820

VEE2024850

VEE2024890

VEE2061230

Veskijärv (Palamuse
Veskijärv)

Kureoja tiik

nimetu

nimetu

Palamuse alevik;
Järvepera küla

Härjanurme küla

Kantküla küla

Patjala küla

Paisjärv

Tehisjärv

Tehisjärv

Tehisjärv

1,5

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

1,9

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

1,2

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub vooluveekogumisse 1040900_1,
Amme Kaiavere järveni
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13.2. Jõed
Jõgeva valda läbib 16 jõge (vt Tabel 9). Suurem neist on Pedja jõgi.

Tabel 9. Jõed Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019

Reg kood

VEE1040900

VEE1024300

VEE1027200

VEE1052600

Nimi

Asukoht

Amme jõgi

Ehavere küla; Kivimäe küla;
Raadivere küla; Änkküla küla;
Kaiavere küla; Praaklima küla;
Palamuse alevik; Järvepera
küla; Luua küla

Imukvere jõgi

Reastvere küla

Kaave jõgi

Kurista küla; Viruvere küla;
Kaave küla; Vaimastvere küla;
Saduküla küla; Härjanurme
küla; Kaera küla

Kullavere jõgi

Ronivere küla; Ookatku küla;
Rääbise küla; Tõikvere küla;
Vaiatu küla; Sadala alevik;
Tähkvere küla; Leedi küla

Pikkus
lisaLähte
Suudme Piiranguvööndid,
harudega, asukoht asukoht ulatus m
km

67,9

20

41,8

59,1

Kuremaa
järv

Emajõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Peipsi järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Avalikult
Märkused
kasutatav

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu
Tugevasti muudetud
veekogu

Jah

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
tüpoloogilise kuuluvuse järgi
heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu
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VEE1039600

VEE1031000

Laeva jõgi

Mustjõgi

Kassinurme küla; Kaarepere
küla; Pikkjärve küla; Visusti
küla

Kärde küla; Tooma küla

53,5

9,3

Emajõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu
Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
tüpoloogilise kuuluvuse
järgitumedaveeline ja
humiiniainete rikas

Endla järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Jah

43,3

Peipsi järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

VEE1055100

Mustvee jõgi

Lilastvere küla; Oti küla;
Kõnnu küla

VEE1030012

Nava jõgi

Tooma küla

2,6

Endla järv

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1023705

Nõva jõgi

Kantküla küla; Kodismaa küla;
Laiusevälja küla; Leedi küla;
Palupere küla

8,5

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1025600

Onga jõgi

Raaduvere küla; Pedja küla;
Selli küla; Vägeva küla

42,6

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Onga jõgi Tammiku–VäikeRakke maantee sillast
suubumiseni Pedja jõkke
kuulub lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade
nimistusse; kuulub kas
osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt
korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega
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VEE1023700

Pedja jõgi

VEE1028300

Pikknurme jõgi
(Putkjõgi)

VEE1030000

Põltsamaa jõgi

Ellakvere küla; Kassinurme
küla; Vana-Jõgeva küla;
Reastvere küla; Leedi küla;
Laiusevälja küla; Lõpe küla;
Raaduvere küla; Võduvere
küla; Jõgeva alevik; Pedja
küla; Rohe küla; Painküla
küla; Pakaste küla; Jõune küla;
Liivoja küla; Jõgeva vallasisene
linn

Saduküla küla; Pööra küla

Tooma küla

152,5

34,8

184,2

Mällu
veskijärv

Emajõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Karpkalalaste elupaigana
kaitstav veekogu

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu

Jah

Põltsamaa jõgiVäike-Maarja–
Mõisamaa maantee sillast
Pudruaru kraavini kuulub
lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja
elupaikade nimistusse;
kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
lõheliste elupaigana kaitstav
veekogu

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m
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VEE1024600

VEE1053300

VEE1054200

Salla jõgi

Tarakvere jõgi

Uhmardu jõgi

Reastvere küla

Liikatku küla; Vanamõisa küla

Rahivere küla; Kudina küla;
Süvalepa küla; Varbevere küla

18,6

12,8

19,2

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Kullavere
jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Papijärv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada
4m

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

Jah

Kuulub kas osaliste
lõikudena või tervikuna riigi
poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu;
heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega
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13.3. Ojad
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud 22 oja (vt Tabel 10).

13.4. Peakraavid
Jõgeva vallas on registreeritud 22 peakraavi (vt Tabel 11). Kõikide peakraavide veekaitsevööndi
ulatus on 50 m, avalikult kasutatavatel peakraavidel on kallasrada ulatusega 4 m.

13.5. Kraavid
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud 27 kraavi (vt Tabel 12). Kraavidel ei ole piiranguvööndeid,
need ei ole avalikud ega avalikult kasutatavad veekogud.

13.6. Kanalid
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud üks kanal: Räägu kanal (Uusjõgi), registrikood
VEE1030011. Asub Kärde ja Tooma külades. Saab alguse Endla järvest ja suubub Põltsamaa jõkke.
Süvendati kanaliks 1950. aastate keskpaiku. Pikkus koos lisaharudega on 5,2 km. Ei ole avalik ega
avalikult kasutatav veekogu. Kanalile on kehtestatud kalda veekaitsevöönd ulatusega 10 m.

13.7. Allikad
Jõgeva valla territooriumil on registreeritud 21 allikat (vt Tabel 13).
Nitraaditundlikul alal paiknevatel allikatel ja nende ümbruses on Pandivere ja Adavere-Põltsamaa
nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjaga seatud keelud ja piirangud põllumajandustegevusele, sh
piirangud maa kasutuse sihtotstarbe muutmisele, loodusliku rohumaa, metsa või soo ülesharimisele,
vee kvaliteeti ohustava rajatise ja kalmistuste rajamisele ning maavarade või maa-ainese
kaevandamisele49.

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri. eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129042014006
49
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Tabel 10. Ojad Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019

Reg kood

VEE1053100

VEE1052900

Nimi

Asukoht

Imukvere oja

Teilma küla;
Ronivere küla;
Imukvere küla;
Lemuvere küla;
Kaude küla

Karusilma oja
(Karusilla oja)

Iravere küla;
Rääbise küla;
Teilma küla;
Palupere küla;
Sätsuvere küla

Pikkus lisaharudega, km

9,1

13,1

Suudme
asukoht

Piiranguvööndid ja nende
ulatus, m

Avalikult
kasutatav

Märkused

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4);
heledaveeline ja vähese
orgaanika sisaldusega veekogu

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu; heledaveeline ja
vähese orgaanika sisaldusega
veekogu
Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

Kullavere jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Kullavere jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Ei

VEE1026900

Kaustoja (Roometi
oja)

Kassivere küla;
Visusti küla

5,8

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

VEE1039700

Konnaoja (Visusti oja)

Mullavere küla;
Nava küla; Pikkjärve
küla; Visusti küla

4,3

Laeva jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kullamäe oja

Lilastvere küla; Oti
küla

Mustvee jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Jah

Heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

Kureoja

Väljaotsa küla;
Pakaste küla; Jõune
küla; Härjanurme
küla

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4)

VEE1055300

VEE1026600

12,9

5,1
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VEE1026000

VEE1041200

Kurgoja

Kõlaoja (Kõlajõgi)

Mooritsa küla;
Vanavälja küla;
Võduvere küla;
Võikvere küla

Kudina küla;
Vaidavere küla;
Ehavere küla

10,2

12,4

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Kaiavere järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu
Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

VEE1024800

Laiuse jõgi (Laiuse
oja)

Kivijärve küla;
Laiusevälja küla;
Palupere küla

8,9

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1055700

Lepassaare oja

Lilastvere küla;
Tähkvere küla

4,9

Rausi oja

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1030010

Linnussaare oja

Kärde küla; Tooma
küla

1,4

Endla järv

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1027300

Lombivälja oja

Viruvere küla;
Kaave küla;
Vaimastvere küla

11,6

Kaave jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Jah

Mõistu oja (Maistu oja)

Liikatku küla;
Tõikvere küla;
Vaiatu küla;
Võidivere küla

5

Kullavere jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1052700

Tugevasti muudetud veekogu
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VEE1025100

VEE1041500

VEE1055500

Mõra jõgi (Mõra oja)

Alavere küla;
Kivijärve küla;
Laiusevälja küla;
Lõpe küla;
Raaduvere küla

Nava oja

Sudiste küla;
Raadivere küla;
Änkküla küla;
Kaiavere küla; Nava
küla; Praaklima
küla; Kaarepere
küla; Pikkjärve küla

8,4

21

8,2

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Elistvere järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Kullamäe oja

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4);
heledaveeline ja vähese
orgaanika sisaldusega veekogu

Oti oja

Oti küla

VEE1025900

Paduvere oja

Võduvere küla;
Kõola küla;
Vaimastvere küla;
Paduvere küla;
Liivoja küla

8,2

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4); tugevasti
muudetud veekogu

VEE1026800

Puutsa oja (Puustuge
oja)

Kassivere küla

5,6

Pedja jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

VEE1055200

Rajametsa kraav
(Laekannu oja)

Jõgevamaa,
Mustvee vald,
Laekannu küla; Oti
küla

3,6

Mustvee jõgi

Kalda piiranguvöönd 50 m;
ehituskeeluvöönd 25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1052606

Rajaoja

Koimula küla;
Tõikvere küla;
Vaiatu küla

2,6

Kullavere jõgi

-

-

63

Jõgeva valla üldplaneeringu LS ja KSH VTK – LISA 2 – Ülevaade Jõgeva vallast

VEE1055600

VEE1055000

Rausi oja

Tiheda jõgi (Tiheda
oja)

Lilastvere küla;
Näduvere küla;
Võidivere küla;
Tähkvere küla

Kõnnu küla

10,1

12,1

Mustvee jõgi

Peipsi järv

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Kalda piiranguvöönd 100 m;
ehituskeeluvöönd 50 m;
veekaitsevöönd 10 m; kallasrada 4
m

Jah

Heledaveeline ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena
või tervikuna riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT
III, 18.12.2012, 4);
heledaveeline ja vähese
orgaanika sisaldusega veekogu

Tabel 11. Peakraavid Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019

Reg kood

Veekogu nimi

Asukoht

Pikkus lisaharudega,
km

Suudme
asukoht

Piiranguvööndid ja nende
ulatus, m

Avalikult
kasutatav

Märkused

VEE1031400

Endla peakraav
(Põllussaare kraav)

Vaimastvere küla;
Endla küla; Kärde küla

6,2

Endla järv

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu

VEE1052800

Härjaoja (Härjaoja
peakraav)

Liikatku küla; Rääbise
küla

3,4

Kullavere jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1041600

Kaharoja
(Kassinurme
peakraav)

Raadivere küla;
Kassinurme küla;
Kaarepere küla; Patjala
küla; Pikkjärve küla

7,6

Pikkjärv

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1025800

Kembasoo peakraav

Pedja küla; Selli küla

5,2

Onga jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1055400

Kilbavere oja
(Kilbavere peakraav)

Oti küla; Tähkvere küla

6,8

Kullamäe oja

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu
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VEE1031200

Koidu peakraav
(Kärde peakraav)

Vaimastvere küla;
Endla küla; Kärde küla

9,3

Endla järv

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu

VEE1025200

Koila peakraav

Reastvere küla;
Laiusevälja küla; Pedja
küla

12,2

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu

VEE1027400

Kõpu peakraav
(Sihversaare jõgi)

Kaave küla

8,8

Lombivälja
oja

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu

VEE1031201

Kärde peakraav

Kärde küla; Selli küla;
Tooma küla

6,2

Koidu
peakraav

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1024200

Käru peakraav

Reastvere küla

5,2

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1024900

Lehtmetsa peakraav

Kivijärve küla;
Laiusevälja küla; Lõpe
küla

6,3

Mõra jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1026300

Liivoja (Mõisamaa
peakraav)

Liivoja küla; Mõisamaa
küla

4,3

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1053400

Linnutaja oja (Sääse
peakraav)

Kõnnu küla; Rassiku
küla; Vanamõisa küla

13

Tarakvere
jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

VEE1028500

Mäända peakraav

Pööra küla

8,9

Pikknurme
jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1026500

Painküla peakraav

Õuna küla; Painküla
küla; Jõgeva
vallasisene linn

3,8

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu
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VEE1026400

VEE1039800

Patjala peakraav

Ellakvere küla; VanaJõgeva küla; Vanavälja
küla; Võikvere küla;
Patjala küla

7,7

4,3

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu
Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tehislik
veekogu

Pirusi peakraav

Visusti küla

VEE1025500

Rohe peakraav

Raaduvere küla; Vilina
küla; Võduvere küla;
Pedja küla; Rohe küla

11

Pedja jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1053000

Rääbise peakraav
(Sätsuvere
peakraav)

Iravere küla; Rääbise
küla; Sätsuvere küla

6,8

Karusilma oja

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE1027700

Siimusti oja (Kurista
peakraav)

Kurista küla;
Härjanurme küla;
Siimusti alevik

VEE1057700

Sookraav (Venevere
peakraav)

Oti küla

VEE1031100

Tooma peakraav

Kärde küla; Tooma
küla

9,7

Laeva jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu

Ei

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu

Avijõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m;
kallasrada 4 m

Jah

Kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu; tugevasti
muudetud veekogu

Mustjõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

Ei

Tugevasti muudetud veekogu

Kaave jõgi

Kalda veekaitsevöönd 10 m

13

3,3
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Tabel 12. Kraavid Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019

Reg kood

Nimi

Asukoht

Pikkus lisaharudega, km

Suudme asukoht

VEE1031300

Endla kraav (Suursoon)

Endla küla; Kärde küla

2,2

Koidu peakraav

VEE1025102

Jaani kraav

Laiusevälja küla

0,6

Mõra jõgi

VEE1027500

Kivioja (Liiva kraav, Liivakraav)

2,8

Kaave jõgi

VEE1041700

Kohinaoja (Prossa kraav)

Nava küla; Luua küla

2,1

Nava oja

VEE1039616

Kubu kraav

Kaarepere küla; Pikkjärve küla; Visusti küla

1,8

Laeva jõgi

VEE1025700

Kundaraja kraav

Selli küla; Vägeva küla

2,8

Onga jõgi

VEE1041100

Kupu kraav

Ehavere küla; Eerikvere küla; Kivimäe küla

3,5

Amme jõgi

VEE1026100

Laanemetsa kraav (Kuremaa
kraav)

Mooritsa küla; Vilina küla; Võduvere küla;
Võikvere küla

2,4

Kurgoja

VEE1027214

Lodukraav

Kurista küla

0,1

Vainu kraav

VEE1040930

Luikme kraav

Luua küla

0,2

-

VEE1040922

Luua kraav

Ehavere küla; Luua küla

1,7

Amme jõgi

VEE1026200

Metstoa kraav (Kuusikmäe
kraav)

Kaera küla; Liivoja küla

4,2

Pedja jõgi

VEE1053402

Mõisakraav

Torma alevik; Vanamõisa küla

1,1

Torma kraav

VEE1024500

Mäistemäe kraav (Maistemäe
kraav)

Oti küla; Reastvere küla; Tuimõisa küla

5,4

Imukvere jõgi

VEE1025300

Pällu kraav (Pällo kraav)

Reastvere küla

4,9

Koila peakraav

Kaave küla; Jõgevamaa

Märkused

Tugevasti muudetud veekogu
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VEE1025501

Raaduvere kraav

Võduvere küla; Raaduvere küla

1,2

Rohe peakraav

VEE1041602

Rohupõllu kraav

Pikkjärve küla

0,3

Kaharoja

VEE1027800

Saduküla kraav

Saduküla küla; Härjanurme küla

5,6

Kaave jõgi

VEE1023706

Sepa kraav

Kantküla küla

1,4

Nõva jõgi

VEE1026501

Sopi kraav

Painküla küla

2,2

Painküla peakraav

VEE1040921

Tammemetsa kraav

Kivijärve küla; Soomevere küla; Kuremaa
alevik

1,7

-

VEE1025400

Tolli kraav (Saunamäe kraav)

Laiusevälja küla; Reastvere küla

5

Pedja jõgi

VEE1041000

Toovere kraav

Süvalepa küla; Eerikvere küla; Toovere küla;
Järvepera küla

6,9

Kuremaa järv

VEE1053401

Torma kraav

Torma alevik; Vanamõisa küla

1

Torma järv

VEE1056000

Uusküla kraav (Putkestiku kraav)

Kõnnu küla

3,6

Mustvee jõgi

VEE1027213

Vainu kraav

Kurista küla

0,8

Kaave jõgi

VEE1024700

Ööbiku kraav

Leedi küla; Laiusevälja küla

5,5

Pedja jõgi
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Tabel 13. Allikad Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 16.04.2019
Reg kood

Nimi

Asukoht

Piiranguvööndid ja nende ulatus, m

Asub
olulisel alal

VEE4402300

Hõbeallikas (Paduvere Hõbeallikas) (Ohvriallikas
(Paduvere Ohvriallikas))

Paduvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4604402

Ilmjärve allikad

Nava küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4604403

Ilmjärve allikad

Nava küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4604401

Ilmjärve allikad

Nava küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405501

Keevallikas (Egliko allikas)

Patjala küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405500

Kubja allikas

Kassinurme küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4312601

Kuldallikas

Reastvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4616700

(nimi teadmata)

Ehavere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4401801

(nimi teadmata)

Lilastvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4401800

(nimi teadmata)

Lilastvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4401802

(nimi teadmata)

Lilastvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Märkused

Tõusuallikas

Ohvriallikas

Põltsamaa üldplaneeringu LS ja KSH VTK

VEE4401900

(nimi teadmata)

Paduvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4402000

(nimi teadmata)

Paduvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4402100

(nimi teadmata)

Paduvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405600

(nimi teadmata)

Härjanurme küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4404900

(nimi teadmata)

Vilina küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4402200

(nimi teadmata)

Paduvere küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405800

Otsa allikas

Pööra küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405502

Rajaallikas (Jürisoo allikas)

Patjala küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4405503

Saaremaa allikas

Patjala küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

VEE4404800

Siniallik (Laiuse Siniallik)

Vilina küla

Kalda piiranguvöönd 50 m; ehituskeeluvöönd
25 m;
veekaitsevöönd 10 m

Ei

Tõusuallika lehter
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13.8. Maaparandussüsteemid
Jõgeva valla territooriumil asub hulganisti maaparandussüsteemide maa-alasid50. Valla territooriumil
asuvad peakraavid ja kraavid (vt Tabel 11 ja Tabel 12) kuuluvad reeglina maaparandussüsteemide
koosseisu või on nende eesvoolud. Maaparandussüsteemide eesvoolude piirangu- ja
ehituskeeluvööndite ulatused kajastuvad ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.
Tingimused tegevuste kavandamiseks maaparandussüsteemide maa-aladele on sätestatud
maaparandusseaduses ja Jõgeva maakonnaplaneeringus 2030+. ÜP koostamisel võetakse arvesse
olemasolevaid maaparandussüsteeme, lähtutakse seadusandlikest aktidest ja
strateegilistest
dokumentidest tulenevatest nõuetest.

13.9. Üleujutusohuga alad
Keskkonnaregistri andmetel51 ei ole Jõgeva valla territooriumil registreeritud suurte üleujutusaladega
siseveekogusid52. Samuti ei asu valla territooriumil üleujutussohu piirkondi ja üleujutusohuga seotud
riskipiirkondi53,54.

14. Väärtuslik põllumajandusmaa
Väärtuslik
põllumajandusmaa
Jõgeva
valla
territooriumil
on
kajastatud
Jõgeva
maakonnaplaneeringus 2030+. Vallas on väärtuslikke põllumajandusmaid suuremate ja väiksemate
aladena praktiliselt kogu valla ulatuses, va metsastel ja soistel aladel55.
Jõgeva maakonna põllumajandusmaa keskmine reaalboniteet on 46. Jõgeva valla mullastik kuulub
Eesti viljakaimate hulka.
Tegemist on hästi väljakujunenud põllumajanduspiirkonnaga, kus on tegemist pikkade
põllumajandustraditsioonidega. Põllumajandus on valla üheks olulisemaks majandusharuks.
Valdavat osa põllumaadest kasutatakse sihtotstarbepäraselt vastava tootmise arendamiseks. Eriti
intensiivselt on kasutuses Jõgeva valla keskosas asuvad põllumassiivid.56
Jõgeva maakonnaplaneeringuga 2030+ on seatud tingimused väärtuslike põllumajandusmaade
kasutamiseks ja ÜP-de koostamiseks, millega arvestatakse ÜP koostamisel.
Väärtuslik põllumajandusmaa kajastub ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.

15. Maavarad ja maardlad

MAARDLAD
Jõgeva vallas leidub maavaradest kruusa, liiva, turvast, lubjakivi ja savi. Valla territooriumil on arvele
võetud mitmeid liiva-, kruusa- ja turbamaardlaid ning üks lubjakivimaardla. Kokku on valla
territooriumil registreeritud 37 maardlat57. Ülevaate maardlate paiknemisest Jõgeva valla
territooriumil annab Joonis 15.

Maa-ameti maaparandussüsteemide kaardirakendus, seisuga 29.04.2019
Keskkonnaregister, seisuga 22.04.2019
52
määratud KKM 28.05.2004 määrusega nr 58 „Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel
siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord“
53
Maa-ameti üleujutusalade kaardirakendus, seisuga 22.04.2019
54
„Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid“. Keskkonnaministeerium, 2014
55
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+. Skepast&Puhkim OÜ, 2016
56
Jõgeva valla üldplaneering 2003
57
Maa-ameti maardlate kaardirakendus, seisuga 16.04.2019
50
51
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Jõgeva maakonnaplaneeringuga 2030+ on valla territooriumil paiknevad maardlad jagatud
kategooriatesse, mis näitab ära, kus maavarade kaevandamine on soodustatud (I kategooria), kus
eelnevalt kasutuselevõtule tuleb teha täiendavaid uuringuid (II kategoorgia) või kus on
kasutuselevõtul olulised kitsendused (III kategooria)58. Ülevaate maardlate kategooriatest ning
maavarade varudest 2017. aasta lõpu seisuga annab Tabel 14.

Joonis 15. Maardlad ja mäeeraldised Jõgeva valla territooriumil. Allikas: Maa-ameti X-GIS
maardlate kaardirakendus, seisuga 18.04.2019.
Maapõue kasutamist ning seejuures tekkivate keskkonnahäiringute vähendamist reguleerib
maapõueseadus. Jõgeva maakonnaplaneeringuga 2030+ on kehtestatud põhimõtted maardlate
kasutamiseks ja ÜP-de koostamiseks. ÜP koostamisel arvestatakse nii õigusaktidega kui strateegilise
planeerimise dokumentidega maardlate kasutamiseks ja kaitseks sätestatud nõuetega.

58

Jõgeva maakonnaplaneering 2030+. Skepast&Puhkim OÜ, 2016
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Tabel 14. Jõgeva vallas registreeritud maardlad ja nende kategooriad. Allikad: Maa-ameti X-GIS maardlate rakendus, Maa-ameti
maavaravarude koondbilanss 2017; Jõgeva maakonnaplaneering 2030+, seisuga 18.04.2019, täiendatud augustis 2019.

Maardla
nimetus

Maavara

Registrikaardi nr

Keskkonnaregistri ID

Pindala,
ha

Luige

kruus

268

MRD0000237

11,67

Tuule

kruus

344

MRD0000313

24,65

Varu 2017. a lõpu seisuga

Aktiivne

Passiivne

103,9 (T)

52,7 (T)

Ühik

Kategooria

Märkused

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

Kruusakarjäärile on antud kaevandamisluba

171,0 (T)
Lääne osas, väljaspool mäeeraldist on metsis

372,0 (R)
Pedja

kruus

708

MRD0000676

7,37

Metskonna

liiv

746

MRD0000714

4,82

13,5 (T)
219,0 (T)
78,0 (R)

Pikamäe

kruus

932

MRD0000921

4,14

131,0 (T)

Laiuse

turvas

359

MRD0000328

433,15

1634,0 (R)

168,0 (R)

tuh t

II kat

Roheline võrgustik, osaliselt väärtuslik
põllumajandusmaa ja väärtuslik maastik

Sadala

turvas

310

MRD0000279

200,02

818,0 (R)

104,0 (R)

tuh t

II kat

Osaliselt roheline võrgustik ja väärtuslik
põllumajandusmaa, majanduslikult ebaotstarbekas

Vaiatu

liiv

341

MRD0000310

4,39

565,0 (R)

tuh m3

II kat

Endine karjäär. Osaliselt hoonestatud, olulised
keskkonnapiirangud puuduvad

Röövlimäe

liiv

265

MRD0000234

10,02

140,0 (T)

tuh m3

II kat

Endine karjäär. Suurel osal maardla alast kasvab
III kaitsekategooria taimeliik

Kuremaa

turvas

306

MRD0000275

406,05

1285,0 (R)

tuh t

II kat

Roheline võrgustik ja I kaitsekategooria linnuliik

116,0 (R)

Paikneb suuremas osas Mustvee vallas

Rahivere

turvas

302

MRD0000271

53,63

92,0 (R)

Vähari

turvas

313

MRD0000282

415,27

1521,0 (R)

424,0 (R)

tuh t

II kat

tuh t

III kat

Soode seireala, osaliselt Natura elupaik, osaliselt
roheline võrgustik - maavarana majanduslik
otstarbekus on kaheldav. Juhul, kui soovitakse
kasutusele võtta, on vaja välja selgitada, kas
turbatootmisaladega ei kaasne olulisi mõjusid
looduskeskkonnale.
Kaitstavad alad
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Paikneb suuremas osas Põltsamaa vallas
4,0 (T)
Visusti

turvas

138

MRD0000116

1326,42

tuh t

II kat

Osaliselt kaitstavatel aladel ja rohelise võrgustiku
alal, osaliselt hüljatud turbatootmisala.

tuh t

III kat

Kaitsealad, soo- ja metsaelupaigad, roheline
võrgustik.

93,0 (R)
Lusiku

turvas

250

MRD0000219

2118,5

Kassinurme

turvas

296

MRD0000265

198,99

Ehavere

liiv

329

MRD0000298

38,82

8728,0 (R)

438,0 (R)

347,0 (R)

175,0 (R)

tuh t

II kat

Osaliselt roheline võrgustik, väärtuslik maastik ja
Natura elupaiga ala. Majanduslikult ebaotstarbekas.
Juhul, kui soovitakse kasutusele võtta, on vaja
välja selgitada, kas turbatootmisaladega kaasneb
olulisi mõjusid looduskeskkonnale

4620,0 (R)

tuh m3

III kat

Kaitseala

tuh t

II kat

Roheline võrgustik, soo- ja soometsa elupaigad.
Juhul, kui soovitakse kasutusele võtta, on vaja
välja selgitada, kas turbatootmisaladega ei kaasne
olulisi mõjusid looduskeskkonnale

Sortsi

turvas

287

MRD0000256

401,34

752,0 (R)

Lemuvere

turvas

297

MRD0000266

191,11

290,0 (R)

350,0 (R)

tuh t

II kat

Osaliselt väärtuslik põllumajandusmaa,
majanduslikult ebaotstarbekas

Pedja

turvas

358

MRD0000327

4970,53

21158,0 (R)

209,0 (R)

tuh t

III kat

Osaliselt kaitstavatel aladel, I kategooria linnuliik,
roheline võrgustik, tõenäoliselt majandustegevus ei
ole otstarbekas

Kaarepere

turvas

308

MRD0000277

1282,8

4310,0 (R)

990,0 (R)

tuh t

II kat

Roheline võrgustik ja väärtuslik põllumajandusmaa

Villemi

turvas

389

MRD0000357

753,18

1103,0 (R)

tuh t

II kat

Tõikvere

turvas

305

MRD0000274

95,99

198,0 (R)

tuh t

II kat

Osaliselt väärtuslik põllumajandusmaa,
majanduslikult ebaotstarbekas

Kivijärve

turvas

137

MRD0000115

741,17

tuh t

II kat

Kaitstava ala piiril, soo- ja metsaelupaigad. Juhul,
kui soovitakse kasutusele võtta on vaja välja
selgitada, kas turbatootmisaladega ei kaasne olulisi
mõjusid looduskeskkonnale

tuh m3

I kat

Paikneb täielikult Jõgeva vallas

245,0 (R)

3,0 (T)

Roheline võrgustik
Pool maardlast paikneb Väike-Maarja vallas

8,0 (R)
Soosaide

liiv

264

MRD0000233

13,67

232,7 (T)

292,0 (T)
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Jõgeva

lubjakivi

357

MRD0000326

457,76

20050,0 (R)

tuh m3

III kat

Jõgeva linna naabrus ja väärtuslik
põllumajandusmaa

Päde

liiv

340

MRD0000309

5,59

939,0 (R)

tuh m3

II kat

Osaliselt endine karjäär, olulised
keskkonnapiirangud puuduvad.

PriksuSaduküla

75,0 (R)

tuh m3

kruus

343

MRD0000312

2,7

II kat

Olulised keskkonnapiirangud puuduvad

3439,0 (R)

tuh m3

Võtikvere

liiv

860

556,1 (T)

tuh m3

I kat

Andmed esitatud maardla kohta, mis asub Mustvee
vallas. Jõgeva valda jääv osa maardlast on
prognoosvaru uuritusega.

Soomevere

liiv

346

tuh m3

I ja II kat

Soomevere liivakarjääri ala on määratud I
kategooriasse, ülejäänud on II kategooria, kuna
alal on väärtuslik maastik ja põllumajandusmaa

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

tuh t

III kat

Kaitstavad alad

tuh t

I, II ja III kat

Kaitsealune osa on määratud III kategooriasse,
plokid 2, 6, 12, 16 on I kategooria (karjäärid),
ülejäänud alad II kategooria

tuh m3

I kat

tuh m3

I kat

MRD0000830

12,63

MRD0000315

766,1 (T)
62,4
8656,0 (R)

Reastvere

liiv

267

MRD0000236

9,84

Kalevi

liiv

271

MRD0000240

58,39

1428,8 (T)
2540,0 (T)

241,0 (T)

3145,0 (R)
1335,8 (T)
Näduvere

liiv

345

MRD0000314

291,0 (T)

26,59
1664,0 (R)

Kaiavere

turvas

312

MRD0000281

434,39

Endla

turvas

219

MRD0000188

17606,3

2533,0 (R)

474,0 (T)

Siimusti
(Jõgeva)

liiv

266

MRD0000235

57,64

Jaska

liiv

344

MRD0000303

45,86

4,0 (T)

5190,0 (R)

6446,0 (R)

2140,1 (T)

25,0 (T)

1254,8 (T)
3439,0 (R)

Suuremas osas paikneb Mustvee vallas, Jõgeva
valla asub väike osa maardlast
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Vanajaagu

kruus

909

MRD0000891

1,75

47,6 (T)

tuh m3

I kat

Suuremas osas paikneb Põltsamaa valla
territooriumil, Jõgeva vallas asub väike osa
maardlast

* T-tarbevaru, R-reservvaru
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MÄEERALDISED
Jõgeva valla territooriumil on ÜP LS ja VTK koostamise seisuga registreeritud 21 mäeeraldist59.
Ülevaate mäeeraldistest ja nende varudest annab Tabel 15, mäeeraldiste paiknemisest valla
territooriumil Joonis 15.

59

Maa-ameti X-GIS maardlate kaardirakendus, seisuga 16.04.2019, täiendatud augustis 2019

Tabel 15. Jõgeva vallas asuvad mäeeraldised ja nende varud. Allikas: Maa-ameti X-GIS maardlate kaardirakendus, Keskkonnalubade infosüsteem,
seisuga 18.04.2019
Pindala, ha
Mäeeraldis

Maardla
Mäeeraldis

Reastvere II
liivakarjäär

Reastvere
liivamaardla

2,71

Teenindusmaa

3,30

Kaevandaja,
kaevandusluba

Kaevandatav
maavara

Aktiivne
tarbevaru

Kaevandatav
varu

Ehitusliiv

66,624

52,624

OÜ Sadala Agro, luba
nr L.MK/332311,
kehtiv kuni 31.12.2033
Ehituskruus

257

151

Kaevandamise
keskmine
aastamäär

Ühik

14

tuh
m3

tuh
m3

Reastvere V
liivakarjäär

Reastvere
liivamaardla

2,58

2,58

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/330752, kehtiv
kuni 05.04.2033

Ehitusliiv

424

294

20

Reastvere
liivakarjäär

Reastvere
liivamaardla

4,30

5,18

AS TREV-2 Grupp, luba
nr JÕGM-039, kehtiv
kuni 16.11.2021

Liiv, ehitusliiv

758

682

50

Teeääre liivakarjäär

Näduvere
liivamaardla

5,97

6,81

OÜ Moreen, luba nr
JÕGM-034, kehtiv kuni
30.03.2020

Ehitusliiv

580

508

83

tuh
m3

Näduvere
liivakarjäär

Näduvere
liivamaardla

8,42

8,77

Maanteeamet, luba nr
L.MK/321914, kehtiv
kuni 11.06.2027

Ehitusliiv

604,9

516,9

35

tuh
m3

Jaska liivakarjäär
(Jõgeva valda jääb
aktiivse reservvaru
I plokk).

Jaska liivamaardla

11,97

12,03

Maanteeamet, luba nr
JÕGM-023, khetiv kuni
19.10.2019

Ehitusliiv

162,1

104,1

23

tuh
m3

Metskonna karjäär

Metskonna
liivamaardla

3,59

6,11

AS Kuremaa Enveko,
luba nr L.MK/328064,
kehtiv kuni 15.07.2031

Ehitusliiv

217

144

10

tuh
m3
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Soomevere
liivakarjäär

Soomevere
liivamaardla

8,12

10,3

Maanteeamet, luba nr
JÕGM-020, kehtiv kuni
26.07.2028

Ehitusliiv

748

317

35

tuh
m3

Pikamäe
kruusakarjäär

Pikamäe
kruusamaardla

3,49

4,04

OÜ Vändra MP, luba nr
L.MK/327390, kehtiv
kuni 20.02.2031

Ehituskruus

102

97

7

tuh
m3

Kalevi liivakarjäär

Kalevi liivamaardla

11,38

16,88

OÜ Moreen, luba nr JÕGM026, kehtiv kuni 08.06.2034

Ehitusliiv

1322

880

59

tuh
m3

Kalevi II liivakarjäär

Kalevi liivamaardla

12,83

13,46

Kalevi Karjäärid OÜ,
luba nr JÕGM-020,
kehtiv kuni 10.02.2024

Liiv, ehitusliiv

1984

1110

80

tuh
m3

Soosaide
liivakarjäär

Soosaide
liivamaardla

13,64

13,64

OÜ Eesti Killustik, luba
nr L.MK/331562,
kehtiv kuni 20.08.2033

Ehitusliiv

233

233

16

tuh
m3

Siimusti liivakarjäär

Siimusti (Jõgeva)
liivamaardla

7,04

3,5

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/325492, kehtiv
kuni 17.10.2029

Täiteliiv

268

214

15

tuh
m3

110,2

28,2

Siimusti (Jõgeva)
liivamaardla

8,86

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/329970, kehtiv
kuni 29.10.2032

Ehituskruus

Siimusti II
liivakarjäär

Ehitusliiv

269,7

164,7

15

tuh
m3

Täiteliiv

26,2

19,2

Ehituskruus

38

37

Ehitusliiv

1171

1130

99

tuh
m3

Täiteliiv

317

306

Ehitusliiv

898,2

623
54

Täiteliiv

183,59

179

tuh
m3

Siimusti III
liivakarjäär

Siimusti (Jõgeva)
liivamaardla

8,71

24,36

24,59

Sandpit OÜ, luba nr
L.MK/322187, kehtiv
kuni 25.08.2027

OÜ Moreen, luba nr
JÕGM-047, kehtiv kuni
30.12.2029

Siimusti
liivamaardla

6,89

Tuule kruusakarjäär

Tuule
kruusamaardla

7,73

11,38

Kivikandur OÜ, luba nr
L.MK/322736, kehtiv
kuni 14.01.2028

Ehituskruus

171

166

15

tuh
m3

Vanajaagu
kruusakarjäär

Vanajaagu
kruusamaardla

1,75

4,52

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/322640,

Ehituskruus

41,6

39,5

10

tuh
m3

Liiva II liivakarjäär

6,89
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kehtivusaeg kuni
23.11.2022

Endla
turbatootmisala

Pedja kruusakarjäär

Jõemäe
kruusakarjäär

Endla
turbamaardla

149,9

Pedja
kruusamaardla

7,37

Luige
kruusamaardla

2,63

210,13

8,8

5,95

OÜ Siimusti Känd, luba
nr KMIN-079, kehtiv
kuni 18.12.2047

Hästilagunenud
turvas

488

313

Vähelagunenud
turvas

165

145

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/331072, kehtiv
kuni 20.05.2033

Ehituskruus

13,5

6

Täiteliiv

1042

804

OÜ Moreen, luba nr
L.MK/328744, kehtiv
kuni 17.01.2032

Ehituskruus

29

24

Ehitusliiv

84

6

tuh t

54

tuh m3

7

tuh m3

78
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16. Kultuuriväärtused
Kultuuriväärtused on ehitised, objektid või alad, mis rikastavad elukeskkonda ajaliste kihistustega
ning mida peetakse vajalikuks säilitada tulevastele põlvedele. Ideaalis peab iga kultuuriväärtust
olema võimalik reaalselt kaitsta ja hoida nii, et selle tunnused ei kaoks ega väärtus kahaneks.
Jõgeva valla kultuuriväärtusteks on kultuurimälestised, XX sajandi väärtuslikud arhitektuuripärandi
objektid, maaehituspärand, pärandkultuuriobjektid ning maakondliku ja kohaliku tähtsusega
väärtuslikud maastikud, samuti kalmistud. Kultuuripärandi osaks on ka traditsiooniline elulaad ja
seda võimaldav ehitatud keskkond.
Kultuurimälestiste kaitset ja kasutamistingimusi reguleerib muinsuskaitseseadus, mis sätestab
mälestiste omanike ja valdajate õigused ja kohustused mälestiste kaitse korraldamisel, nende
säilimise ning väärtuse tagamisel. Väärtuslikele maastikele on koostatud maastikuhoolduskavad,
milles on määratletud maastiku elemendid, avatuna hoitavad kohad ja ilusad vaated ning tegevused
nende säilitamiseks ja hooldamiseks.
Üldised tingimused kultuuriväärtuste säilitamiseks ja väärtuse suurendamise tagamiseks on seatud
Jõgeva maakonnaplaneeringuga (ptk 3.1.1 ja ptk 3.1.2). ÜP koostamisel arvestatakse nii
õigusaktides kui strateegilise planeerimise dokumentides kultuurimälestiste kaitseks sätestatud
nõuetega.

16.1. Kultuurimälestised
Kultuurimälestistena on Jõgeva valla territooriumil registreeritud60:


26 ajaloomälestist (vt Tabel 16);



136 arheoloogiamälestist (peamiselt kultusekivid, kivikalmed, ohvrikivid ja asulakohad, vt
Tabel 17);



93 ehitismälestist (vt Tabel 18);



4 kunstimälestist (vt Tabel 19).

Ajaloo-, arheoloogia- ja ehitismälestised on kinnismälestised, kunstimälestiste näol on tegemist
vallasmälestistega. Tehnikamälestisi, UNESCO maailmapärandi objekte ning muinsuskaitsealasid
Jõgeva valla territooriumil registreeritud ei ole.
Ülevaate kultuurimälestiste paiknemisest Jõgeva valla territooriumil annab Joonis 16. Jõgeva valla
territooriumil asuvad kinnismälestised kajastuvad ka ÜP väärtuste ja piirangute joonisel.
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Joonis 16. Kultuurimälestiste paiknemine Jõgeva valla territooriumil. Allikas: Maa-ameti
X-GIS kultuurimälestiste kaardirakendus, seisuga 08.04.2019

Tabel 16. Jõgeva vallas asuvad ajaloomälestised. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik
register, seisuga 08.04.2019
Reg nr

Nimi

Aadress

27116

Vabadussõja mälestussammas

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

27115

Vabadussõja Kõnnu lahingu
mälestussammas

Kõnnu küla, Mälestussamba

27112

Vabadussõja mälestussammas

Saduküla, Saduküla kool

27110

Vabadussõja mälestussammas

Palamuse alevik, Palamuse Uus kalmistu

27107

Vabadussõja mälestussammas

Vilina küla, Laiuse kalmistu

5869

Torma ministeeriumikooli hoone

Torma alevik, Kooli tee 23 // Torma põhikool

5868

Torma kalmistu

Vanamõisa küla, Saare-Torma tee, Kalmistu-Köstri tee, Köstri
tee, Päevaaru, Torma-Kiriku (kokku 2 aadressi)

5850

Saduküla kalmistu

Saduküla, Kalmistu

5847

Vabadussõja mälestusmärk

Kaarepere küla, Kaarepere raamatukogu

5846

Kaarepere kalmistu

Kaarepere küla, Kaarepere kirik
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5845

Kaarepere ministeeriumikooli hoone

Kaarepere küla, Hooldekodu

5844

Kaarepere kihelkonnakooli hoone

Kaarepere küla, Tiigi

5843

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Kaarepere küla, Kaarepere kalmistu

5842

Palamuse kihelkonnakooli hoone

Palamuse alevik, Köstri allee 3

5841

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Kudina küla, Susi

5840

Palamuse kalmistu

Palamuse alevik, Palamuse Vana kalmistu

5833

Kurista mõisa kalmistu ja kabeli varemed

Kurista küla, Krossiraja

5832

Laiuse kalmistu

Laiuse alevik, Lehise tn 8; Vilina küla, Siniallika tee, VilinaLehtvere tee, Meose, Sepa-Tõnu, Laiuse kalmistu (kokku 2
aadressi)

5831

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Vilina küla, Laiuse kalmistu

5830

Siimusti kalmistu

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kurista küla, Surnuaia

5829

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kurista küla, Surnuaia

5828

Vabadussõja mälestusmärk

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Kooli

5827

Kuremaa mõisa kalmistu ja kabel

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kivijärve küla, Laiuse metskond
13

5826

Patjala kalmistu

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Patjala küla

5825

Mõisaküla kalmistu

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiusevälja küla, Mõisaküla
kalmistu

5824

Betti Alveri sünnimaja

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jaama tn 3b

Tabel 17. Jõgeva vallas asuvad arheoloogiamälestised. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik
register, seisuga 08.04.2019
Reg nr

Nimi

Aadress

23928

Laiuse kirikuaed

Laiuse alevik, Kuremaa tee 63

9458

Ohvrikivi

Vanamõisa küla, Peetri

9457

Kultusekivi

Vaiatu küla, Mardi

9456

Kultusekivi

Vaiatu küla, Mardi

9455

Kivikalme

Koimula küla, Kõrtsitalu

9454

Asulakoht

Tähkvere küla, Laane, Tahkvere küla, Tähkvere laut

9453

Pelgupaik "Kukesaar"

Reastvere küla, Sookailu

9452

Kalmistu

Tuimõisa küla, Savi, Tuimõisa küla, Venna-Reinu (kokku 2 aadressi)

9451

Asulakoht

Tuimõisa küla, Sadala-Tuimõisa-Reastvere tee, Tuimõisa küla, Ellissoni,
Tuimõisa küla, Kuke... (kokku 4 aadressi)

9450

Kivikalme "Kääbas"

Torma alevik, 36 Jõgeva-Mustvee tee, Torma alevik, Silla (kokku 2 aadressi)

9449

Asulakoht

Torma alevik, Biopuhasti, Torma alevik, Mõisa, Torma alevik, Mõisapargi...
(kokku 22 aadressi)
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9448

Asulakoht

Sätsuvere küla, Kantküla-Rääbise tee, Sätsuvere küla, Algeri, Sätsuvere küla,
Pargi... (kokku 8 aadressi)

9447

Asulakoht

Sadala alevik, Simuna-Vaiatu tee, Sadala alevik, Mardi, Sadala alevik, Suur tn
12, Jõgeva maakond, Jõgev... (kokku 13 aadressi)

9446

Asulakoht

Rääbise küla, Torma-Kivijärve tee, Rääbise küla, Kalda, Rääbise küla,
Karikakra... (kokku 11 aadressi)

9445

Ohvriallikas "Kuldallikas"

Reastvere küla, Leisi

9444

Linnus

Reastvere küla, Simuna-Vaiatu tee, Reastvere küla, Kose, Reastvere küla,
Linnamäe... (kokku 5 aadressi)

9443

Kultusekivi

Reastvere küla, Kivine

9442

Kalmistu "Kalmuorg"

Reastvere küla, Jüri, Reastvere küla, Laari (kokku 2 aadressi)

9441

Asulakoht

Leedi küla, Kodismaa-Leedi-Reastvere tee, Reastvere küla, Ansu-Märdi,
Reastvere küla, Karla ... (kokku 10 aadressi)

9440

Asulakoht

Reastvere küla, Juntila, Reastvere küla, Kerve, Reastvere küla, Meeri,
Reastvere ... (kokku 5 aadressi)

9439

Asulakoht

Ookatku küla, Simuna-Vaiatu tee, Ookatku küla, Eistre, Ookatku küla,
Kraavivahe... (kokku 6 aadressi)

9438

Kalmistu

Leedi küla, Kodismaa-Leedi-Reastvere tee, Leedi küla, Kalmuvälja (kokku 2
aadressi)

9437

Asulakoht

Leedi küla, Kodismaa-Leedi-Reastvere tee, Leedi küla, Kangru-Tibina, Leedi
küla, Kasteheina... (kokku 5 aadressi)

9436

Asulakoht

Leedi küla, Kodismaa-Leedi-Reastvere tee, Leedi küla, Indriku-Märdi, Leedi
küla, Meekärje... (kokku 5 aadressi)

9435

Kivikalme "Kohtumõistmise
paik"

Koimula küla, Annuka, Koimula küla, Indori, Koimula küla, Koimula laut...
(kokku 6 aadressi)

9434

Kivikalme

Koimula küla, Eedu

9433

Kalmistu

Koimula küla, Eedu, Koimula küla, Leo, Koimula küla, Tori, Vaiatu küla...
(kokku 4 aadressi)

9432

Asulakoht

Koimula küla, 36 Jõgeva-Mustvee tee, Koimula küla, Andrese, Koimula küla,
Anne.. (kokku 13 aadressi)

9431

Ohvrikivi "Kirjadega kivi",
"Kalevipoja luisk"

Kodismaa küla, Jakobi

9430

Asulakoht

Kodismaa küla, Kantküla-Sadala tee, Kodismaa küla, Antsu, Kodismaa küla,
Jüri... (kokku 12 aadressi)

9429

Asulakoht

Kantküla, Jalaka, Kantküla, Joosti, Kantküla, Kanarbiku, Kantküla, Kandi...
(kokku 10 aadressi)

9428

Asulakoht

Iravere küla, Kantküla-Rääbise tee, Iravere küla, Eneli, Iravere küla, Hansu,
Jõgeva maakond, Jõgeva val... (10)

9326

Kultusekivi

Pööra küla, Jõe

9325

Kalmistu "Kabelimägi"

Pööra küla, Jõe, Pööra küla, Mäända (kokku 2 aadressi)

9324

Asulakoht

Pööra küla, Otsa, Pööra küla, Pireti ( kokku 2 aadressi)

9317

Ohvrikivi

Jõune küla, Hiie

9316

Kivikalme "Hiiemägi"

Jõune küla, Hiie

9315

Kivikalme

Jõune küla, Jõeääre, Jõune küla, Totti (kokku 2 aadressi)
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9314

Kivikalme

Jõune küla, Alliksaare, Jõune küla, Jõeääre (kokku 2 aadressi)

9312

Kalmistu

Jõune küla, Vene

9311

Kalmistu

Jõune küla, Anu, Jõune küla, Hele, Jõune küla, Tedre (kokku 3 aadressi)

9310

Asulakoht

Jõune küla, Anu, Jõune küla, Jaani, Jõune küla, Kirna-Jaagu, Jõune küla,
Malle... (kokku 5 aadressi)

9309

Kivikalme

Härjanurme küla, Karu, Härjanurme küla, Kristo (2)

9308

Kivikalme

Härjanurme küla, Pruuli

9306

Asulakoht

Visusti küla, Mullavere-Visusti tee, Visusti küla, Alttoa, Visusti küla, Jõepõllu...
(kokku 10 aadressi)

9305

Rauasulatuskoht

Varbevere küla, Varbevere-Süvalepa tee, Varbevere küla, Jaani (kokku 2
aadressi)

9304

Pelgupaik "Varbevere kants",
"Kortsi kants"

Varbevere küla, Sepa

9303

Kalmistu

Varbevere küla, Alberti

9302

Asulakoht

Imukvere küla, Kivijärve-Varbevere tee, Varbevere küla, 14132 VarbevereSüvalepa tee, Varbevere küla, 14... (kokku 12 aadressi)

9301

Ohvriallikas "Silmaallikas",
"Kärsa allikas"

Vaidavere küla, Sulli

9300

Kultusekivi

Vaidavere küla, Kõrve

9299

Kivikalme "Kirikuase", "Rootsi
kalme"

Vaidavere küla, Kõrve

9298

Kivikalme

Vaidavere küla, Luha, Vaidavere küla, Triinu (kokku 2 aadressi)

9297

Kivikalme

Vaidavere küla, Nolgu

9296

Asulakoht

Vaidavere küla, Luua-Vaidavere tee, Vaidavere küla, Adsere, Vaidavere küla,
Allikase tee... (kokku 5 aadressi)

9295

Asulakoht

Toovere küla, Laiusevälja-Toovere tee, Toovere küla, Härmalille, Toovere
küla, Mandosoo... (kokku 6 aadressi)

9294

Asulakoht

Toovere küla, Laiusevälja-Toovere tee, Toovere küla, Aiahansu, Toovere küla,
Karpametsa... (kokku 5 aadressi)

9293

Kultusekivi

Süvalepa küla, Märtna

9292

Asulakoht

Rahivere küla, Jõgeva-Palamuse-Saare tee, Süvalepa küla, Ansotooma,
Süvalepa küla, Lauri... (kokku 9 aadressi)

9291

Asulakoht

Raadivere küla, Raadivere-Sääsküla tee, Raadivere küla, Ivaski, Raadivere
küla, Nõlvaku... (kokku 4 aadressi)

9290

Kalmistu "Järve kalme"

Praaklima küla, Järve, Sudiste küla, Nava-Kaiavere tee (kokku 2 aadressi)

9289

Kivikalme

Pikkjärve küla, Kauna

9288

Asulakoht

Pikkjärve küla, Aiamaa, Pikkjärve küla, Kalda, Pikkjärve küla, Lapi, Pikkjärve
küla... (kokku 14 aadressi)

9287

Asulakoht

Palamuse alevik, Apteegi parkla, Palamuse alevik, Kooli tn 2, Palamuse
alevik, Köstri allee 1... (kokku 22 aadressi)

9286

Kivikalme

Nava küla, Põdrapõllu

9285

Kivikalme

Nava küla, Sõnni
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9284

Asulakoht

Nava küla, Nava külatee, Nava küla, Pärtli (kokku 2 aadressi)

9283

Asulakoht

Mullavere küla, Pilli, Mullavere küla, Vana-Pilli (kokku 2 aadressi)

9282

Asulakoht

Kudina küla, Ilvese, Kudina küla, Järve, Kudina küla, Kruusamäe... (kokku 11
aadressi)

9281

Asulakoht

Kudina küla, Arupõllu, Kudina küla, Järve, Kudina küla, Koopamäe... (kokku
10 aadressi)

9280

Asulakoht

Kaarepere küla, Kaarepere-Visusti tee, Kaarepere küla, Aiamaa, Kaarepere
küla, Aruküla koolimaa ... (kokku 20 aadressi)

9279

Kivikalme

Järvepera küla, Tarmo

9278

Kivikalme

Järvepera küla, Tarmo

9277

Kivikalme

Järvepera küla, Tarmo

9276

Kivikalme

Järvepera küla, Tarmo

9275

Kivikalme

Järvepera küla, Tarmo

9274

Kivikalme

Järvepera küla, Ületee

9273

Kivikalme

Järvepera küla, Ületee

9272

Asulakoht

Järvepera küla, Kangru, Järvepera küla, Losmanni, Järvepera küla, Posti...
(kokku 5 aadressi)

9271

Linnus "Kalevipoja säng"

Ehavere küla, Metsakooli 9

9270

Asulakoht

Ehavere küla, Luua-Vaidavere tee, Ehavere küla, Ehavere-Nõmme tee,
Ehavere küla, Jõeoru... (kokku 5 aadressi)

9269

Ohvrikivi

Eerikvere küla, Eriku

9268

Asulakoht

Eerikvere küla, Kilbavere tee, Eerikvere küla, Kruusa, Rahivere küla, JõgevaPalamuse-Saare tee (kokku 3 aadressi)

9245

Ohvriallikas "Laiuse Siniallikas"

Vilina küla, Meose

9244

Linnus

Vilina küla, Kolli, Vilina küla, Vahtrasalu (kokku 2 aadressi)

9243

Kultusekivi

Vaimastvere küla

9242

Kivikalme

Vaimastvere küla, Asula, Vaimastvere küla, Lehtmetsa, Vaimastvere küla,
Loidu (kokku 3 aadressi)

9241

Asulakoht

Vaimastvere küla, Keldri, Vaimastvere küla, Kooli, Vaimastvere küla, Pargi...
(kokku 5 aadressi)

9240

Asulakoht

Vaimastvere küla, Kaarli, Vaimastvere küla, Pobuli, Vaimastvere küla, Uueda
(kokku 3 aadressi)

9239

Asulakoht

Pedja küla, Tõnise, Pedja küla, Tõnisepõllu, Rohe küla, Vaimastvere-Laiuse
tee... (kokku 10 aadressi)

9238

Asulakoht

Raaduvere küla, Vaimastvere-Laiuse tee, Raaduvere küla, Pärtli, Raaduvere
küla, Vaino (kokku 3 aadressi)

9237

Asulakoht

Lõpe küla, Lõpe-Turi tee, Lõpe küla, Eeriku, Lõpe küla, Kuberi... (kokku 9
aadressi)

9236

Kivikalme

Pedja küla, Künka

9235

Asulakoht

Pedja küla, Vägeva-Pedja tee, Pedja küla, Kangrulauda, Pedja küla, Pärdi... (
kokku 6 aadressi)
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9234

Rauasulatuskoht

Patjala küla, Egliko, Patjala küla, Jürisoo, Patjala küla, Väike-Pütsepa (kokku
3 aadressi)

9233

Linnus

Patjala küla, Peetri, Patjala küla, Saaremaa (kokku 2 aadressi)

9232

Kultusekivi

Patjala küla, Saaremaa

9231

Kultusekivi

Patjala küla, Albri

9230

Kultusekivi

Patjala küla, Albri

9229

Kultusekivi

Patjala küla, Saaremaa

9228

Kalmistu

Patjala küla, Vana-Otsa

9227

Asulakoht

Patjala küla, Jakobi, Patjala küla, Sepa (kokku 2 aadressi)

9226

Asulakoht

Palupere küla, Palupere-Kivijärve tee, Palupere küla, Palupere-Kriipsu tee,
Palupere küla, Aadam... (kokku 7 aadressi)

9225

Asulakoht

Laiusevälja küla, 36 Jõgeva-Mustvee tee, Laiusevälja küla, Ordulinnuse,
Laiusevälja küla, Villardi... (kokku 6 aadressi)

9224

Kivikalme "Kangur"

Painküla, Pasti

9223

Asulakoht

Painküla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Painküla, Everti, Painküla, Härma...
(kokku 8 aadressi)

9222

Asulakoht

Painküla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Painküla, Allikõnnu, Painküla, JaaniReinu... (kokku 14 aadressi)

9221

Ohvrikivi

Paduvere küla, Katre

9220

Ohvriallikas

Paduvere küla, Pere-Jüri

9219

Kivikalme

Paduvere küla, Eesvälja

9218

Asulakoht

Paduvere küla, Paduvere-Kõola tee, Paduvere küla, Alttoa, Paduvere küla,
Kannumäe... (kokku 5 aadressi)

9217

Asulakoht

Alavere küla, Laiuse-Kuremaa tee, Laiuse alevik, Farmi tee 14, Laiuse alevik,
Farmi tee 16... (kokku 19 aadressi)

9216

Pakktee

Kärde küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Kärde küla, Kraavivahe, Kärde
küla, Merisoo... (kokku 4 aadressi)

9215

Kivikalme

Kärde küla, Kubja, Kärde küla, Lombi, Kärde küla, Vallimäe (kokku 3
aadressi)

9214

Kivikalme

Kärde küla, Uus-Kabeli

9213

Kalmistu

Kärde küla, Maalma

9212

Linnus "Ripuka Punamägi"

Kärde küla, Linnuse, Kärde küla, Vaimastvere metskond 3 (kokku 2 aadressi)

9211

Kivikalme

Kõola küla, Kooli-Aia, Kõola küla, Veski (kokku 2 aadressi)

9210

Kivikalme

Kõola küla, Kustase

9209

Asulakoht

Kõola küla, Vaimastvere-Laiuse tee, Kõola küla, 14157 Paduvere-Kõola tee,
Kõola küla, Kirsipõllu... (kokku 11 aadressi)

9208

Asulakoht

Kõola küla, Kase, Kõola küla, Kooli-Aia, Kõola küla, Kustase, Kõola küla, Veski
(kokku 4 aadressi)

9207

Linnus "Siimusti Linnamägi"

Kurista küla, Kurista lasketiir, Kurista küla, Vaimastvere metskond 20, Kurista
küla, Vaimastvere metskond 70... (kokku 4 aadressi)

9206

Asulakoht

Kuremaa alevik, Allika tänav, Kuremaa alevik, Järve tn 2, Kuremaa alevik,
Järve tn 3... (kokku 28 aadressi)
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9205

Asulakoht

Kivijärve küla, 14134 Laiusevälja-Toovere tee, Kivijärve küla, Aida, Kivijärve
küla, Kivijärve... (kokku 8 aadressi)

9204

Kivikalme

Kassinurme küla, Liivamäe, Kassinurme küla, Neljavilja (kokku 2 aadressi)

9203

Asulakoht

Kassinurme küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Kassinurme küla, Hallika,
Kassinurme küla, Härma... (kokku 6 aadressi)

9202

Ohvrikivi

Endla küla, Peetri

9201

Kultusekivi

Endla küla, Jaagu

9200

Kivikalme

Endla küla, Aruotsa

9199

Kivikalme

Endla küla, Hansu-Põllu

9198

Kivikalme

Endla küla, Aruotsa, Endla küla, Hansu-Põllu, Endla küla, Kannastiku (kokku 3
aadressi)

9197

Kivikalme

Endla küla, Aruotsa, Endla küla, Kannastiku (kokku 2 aadressi)

9196

Kivikalme

Endla küla, Aruotsa, Endla küla, Kannastiku (kokku 2 aadressi)

9195

Kivikalme

Endla küla, Kannastiku

9194

Kivikalme

Endla küla, Peetri

9193

Asulakoht

Endla küla, Kroonu, Endla küla, Otto, Endla küla, Ovepõllu, Endla küla,
Vahe... (kokku 6 aadressi)

Tabel 18. Jõgeva vallas asuvad ehitismälestised. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register,
seisuga 08.04.2019
Reg nr

Nimi

Aadress

27042

Kärde mõisa valitsejamaja fassaadid ja hoone
gabariidid

Kärde küla, Maalma

24100

Torma pastoraadi laut

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24097

Torma pastoraadi park

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24096

Torma pastoraadi peahoone

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24095

Torma kalmistu kabel

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24094

Torma kalmistu väravaehitis

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24093

Torma kirikuaia paviljon

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24092

Torma kirikuaed

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24091

Torma kirik

Vanamõisa küla, Torma-Kiriku

24090

Torma mõisa masinarehi

Torma alevik, Tartu mnt 13

24089

Torma mõisa viinavabrik

Torma alevik, Tartu mnt 11

24088

Torma mõisa juustuvabrik

Torma alevik, Pargi tn 6

24087

Torma mõisa härjatall

Torma alevik, Pargi tn 17

24086

Torma mõisa õllevabrik

Torma alevik, Pargi tn 17

24085

Torma mõisa moonakatemaja

Torma alevik, Pargi tn 15
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24084

Torma mõisa küün

Torma alevik, Pargi tn 13

24083

Torma mõisa saeveski

Torma alevik, Pargi tn 6

24082

Torma mõisa ringtall

Torma alevik, Pargi tn 4

24081

Torma mõisa tõllakuur

Torma alevik, Pargi tn 1

24080

Torma mõisa sõiduhobuste tall

Torma alevik, Pargi tn 3

24079

Torma mõisa ait-kuivati

Torma alevik, Pargi tn 7, Torma alevik, Pargi tn 9 (kokku 2
aadressi)

24078

Torma mõisa teenijatemaja

Torma alevik, Pargi tn 5

24077

Torma mõisa kupjamaja

Torma alevik, Pargi tn 2

24076

Torma mõisa valitsejamaja

Torma alevik, Pargi tn 9

24075

Torma mõisa park

Torma alevik, Biopuhasti, Torma alevik, Mõisapargi, Torma
alevik, Pargi pumbamaja... (kokku 16 aadressi)

24074

Torma mõisa peahoone

Torma alevik, Tartu mnt 5

23979

Visusti mõisa moonakatemaja

Visusti küla, Hinglapõllu

23978

Visusti mõisa ait

Visusti küla, Mõisavalitseja

23977

Visusti mõisa valitsejamaja

Visusti küla, Mõisavalitseja

23976

Visusti mõisa terrass ja pargitrepp

Visusti küla, Visustimõisa

23975

Visusti mõisa park

Visusti küla, Pikkjärve-Tõrve tee, Visusti küla, Mullavere-Visusti
tee, Visusti küla... (kokku 7 aadressi)

23974

Visusti mõisa peahoone

Visusti küla, Visustimõisa

23973

Saare mõisa tuuleveski

Rahivere küla, Veski

23972

Palamuse apteek

Palamuse alevik, Suur tn 4

23971

Goldbergi villa Palamusel

Palamuse alevik, Suur tn 3

23970

Palamuse vesiveski

Palamuse alevik, Suur tn 1

23969

Palamuse pastoraadi ait

Palamuse alevik, Köstri allee 4

23968

Palamuse pastoraadi peahoone

Palamuse alevik, Köstri allee 1

23967

Palamuse kirik

Palamuse alevik, Köstri allee 4

23966

Luua mõisa sepikoda

Luua küla, Sepikoja

23965

Luua mõisa kavaleridemaja

Luua küla, Udumäe

23964

Luua mõisa park ja alleed

Ehavere küla, Luua-Vaidavere tee, Luua küla, PikkjärveSääsküla tee... (kokku 41 aadressi)

23963

Luua mõisa peahoone

Luua küla, Metsakooli

23962

Kudina mõisa park

Kudina küla, Susi

23961

Kudina mõisa peahoone

Kudina küla, Susi

23960

Kaarepere raudteejaama peahoone

Kassinurme küla, Kaarepere raudteejaam
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23959

Kaarepere mõisa park

Pikkjärve küla, Pikkjärve-Sääsküla tee, Pikkjärve küla, Aiamaa,
Pikkjärve küla, Alma.. (kokku 29 aadressi)

23958

Kaarepere mõisa ait-kuivati

Pikkjärve küla, Pikkjärve asulatee 1

23957

Ehavere vesiveski varemed

Ehavere küla, Jõeoru

23934

Vaimastvere mõisa park

Vaimastvere küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Vaimastvere
küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee L3.. (kokku 6 aadressi)

23933

Vaimastvere mõisa ait

Vaimastvere küla, Kooli

23932

Laiuse linnuse varemed vallikraaviga

Laiusevälja küla, Ordulinnuse

23931

Laiuse kalmistu kabel

Vilina küla, Laiuse kalmistu

23930

Laiuse pastoraadi peahoone

Laiuse alevik, Kuremaa tee 63

23929

Laiuse kirikuaia piirdemüür

Alavere küla, Laiuse-Kuremaa tee

23928

Laiuse kirikuaed

Laiuse alevik, Kuremaa tee 63

23927

Laiuse kirik

Laiuse alevik, Kuremaa tee 63

23926

Kärde mõisa park

Kärde küla, Kärde tee, Kärde küla, Everti, Kärde küla, Härma...
(kokku 16 aadressi)

23924

Kärde mõisa tall-ait

Kärde küla, Maalmani

23923

Kärde rahumajake

Kärde küla, Rahumajakese

23922

Kurista mõisa tall-tõllakuur

Kurista küla, Alliku

23921

Kurista mõisa park ja alleed

Kurista küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Kurista küla, Alliku,
Kurista küla, Ehituse, Jõgeva maakond, Jõgeva... (11)

23919

Kuremaa mõisa vana rehi

Mooritsa küla, Sirgu

23918

Kuremaa mõisa tuuleveski

Mooritsa küla, Tuuleveski

23917

Kuremaa mõisa moonakatemaja 3

Kuremaa alevik, Järve tn 2

23916

Kuremaa mõisa moonakatemaja 2

Kuremaa alevik, Järve tn 1

23914

Kuremaa mõisa kaalukoda

Kuremaa alevik

23913

Kuremaa mõisa laut 2

Kuremaa alevik, Laiuse tee 3

23911

Kuremaa mõisa meierei

Kuremaa alevik, Laiuse tee 1

23910

Kuremaa mõisa uus rehi

Kuremaa alevik, Kaalumaja tn 12

23909

Kuremaa mõisa aednikumaja

Kuremaa alevik, Lossi tn 3

23905

Kuremaa mõisa ait

Kuremaa alevik, Lossi tn 2

23903

Kuremaa mõisa park

Alavere küla, Laiuse-Kuremaa tee, Kivijärve küla, Kopli,
Kivijärve küla, Laiuse metskond 13... (kokku 43 aadressi)

23901

Jõgeva mõisa tall

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7d

23900

Jõgeva mõisa katsejaam

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7c

23899

Jõgeva mõisa kelder

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7a

23898

Jõgeva mõisa elamu 3

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7
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23897

Jõgeva mõisa elamu 2

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 4

23896

Jõgeva mõisa elamu 1

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 2

23895

Jõgeva mõisa sepikoda

Jõgeva alevik, Sauna tn 1

23894

Jõgeva mõisa riistakuur

Jõgeva alevik, Sauna tn 2

23893

Jõgeva mõisa rehi

Jõgeva alevik, Seemne tn 3

23892

Jõgeva mõisa viinakelder

Jõgeva alevik, Seemne tn 6

23891

Jõgeva mõisa härjatall

Jõgeva alevik, Seemne tn 1

23888

Jõgeva mõisa vesiveski

Jõgeva alevik, Poe tn 1

23887

Jõgeva mõisa park

Jõgeva alevik, Õuna-Mutso tee, Jõgeva alevik, Aleviku park,
Jõgeva alevik, J. Aamisepa tn 1... (kokku 21 aadressi)

23886

Jõgeva mõisa peahoone

Jõgeva alevik, M. Pilli tn 5

23885

Elamu Jõgeval Suur t. 17

Jõgeva linn, Suur tn 17

23884

Elamu Jõgeval Suur t. 18

Jõgeva linn, Suur tn 18

23883

Jõgeva pangahoone

Jõgeva linn, Suur tn 18a

5869

Torma ministeeriumikooli hoone

Torma alevik, Kooli tee 23 // Torma põhikool

5845

Kaarepere ministeeriumikooli hoone

Kaarepere küla, Hooldekodu

5827

Kuremaa mõisa kalmistu ja kabel

Kivijärve küla, Laiuse metskond 13

Tabel 19. Jõgeva vallas asuvad kunstimälestised. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, seisuga
08.04.2019.
Reg nr

Nimi

Aadress

20211

Rist, 1840 (dolomiit)

Laiuse kalmistu, Vilina küla

20210

Hauamonument prk. Matsoni ja Ilmoja
hauaplatsil, J.Raudsepp, 1970 (graniit)

Laiuse kalmistu, Vilina küla

20208

Värav, 19.saj. (sepis, malm, graniit)

Laiuse kirikuaed, Laiuse alevik

14175

Ratasrist, 17.saj. (paas)

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Kuremaa tee 63

16.2. XX sajandi arhitektuuripärandi objektid

Tabelis 20 on toodud Jõgeva vallas registreeritud XX sajandi arhitektuuripärandi objektid61, mida on
üldplaneeringu raames täpsustatud vastavalt tänasele olukorrale.

61

Kultuurimälestiste riiklik register (XX sajandi arhitektuur), seisuga 24.03.2020.
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Tabel 20. Jõgeva vallas asuvad XX sajandi arhitektuuripärandi objektid. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik
register, seisuga 24.03.2020, mida on üldplaneeringu raames seisuga 2.09.2020 täpsustatud.
Reg
nr

Nimi

Aadress

Dateeringu periood

763

Jõgeva haigla,
polikliinik ja apteek

Piiri tn 2

Nõukogude

769

Elamu

Laiuse 21, Laiuse

Tsaariaeg

Eestiaegne Eesti
Peekoni labori- ja
eluhoone

Palamuse tee 1,
Kuremaa

Vabariik

782

Elamu

Kõola küla, Villemi

Vabariik

785

Elamu

Suur tn 87

Vabariik

781

791

Äri- ja eluhoone

Suur tn 11

Uus tn 14,
Palamuse

Nõukogude

803

Jõgeva algkoolimaja

Mustvee mnt 2,
Jõgeva linn

Vabariik

807

Jõgeva muusikakool

Suur tn 12,
Jõgeva linn

Nõukogude

809

Sadala Põhikool

Kooli 8, Sadala
alevik

Tsaariaeg

812

Jõgeva Täiskasvanute
Keskkool

Aia tn 34

Nõukogude

815

Luua koolimaja

Luua

Nõukogude

819

Torma vallamaja

Kooli tee 21,
Torma

Tsaariaeg

Aia tn 6

Kasutusel

Ei kajastu, kuna KOV arvates ei ole
tegu väärtusliku hoonega.

Elamu

Ei kajastu. Väga kena hoone, aga
kahjuks juba omaniku poolt
omavoliliselt täiesti rikutud.
Ei kajastu, tüüpiline oma ajastu
elamu.

Elamu

Ei kajastu. Ei näe väärtust (akende
paigutus fassaadidel juhuslik).

Elamu

Ei kajastu. Ei näe väärtust (kehvad
proportsioonid).

Kasutusel

Ei kajastu. Ei pea märkimisväärseks
hooneks. Esifassaad on küll
sümpaatne, aga taha juurde ehitatud
trepikoda sellisel kujul ei sobi. Maja
ida otsas olev tulemüür vajaks teisele
sellest idapoole ka umbes samas
mahus hoonet.

Tsaariaeg

Kauplus-söökla

Jõgeva kultuurimaja

Käsitlus üldplaneeringus

Elamu

799

824

Kasutusel

Kasutusel

Koolimaja

Koolimaja

Koolimaja

Koolimaja
Koolimaja

Kasutusel

Nõukogude
Kasutusel

829

Jõgeva maavalitsuse
maja

Suur tn 3

Nõukogude

835

Kuremaa spordihoone
ja ujula

Kuremaa

Nõukogude

844

Jõgeva villavabrik

Suur tn 91

Tsaariaeg

Kasutusel

850

Palamuse meierei

O. Lutsu tn 2,
Palamuse

Vabariik

Ei

853

Jõgeva raudteejaam

Raudtee väljak 1

Nõukogude

Kasutusel

854

Jõgeva veetorn

Raudtee väljak 2

Nõukogude

Kasutusel

Selliseid tüüpprojekte on Eestis palju,
meie oma on muidugi peale
rekonstrueerimist teistest parem, aga
erilist väärtust ei näe.

Kasutusel

Kasutusel

Ei kajastu, kuna KOV arvates ei ole
tegu väärtusliku hoonega. Hoone on
halvas seisukorras.
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1776

Vaimastvere koolimaja

Vaimastvere küla,
, KÜ
24801:001:0459

1990
Kasutusel

1778

Härjanurme vallamaja

Härjanurme

Tsaariaeg

839

Laiuse metskonna
hoone

Laiuse

Tsaariaeg, 1901

1785

Kaarepere vallamaja

Kaarepere

Tsaariaeg

1788

Laius-Tähkvere
vallamaja

Tähkvere küla,
KÜ: Tähkvere
vallamaja,
81001:002:0108

Tsaariaeg

Kasutusel

Kasutusel

Ilusate detailidega terviklik ja kaunis
20. saj. tellisarhitektuuri näide.

Kasutusel

Puuudub ruumiline info mille alusel
kaardile lisada.

Elamu

1789

Jõgeva adventistide
palvemaja

Pargi tn 23

Vabariik

1790

Sadala baptisti
palvemaja

Sadala alevik,
Kaasiku tee 3

Tsaariaeg

Sakraalhoone

Ei kajastu, kuna KOV arvates ei ole
tegu väärtusliku hoonega.

Sakraalhoone

16.3. Maaehituspärandi objektid
Jõgeva valla territooriumil on maaehituspärandina registreeritud objektid, mis on toodud tabelis 21,
objektide hulgas on rehemajad, vallamajad ning koolid62.
Tabel 21. Jõgeva vallas registreeritud maaehituspärandi objektid. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik
register, seisuga 08.04.2019
Registri ID

Nimetus

Asukoht

961

Rehemaja

Mullavere küla, KÜ: Perolaineni

958

Rehemaja

Visusti küla, KÜ: Kingu

952

Rehemaja

Mullavere küla, KÜ: Mäeotsa, 57801:002:1610

948

Rehemaja

Pööra küla, Mõisavahe tee 31

947

Rehemaja

Pööra küla, KÜ: Madise, 61101:002:0172

946

Rehemaja

Pööra küla, KÜ: 61101:002:0031, Põrgupõhja

944

Rehemaja

Lõpe küla, KÜ: Mikkori

943

Rehemaja

Palupere küla, KÜ: Reinu

942

Rehemaja

Kantküla, KÜ: Kolli

941

Rehemaja

Tähkvere küla, KÜ: Pardioidu

940

Rehemaja

Reastvere küla, KÜ: Siimu

939

Rehemaja

Reastvere küla, KÜ: Uuetalu

938

Rehemaja

Reastvere küla, KÜ: Väljaotsa

937

Rehemaja

Reastvere küla, KÜ: Tondi-Rehe

936

Rehemaja

Reastvere küla, KÜ: Puusepa

62

Kultuurimälestiste riiklik register (Maaehituspärandi andmekogu), seisuga 08.04.2019
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935

Rehemaja

Lilastvere küla, KÜ: Anne

934

Rehemaja

Laiuse alevik, Kuremaa tee 5

931

Rehemaja

Vilina küla, KÜ: Tammaru

930

Rehemaja

Iravere küla, KÜ: Puki

926

Rehemaja

Näduvere küla, KÜ: Kivastiku

925

Rehemaja

Võidivere, Otsa

924

Rehemaja

Iravere, Kiigemäe

922

Rehemaja

Vilina, Sepa-Mäealune

921

Rehemaja

Sätsuvere, Kaarli

920

Rehemaja

Võduvere, Matsi

919

Rehemaja

Kivijärve, Kuusiku

918

Rehemaja

Soomevere, Kivi

917

Rehemaja

Toovere, Kiviteo

916

Rehemaja

Soomevere, Viru

907

Rehemaja

Kivijärve, Arudi

906

Rehemaja

Teilma, Hansu

905

Rehemaja

Imukvere, Mädasilla

904

Rehemaja

Varbevere, Lõhmuse

758

Rehemaja

Jõune, Vana-Venesaare

701

Rehemaja

Jõune, Lello

53

Rehemaja

Lilastvere, Kannastiku

263

Kudina vana vallamaja

Rahivere küla, KÜ 57802:003:0910

223

Vaimastvere vallamaja

Kõola küla, KÜ: 24801:002:0005

205

Torma vallamaja

Torma, kajastub XX saj arhitektuuripärandi all

95

Laiuse vallamaja -> Laiuse
metskonnahoone

Laiuse küla, KÜ: 24804:001:0540. Kajastub XX saj
arhitektuuripärandi all

94

Laius-Tähkvere vallamaja

Tähkvere, kajastub XX saj arhitektuuripärandi all

35

Kaarepere vallamaja

Kaarepere, kajastub XX saj arhitektuuripärandi all

24

Härjanurme vallamaja

Härjanurme, kajastub XX saj arhitektuuripärandi all

478

Pööraküla vallakool, Nurmiku kool

Pööra küla, KÜ: 61101:002:0290. Kajastub pärandkultuuriobjektide
all.

470

Kursi õigeusu kihelkonnakool

Saduküla. Puuudub ruumiline info mille alusel kaardile lisada.

451

Jõgeva algkool

Jõgeva linn, KÜ: 24901:009:0005. Kajastub XX saj
arhitektuuripärandi all

438

Jõune vallakool

Jõune küla. Puuudub ruumiline info mille alusel kaardile lisada.

329

Visusti Soosaare vallakool

Visusti küla, KÜ: 57801:001:0382. Kajastub pärandkultuuriobjektide
all.
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16.4. Militaarpärand
Eestis on rikkalik sõjaajalooline arhitektuuripärand, mida käsitletakse militaarpärandina.
Militaarpärandit on kaardistatud 19. ja 20. sajandi kohta ning seal hulgas on objekte, mis
moodustavad Eesti ehituspärandi olulise osa. Külma sõja perioodi militaarrajatised on maailma
mastaabis piisavalt haruldased ja Eesti on üks väheseid kohti, kus need on huvilisele külastuseks
enamasti kättesaadavad.
Jõgeva valla territooriumil on militaarpärandina registreeritud 1 objekt63.
Nimetus

Asukoht

Torma (Kõnnu) radarijaam

Kõnnu küla, Parmu kinnistu, 81001:001:0232, koordinaadid
58°50′13.27″, 26°47′28.17″

16.4. Pärandkultuuri objektid
Pärandkultuuri objekte kaardistatakse seetõttu, et hoida elus teadmist sellest, millist kultuurilist
väärtust põlised talukohad, veskid, puud ja kivid, kõrtsid, keldrid, punkrid, vanad kohanimed ja muud
pärandkultuuri objektid kunagi on kandnud. Pärandkultuuri inventeerimise eesmärk on seni varjul
olnu uuesti päevavalgele tuua ja seeläbi tõsta maaomanike ning maastikul tegutsejate teadlikkust
pärandkultuurist. Samuti aitavad pärandkultuuri objektid väärtustada piirkonna aja- ja kultuurilugu
ning luua eeldused nt matka- ja õpperadade mitmekesistamiseks, turismi arendamiseks ning
piirkonna aja- ja kultuuriloo (koduloo) uurimise ergutamiseks.
Jõgeva vallas on 08. 04.2019 seisuga registreeritud 655 pärandkultuuri objekti64. Ülevaate
pärandkultuuriobjektide paiknemisest Jõgeva valla territooriumil annab Joonis 17.

63
64

Kultuurimälestiste riiklik register (Militaarpärandi andmekogu), vaadatud seisuga 22.04.2020
EELIS, seisuga 08.04.2019
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Joonis 17. Pärandkultuuriobjektide paiknemine Jõgeva valla territooriumil. Allikas: Maa-ameti
pärandkultuuri kaardirakendus, seisuga 08.04.2019.
Nimekiri on esitatud eraldi lisas.
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16.5. Väärtuslikud maastikud
Jõgeva valla väärtuslike maastike info tugineb Jõgeva maakonnaplaneeringule 2030+65 ning Jõgeva
maakonna teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“66.
Üldplaneeringu koostamise käigus on kohaliku tähtsusega maastikke juurde lisatud, nii nagu Jõgeva
maakonna teemaplaneering neid kajastas. Need alad on piisavalt väärtuslikud kohalikus kontekstis,
et neid üldplaneeringus väärtuslike maastikena käsitleda.
Väärtuslikud maastikud Jõgeva vallas hõlmavad suuremas osas nn kultuurmaastikke - paiku, kus
inimene on elanud ja maad harinud juba väga kaua aega. Sellised maastikud on kohaliku maakultuuri
üheks ilmestajaks ja edasikandjaks, millest tulenevalt on oluline neid väärtustada, säilitada ning
kestlikult kasutada. Väärtuslike maastike hoidmine, säilitamine ja kestlik kasutamine teenivad
osaliselt ka rohelise võrgustiku toimimise eesmärke, sest need sisaldavad muu hulgas loodus- ja
puhkeväärtusi. Üldplaneeringu käigus on maastike väärtusi täpsustatud (vt tabel 22 ja 23), et
selgemini välja tuua, millised on igale maastikule omased väärtused, mille säilitamine selles
piirkonnas on oluline. Uute arengute kavandamisel, tuleb hinnata, kas kavandatav tegevus sobitub
vastava maastiku väärtustega.
Väärtuslikud maastikud on jaotatud maakondliku ja kohaliku tähtsusega maastikeks. Viimased on
vana veel säilinud asustusstruktuuriga talumaastikud, kus suhteliselt vähe on rakendatud
maaparandust.
Tabel 22. Jõgeva vallas asuvad maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud.
Nimetus

Laiuse, Laiuse voor,
Vilina, Mäealuse,
Alavere

Väärtused ja väärtuslikud objektid
Väärtus: ilusad vaated, Vooremaa maastikule omane külastruktuur - ridaküla, kus majad jäävad ühele ja
põllud teisele poole külateed, ajaloo- ja pärandkultuuriobjektid, puhkeala.
Objektid: Laiuse voor, Püha Jüri kirik, Laiuse park, Kuningapärn ehk Kaarli pärn, Mäealuse Siniallikas,
Vilina linnamägi, Mäealuse, Vilina ja Alavere külad, Vilina külas Tammaru ja SepaMäealuse rehemajad,
Kuremaa mõis ja mõisapark
Väärtus: Vooremaa maastikule omane külastruktuur.

Toovere

Objektid: Toovere ridaküla (ridaküla, kus majad jäävad ühele ja põllud teisele poole külateed), Toovere
külas Kiviteo rehemaja, asulakoht, kivikalme “Kivimägi”

Kassinurme
linnamägi, Patjala,
Kalevi

Väärtus : Huvitava looduskeskkonna ja rikkaliku pärandkultuuriga puhkeala.

Tooma, Endla
looduskaitseala

Objektid: Kassinurme linnamägi, „Kalevipoja silmapesukauss“, kultusekivid, asulakoht, õpperada,
Patjala külakalmistu
Väärtus: Ajalooline säilinud asustusstruktuuriga Tooma küla, Endla looduskaitseala Eesti esinduslikuma
rabakompleksi ja õpperajaga
Objektid: Tooma küla, Endla raba, õpperajad, vaatetorn

Tabel 23. Jõgeva vallas asuvad kohaliku tähtsusega väärtuslikud maastikud.
Nimetus

Väärtus ja väärtuslikud objektid
Väärtus: Ajalugu ja pärandkultuuri väärtustav maastik.

Kärde

Objektid: Kärde mõis ja park, Kärde rahumajake, Kärde maa-alune kalmistu, Preilikivi ehk nn
„Neitsihaud“
Väärtus: Traditsiooniline hästi säilinud pärandkultuuri ja ajalugu väärtustav külamaastik.

Paduvere

65
66

Objektid: Paduvere küla põhjaosa, Paduvere Talumuuseum, asulakoht, kivikalme, ohvriallikas,
kultusekivi

Jõgeva maakonnaplaneering 2030+. Jõgeva Maavalitsus ja Skepast&Puhkim OÜ, 2016
kehtestatud Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731
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Väärtus: Vooremaa maastikule omane külastruktuur, ilusad vaated.
Kivijärve

Kassinurme

Objektid: Kivijärve küla, Kivijärve külas Kuusiku rehemaja, Kivijärve põlispuude grupp, vana
asulakoht
Väärtus: Vooremaa maastikule omane külastruktuur, ilusad vaated.
Objektid: Kassinurme küla, Kassinurme voor ja Aruküla mägi, asulakoht

Undi metsavahitalu

Väärtus: Traditsiooniline talumaastik
Objekt: Undi metsavahitalu

Pööra, Saduküla

Väärtus:Traditsiooniline külamaastik, ajaloo- ja kultuuriobjektid
Objektid: Pööra küla ja Saduküla küla, Pööra külas Madise ja Mõisavahe tee 31 rehemajad, Pööra
külakalmistu, kalmistu „Kabelimägi“, kultusekivi, asulakoht, Saduküla vene kirik, Saduküla põhikooli
park, Saduküla põlispuud

Praaklima ja
Raigastvere järv

Väärtus: Vooremaa looduskeskkond
Objektid: Praaklima küla, Raigastvere järv, maa-alune kalmistu „Järve kalme“

Võidivere

Väärtus: traditsiooniline külamaastik, ilusad vaated
Obejtkid; ridaküla, Võidivere külas Otsa rehemaja

Rausi, Lilastvere,
Muta, Näduvere

Väärtus: Vooremaa maastikule omana külastruktuur
Objektid: Rausi küla, Lilastvere küla, Muta küla, Näduvere küla

Tuimõisa

Väärtus: traditsiooniline külmaastik, omanäoline kultuur- ja loodusmaastik sulglohkudega
Objektid: Tuimõisa küla, Tuimõisa külakalmistu, vana asulakoht

16.6. Miljööväärtuslikud alad
Miljööväärtuslikke alasid kaardistatakse seetõttu, et need annavad ettekujutuse asumi/piirkonna
ajaloolisest keskkonnast, mistõttu on ruumilisel planeerimisel oluline arvestada nende pärandi
säilimisega. Samuti aitavad miljööväärtuslikud alad väärtustada piirkonna aja- ja kultuurilugu, luua
eeldused nt turismi arendamiseks ning piirkonna aja- ja kultuuriloo (koduloo) uurimise ergutamiseks.
Jõgeva valla territooriumil määratletud miljööväärtuslikud
Miljööväärtuslikud maastikud on toodud peatükis 0.

alad 67,68

on

toodud

Tabel

24.

Tabel 24. Miljööväärtuslikud alad Jõgeva vallas.
Nimetus
Raudteeäärne piirkond
Jaama tänaval s.h Betti
Alveri
sünnimaja,
vanad
raudteeaidad,
vana
jaamahoone,
veetorn ja elamu.

Asukoht

Väärtus ja väärtuslikud objektid

Jõgeva linn

Betti Alveri sünnimaja kui üks linna turismiobjekte tuleb siduda vanade raudteed
teenindavate hoonetega – aidad, veetorn, vana raudteejaam - ühtseks
piirkonnaks. Säilitada tuleb puitlaudise laius ja kuju ning muud detailid.

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.
Miljööväärtuslikuks hoonestusalaks on 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.

Jõgeva linna üldplaneering 2002. AS Entec, 2002
Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav
teemaplaneering“. Hendrikson&Ko, 2013
67
68
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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.
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 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
1970-1980ndatele 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.

16.7 Kalmistud
Matmispaigana kasutuses olevate kalmistute nimekiri Jõgeva vallas69.
Nimetus

Asukoht

Täiendav info

Laiuse kalmistu

Vilina küla

KÜ 24801:001:0829 ja KÜ 24801:001:0831

Mõisaküla kalmistu

Laiusevälja küla

KÜ 24804:001:0298, vene õigeusu kalmistu

Siimusti kalmistu

Kurista küla

KÜ 24802:006:0366, Osa kinnistust vaid kalmistumaana

Torma kalmistu

Vanamõisa küla

KÜ 81003:002:0140

Tõreda kalmistu

Tähkvere küla

KÜ 81001:001:0368, Sadala Baptistikogudus

Saduküla kalmistu

Saduküla küla

KÜ 61101:002:0158. Kalmistul on aktiivset matmist tänapäeval vähe.

Allikas: https://www.kalmistud.ee/Jogeva-kalmistud-2 ja https://xn--jgeva-dua.ee/kalmistud, seisuga
24.03.2020.
69
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Palamuse kalmistu

Kaarepere kalmistu

17.

Palamuse alevik

KÜ 57802:001:0066 ja 57802:001:0065. Matmine lubatud tingimusel,
et 50 aastat ja vanemad hauatähised ja -piirded asuvad oma endisel
kohal.

Kaarepere küla

KÜ 57801:001:0175 ja 57801:001:0079. Matmine lubatud tingimusel,
et 50 aastat ja vanemad hauatähised ja -piirded asuvad oma endisel
kohal.

Taristu

17.1. Teedevõrk
Tähtsamatest ühendusteedest läbivad valda Jõgeva-Mustvee ja Jõgeva-Põltsamaa tugimaantee.
Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkusega 366 kilomeetrit,
millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Valda läbivad Jõgeva- Mustvee ja JõgevaPõltsamaa tugimaantee. Vallateede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Teedevõrk
on tihe, uusi teid on vaja rajada peamiselt vaid jalakäijatele ja jalgratturitele (kergliiklusteed), mis
leevendab ühistranspordist sõltuvust ja tagab liiklemise turvalisuse.
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Joonis 18. Riigi- ja kohalike teede võrk Jõgeva vallas. Allikas: Maa-amet.
Kergliiklusteed Jõgeva vallas:


Tormas Kooli tee kergliiklustee 1500 m



Sadalas Kooli- Sillasoo kergliiklustee 800 m



Kantkülas Jõgeva-Mustvee maantee äärne kergliiklustee 200 m



Kantkülas Kantküla-Sadala maantee äärne kergliiklustee 100 m



Vaiatus Kauplus-bussijaam kergliiklustee 260 m



Vaiatus bussijaam-küla algus kergliiklustee 150 m



Palamusel 1455 m



Kaareperes 1360 m



Luual 390 m



Nava-Pikkjärve 3425 m



Jõgeva Tallinna maantee kergliiklustee 1300 m



Jõgeva aleviku jalgtee 920 m



Sadukülas 950 m



Jõgeva–Siimusti 1400 m
101

Jõgeva valla üldplaneeringu LS ja KSH VTK – LISA 2 – Ülevaade Jõgeva vallast



Vaimastvere - erinevad lõigud kokku 480 m



Jõgeva-Õuna-Kurista 3500 m



Jõgeva-Painküla 1900 m



Vägeva 930 m



Siimusti - jalg- ja jalgratta tee 992 m (Siimusti-Keraamika)

Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 66,95 km. Kõige halvemas olukorras on Jõgeva linnas
asuvad suure liikluskoormusega tänavad, mis vajavad lähiaastatel renoveerimist.

17.2. Raudtee
Rongiliikluse tagab Jõgeva vallas paralleelselt Tartu-Jõgeva-Aravete maanteega kulgev TallinnaTapa-Tartu raudtee. Valla territooriumil on neli rongipeatust: Vägeva, Pedja, Jõgeva ja Kaarepere.
Rongide väljumisajad Jõgeva jaamast on sobivad tööl käimiseks nii Tartu kui Tallinna suunal. Elroni
rongid läbivad Jõgeva linna peatust marsruudil Tallinn-Tapa-Tartu 11 korda päevas70.

Joonis 19. Rongipeatuste asukohad Jõgeva vallas. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus.
17.3.

Veevarustus ja kanalisatsioonivõrk

Jõgeva valla territooriumil on seisuga 17.04.2019 registreeritud kokku 472 puurkaevu, sh 383
puurkaevu olmevee saamiseks, 77 hüdrogeoloogilise uuringu puurkaevu, 2 riikliku keskkonnaseire
puurkaevu, 2 puurkaevu tootmisvee saamiseks, 2 puurkaevu kaevandusvee saamiseks, 2 kinnise
soojussüsteemi puurauku, 2 avatud soojussüsteemi puurauku, 1 salvkaev ning 1 ilma tüübita
puurkaev71.

70
71

Elroni sõidugraafiku andmetel. www.elron.ee
Infopäring Keskkonnaagentuuri, seisuga 17.04.2019
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Veevarustuse toiteks Jõgeva vallas on puurkaevud, mis saavad oma vee Ordoviitsiumi, Siluri, SiluriOrdoviitsiumi, Keskdevoni-Siluri ja Kvaternaari veelademetest. Piirkondade joogivees on sagedaseks
probleemiks ülemäärane rauasisaldus, mis halvendab ka tarbitava vee organoleptilisi omadusi
(värvus, hägusus). Ülemäärase üldraua sisaldusega joogivees on probleeme olnud Palamuse alevikus
ning Raaduvere, Kaarepere, Luua, Pikkjärve ja Tõikvere külas. Palamuse aleviku ning Kaarepere küla
joogivees on probleeme olnud ülenormatiivse ammooniumi sisaldusega. Kaarepere külas on
probleeme esinenud seoses mangaanisisaldusega joogivees. Jõgeva linnas on väikese veetarbimise
ja tupikliinide tõttu läinud vesi roiskuma ning probleeme on ette tulnud kõrge veekareduse
osas72,73,74,75.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või ainult veevärgiga on varustatud Jõgeva linn, Jõgeva,
Siimusti, Laiuse, Palamuse, Kuremaa, Torma ja Sadala alevik ning Õuna, Vana-Jõgeva, Võduvere,
Vaimastvere, Kurista, Kärde, Laiusevälja, Kassinurme, Raaduvere, Painküla, Vilina, Liivoja, Nava,
Kaarepere, Luua, Pikkjärve, Kudina, Vaiatu, Rääbise, Tõikvere, Saduküla ja Kantküla külad. Võikvere
ja Ellakvere külade veevärgiga opereerivad küla elanikud ise, seega ei loeta nende külade veevärke
ühisveevärgi osaks. Ülejäänud valla piirkondades ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. Nendes
piirkondades saadakse tarbevesi isiklikest salv- või puurkaevudest ning elamutes tekkiv reovesi
immutatakse
pinnasesse,
suunatakse
omapuhastisse/lokaalsesse
puhastussüsteemi
või
kogumiskaevudesse.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Jõgeva vallas pakuvad Jõgeva Veevärk OÜ, Emajõe
Veevärk AS ning Virumaa Viljad OÜ.
Jõgeva linnas pakub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva Veevärk OÜ (vee erikasutusluba
L.VV/330040). Tarbevesi saadakse põhiliselt Liivoja külas asuvast veehaardest, kuhu kuulub neli
puurkaevu. Peale selle on Jõgeva linnas puurkaev Aia tänaval (vt Tabel 25). Jõgeva linnas on 5
kanalisatsioonipumplat ning reoveepuhasti asub Toominga tn 34. Reoveepuhasti põhineb
annuspuhastustehnoloogial. Reoveepuhasti suublaks on Painküla kraav.
Tabel 25. Jõgeva linna ühisveevärgi puurkaevude andmed. Allikas: VEKA ja KLIS, seisuga
16.04.2019.
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Aia tn 27a pk

Jõgeva linna
veehaare pk nr
4

Jõgeva linna
veehaare pk nr
3

Jõgeva linna
veehaare pk nr
2

Jõgeva linna
veehaare pk nr
1

Keskkonna-registri
kood

PRK0008610

PRK0008616

PRK0008615

PRK0008614

PRK0008613

Puurkaevu poolt
avatud
põhjaveekiht

S-O

S-O

S-O

S-O

S-O

Puurkaevu
sügavus, m

40

200

200

200

200

Lubatud veevõtt,
m3 aastas

39 600

100 800

100 800

66 960

66 960

Puurkaevu
sanitaarkaitse-ala

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022. Jõgeva Veevärk OÜ, 2020
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. Keskkond & Partnerid OÜ,
2016
74
Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 – 2021. Alkranel OÜ, 2009
75
Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2028. Keskkonnaprojekt OÜ,
2016
72
73
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Torma alevikus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega varustatud korterelamud,
ühiskondlikud hooned ja eramud. Ühisveevärgiga on seotud kaks Jõgeva Veevärk OÜ-le kuuluvat
puurkaevu ning üks puurkaev, mis kuulub Torma Põhikoolile ning mis ei ole seotud ühegi veeerikasutusloaga (vt Tabel 26). Alevikus on kaks reoveepumplat, mis pumpavad reovee
reoveepuhastisse. Heitveesuublaks on Mõisakraav.
Sadala alevikus on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenusega varustatud korterelamud,
ühiskondlikud hooned ja eramud. Ühisveevärgiga on seotud üks Jõgeva Veevärk OÜ-le kuuluv
puurkaev (vt
Tabel 27). Alevikus on kaks reoveepumplat läbi mille pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. Heitvee
suublaks on Kullavere jõgi.
Tõikvere külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega varustatud korterelamud ning üks
eramu. Ühisveevärgiga on seotud üks Jõgeva Veevärk OÜ-le kuuluv puurkaev (vt Tabel 27). Reovee
puhastus toimub järelpuhastuseks ette nähtud kahes biotiigis. Heitvesi juhitakse Kullavere jõkke.
Vaiatu külas on ühisveevärgiga varustatud osa eramuid. Ühisveevärgiga on seotud üks Jõgeva
Veevärk OÜ-le kuuluv puurkaev (vt Tabel 28). Korterelamute reovesi juhitakse läbi amortiseerunud
septiku Vaiatu paisjärve algusesse, mis asub Kullavere jõel. Samuti juhitakse teisel pool Kullavere
jõge asuva ühepereelamu reovesi läbi septiku otse Kullavere jõkke.
Rääbise küla elamud on varustatud ühisveevärgiga, ühiskanalisatsioon külas puudub. Ühisveevärgiga
on seotud üks Jõgeva Veevärk OÜ-le kuuluv puurkaev (vt Tabel 29). Reovesi veetakse
kogumiskaevudest Torma reoveepuhastisse.
Kantküla külas saavad elanikud oma tarbevee Virumaa Viljad OÜ-le kuuluvast puurkaevust (vee
erikasutusluba L.VV/325700) (vt Tabel 28
Tabel 28). Reovesi juhitakse isevoolselt reoveepuhastisse. Heitvee suubla on Kullavere jõgi.
Tabel 26. Torma aleviku ühisveevärgi puurkaevude andmed (L.VV/328919). Allikas: VEKA ja
KOTKAS, seisuga 23.04.2019.
Puurkaev/veehaare
Näitaja

Torma pargi pk

Torma Nukka pk

Torma Põhikooli pk

Keskkonnaregistri kood

PRK0011772

PRK0051085

PRK0011841

Puurkaevu poolt avatud
põhjaveekiht

S-O

S-O

Q

Puurkaevu sügavus, m

105,25

130

38

5000

25 000

-

50 m – ei ole tagatud

30 m – ei ole tagatud

10 m – ei ole tagatud

3

Lubatud veevõtt, m aastas
Puurkaevu sanitaar-kaitseala

Tabel 27. Vaiatu, Tõikvere, Rääbise küla ja Sadala aleviku ühisveevärgi puurkaevude andmed
(L.VV/328919). Allikas: VEKA ja KOTKAS, seisuga 16.04.2019.
Puurkaev/veehaare
Näitaja

Vaiatu küla pk

Tõikvere küla pk

Sadala aleviku pk

Rääbise küla pk

PRK0011828

PRK0011842

PRK0015088

PRK0011810

Puurkaevu
poolt
avatud põhjaveekiht

S-O

Q

S-O

S-O

Puurkaevu sügavus, m

200

56

102

190

2000

8000

16 000

8000

Keskkonna-registri
kood

Lubatud veevõtt, m
aastas

3
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Puurkaev/veehaare
Näitaja
Puurkaevu
kaitseala

Vaiatu küla pk

Tõikvere küla pk

Sadala aleviku pk

Rääbise küla pk

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole tagatud

10 m – on tagatud

50 m - ei ole
tagatud

sanitaar-

Tabel 28. Kantküla küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA ja KLIS, seisuga 25.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Kantküla asula pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0011876

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

Q

Puurkaevu sügavus, m

40

Lubatud veevõtt, m3 aastas

5000

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – on tagatud

Siimusti, Laiuse, Kuremaa ja Jõgeva alevikus ning Vaimastvere ja Kurista külas pakub ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniteenust Jõgeva Veevärk OÜ (vee erikasutusluba L.VV/329686).
Siimusti aleviku ühisveevärk saab oma vee kahest puurkaevust (vt Tabel 29). Alevikus on kaks
reoveepumplat. Reoveetorustikud on suures enamuses isevoolsed. Reovesi juhitakse alevikus
asuvasse reoveepuhastisse. Heitveesuublaks on Siimusti oja.
Jõgeva alevikus tarbitakse Linnumetsa puurkaevu vett (vt Tabel 29). Aleviku reovesi suunatakse
Jõgeva linna reoveepuhastisse.
Laiuse aleviku ühisveevärk saab oma vee kahest puurkaevust (vt Tabel 30). Reoveepuhasti asub
aleviku idaosas. Heitveesuublaks on Jaani kraav.
Kuremaa aleviku veevõrk baseerub kolmel puurkaevul (vt Tabel 31). Ühiskanalisatsioon on valdavalt
isevoolne ning reovesi suunatakse aleviku keskusest idasuunas olevasse reoveepuhastisse.
Heitveesuublaks on Tammemetsa kraav.
Vaimastvere küla veevõrk baseerub ühel puurkaevul (vt Tabel 32). Ühiskanalisatsioon on peamiselt
isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas olevasse reoveepuhastisse.
Heitveesuublaks on Kaave jõgi.
Kurista küla veevõrk baseerub ühel puurkaevul (vt Tabel 32). Ühiskanalisatsioon on peamiselt
isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas olevasse reovee peapumplasse.
Reoveepuhasti asub küla keskusest läänesuunas. Heitveesuublaks on Lodukraav.
Tabel 29. Siimusti ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi puurkaevud. Allikas: VEKA ja KOTKAS,
seisuga 23.04.2019.
Puurkaev/veehaare
Siimusti Keraamika pk

Näitaja
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu
poolt
põhjaveekiht

avatud

Puurkaevu sügavus, m
3

Lubatud veevõtt, m aastas

Siimusti kooli
Kiigemetsa pk

Linnumetsa pk

PRK0009336

PRK0011939

PRK0050058

S-O

S-O

S-O

124,7

40

48

3000

25 000

25 000
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Puurkaev/veehaare
Siimusti kooli

Siimusti Keraamika pk

Näitaja
Puurkaevu sanitaar-kaitseala

Linnumetsa pk

Kiigemetsa pk

50 m – ei ole tagatud

50 m – on tagatud

50 m – ei ole tagatud

Tabel 30. Laiuse aleviku ühisveevärgi puurkaevud. Allikas: VEKA ja KOTKAS, seisuga
23.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja

Petkuse pk

Õpetajate pk (loastamata)

Keskkonnaregistri kood

PRK0011914

PRK0011833

S-O

S-O

75

100

20 000

-

50 m – ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht
Puurkaevu sügavus, m
Lubatud veevõtt, m3 aastas
Puurkaevu sanitaar-kaitseala

Tabel 31. Kuremaa aleviku ühisveevärgi puurkaevud. Allikas: VEKA ja KOTKAS, seisuga
24.04.2019
Puurkaev/veehaare

Näitaja
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu
poolt
põhjaveekiht

avatud

Puurkaevu sügavus, m
Lubatud veevõtt, m3 aastas
Puurkaevu sanitaar-kaitseala

Kuremaa Katlamaja pk

Kuremaa Pargi pk

Kuremaa Sepikoja pk
(loastamata)

PRK0011848

PRK0009984

PRK0011813

Q

S-O

S-O

45

45

145

5000

25 000

-

50 m – ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

Tabel 32. Vaimastvere ja Kurista küla ühisveevärgi puurkaevud. Allikas: VEKA ja KOTKAS,
seisuga 23.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu
poolt
põhjaveekiht

avatud

Puurkaevu sügavus, m
Lubatud veevõtt, m3 aastas
Puurkaevu sanitaar-kaitseala

Kurista lasteaia pk

Vaimastvere küla pk

PRK0012118

PRK0011931

S-O

S-O

48

60

10 000

6000

50 m- ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

Palamuse alevikus ning Kaarepere ja Luua külas pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust
Emajõe Veevärk AS (vee erikasutusluba L.VV/331691 ja L.VV/330967).
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Palamuse alevikus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud korterelamud, ühiskondlikud
hooned ja osad eramud. Ühisveevärk baseerub kahel puurkaevul (vt Tabel 33). Alevikus on kolm
reoveepumplat. Aleviku lõunaosas asub reoveepuhasti. Heitvee suublaks on Amme jõgi.
Kaarepere küla ühisveevarustus põhineb kahel puurkaevul (vt Tabel 33). Üks puurkaev on seotud
Emajõe Veevärk AS loaga, teine ei ole seotud ühegi vee erikasutusloaga. Ühiskanalisatsioon on
peamiselt isevoolne. Reoveepuhasti asub küla lõunaosas. Heitvee suublaks on Kubu kraav.
Luua külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutatud kahte puurkaevu, millest üks on reservis
(PRK0011668) ning sealt ühisveevarustuse tarbeks vett ei võeta. Teine puurkaev on toodud Tabel
33. Peamised ühisveevärgi kasutajad on Luua küla elanikud, Luua Metsanduskool ja Luua Algkool.
Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud kortermajade elanikud, Luua Metsanduskooli õppehooned ja
ühiselamud ning osad eramute elanikud, samuti AS Evemar kauplus ja baar ning katlamaja.
Kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad puuduvad. Reoveepuhasti asub küla
lõunaosas. Heitvee suublaks on Luua kraav.
Kudina küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul (vt Tabel 34). Ühiskanalisatsioon külas puudub.
Reoveekäitlus on lahendatud individuaalselt kogumiskaevude baasil.
Nava külas on veevarustus lahendatud kahe puurkaevu baasil, ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid on antud üle elanikele. Ühest puurkaevust võetakse vett 12 korteriga
korterelamu tarbeks ning teisest puurkaevust elamute tarbeks (vt Tabel 35). Tekkiv reovesi
kogutakse kogumiskaevudesse.
Tabel 33. Palamuse aleviku, Kaarepere ja Luua küla ühisveevärgi puurkaevud. Allikas: VEKA ja
KOTKAS, seisuga 23.04.2019
Puurkaev/veehaare
Kaarepere kooli
pk (loastamata)

Palamuse
gümnaasiumi
pk

Palamuse
elamutsooni pk

Luua MK pk

PRK0011756

PRK0017164

PRK0011844

PRK0011838

PRK0019708

Puurkaevu poolt
avatud
põhjaveekiht

S-O

S

S

Q

S

Puurkaevu
sügavus, m

150

100

75

32

105

Lubatud veevõtt,
m3 aastas

20 000

-

20 000

20 000

42 120

Puurkaevu
sanitaar-kaitseala

50 m – on
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

30 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

50 m – ei ole
tagatud

Kaarepere pk
Näitaja
Keskkonnaregistri kood

Tabel 34. Kudina küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Kudina pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0011699

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

K-S

Puurkaevu sügavus, m

80

3

Lubatud veevõtt, m aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud
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Tabel 35. Nava küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 25.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Nava elamukvartali pk

Nava pk

PRK0011671

PRK0011669

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S-O

S-O

Puurkaevu sügavus, m

100

126

Lubatud veevõtt, m aastas

-

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

Keskkonnaregistri kood

3

Laiusevälja küla saab oma vee ühest puurkaevust (vt Tabel 366). Puurkaev ei ole seotud ühegi
keskkonnaloaga. Ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reovesi kogutakse kokku kahte
kogumismahutisse. Reoveepuhasti asub küla edelaosas. Heitvesi immutatakse pinnasesse.
Tabel 36. Laiusevälja küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Laiusevälja küla pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0011837

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S

Puurkaevu sügavus, m

85

Lubatud veevõtt, m3 aastas
Puurkaevu hooldusala

10 m – on tagatud

Vilina küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul (vt Tabel 377). Puurkaev ei ole seotud ühegi
keskkonnaloaga. Vilina külas on arendatud üksnes ühisveevärk. Reoveekäitlus on lahendatud
kogumismahutite ja imbsüsteemide baasil.
Tabel 37. Vilina küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Vilina küla pk
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht
Puurkaevu sügavus, m

PRK0011915
S
120

Lubatud veevõtt, m3 aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – on tagatud

Kärde küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul, mis ei ole seotud ühegi keskkonnaloaga (vt Tabel
38). Kärde külas on arendatud üksnes ühisveevärk. Reoveekäitlus on lahendatud kogumismahutite
ja imbsüsteemide baasil.
Tabel 38. Kärde küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Kärde küla pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0012018
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Puurkaev/veehaare
Näitaja
Kärde küla pk
Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S

Puurkaevu sügavus, m

70

Lubatud veevõtt, m3 aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud

Painkülas on kaks eraldiseisvat veevõrku: Scanola Baltic AS tehase piirkonna elamugrupi veevõrk
ning Metsakatsejaama piirkonna veevõrk (vt Tabel 399). Painkülas on arendatud üksnes
ühisveevärk. Reoveekäitlus on lahendatud kogumismahutite ja imbsüsteemide baasil.
Tabel 39. Painküla ühisveevärgi puurkaevude andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Painküla pk

Metsakatsejaama pk

PRK0011924

PRK0011928

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S

S

Puurkaevu sügavus, m

50

25

Lubatud veevõtt, m aastas

-

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud

50 m – ei ole tagatud

Keskkonnaregistri kood

3

Kassinurme külas tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis ei ole seotud ühegi keskkonnaloaga (vt Tabel
4040). Ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas
asuvasse reoveepuhastisse.
Tabel 40. Kassinurme küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 24.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Kassinurme küla pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0020950

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S

Puurkaevu sügavus, m

58

3

Lubatud veevõtt, m aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

10 m – on tagatud

Raaduvere külas tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis ei ole seotud ühegi keskkonnaloaga (vt Tabel
41). Ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas olevasse
reoveepuhastisse (biotiikidesse). Reoveepuhasti läbinud heitvesi immutatakse pinnasesse.
Tabel 41. Raaduvere küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 25.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Raaduvere küla pk
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht
Puurkaevu sügavus, m

PRK0011938
Q
31,5
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Puurkaev/veehaare
Näitaja
Raaduvere küla pk
Lubatud veevõtt, m3 aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud

Õuna ja Liivoja küla ühisveevärgisüsteem kuulub Jõgeva linna ühisveevärki. Õuna küla
ühiskanalisatsioonisüsteem on ühendatud Jõgeva linna ühiskanalisatsiooniga. Liivoja küla
ühiskanalisatsioonisüsteem
on
Tähe
tänava
piirkonnast
ühendatud
Jõgeva
linna
ühiskanalisatsiooniga. Jõgeva aleviku põhjapoolne osa on ühendatud Linnumetsa küla
ühiskanalisatsiooniga. Võikvere ja Ellakvere küla veevärgiga seotud varad kuuluvad Jõgeva
Vallavalitsusele ning veesüsteemide haldamisega tegelevad kohalikud elanikud.
Pikkjärve külas kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks ühte puurkaevu. Ühiskanalisatsioon on
isevoolne ning reovesi suunatakse küla lõunaosas asuvasse reoveepuhastisse. Heitvesi juhitakse
kraavi, mis suubub Pikkjärve.
Tabel 42. Pikkjärve küla ühisveevärgi puurkaevu andmed. Allikas: VEKA, seisuga 25.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Pikkjärve küla pk
Keskkonnaregistri kood

PRK0011667

Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht

S-O

Puurkaevu sügavus, m

150

Lubatud veevõtt, m3 aastas

-

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – ei ole tagatud

Saduküla külas pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust Jõgeva Veevärk OÜ (vee
erikasutusluba L.VV/328953) (vt Tabel 42). Reovesi juhitakse reoveepumpla abil reoveepuhastisse.
Heitvee suublaks on Saduküla kraav.
Tabel 43. Saduküla küla ühisveevärgi puurkaevu andmed (L.VV/328953). Allikas: VEKA ja KOTKAS,
seisuga 23.04.2019
Puurkaev/veehaare
Näitaja
Saduküla pk
Keskkonnaregistri kood
Puurkaevu poolt avatud põhjaveekiht
Puurkaevu sügavus, m
3

PRK0011920
S-O
100,45

Lubatud veevõtt, m aastas

5000

Puurkaevu sanitaarkaitseala

50 m – on tagatud

Vana-Jõgeva ja Võduvere küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ühtne Jõgeva linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga. Eraldi puurkaevu ja ühiskanalisatsiooni Vana-Jõgeva külal ei ole.
Piirkonnad ja elamud Jõgeva vallas, mis ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga saavad
oma vee isiklikest salv- või puurkaevudest. Reoveekäitluseks kasutatakse kogumismahuteid,
lokaalseid puhastussüsteeme või immutamist.
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Jõgeva vallas on 13 reoveekogumisala (vt Tabel 44) ja 24 reoveepuhastit76.
Tabel 44. Reoveekogumisalad Jõgeva vallas. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 25.04.2019
Kogumisala nimetus

Registrikood

Asukoht

Pindala, ha

Koormus, ie

Vaimastvere

RKA0490149

Vaimastvere küla

17,1

180

Tõikvere

RKA0490118

Tõikvere küla

13,6

334

Torma

RKA0490120

Torma alevik

38,9

765

Siimusti

RKA0490148

Kurista küla, Siimusti alevik, Õuna küla

34,7

800

Saduküla

RKA0490134

Saduküla küla

28,4

270

Sadala

RKA0490122

Sadala alevik

16

350

Palamuse

RKA0490139

Kivimäe küla, Palamuse alevik, Eerikvere
küla

44,6

869

Luua

RKA0490137

Luua küla

13,8

558

Laiuse

RKA0490147

Raaduvere küla, Laiusevälja küla, Laiuse
alevik

46,2

650

Kurista

RKA0490145

Kurista küla

16,6

170

Kuremaa

RKA0490146

Kuremaa alevik, Soomevere küla

32,5

624

Kaarepere

RKA0490138

Kaarepere küla

22,7

735

Jõgeva

RKA0490150

Jõgeva alevik, Võduvere küla, Õuna küla,
Jõgeva vallasisene linn

375,5

6166

SADEMEVESI
Jõgeva linnas on kombineeritud kanalisatsioonisüsteem. Kesklinnas Suurel tänaval on ühisvoolne
kanalisatsioon, mujal valdavalt lahkvoolne. Sademevesi juhitakse Pedja jõkke. Sademevee- ja
drenaaživõrk on välja arendatud korrusmajade ja ühiskondlike hoonetega piirkondades. Eramute
piirkondades immutatakse sademevesi üldjuhul pinnasesse. Sademevee puhastus puudub.
Torma alevikus puudub lahkvoolne sademevee kanalisatsioon. Torma põhikooli kinnistult
Nurme tänava eramute kinnistutelt juhitakse sademevett ka ühiskanalisatsioonisüsteemi.

ning

Sadala alevikus on sademevee torustikuna kasutusele võetud vana kanalisatsioonitorustik, mis juhib
sademevee Sadala kaupluse juurest reoveepuhasti territooriumile. Enamus tekkivast sademeveest
juhitakse haljasaladele.
Sademeveesüsteemid on välja arendatud ka Siimusti, Jõgeva ja Kuremaa alevikes.
asulates imbub sademevesi pinnasesse ning sademeveekanalisatsioon puudub.

Teistes

17.4. Soojavarustus

JÕGEVA LINN
Jõgeva linnas on kaugküttevõrgu piirkond. Kaugkütteteenust osutab Utilitas Eesti AS, kellele
kuuluvad soojusvõrgud ja katlamaja. Katlamajas töötab kaks maagaasi veekatelt võimsusega 5,3
MW ja 7,8 MW ning hakkpuidukatel võimsusega 6 MW. Kaugküttetorustike seisukord on üldiselt hea.

76

Keskkonnaregister, seisuga 25.04.2019
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Kaugküttevõrgu pikkus on 8,8 km. 2017. aasta seisuga kasutas Jõgeva linna kaugkütteteenust 52
korterelamut, üks eramu ning 33 administratiiv- ja teenindushoonet. 77

Luua küla
Luua külas on kasutusel kaugküte. Kaugküttesüsteemi varustab soojusega Luua Metsanduskooli
katlamaja. 2017. aasta seisuga kasutas kaugküttesüsteemi 16 hoonet: 12 metsanduskooli hoonet ja
neli korterelamut. Katlamaja toodab soojust ruumide kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks ning
kasutab kütusena halupuitu. Katlamajas paikneb kaks katelt, mille mõlema võimsus on 1000 kW.
Luua küla kaugküttetrasside kogupikkus on ca 3 360 m, mille seisukord on mitterahuldav.78

Palamuse alevik
Palamuse aleviku kortermajadele on kehtestatud kaugküttepiirkond. Palamuse alevikus on
korterelamutele paigaldatud maaküte, mida tarbib kuus elamut ja üks ettevõte (2017. aasta
seisuga). Maaküttetorustik on rajatud majade ümbrusesse. Maasoojuspumpasid võimsusega 16,3
kW on 24 tk ning võimsusega 9,9 kW 2 tk.
Palamuse alevikus on loodud ka Palamuse Gümnaasiumi võrgupiirkond. Katlamaja asub Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumis, mis varustab soojusega lasteaeda ning apteegihoones asuvat Palamuse
Avatud Noortekeskust ning vajadusel gümnaasiumi. Soojustrasside pikkus on 260 m ning need on
rahuldavas seisukorras. Katlamaja kuulub Palamuse Vallavarale. Katlamajas on kaks maagaasil
töötavat katelt võimsustega 512 kW ja 314 kW. 79

Kaarepere küla
Kaarepere külas on kehtestatud kaugküttepiirkond. Kaarepere korterelamutele on paigaldatud
maaküte, mida tarbib kuus elamut ning lasteaed (2017. aasta seisuga). Maaküttetorustik on rajatud
majade ümbrusesse.80

Ülejäänud Jõgeva vald
Torma ja Sadala alevikes puudub tsentraalküte, kasutatakse lokaal- või elektrikütet. Torma Põhikooli,
spordihoone ja Torma rahvamaja soojavarustus on lahendatud Torma Põhikooli katlamajaga, kus on
kasutusel saepurugraanulitel köetav katel81.
Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva aleviku kortermajad ja ühiskondlikud hooned kasutavad
maagaasil põhinevat lokaalkütet. Saduküla kortermajades on kasutusel lokaalküte, koolihoonele on
paigaldatud maaküte82.
Jõgeva valla ülejäänud piirkondades on soojavarustus lahendatud lokaalselt, kasutades erinevaid
tehnilisi lahendusi ja kütteallikaid.

17.5. Maagaasivarustus
Jõgeva valda läbib Irboska - Rakvere D-kategooria maagaasi ülekandetorustik väljunditega
järgmistele gaasijaotusjaamale:

77



Saadjärve - maagaas Tabivere alevikule,



Palamuse - maagaas Palamuse alevikule,

„Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2026“, 2017, https://www.riigiteataja.ee/akt/429032017051

78

„Palamuse aleviku, Kaarepere küla ja Luua soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027“, Energex Energy Experts OÜ,
2017
79

„Palamuse aleviku, Kaarepere küla ja Luua soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027“, Energex Energy Experts OÜ,

2017
80

Torma valla arengukava 2015-2023, Torma Vallavolikogu, 2014

81

Torma valla arengukava 2015-2023, Torma Vallavolikogu, 2014

82

Jõgeva valla arengukava 2018-2028, Jõgeva Vallavolikogu, 2018
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Jõgeva – B-kategooria töörõhuga kuni 5 baari gaasijaotustorustikud suunduvad Jõgeva linna,
Laiuse ja Siimusti alevikesse ning Painkülla.

Joonis 20. Maagaasitrassid ja gaasijaamad Jõgeva vallas. Allikas: Jõgeva maakonnaplaneering
2030+.
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17.6. Elektrivõrk
Põhivõrgu arendamise ja toimimise eest vastutab Elering AS, Elektri ülekandega tarbijateni tegeleb
Elektrilevi OÜ. Jõgeva valla põhilised jaotuspunktid on Jõgeva 110 kV alajaam, Kantküla 110 kV
alajaam.

Joonis 21. Elektrivõrk Jõgevamaal. Allikas: Jõgeva maakonnaplaneering 2030+.
Kaasajastamist vajavaid elektriliine on valla territooriumil mitmeid. Probleemiks on talukohad, mille
juurde ei lähe korralikke liine, et tagada tänapäeva kasvanud elektrienergia tarbimise juures
nõuetekohast ja kvaliteetset elektrivarustust.
Baltimaade sünkroniseerimise projekti raames rekonstrueeritakse täies mahus Tartu-Balti, TartuValmiera ning Viru-Tsirguliina vahelised 330 kV õhuliinid. Nende õhuliinide rekonstrueerimisel
paigaldatakse osaliselt samadele mastidele paralleelsetes Mustvee-Kantküla trassikoridorides
kulgevad järgmised 110 kV õhuliinid. Piirkonna 110 kV võrku on lisandunud ka uusi tarbijaid ning
tulevikus võib osutuda vajalikuks 110 kV võrku tugevdada läbi rekonstrueerimiste. Seoses koormuste
suurenemisega ja õhuliinide vanusepiiri lähenemisega on pikkemas perspektiivis plaanis
rekonstrueerida Paide-Koigi-Imavere-Põltsamaa-Põdra-Jõgeva-Kantküla alajaamade vahelised 110
kV õhuliinid.83

83

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne. Elering AS, 2018.
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Joonis 22. Olemasolev ja kavandatav elektrivõrk Jõgeva vallas ja selle lähiümbruses. Allikas: Elering
AS.

17.7. Sidevõrk
Vald on kaetud erinevate operaatorite poolt pakutavate teenustega. Sideteenus ei ole alati igas valla
punktis aga kvaliteetne ning leidub piirkondi, kus levi pole püsiv. Internetiteenus on tagatud
enamusele valla elanikest. Peale kaabliga interneti töötab vallas edukalt mobiilne internet. Vald on
kaetud mitmete mobiilimastidega, mis peaksid tagama teenuse hea kvaliteedi.
Jõgeva vald osaleb projektis EstWin, mille raames rajatakse uue põlvkonna lairibaühendused, mis
baseeruvad fiiberoptilistel kaablitel. EstWin on mikrotorude tehnoloogia baasil rajatud optiliste
kaablite võrk, mis ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke ning võimaldab hulgimüügitasandil
võrguteenuse pakkumist sideettevõtjatele. Optiliste kaablite kasutamine võimaldab tehnoloogia
arenedes pakkuda üha suuremaid andmete edastamise kiirusi.84

84

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus EstWin: https://www.elasa.ee/
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Joonis 23. Lairiba ühenduse arendamine Jõgeva vallas. Sinisega markeeritud liinid on valmis,
punasega planeerimisel.

17.8. Tänavavalgustus
Tänavavalgustusvõrk on rajatud Jõgeva linna, Palamuse, Kuremaa, Laiuse, Torma, Sadala ja Jõgeva
alevikku ning Kaarepere, Luua, Pikkjärve, Vana-Jõgeva, Tõikvere, Rääbise ja Kudina küladesse85.
Kaarepere külas ja Palamuse alevikus renoveeriti tänavavalgustusvõrk 2014. aastal.
Tänavavalgustuse rajamise vajadus on jätkuv. Torma valla üldplaneeringu kohaselt86 tuleb
turvalisuse huvides tänavavalgustus rajada ka Vaiatu külakeskusesse. Tõikvere ja Rääbise
külakeskustes on vajalik täiendavate valgustite lisamine.
Jõgeva valla arengukava87 kohaselt tuleb tänavavalgustusliinide energiakulu vähendamiseks vanad
valgustid vahetada uute suurema valgusviljakuse ja väiksema võimusega valgustite vastu.
Valgusliinid tuleb ümber ehitada nii, et oleks võimalik tänavavalgustuse osaline väljalülitamine. ÜP
koostamisel arvestatakse eeltoodud tingimustega.

18.

Taastuvenergeetika

Jõgeva maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt tuleb Jõgeva maakonnas (sh Jõgeva vallas) senisest
enam kasutada hajutatud energiatootmist, kus energiat toodetakse tarbimiskoha lähedal ning
kohalikest energiaallikatest. Kasutusele tuleb võtta integreeritud energiatootmise lahendused, mis
ühendavad mitut energiaallikat ning võimaldavad soojuse ja elektri koostootmist.88

Torma valla arengukava 2015-2023, Torma Vallavolikogu, 2014; Jõgeva linna arengukava, Jõgeva
Linnavalitsus, 2016; Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020, Jõgeva Vallavalitsus, 2016
86
Torma valla üldplaneering, Hendrikson&Ko OÜ, 2009
87
Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020, Jõgeva Vallavalitsus, 2016
88
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+, Skepast&Puhkim OÜ, 2016
85
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Lisaks sellele tuleb suurendada alternatiivsete energiaallikate kasutamise osatähtust. Elamute
kütmine tuleks üle viia maaküttele ja teistele taastuvatele energiaallikatele89.
Jõgeva vallas on hüdroenergia tootmiseks võimalused Painkülas, Rohel ja Jõgeva alevikus 90.
Hüdroelektrijaamad on rajatud Jõgeva alevikus Pedja jõele91 ning Härjanurme külla92. Maakütet
kasutatakse Kaarepere küla korterelamutes ja lasteaias, Palamuse aleviku korterelamustes ja
vallamajas, Vaimastvere koolis ja õpilaskodus, Saduküla koolimajas, Kantküla ja Tähkvere külades
ning Torma alevikus. Õhk-vesi tüüpi soojuspumpa kasutatakse Kurista lasteaias. Päikeseenergiat
kasutatakse Jõgeva linnas lasteaias Karikakar ning Palamuse aleviku gümnaasiumis. Luua külas on
kasutusel puitkütus. Biogaasi kasutamise potentsiaal on Sadala ja Torma alevikus.
Jõgeva vallas üheks perspektiivseks taastuvenergia tootmise valdkonnaks biokütusel või biogaasil
põhinev energiatootmine. Kaasaaegsed tootmis- ja põletustehnoloogiad võimaldavad efektiivselt ära
kasutada praktiliselt kõiki metsa- ja puidutööstuse jäätmeid. Jõgeva linna ümber paikneb suur hulk
loomakasvatushooneid. Seega võib kaaluda biogaasijaama rajamist Jõgeva linna lähistele93.
Üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“94 ei ole tuuleparkide rajamiseks eelistatud alasid Jõgeva
vallas ette nähtud. Tuuleenergia potentsiaal Jõgeva vallas väike (väiketuulikute seisukohast). Samas
ei ole tuulikuparkide rajamise võimalus Jõgeva vallas välistatud95.
Jõgeva vallas on päikesekiirguse mõõteandmed madalamad, kui saartel ja rannikualadel, ilm on
valdavalt pilvine. Konkreetseid päikeseenergia arendamise piirkondi ette pole nähtud, kuna puudub
teave nende rajamise vajalikkusest.96
Jõgeva vald osaleb Vooremaa Geopargi projektis, mille eesmärk on majanduse arendamine
loodusturismi (põhiliselt geoturismi) toodete-teenuste arendamise ja pakkumise ning
taastuvenergeetika tootmise ja kasutamise suurendamise kaudu.97
Jõgeva maakonnaplaneeringuga
arendamiseks.

19.

2030+

on

antud

üldised

tingimused

taastuvenergeetika

Jäätmemajandus

Jäätmemajanduse korraldamise aluseks Jõgeva vallas on Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine
jäätmekava 2018-202398. Jäätmekava kehtestamisega tunnistati kehtetuks Jõgeva linna jäätmekava
aastateks 2013-2020 ning Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla,
Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015–2020.
Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse
arendamine, kavandamine ja korraldamine, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise
põhimõtteid. Jäätmekava püstitab jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani
2023.

Korraldatud jäätmevedu

Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020, Jõgeva Vallavalitsus, 2016
Jõgeva valla üldplaneering, Jõgeva Vallavalitsus, 2003
91
Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020, Jõgeva Vallavalitsus, 2016
92
Puurmani valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, Puurmani Vallavalitsus, 2009
93
Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal, R. Treier, 2015. Magistritöö
94
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“, Siseministeerium, 2012
95
Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal, R. Treier, 2015. Magistritöö
96
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+, Skepast&Puhkim OÜ, 2016
97
Puurmani valla arengukava 2015-2025, Puurmani Vallavolikogu, 2015
98
vastu
võetud
Jõgeva
Vallavolikogu
11.10.2018
määrusega
nr
51.
eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018006
89
90
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Jõgeva valla territoorium on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud terves ulatuses, liitumine on
kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmete kogumine ja vedu (Jõgeva
linnas lisaks paberi- ja kartongijäätmeid ning biolagunevad tahked köögi- ja sööklajäätmed.

Jäätmekäitluskohad
Jõgeva vallale lähim jäätmekäitluskoht tavajäätmete kõrvaldamiseks on Mustvee vallas Võtikvere
külas asuv Torma prügila. Prügilas võetakse vastu kõiki tavajäätmeid, sh ehitus- ja
lammutusjäätmeid ja olmes tekkivaid ohtlikke jäätmeid. Torma prügila toimib ühtlasi piirkondliku
jäätmejaamana, mille eesmärk on toetada väiksemaid jäätmejaamasid ja jäätmekogumiskohti.
Jõgeva vallasiseses linnas asub Jõgeva linna jäätmejaam, kus valla elanikelt võetakse vastu liigiti
kogutud taaskasutatavaid tavajäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Jäätmejaama kõrval asub
kompostimisväljak, kuhu on võimalik ära anda aia- ja haljastusjäätmeid. Lisaks on Palamuse, Laiuse
ja Kuremaa alevikes kogumispunktid ohtlike ja taaskasutatavate tavajäätmete kogumiseks.
Tavajäätmete kogumiskohad asuvad ka Vaimastveres ja Siimustis.
Ülevaate Jõgeva vallas registreeritud töötavatest jäätmekäitluskohtadest annab Tabel 45.

Tabel 45. Jõgeva vallas asuvad jäätmekäitluskohad. Allikas: Keskkonnaregister, seisuga 18.04.2019
Jäätme-käitluskoht

Turu vanapaberipunkt

Keskkonna-registri
kood
JKK4900004

Käitaja

Eesti Vanapaber OÜ

Asukoht

Tegevuse liik

Jõgeva
vallasisene linn

Tavajäätmete käitluskoht

Turu 13
vanametallipunkt

JKK4900003

CRONIMET Eesti Metall
OÜ

Jõgeva
vallasisene linn

Jäätmejaam, Ohtlike
jäätmete käitluskoht,
Metallijäätmete käitluskoht,
Elektroonikaromude
käitluskoht,
Autolammutuskoda,
Tavajäätmete käitluskoht,
Ümberlaadimisjaam,
vaheladu

Torma veisefarm

JKK4900040

Torma Põllumajandusosaühing

Torma alevik

Ümberlaadimisjaam,
vaheladu

Siimusti tootmisbaas

JKK4900008

Moreen OÜ

Kurista küla

Muu tegevus,
Ümberlaadimisjaam,
vaheladu

Siimusti autolammutuskoda

JKK4900015

Semako Romulad OÜ

Siimusti alevik

Autolammutuskoda

Saduküla veisefarm

JKK4900032

Härjanurme Mõis OÜ

Saduküla küla

Tavajäätmete käitluskoht

Lauda pinnasetäite koht

JKK4900051

Sadala Mahe OÜ

Leedi küla

Muu tegevus

Laiuse põllumajandusjäätmekaitluskoht

JKK4900023

Laiuse Põllumajanduse
OÜ

Laiusevälja küla

Muu tegevus

Järvepera veisefarm

JKK4900030

Paunvere Agro OÜ

Järvepera küla

Muu tegevus

Jõgeva
vallasisene linn

Jäätmejaam, Ohtlike
jäätmete käitluskoht,
Tavajäätmete käitluskoht,
Ümberlaadimisjaam,
vaheladu

Jõgeva linna
jäätmejaam

JKK4900044

Epler & Lorenz AS

Jäätmekava kohaselt on jäätmehoolduse eesmärkideks jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline
planeerimine, seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine, elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
118
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jäätmetekke vähendamiseks, jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine ning ehituslammutusjäätmete taaskasutamine ning ette nähtud meetmed eesmärkide saavutamiseks.

ja

Jäätmetekke vähendamiseks ja taaskasutuse suurendamiseks näeb jäätmekava ette olemasolevate
komposteerimisväljakute arendamist ja laiendamist (Jõgeva linna jäätmejaam) ning vajadusel uute
väljakute rajamist.
Jäätmehoolduse
infrastruktuuri
osas
näeb
jäätmekava
ette
võimalusel
uute
jäätmekogumiskohtade/jäätmejaamade
rajamist
(sh
jäätmekogumiskohad
väiksematesse
kohtadesse, nt Saduküla), samuti olemasolevate jäätmejaamade/jäätmekogumiskohtade
laiendamist.
Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise suurendamiseks nähakse meetmena ette piisava
kogumisvõrgustiku loomist ning puidujäätmete taaskasutamise edendamist (nt soojusenergia
tootmine või multši ja saepuru valmistamine).
ÜP koostamisel arvestatakse jäätmehoolduse arendamisel jäätmekavaga seatud strateegiliste
eesmärkide ja meetmete ning asjakohaste õigusaktidega (nt jäätmeseadus).

20.

Keskkonnaohtlikud objektid

Jõgeva vallas on keskkonnaohtlike objektidena registreeritud kolm jääkreostusobjekti, kolm mahutit
ja kolm tanklat99. Ülevaate jääkreostusobjektidest, nende asukohast ja staatusest annab Tabel 46.
Kuna tabelis 45 toodud jääkreostusobjektid on likvideeritud, siis edaspidi ÜP ja KSH raames neid ei
käsitleta.
Valla territooriumil asub kolm ohtlikku ettevõtet100. Ülevaate ettevõtetest, nende asukohast ja
staatusest annab Tabel 47.
Ühegi väljaspool Jõgeva valla territooriumi paikneva ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohuala
valla territooriumile ei ulatu.101
ÜP koostamisel arvestatakse, et kemikaaliseadusega on planeeringualale, kuhu jäävad ohtlikud
ettevõtted, kehtestatud erinõuded maakasutuse planeerimisel.

Tabel 46.
18.04.2019

Keskkonnaohtlikud

Objekti nimi

Keskkonnaregistri kood

objektid

Jõgeva

Asukoht

vallas.

Tüüp

Viruvere ABT

JRA0000034

Viruvere küla

Jääkreostusobjekt

Kantküla sigala
katlamaja
masuudihoidla

JRA0000097

Kantküla küla

Jääkreostusobjekt

Allikas:

Keskkonnaregister,

Ohu liik

Pinnas
(naftasaadused,
Polütsüklilised
aromaatsed
süsivesinikud,
Aromaatsed
süsivesinikud)

Objekti
staatus

seisuga

Märkused

Riiklik

Aruande/info
alusel
likvideeritud

Kohalik

Aruande/info
alusel
likvideeritud

Keskkonnaregister, seisuga 18.04.2019
Maa-ameti X-GIS ohtlike ettevõtete kaardirakendus, seisuga 18.04.2019
101
Maa-ameti X-GIS ohtlike ettevõtete kaardirakendus, seisuga 20.11.2018
99

100
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Kantküla endise
kuivati
masuudihoidla

JRA0000098

Kantküla küla

Jääkreostusobjekt

Eksar-Transoil AS

OOB0019592

Õuna küla

Tankla

Kütus

Markilo OÜ

OOB0070544

Härjanurme küla

Mahuti

Kütus

Kudina Tankla OÜ

OOB0019597

Kudina küla

Tankla

Kütus

Torma Soojus OÜ

OOB0071087

Torma alevik

Mahuti

Kütus

OK Oil Fuel OÜ

OOB0122617

Vaimastvere
küla

Tankla

Kütus

Härjanurme Mõis OÜ

OOB0105951

Saduküla küla

Mahuti

Kütus

Kohalik

Aruande/info
alusel
likvideeritud

Tabel 47. Jõgeva valla territooriumil asuvad ohtlikud ettevõtted. Allikas: Maa-ameti X-Gis
ohtlike ettevõtete kaardirakendus, seisuga 18.04.2019
Ettevõte

Agrochema Eesti
OÜ

ID

287

Ohu kategooria

B-kategooria
suurõnnetuse
ohuga

Ohuala
raadius
(m)

Kemikaalid (t)

830

Ammooniumnitraat(4950)

Alexela Oil AS
Jõgeva tankla

288

Ohtlik

424

Bensiin(48);
diislikütus(13);
propaanbutaan(4,06)

Alexela Energia AS
Sadala Agro
viljakuivati
vedelgaasipaigaldis

84419

Ohtlik

427

Propaanbutaan(6,91)

21.

Ohu tüüp

Ülerõhk

Soojuskiirgus/
ülerõhk

Soojuskiirgus/
ülerõhk

Aadress

Turu 7a, Jõgeva
vallasisene linn

Piiri 16, Jõgeva
vallasisene linn

Suur tn 14,
Sadala alevik

Riigikaitselised ehitised

Jõgeva valla territooriumil asuvad järgmised riigikaitselased ehitised:


Jõgeva maleva staabi- ja tagalakeskus (Jõgeva linn)102. Piiranguvööndi ulatus 300 meetrit.



Kaitseliidu Jõgeva maleva Torma malevkond103. Piiranguvöönd puudub.

Lisaks kasutavad Kaitsevägi ja Kaitseliit taktikaaladena metsaalasid riigikaitselise väljaõppe
läbiviimiseks, juhindudes metsaseaduses sätestatud tingimustest.
Jõgeva maakonnaplaneeringuga 2030+ on seatud riigikaitseliste ehitiste tingimused ÜP-de
koostamiseks, millega arvestatakse ÜP koostamisel.

Kaitseministri 26.06.2015. a määrus nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline
ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“. Lisa 1.
103
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+.
102
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22.

Radoon

Radoonisisaldus Jõgeva valla pinnastes ulatub normaalsest kõrgeni (Joonis)104. Normaalse
radoonisisaldusega (vahemikus 10-50 kBq/m3) alad jäävad valdavalt valla servapoolsematele
aladele, ulatudes loodest edela ning kirdest kagu suunas. Radoonisisaldus on kõrge (vahemikus 50100 kBq/m3) valdavalt valla keskosas, ulatudes ülevalt põhjast alla lõunasse (Sadala, Jõgeva
vallasisese linna, Laiuse, Kuremaa, Palamuse piirkonnad).

Joonis 24. Radooni sisaldus pinnaseõhus Jõgeva valla piirkonnas. Allikas: Eesti pinnase radooniriski
ja looduskiirguse atlas, seisuga 22.04.2019

Eesti
pinnase
radooniriski
ja
looduskiirguse
atlas.
Eesti
http://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf
104

Geoloogiakeskus,

2017.
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Infoallikad


Jõgeva maakonnaplaneering 2030+



Jõgeva valla arengukava 2018-2028



Endise Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla üldplaneeringud



Endise Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühisveevärgi ka kanalisatsiooni arendamise arengukavad



Jõgeva vallas on Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023



Soojusmajanduse arengukavad



Asjakohased õigusaktid



Asjakohased looduskaitsealade kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad



Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend. Kättesaadav:
http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_juhend_kodulehele_est.pdf



Statistikaamet



Keskkonnaregister



Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)



Eesti Looduse Infosüsteemi VEKA veebileht



Kultuurimälestiste Riiklik Register



Maa-ameti X-GIS kaardiserver



RMK kodulehekülg



Metsaportaal



Keskkonnalubade infosüsteem



Maavarade koondbilanss 2017



Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021



Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ehk
loodusdirektiiv



Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3
rakendamisel Eestis. A. Aunapuu, R.Kutsar, 2013



Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3
rakendamisel Eestis. MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, 2013



Natura 2000 standardandmevormid



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kodulehekülg



Asjakohased uuringud
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