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EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL  

Nr 
Ettepaneku esitaja 

 
Ettepaneku 

kuupäev ja nr 
Ettepaneku ärakiri 

 
Ettepaneku 

originaal 
Märkused  

1 2 3 4 5 6 

1 Keskkonnaamet 

 

03.10.2018 

nr 6-
5/18/2030-4 

… 11.10.2018 toimub Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti 

esindajate kohtumine, et arutada riigi eriplaneeringuga seonduvaid looduskaitselisi 
küsimusi. Eelnevast tulenevalt ei ole Keskkonnaametil võimalik omapoolseid 
ettepanekuid esitada Teie kirjas esitatud tähtajaks.  

Keskkonnaamet palub pikendada Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse 
lahenduse ja KSH aruande eelnõu ettepanekute esitamise tähtaega kuni 16.10.2018. 

Kiri, allkiri 

digitaalselt 

Võetud teadmiseks 

 
 
 

 

2 Keskkonnaministeerium 
 

01.10.2018 
nr 7-
12/18/5457-3 

Kõnealuse eriplaneeringuga kavandatud tegevus võib vajada Euroopa Komisjonilt nö 
Natura-erandi tegemiseks luba ning seda teemat on kavas arutada 11.10.2018 
toimuval kohtumisel Kaitseministeeriumis.  

Sellest tulenevalt ei saa Keskkonnaministeerium määratud tähtajaks oma seisukohta 
anda ning planeerimisseaduse § 1 lg 3 ja haldusmenetluse seaduse § 41 alusel 
esitame avalikul väljapanekul olevate dokumentide osas arvamuse hiljemalt 
08.11.2018. 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Võetud teadmiseks 

3 Maa-amet 
 

18.09.2018 
nr 6-
3/18/12646-3 

Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse võimalik variant ei vasta Pakasjärve 
turbamaardla, Ohepalu turbamaardla ja Kalajärve liivamaardla piirid 
keskkonnaregistris arvel olevatele maardla piiridele. Näiteks Kalajärve liivamaardla piir 
hõlmab jooniste järgi ka prognoosvaru, mida ei loeta MaaPS järgi maardla osaks. 
Palume riigi eriplaneeringu joonistel Põhijoonis ja Lahenduse võimalik variant kujutada 
keskkonnaregistris arvel olevate maardlate piire.  

KSH aruande eelnõu peatükis 6.5. Maavarad ja maardlad on märgitud, et Kaitseväe 
keskpolügooni territooriumil asuvad kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldised Kalajärve 
liivakarjäär (loa nr HARM-135), Kalajärve II liivakarjäär (loa nr L.MK/300603) ja 
Kalajärve III liivakarjäär (loa nr L.MK/322588). Täpsustame, et Kaitseväe 
keskpolügooni territooriumil asub eelpool nimetatud mäeeraldistest vaid Kalajärve 
liivakarjäär (loa nr HARM-135).  

KSH aruande eelnõu peatüki 9.6. Mõju maavaradele alapeatükis Kalajärve liivamaardla 
märgitud kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldiste loetelu. Täpsustame, et Kalajärve II 
liivakarjääri ja Kalajärve III liivakarjääri kaevandamisloa omajaks on Lemminkäinen 
Eesti AS asemel YIT Infra Eesti AS, kuna nimetatud ettevõtted ühinesid 1. veebruaril 
2018 ja peale ühinemist on kasutusel nimi YIT Infra Eesti AS. 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse eelnõu ja KSH aruande 

eelnõus on kirjeldatud, et tsiteerin: „Maardlatele kehtivad maapõueseadusest 
tulenevad nõuded. Maardlatel kavandatav tegevus ei või halvendada maardla 
kaevandamisväärsena säilimist ja maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda. 
Erandjuhuks on riigikaitselised ehitised, mille jaoks ei ole mõistlikku alternatiivset 
asukohta. Antud juhul on KVKP alal tegemist riigikaitseliste ehitistega, millel ei ole 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Arvestatud planeeringu ja 
KSH materjale 
korrigeeritakse vastavalt. 
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Ettepaneku 
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mõistlikku alternatiivset asukohta. Kuid igakordselt maardla alale ehitisi kavandades 
planeeringualal kooskõlastada projekt Maa-ametiga ja võimalusel kaaluda ehitise 
asukohta väljaspool maardla ala.“  

Eeltoodust tulenevalt nõustub Maa-amet kirjaga 22.08.2018 nr 12-1/18/3645 
edastatud Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahendusega ja KSH 
aruande eelnõuga tingimusel, et täpsustatakse planeeringu dokumente vastavalt 
eelpool toodud märkustele. 

4 Maanteeamet 28.09.2018 
nr 15-
5/18/6628-4 

Tutvunud planeeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega ning tuginedes 
ehitusseadustikule (EhS), planeerimisseadusele (PlanS) ja Maanteeameti 
põhimäärusele teeb Maanteeamet alljärgnevalt ettepanekud planeeringu ja KSH 
aruande eelnõu täiendamiseks:  

1. Planeeringu põhijoonisel puudub ohuala piir planeeringuala kaguosas (tingmärk 
katkeb), mistõttu ei selgu ohuala kaugus riigiteest 15123 Tapa-Lehtse-Jäneda. 
Vajab täiendamist.  

2. Planeeringu seletuskirjas p 3.7 Teed, sillad, liiklus ja parkimiskorraldus on 
märgitud, et 2018-2019 valmib Kaitseväe Tapa linnaku ja KVKP ühendustee. 
Palun lisada ka viide projektile (Selektor Projekt OÜ, töö nr P18007), mille 
alusel ühendustee sh ristumine riigiteega 15123 rajatakse.  

3. KSH aruande eelnõu punktis 9.15.2 märgitakse riigiteede 1 Tallinn-Narva, 24 
Tapa-Loobu ja 15123 Tapa-Lehtse-Jäneda kasutamist. Sellele loetelule on 
vajalik lisada ka riigitee 13 Jägala-Käravete. Anda iga riigitee kohta ühesõnaline 
hinnang - vajab/ei vaja rekonstrueerimist. Samuti märkida, et riigiteede osas 
tuleb teha koostööd Maanteeametiga.  

4. Teeme ettepaneku KVKP ühendamiseks riigiteega 24 Tapa-Loobu tagamaks 
sõidukite Tallinna suunalised vasakpöörded läbi Loobu liiklussõlme. Juhime 
tähelepanu et Maanteeamet sulgeb perspektiivis samatasandilised 
tagasipöörded riigiteel 1 Tallinn-Narva. 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

1. Arvestatud. 
2. Arvestatud. 
3. Arvestatud osaliselt. 

KSH aruande eelnõu ptk 
9.15.2 riigiteede loetelu 
on täiendatud. KSH 
aruande eelnõu 
peatükki 11.5.9 on 
lisatud, et riigiteede 
kasutamise osas tuleb 
teha koostööd 
Maanteeametiga.  

KSH ülesanne ei ole 
hinnata riigiteede 
rekonstrueerimise 
vajadust. 

4. Võtame teadmiseks. 

5 Päästeamet 25.09.2018 
nr 1.2-
1/15029-2 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse eelnõu seletuskirjas ei 
ole kirjeldatud tuleohutuse osas, milliste õigusaktide ja normide alusel tuletõrje 
veevarustus tagatakse. Päästeameti ettepanek on esitada seletuskirja punkti 3.13 ja 
tähistada eriplaneeringu põhijoonisel tuletõrje veevarustuse minimaalsed nõuded ja 
veevõtukohtade asukohad vastavalt põllumajandusministri 17.02.2005 määruse nr 18 
„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ § 45, siseministri 30.03.2017 määrus nr 
17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 54 ja 
EVS 812-6 nõuetele. 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Arvestame osaliselt ja 
täiendame seletuskirja 
väljatoodud punktidega. 
Põhijoonisele ei ole 
võimalik veevõtukohtade 
asukohti märkida, kuna 
planeeringulahendus ei ole 
koostatud sellises 
detailsusastmes. 

6 Terviseamet 05.10.2018 
nr 9.3-4/6519 

Amet on tutvunud esitatud materjalidega aadressil 
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud ning märgib 
järgmist:  

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Arvestatud planeeringu ja 
KSH materjale on 
täiendatud vastavalt. 
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• Dokumendi „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailse lahenduse ja 
keskkonnamõju strateegiline hindamine“ peatükis 3.2. Kavandatava tegevuse 
kirjeldus on kirjutatud: „Hetkel on keeruline ennustada kõiki 
väljaõppetegevuseks vajalikke lahendusi ja seega ei pruugi arendusprogrammis 
kavandatu täpselt sellisena realiseeruda. Seetõttu ei ole ka planeeringus 
kavandatavate objektide asukohti paika pandud (va sihtmärgialad) ning neid 
võib rajada etteantud tingimustel kogu KVKP alal. Täpne lahendus selgub 
projekteerimisel ja objektide rajamisel.“ Võimalusel tuleks müraallikad 
(lasketiirud, lõhkamisalad, demineerimisalad) paigutada elamutest võimalikult 
kaugele. Lisaks tuleks vältimaks ülemäärase müra jõudmist elamualadeni kinni 
pidada määratud aladest, kus mürarikkaid tegevusi teostatakse.  

• Peatükis 9.13. Mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale on välja toodud: 
„Kohalikku elanikkonda teavitatakse harjutusväljal toimuvast harjutusväljale 
viivate teede ääres asuvate infotahvlite ja Kaitseväe veebilehe kaudu. KVKP 
kasutuseeskirja kohaselt ilmub info kohalikule elanikkonnale minimaalselt 7 
tööpäeva enne ohtliku tegevuse algust.“ Ameti hinnangul tuleks mõjutatud 
elanikke teavitada ka mürarikaste tegevuste (suurõppuste) toimumise ajast 
ning kestvusest. 

• Soovitame teha tihedat koostööd planeeringuga mõjutatud elanikega, leidmaks 
kõigi jaoks sobivaimad lahendused. 

 

7 Alar Teras 07.10.2018 1. Kui pikaks ajaks kokku ühes aastas suletakse keskpolügooni ohuala 
harjutusteks?  

Vabariigi Valitsuse 27.08.2015 korralduse nr 352 „Kaitseväe keskpolügooni 
ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine“ 
seletuskirjas on märgitud, et piirkonda rajatud matkaradade ja puhkepaikadega 
kattuva riigimetsa kasutamine väljaõppes toimub kuni 90 päeval aastas ja 
peamiselt argipäevadel. Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammis on kirjas, 
et harjutuste käigus kasutatakse laiendatud ohuala kuni 120 päeva aastas.  

Teen ettepaneku lisada planeeringu seletuskirja, et ohuala kasutatakse kuni 90 
päeval aastas ja peamiselt argipäevadel.  

2. Kas idapoolse ohuala piir kulgeb mööda Tapa-Pikasaare oosistu harja kulgevat 
teed?  

Planeeringu põhijooniselt on näha, et idapoolse ohuala piir kulgeb mööda Tapa-
Pikasaare oosistu harja kulgevat teed. 15.07.2016 ilmus ajalehes „Virumaa 
Teataja“ artikkel „Kaitseväe ohualade loomine tekitab kohalikes teadmatust ja 
hirmu“ (lisatud). Artiklis avaldab Kaitseministeeriumi esindaja, et matkaraja ja 
ohuala kattumine oli kaardi mõõtkavadest tingitud eksitus, sest üks millimeeter 
kaardil on nii suure mõõtkava korral looduses väga suur maaala. Reaalselt 
kattumist ei ole ja ohuala vaid külgneb matkarajaga.  

Teen ettepaneku, et planeeringu põhijoonisel oleks selgelt näha ja eristatav, et 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Kommentaarid ei puuduta 
REP-i lahendust ja KSH-d.  
Võetud teadmiseks ja 
vastuskirjas seisukohti 
selgitatud. 
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ohuala piir ja mööda Tapa-Pikasaare oosistut (Rutka oos) kulgev tee Valgejõest 
kuni Mõndavere külani ei kattuks. Täiendada seletuskirja selliselt, et oleks 
selge, et mööda Tapa-Pikasaare oosistut (s.h Rutka oos) kulgev tee Valgejõest 
kuni Mõndavere külani s.h RMK matkatee jääb ohualast välja.  

3. Miks on kavandatud Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala, kui 
läbiviidavate õppuste käigus võivad väärtuslikud ehitised saada oluliselt 
kahjustada või hävineda?  

Planeeringulahenduse alternatiivil (Lisa 3) on kavandatud Tapa vallas asuvasse 
Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala. Kultuurimälestiste riiklikusse 
registrisse on XX sajandi arhitektuuri osasse kantud „Rabasaare tööstusasula“ 
(nr 1181).  

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture&action=view&id=11
81  

Samas on leitav ka Muinsuskaitseameti poolt tellitud ekspertiishinnang, milles 
on märgitud järgmist: Asumis on arhitektuurselt väärtuslikud kõik algsed 
hooned (eh.1936-37). Üksikhoontele lisandub hoonete ansambliline väärtus 
ning asula planeeringuline väärtus, sest Rabasaare puhul on suures osas 
tegemist ühe inseneri poolt kavandatud ja lühikese aja jooksul ehitatud 
tervikliku tööstusasulaga.  

Teen ettepaneku mitte kavandada Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala 
ja mitte kajastada seda eriplaneeringu joonistel. 

4. Kas ja millal avaldatakse töö „Kaitseväe keskpolügooni ohuala piiritähistuse, 
RMK matkaradade ja vaatetorni ehitusprojekt“?  

Planeeringu dokumentide kohaselt käsitletakse selles töös mõju matkateedele 
ja nende kasutatavusele. 

8 Anija vald 12.10.2018 
nr 11-4/1283-1 

Anija Vallavalitsus teatab, et on tutvunud saadetud planeeringu dokumentidega ning 
Anija valla ja Kaitseväe keskpolügooni ühiste kokkupuutealadega. Praeguse lahenduse 
kohaselt on potentsiaal, et suletakse populaarne matka sihtpunkt - Jussi nõmmede 
piirkond ja Paukjärvest Jussi järvedeni (RMK matkarajad). Anija Vallavalitsuse 
seisukoht on, et käesolevas planeeringus tuleb näidata alternatiivne matkarada ja 
puhkekohad ohualast väljapoole.   

Nõustume, et Anija valla territooriumile jäävad Soodla harjutusvälja ühendusteed 
lahendatakse Soodla harjutusvälja eriplaneeringuga. 

Kiri, allkiri 
digitaalselt 

Ettepanek ei puuduta 
REP-i lahendust ja KSH-d.  
Võetud teadmiseks ja 
vastuskirjas seisukohti 
selgitatud. 

9 RMK 11.10.2018 nr 
3-1.1/2835  

Käesolevaga saadame Teile veidi hilinenult RMK poolsed tähelepanekud ja ettepanekud 
KSH aruande eelnõu osas:  

1. KSH aruande eelnõus on läbivalt mitmetes kohtades kastutatud mõistet lageraie, 
mille all tegelikult peetakse silmas planeeritavaid raadamistöid. Lageraie ja 
raadamine on metsaseaduse mõistes täiesti erinevad tegevused. Mõlema 

 1. Arvestatud 
2. Ei arvestata. Ptk-s 

5.4.1 on antud 
ülevaade kehtiva DP 
sisust. Käesoleva KSH 
aruandega ei saa 
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tegevuse puhul raiutakse mets põhimõtteliselt kogu ulatuses maha ja järgi jääb 
lage ala. Samas, teostatakse lageraiet metsa-alale uue metsapõlve rajamise 
eesmärgil, raadamise puhul on aga eesmärgiks maa-ala kasutamine muul 
eesmärgil kui metsa uuendamiseks. Teeme ettepaneku KSH aruande sõnastuse 
korrastamiseks eelkirjeldatust lähtuvalt ja raadamistegevuse puhul mitte 
kasutada mõistet lageraie.  

2. Punktis 5.4.1. on viidatud, et kehtiv Keskpolügooni detailplaneering kirjutab 
muuhulgas, riigikaitsemaal kasvavate metsade metsamajandusliku haldamise 
eesmärk on sõjaväeliste vajaduste rahuldamine. Juhime tähelepanu, et metsa 
majandamise eesmärk on ikkagi eelkõige metsakasvatuslik, et metsade tervislik 
seisund, mitmekesisus ja jätkusuutlikkus oleks tagatud pikemas perspektiivis. 
Loomulikult tuleb riigikaitsemaal lisaks nimetatule arvestada ka sõjaväeliste 
vajadustega, kuid see ei saa olla peamiseks metsamajanduslikuks eesmärgiks.  

3. Peatükis 9. on mitmes kohas viidatud, et raadamisaladele jääb ka hiljutisi 
lageraie alasid ning noorendikke, mille puhul ei saa rääkida bioloogilises mõistes 
olemasolevatest metsakooslustest. Juhime tähelepanu, et igasugune 
metsamaana kirjeldatud ala (s.h. lage või juba uuenenud) on käsitletav 
metsakooslusena ja igasugune metsamaa muul otstarbel kasutusse võtmine 
peaks olema käsitletav raadamisena.  

4. Punktis 11.2. on looduskaitse all olevate aladele ja Natura-aladele 
leevendusmeetmena nähtud ette puhveraladel kasvavas metsas lageraiete 
keelustamine ja edaspidine püsimetsana majandamine. RMK ei saa nõustuda 
selliste piirangute kehtestamisega. Valdavas osas Eesti metsades ei ole 
püsimetsa majandamise rakendamine võimalik, sest see ei anna tuleviku metsa 
osas soovitud tulemusi ning võib pikema perspektiivis viia puhveralade kaitse 
efektiivsuse olulise languseni. Samuti ei ole võimalik näiteks kuusikuid, kui 
tuuleheitele vastuvõtlikke metsi, ilma lageraiet tegemata uuendada. Teeme 
ettepaneku selliseid piiranguid mitte kehtestada. Vajalikud metsa majandamise 
võtted ja lahendused leitakse jooksvalt vastavalt konkreetsele kohapealsele 
olukorrale metsamajanduslike tööde planeerimise käigus. 

5. Punktis 11.5.10 lõigus „Metsa kaitse ja tuletõkkeribad“ on viidatud muuhulgas 
tuleohutuse seaduses tulenevatele riigimetsa majandaja kohustustele. Tulenevalt 
asjaolust, et RMK kui riigimetsa majandaja juurdepääs Kaitseväe keskpolügoonil 
kasvavale riigimetsale on oluliselt piiratud ja seetõttu ka seadusest tulenevate 

kohususte täitmine komplitseeritud, teeme ettepaneku antud seadusesätet 
planeeringus mitte käsitleda. 

muuta kehtiva 
planeeringu teksti 
sõnastust. 

3. Arvestatud. KSH 
aruande ptk 9 
sõnastust on 
täpsustatud.  

4. Ei arvestata. KSH 
aruande ptk 11.2 on 
lisatud täiendavad 
selgitused.  

5. Täiendatakse 
leevendusmeetmeid 
ja lisatakse, et nõuet 
saab täita koostöös 
kaitseväega. 

11 Priit Adler  21.10.2018  Soovin vastuseid seoses KSH-ga: 

1. Miks ei ole käsitletud muudetavat DP KSH-s, mis täna kehtib ja selle mõju 
Kuusalu valla ÜP-le?  

2. Miks pole käsitletud KSH-s vibratsiooni sh madalasagedusliku müra levikut, 

e-kiri  1. KSH aruandes on 
käsitletud kehtivaid 
planeeringuid. 
Vajalike väljaõppe-
tingimuste loomist ei 
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mis on paratamatult müraga kaasnev füüsikaline nähtus ja füüsiliselt tuntav 
maetud ürgorgudes harjutusalast kaugemal asuvates elamutes ja 
loomakasvatushoonetes? Samuti pole käsitletud maapinna geoloogiat müra 
sh vibratsiooni ning madalsagedusliku müra leviku leevendavaid meetmeid. 

3. Miks pole käsitletud mõju metsikutele noorloomadele nende imetamise ajal, 
loomade rändele, metsikute loomade innale ning populatsiooni säilimisele 
ning kuidas mõju leevendatakse või milliseid leevendavaid meetmeid selleks 
kavandatakse? 

4. KSH-s pole käsitletud häiringute leevendamist kohalike elanike ajalooliselt 
traditsioonilistel tähtpäevadel. 

toeta enam kehtiv 
detailplaneeringu 
lahendus, millest 
tulenevalt on 
koostamisel riigi 
eriplaneering.  

2. KSH aruannet 
täiendatakse vastava 
ülevaatega. 

3. KSH aruande ptk 
9.7.2 täiendatakse. 

4. Võetud teadmiseks. 
Tulenevalt väljaõppe-
tsüklist ja –vajadusest 
ei saa välistada, et 
mõned õppused ja 
harjutuspäevad 
langevad ka 
tähtpäevadele. 

 
Koostas:    Triin Lepland 
 
 


