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Meie 08.02.2018 nr 12-1/17/584

Seisukohtade küsimine

 
Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2016. a korraldusega nr 255 algatati Kaitseväe keskpolügooni riigi 
eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (https://www.riigiteataja.ee/akt
/323072016001). Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab Kaitseministeerium.
 
Vabariigi Valitsuse 3. märtsil 2017. a heaks kiidetud riigikaitse arengukava 2017–2026 näeb ette 
sõjalise kaitse arendamiseks kahe brigaadi täielikku väljaarendamist, soomusmanöövervõime 
suurendamist ja maakaitse tugevdamist. Arengukava eesmärkide täitmise toetamiseks on 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üks suund jätkata vajaliku taristu rajamisega (vt punkt 
1.8). Samu eesmärke toetavad Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2015. a korraldus nr 352 
„Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa 
andmine“ ja kaitseministri 22. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 122 kinnitatud Kaitseväe 
keskpolügooni arendusprogramm. Kaitseväe keskpolügoon peab muu hulgas tagama 
soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmiste läbiviimise koos toetusüksustega. Tugevdatud 
soomusjalaväe pataljoni lahingkoridori laiuseks on 4–5 km ja pikkuseks 10–15 km, mistõttu 
puuduvad mujal Eestis võimalused piisavalt suure ja maastikult sobiva harjutusvälja rajamiseks.
 
Riigi eriplaneeringu (REP) koostamise eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügooni 
(KVKP) arendusprogrammi elluviimiseks kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning 
lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Riigi 
eriplaneeringu koostamise käigus tehakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)*.   
 
REP-i koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 
1 alusel detailse lahenduse koostamisest.** KSH koostamine toimub planeerimisseaduse § 2 
lõike 3 ja § 45 alusel aruande koostamise etapist. 
 

Võimaldamaks KSH ekspertidel aruande koostamise algses etapis arvestada eri osapoolte 
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Võimaldamaks KSH ekspertidel aruande koostamise algses etapis arvestada eri osapoolte 
huvidega, saatsime 9. juunil 2017 kirja nr 12-1/17/2551 teatega, milles muu hulgas palusime 
esitada ettepanekud, millega arvestamist võikiste pidada oluliseks KSH koostamisel. 
Ettepanekud esitasid Maa-amet, Muinsuskaitseamet ja eraisik Alar Teras.
 
Käesoleva kirja eesmärk on anda Teile täiendav võimalus esitada oma ettepanekud, 
milliseid mõjusid tuleks KSH aruande koostamise käigus hinnata. 
 
Kuna Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH koostatakse planeerimisseaduse § 2 
lõike 3 ja § 45 alusel aruande etapist, mistõttu ei toimu eelnevalt KSH väljatöötamise kavatsuse 
koostamist ja menetlust, siis alljärgnevalt lähemalt KSH aruande metoodikast. 
 
Planeeringulahenduse väljatöötamise üheks põhimõtteks on, et kavandatav tegevus avaldaks 
tulevikus keskkonnale kokkuvõttes võimalikult väikest negatiivset mõju. 
 
Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate asjakohaste 
õigusaktide nõuetest. Mõjude olulisuse tuvastamisel lähtume eelkõige õigusaktides määratud 
normidest, nende puudumisel KSH ekspertide hinnangust. Peamised menetlust suunavad 
õigusaktid on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) ning 
planeerimisseadus (PlanS). KSH aruande koostamisel järgitakse KeHJS §-s 40 esitatud nõudeid, 
arvestades muu hulgas strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat 
territooriumi. 
 
Hindamise läbiviimisel kasutatakse Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjali „Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise käsiraamat“ ja teisi asjakohaseid metoodilisi juhendeid. Samuti võetakse 
keskkonnamõju hindamisel arvesse keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja 
üldtunnustatud hindamismetoodikat. 
 
Lähtudes REP-i eesmärgist ja käsitletavast maa-alast KSH aruande koostamise käigus:
1) analüüsitakse kavandatava tegevuse võimalikke lahendusi ning üldisemal tasandil maa-ala 
erinevaid kasutusvõimalusi, kuid ei vaadelda alternatiivseid asukohti väljaspool käsitlusala ***; 
2) hinnatakse REP-iga kavandatava tegevuse võimalikku olulist mõju planeeringuala 
looduskeskkonnale, keskkonnaseisundile ja elanikele ning võimaliku mõjuala ulatuses 
väljaspool planeeringuala sõltuvalt mõjuallikast ja mõjutatavatest keskkonnaelementidest;
3) eeldatavalt tekkivaid mõjusid hinnatakse vastavalt mõjude suurusele, kestvusele (lühi- ja 
pikaajalisus), mõjude iseloomule, kumulatiivsusele ning mõjude olulisusele.
 
KSH käigus:
• hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid, 
määratletakse mõjude ulatus; 
• selgitatakse välja kavandatava tegevuse võimalik müratase lähtudes Kaitseväe keskpolügooni 
kasutamise tõenäolisematest olukordadest (väljaõppe stsenaariumidest) ja hinnatakse selle 
võimalikku mõju ümbritsevale; 
• pööratakse tähelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse spetsiifikast 
tulenevatele probleemidele ja valdkondadele: asustuse paiknemine, mõju põhja- ja pinnaveele, 
inimese tervist mõjutavad tegurid (müra, õhusaaste, joogivee kvaliteet) jms; 
• hinnatakse mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, k.a 
looduskaitse- ja hoiualadele, taimestikule-loomastikule, rohevõrgustikule ja vääriselupaikadele;

• antakse soovitused võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks 
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• antakse soovitused võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks 
-  ettepanekud projekteerimisele, leevendusmeetmed võimalike mõjude vähendamiseks 
ehitamisel ja hilisemal harjutusvälja kasutamisel;
• hinnatakse võimalikke koosmõjusid.
 
 
Kõik planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid on leitavad 
Kaitseministeeriumi kodulehelt: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused
/planeeringud. 
 
 
Ootame asutuste seisukohti Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande koostamiseks hiljemalt 08.03.2018.
 
 
* Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2016. a korraldus nr 255  (https://www.riigiteataja.ee/akt/323072016001).
** Kui maakonnaplaneering on koostatud enne ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 
jõustumist kehtinud planeerimisseaduse alusel ja selles on tehtud ehitise asukoha eelvalik või asukohavalik enne 
käesoleva seaduse jõustumist kehtinud planeerimisseaduse §-de 292 ja 34 alusel, siis võib maakonnaplaneeringu 
teema- või osaplaneeringu põhjal koostada planeerimisseaduses ettenähtud riigi eriplaneeringu, alustades 
detailsema lahenduse menetlusest. 
*** Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lg 1 
alusel detailse lahenduse koostamisest. Kaitseväe keskpolügoonile otsiti sobivat asukohta aastatel 1996-1997, mille 
tulemusena kinnitati keskpolügooni võimalik asukoht tänastes piirides 1998 aastal kehtestatud Harju 
maakonnaplaneeringus (http://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering). 
 
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Kusti Salm
Kaitseinvesteeringute osakonna juhataja

 
  
  

Tuuli Vors 717 0165
tuuli.vors@kaitseministeerium.ee 
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Vastavalt nimekirjale
 

 

 09.06.2017 nr 12-1/17/2551

 
 

Teade

 
 
Käeolevaga informeerime, et Kaitseministeerium on alustanud Kaitseväe keskpolügooni 
arendusprogrammi elluviimiseks kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse 
määramiseks ning muude planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete 
lahendamiseks riigi eriplaneeringu koostamist. Riigi eriplaneeringule viiakse läbi 
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu koostamist ja mõjude hindamise 
läbiviimist korraldab Kaitseministeerium.
 
Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati 
Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255 (https://www.riigiteataja.ee/akt
/323072016001). 
 
Kaitseväe keskpolügooni asukoha eelvalik on tehtud kehtivas Harju maakonnaplaneeringus (
http://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering). Riigi eriplaneeringu koostamist alustame 
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lg 1 alusel detailse lahenduse 
koostamisest. Ühtlasi juhime tähelepanu, et alustame KSH koostamist planeerimisseaduse § 2 lg 
3 ja § 45 alusel aruande koostamise etapist. 
 
Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu koostamisel on aluseks arendusprogramm, mille on 
kinnitanud kaitseminister 22.03.2016 käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ (
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud ). 
 
Vabariigi Valitsuse 03.03.2017 heaks kiidetud riigikaitse arengukava 2017–2026 näeb ette 
sõjalise kaitse arendamiseks kahe brigaadi   täielikku väljaarendamist, soomusmanöövervõime 
suurendamist ja   maakaitse tugevdamist. Et toetada arengukava eesmärkide täitmist, on 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üks suund jätkata harjutusväljade arendamist ja tagada 
nimetatud üksustele vajalikud väljaõppetingimused. Samu eesmärke toetavad Vabariigi 
Valitsuse 27.08.2015 korraldus nr 352 „Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas 
alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine“ ja kaitseministri 22.03.2016 käskkirjaga nr 
122 kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogramm. Kaitseväe keskpolügoon peab 
muuhulgas tagama soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmiste läbiviimise koos erinevate 

https://www.riigiteataja.ee/akt/323072016001
https://www.riigiteataja.ee/akt/323072016001
http://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
http://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud
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toetusüksustega ning tugevdatud soomusjalaväe pataljoni lahingkoridori laiuseks on 4–5 km ja 
pikkuseks 10–15 km, mistõttu puuduvad mujal Eestis võimalused piisavalt suure sobiva 
pinnasega harjutusvälja rajamiseks.
 
Kõik planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid on leitavad 
Kaitseministeeriumi kodulehelt: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused
/planeeringud. 
 
Kui Teil on planeeringu kohta küsimusi, siis palun pöörduda kaitseinvesteeringute osakonna 
keskkonna ja planeerimise nõuniku Tuuli Vors’i poole (717 0165, tuuli.
vors@kaitseministeerium.ee) 
 
Teie arvamusi, millega arvestamist töö alustamisel peate oluliseks, ootame 3. juulini 2017. a.
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Tsahkna
Minister

 
  
  

 
   

 

Tuuli Vors 717 0165
tuuli.vors@kaitseministeerium.ee
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Kusti Salm 

juhataja 

Kaitseinvesteeringute osakond 

Kaitseministeerium 

kantselei@kaitseministeerium.ee 

Teie 08.02.2018 nr 12-1/17/584/2016050707 

 

Meie 21.02.2018 nr 6-5/18/2030-2 

 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringust ja 

keskkonnamõju strateegilisest hindamisest 

Austatud Kusti Salm 

 

 

Andsite Keskkonnaametile veelkord võimaluse esitada ettepanekuid, milliseid mõjusid tuleks 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

koostamise käigus hinnata. 

 

Keskkonnaamet tutvus esitatud materjalidega. 

 

Keskkonnaamet ei esita täiendavaid ettepanekuid Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Rein Urman 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Põhja regioon 

 

 

Ester Pindmaa 384 8744 

ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee 
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Kusti Salm 

Kaitseministeerium  

Sakala 1 

15094 Tallinn  

Harju maakond 

 

 

 

 

Vastus seisukoha küsimisele 

 

 

Austatud hr Salm 

 

 

Lennuametil ei ole ettepanekuid selles osas, milliseid mõjusid tuleks keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruande koostamise käigus täiendavalt hinnata.  

 

Omalt poolt soovime tähelepanu juhtida sellele, et seoses relvadest laskmisega on 

kirjeldatud piirkonda loodud ohuala EED14. Kaitseministeeriumil tuleb analüüsida, kas 

edaspidi planeeritav tegevus mahub olemasolevasse ohualasse või mitte. Analüüsi 

tulemusest palume Lennuametit teavitada. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Kristjan Telve 

peadirektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kea Toi   

610 3563 

Kea.Toi@ecaa.ee 

Teie  08.02.2018 nr 12-1/17/584 

Meie 14.02.2018 nr 4.9-1/18/650-2 
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Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering 

 
 
Teavitasite Maa-ametit kirjaga 09.06.2017 nr 12-1/17/2551, et Kaitseministeerium on alustanud 

Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks kavandatavate riigikaitseliste ehitiste 

ehitusõiguse määramiseks ning muude planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste 

ülesannete lahendamiseks riigi eriplaneeringu koostamist. Riigi eriplaneeringule viiakse läbi 

keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH). Planeeringu koostamist ja mõjude 

hindamise läbiviimist korraldab Kaitseministeerium. Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja 

KSH koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255.  

 

Kaitseväe keskpolügooni asukoha eelvalik on tehtud kehtivas Harju maakonnaplaneeringus ja 

keskpolügoon on kujutatud ka koostatavas Harju maakonnaplaneeringus, mille Harju maavanem 

võttis vastu  29.06.2016 korraldusega 1625-k (http://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering).  

 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile 

kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 

lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi 

elluviimiseks. Kõik planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid 

olid leitavad Kaitseministeeriumi kodulehelt: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-

tegevused/planeeringud. Maa-amet, tutvunud edastatud materjalidega, märgib järgmist. 

 

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 44 lõike 1 kohaselt koostatakse riigi eriplaneeringu detailne 

lahendus koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailne lahendus 

käsitleb. PlanS § 48 lõike 1 kohaselt esitatakse riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks kõnealuse seaduse § 44 

lõikes 1 nimetatud asutustele. 

 

Kaitseväe keskpolügooni territooriumil asub täielikult või osaliselt Ohepalu turbamaardla 

(keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0241), Pakasjärve turbamaardla 

(keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0251), Palaoja liivamaardla 

(keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0598), Kalajärve liivamaardla  

(keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0656) ning 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). 

   

Kaitseministeerium 

kantselei@kaitseministeerium.ee 

 

  

 

 

 

Teie 09.06.2017 nr 12-1/17/2551 

 

Meie 26.06.2017 nr 6-3/17/10502-2 
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Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 15 lõike 7 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub maardla 

või selle osa, kooskõlastatakse maakonnaplaneering, üldplaneering, detailplaneering ja riigi või 

kohaliku omavalitsuse eriplaneering planeerimisseaduses sätestatud korras 

Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutusega. 

Keskkonnaminister on oma 26.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/108 andnud Maa-ametile volituse 

kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid, detailplaneeringuid ja riigi või kohaliku 

omavalitsuse eriplaneeringuid planeerimisseaduses sätestatud korras, kui planeeritav maa-ala asub 

keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.  

 

Selleks, et edaspidises planeerimisprotsessis oleks võimalik arvestada keskkonnaregistri maardlate 

nimistus olevate maardlatega, palume riigi eriplaneeringu jooniste koostamisel kasutada 

keskkonnaregistris arvelolevate maardlate piire. Maa-amet edastas 16.05.2017 kirjaga nr 9-

4/17/8902-2 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele keskpolügooni piirkonnas asuvate maardlate, 

mäeeraldiste ja uuringualade piirid.  

 

MaaPS § 14 lõike 2 kohaselt võib ministri volitatud asutus lubada maapõue seisundit ja kasutamist 

mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavara 

kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda või halvendab 

maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegevus ei ole püsiva iseloomuga või 

halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat 

olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitise, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või 

ehitusseadustiku tähenduses riigikaitselise ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku 

alternatiivset asukohta. 

 

Palume planeeringu ja KSH koostamisel arvestada MaaPS § 16 sätetega, mille kohaselt tuleb 

maavara kaevandada ning muul alusel looduslikust seisundist eemaldada ja kasutada 

majanduslikult võimalikult otstarbekalt ja säästlikult. 

 

Palume enne PlanS § 49 kohast vastuvõtmist edastada riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu dokumentatsioon Maa-ametile 

kooskõlastamiseks. Maa-amet aktsepteerib planeeringutoimikute ja juurde kuuluvate 

menetlusdokumentide edastamist ka digitaalselt aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui 

planeeringumaterjalid on saadaval interneti kaudu, siis ei pea dokumentide faile esitama ja piisab 

kaaskirjas märgitud dokumentide veebi- või serveriaadressist. 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tambet Tiits 
peadirektor 

 

 

 

 

Mare Laan 
665 0639 mare.laan@maaamet.ee 
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EV Kaitseministeerium 

 

info@keskkonnaamet.ee 

 

Teie  08.02.2018   nr 12-

1/17/584/2016050707  

 
Meie  12.02.2018  nr 15-5/18/6628-2 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering 

 

Olete küsinud ettepanekuid täiendavate mõjude hindamiseks keskpolügooni KSH aruande 

koostamiseks. 

 

Maanteeamet oma 10.06.2015 kirjaga nr 2-1/15-00052/024 ja 27.06.2016 kirjaga nr 15-2/16-

00033/077 on esitanud omapoolsed ettepanekud, millede täiendamiseks käesoleval hetkel 

vajadus puudub. 

 

Vajadusel esitab Maanteeamet ettepanekud KSH aruande eelnõule. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Villu Lükk 

keskkonnatalituse juhataja 

 

Rein Kallas 

6119377  Rein.Kallas@mnt.ee 

http://www.mnt.ee/
mailto:info@mnt.ee
mailto:maantee@mnt.ee
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Harju 11 

15072  Tallinn 

Heli.Just@mkm.ee 

Teie  10.06.2016 nr 16-00013/010 

 
Meie 27.06.16 nr 15-2/16-00033/077 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strategilise hindamise 

algatamise eelnõu 

Maanteeametile on edastanud arvamuse andmiseks „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu 

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ eelnõu. 

Eelnõu eesmärk on koostada Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailne lahendus, et 

määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning 

lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud 1 ülesanded, mis on vajalikud 

KVKP arendusprogrammi elluviimiseks.  

Võttes aluseks planeerimisseaduse (PlanS), ehitusseadustiku (EhS) ning Maanteeameti 

põhimääruse, esitab Maanteeamet planeeringu algatamise eelnõu osas järgmised esialgsed 

ettepanekud:  

 

1.  Haarata planeeringualasse riigiteed 1 Tallinn-Narva ja 15123 Tapa-Lehtse-Jäneda 

ulatuses, mis võimaldab planeeringus lahendada planeeritavate KVKP I ja II kategooria 

teede ohutud ristumised ja külgnemised riigiteedega (aeglustus- ja kiirendusrajad, 

ristumiskohtade tüübid jms) 

2. Planeeringus käsitleda kõiki planeeringualal olevaid ja sellega külgnevaid riigiteid ning 

nende kaitsevööndeid EhS § 71 alusel. Seletuskirjas ja joonistel kasutada riikliku 

teeregistri (http://teeregister.ee/) põhiseid teede nimetusi ning numbreid. 

3. Riigiteede kaitsevööndis arvestada EhS § 70 ja § 72 alusel kehtestatud piirangutega. 

Vastavalt EhS § 70 lg 3 võib ehitiste kavandamisel kaitsevööndis kehtivatest piirangutest 

kõrvale kalduda ainult Maanteeameti nõusolekul, kui kavandatu ei ohusta ehitist 

(riigiteed) või selle korrakohast kasutamist. 

4. Palume planeeringus täpsustada ja vajadusel lahendada keskpolügooni ja Tapa kaitseväe 

linnaku ühendus. 

 

Maanteeamet esitab omapoolsed ettepanekud ja seisukohad planeeringu koostamise käigus ja 

KSH programmi või aruande eelnõule.  
 

Lugupidamisega 

 

 

 



2 (2) 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Marten Leiten 
planeeringute menetlemise talituse juhataja 
 

 

Lisa: Lisa 3 KVKP_AP_20151020_teed 

 

 

Merike Joonsaar 611 9375 

Merike.Joonsaar@mnt.ee 
 



ú
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Militaargeograafiagrupp 2015

µ

Legend
Kaitseväe keskpolügooni välispiir
I kategooria tee
II kategooria tee
Liikumisteed soomustehnikale

ú Sillad 1:60 000

Lisa 3. KVKP teed
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Hr Kusti Salm 

Kaitseministeerium     Teie 08.02.2018 nr 12-1/17/584 

kantselei@kaitseministeerium.ee    Meie 08.03.2018 nr 1.1-7/1634-3 

 

 

Täiendavate seisukohtade esitamine 

 

 

Muinsuskaitseamet on saatnud oma esialgsed seisukohad Kaitseväe keskpolügooni riigi 

eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta 28.06.2017 kirjas nr 1.1-7/1634. 

 

Keskkonnamõjude hindamise käigus on vastavalt Muinsuskaitseameti soovitustele teostatud 

Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonna poolt Kaitseväe 

keskpolügooni arheoloogiline kaardianalüüs, mille tulemuste kokkuvõte on toodud lühidalt 

allpool: 

 

1. Andmete analüüsi tulemusena sai arhiiviallikatele, toponüümidele, talunimedele ja 

topograafiale ning mullastikule tuginedes kaardil tähistada 35 kohta või piirkonda, kus 

on potentsiaali muististe olemasoluks. Esindatud on eritüübilised ja eriaegsed muistised, 

nt kolm linnamäge või pelgupaika (rauaaeg, keskaeg?), neli matmispaika, 15 asulakohta 

(pigem kiviaeg), kuus rauatootmiskohta (rauaaeg, keskaeg?), kolm lubja- ja 

tõrvaajamispaika (uusaeg) jm. Lokaliseerimise täpsus varieerub olenevalt teadete 

konkreetsusest, kohtade eristumisest maastikul jne (vt lisa 1). Samuti varieerub kohtade 

säilivus. Keskpolügooni kirde- ja keskossa märgitud kohad on suurema tõenäosusega 

kahjustatud või hävinud, edelaosa alad on 20. sajandi maastikku muutvatest tegevustest 

pigem vähe häiritud. 

2. Oletatavate muististe olemasolu ja nende säilivuse kindlaks tegemiseks tuleb enne neil 

aladel toimuvaid pinnase- ja ehitustöid teostada edasised arheoloogilised eeluuringud. 

Objektid peab maastikul üle vaatama, et hinnata vajalike uuringute ulatust. 

Potentsiaalsete 

3. muististe tuvastamiseks tuleb seejärel kaevata prooviauke ja (eelkõige 

rauasulatuskohtade leidmiseks) kasutada metallidetektorit. 

 

Keskpolügooni rajamisel ja kasutamisel tuleb maksimaalselt püüda välja selgitatud 

arheoloogiapärandit säilitada, kuid kohtades, kus muististe säilimist pole võimalik tagada, tuleb 

läbi viia vajalikud arheoloogilised väljakaevamised. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Peeter Nork 

Järelevalveosakonna juhataja 

mailto:kantselei@kaitseministeerium.ee
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Kaitseministeerium 

Kantselei@kaitseministeerium.ee    Teie: 9.06.2017 nr 12-1/17/2551

        Meie: 28.06.2017 nr 1.1-7/1634

   

 

Riigi eriplaneeringu algatamine Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi 

elluviimiseks 

Teavitasite, et kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi ellu viimiseks on otsustatud 

algatada riigi eriplaneering, mille käigus viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline 

hindamine. 

Maastikku muutvate objektide rajamisel tuleb muu hulgas silmas pidada ka mõju 

kultuuripärandile ja selle säilimise tagamisele nii ehitustööde käigus kui ka hiljem polügooni 

kasutamise ajal. Lisaks Kultuurimälestiste riiklikus registris olevatele kultuurimälestistele tuleb 

arvesse võtta ka veel seni avastamata arheoloogiapärandit.  

Eelkõige tuleb lähtuda riikliku kaitse all olevatest kultuurimälestistest ja nende 

kaitsevöönditest. Mälestised näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist 

mitmekihilisust, mistõttu tuleb planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning 

arvestada avalike huvidega. Mälestiste nimekiri on kättesaadav Kultuurimälestiste riiklikus 

registris, millel on olemas ristkasutus Maa-ameti põhikaardiga (vt www.register.muinas.ee). 

Mälestised on nähtaval Maa-ameti põhikaardil kultuurimälestiste kihil. Vastavalt 

Muinsuskaitseseaduse § 25 lg 3 on kinnismälestiste kaitsevöönd 50 m laiune maa-ala mälestise 

väliskontuurist juhul, kui ei ole määratud teisiti. Mälestisel ja mälestise kaitsevööndis 

kehtivad muinsuskaitseseadusest (§ 24 ja § 25) tulenevad kitsendused.  

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise 

korralduse juurde on lisatud planeeringuala asukoht ja piir. Esitatud planeeringuala piirides 

kultuurimälestisi ei paikne. 

Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja 

vajadusele hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 

- võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Piirkondi, kus arheoloogiamälestiste 

kontsentratsioon on eriti suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku keskkonna säilitamisega 

ning asjaoluga, et muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib olla veel leidmata 

kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste rühmale sobilik 

keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik. 

Muinsuskaitseamet peab väga oluliseks, et kaitseväe keskpolügooni arendamiseks 

keskkonna mõju hindamise käigus viidaks sarnaselt raudteeprojektile Rail Baltic läbi 

arheoloogiline maastiku-uuring. Nimelt võib kaeve- ja ehitustööde käigus varasemale 

inimtegevusele sobilikelt maastikelt välja tulla kultuuriväärtusega leide või arheoloogilist 

kultuurkihti. Arheoloogiamälestise tunnustele vastavate objektide – asulakohtade, 

matmispaikade (kivikalmed, maa-alused kalmistud), majandustegevusega seotud kohtade 

(muistsed põllud, rauasulatuskohad jne), kultuskohtade jne leidmine võib hiljem oluliselt 

mõjutada ehitustööde läbiviimisist ja polügooni kasutamist (Muinsuskaitseseadus § 44). 

mailto:Kantselei@
http://www.register.muinas.ee/


 
 

 

Arheoloogilise uuringu käigus tuleb esmalt koondada kokku teave arheoloogilistest 

arhiiviallikatest ning kaardistada potentsiaalsed arheoloogiapärandirikkad piirkonnad. 

Seejärel tuleb läbi viia uuringu välitöö osa, mille käigus kontrollitakse kameraaltöödel 

kogutud teavet. Välitööde tulemusena võidakse leida ka uusi objekte.  

Keskpolügooni rajamisel ja kasutamisel tuleb maksimaalselt püüda välja selgitatud 

arheoloogiapärandit säilitada, kuid kohtades, kus muististe säilimist pole võimalik tagada, 

tuleb läbi viia vajalikud arheoloogilised väljakaevamised. 

- olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad. Oluliseks tuleb pidada väärtusliku 

miljööga külade krundi suurusi, hoonestuse ja kujundamise elemente, struktuure ja 

maakasutust. Uut hoonestust ja maakasutust tuleb sobitada vanaga olemasolevaid väärtusi 

rikkumata. Väärtuslikud on piirkonnad, kus on alles enamus eestiaegseid talukohti ja 

algupäraselt säilinud taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asustusstruktuur ja teedevõrk, 

traditsiooniline maakasutus. 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamise korralduse juurde lisatud planeeringuala piiri kohaselt jääb Rabassaare 

tööstusasula planeeringu piiridest välja. Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu 

koostamisel on aluseks aga Kaitseväe keskpolügooni arendusprogramm, mille järgi 

kavandatakse Rabassaare külasse linnavõitlusala. Rabassaare tööstusasula ei ole riiklik 

mälestis, kuid tegu on ajalooliselt väärtusliku ja tervikliku asulaga, mis on peale 

turbatööstuse sulgemist paraku praktiliselt tühjaks jäänud. Asula hoonestust on 

dokumenteeritud 2012. aastal: http://register.muinas.ee/file/architecture/1181.pdf   

Linnavõitlusalana miljööväärtusliku hoonestuse häving kiireneb. Kuigi Rabasaare on seni 

tundunud asulana perspektiivitu, on märgata, et tööstushoonet (KÜ 40002:001:0216) on 

remonditud ning ühes elamutest veel elatakse. Seega võib asula maha kandmine olla 

ennatlik ja loomulikule hävingule linnavõitlustega kaasaaitamine mittesoovitav. Nimetatud 

ala ei ole püsivalt linnalahingute alaks muutmiseks sobiv ja selle asemel tasub kaaluda 

olemasoleva hoonestuse kohandamist Kaitseväe elamuteks, laoruumideks jms.  

Asula hoonestus dokumenteeriti Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise 

projekti raames, mis algas 2007. aastal Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti 

eestvõttel eesmärgiga kaardistada ning korralda arhitektuuripärandi kaitset. Arvestada tuleb 

inventeerimise aruandes tähelepanu juhitud ehitistele, mis vajavad riikliku kaitse alla 

võtmist, Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist või omavalitsuste poolset kaitset. 

- erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus; ajalooliselt 

väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja nende 

säilimiseks vajalike tingimuste seadmine. Alale jääb palju pärandkultuuri objekte, mis 

omavad väärtust kohalikus asustus- ja kultuuriajaloos. Objektid on nähtavad Maa-ameti 

pärandkultuuri objektide kaardikihil. 

- maastikupilt, sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride 

määratlemine. Ajaloolise väärtusega on maastikumuster, kus võib leida muinasaegseid, 

mõisaaegseid, taluaegseid ja kolhoosiaegseid maastikke, kiviaedasid, varemeid, alleesid 

jms. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kais Matteus 

restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja 

kais.matteus@muinas.ee, 5343 7741 

http://register.muinas.ee/file/architecture/1181.pdf
mailto:kais.matteus@muinas.ee
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 ASUTUSESISESEKS 

KASUTAMISEKS 

Märge tehtud:  

Kehtib kuni:  

Alus:  

Teabevaldaja: Päästeamet 

 

Kusti Salm 

Kaitseministeerium  

info@kmin.ee 

Teie: 08.02.2018 nr 12-
1/17/584/2016050707 
 
Meie: 05.03.2018 nr 1.2-2.1/2471-2 

Seisukohtade esitamine 

 

 

Austatud Kusti Salm 

 

 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu KSH koostamise käigus hinnatakse ühe punktina 

kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid ning määratletakse 

mõjude ulatus. Seoses sellega teeb Päästeamet ettepaneku hinnata kaitseväe keskpolügooni 

eriplaneeringu KSH käigus polügoonil tekkida võivate maastikutulekahjude mõjude ulatus ning 

oht ümbruskonna elanikele. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ailar Holzmann 

Keskuse juht 

Ida päästekeskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart Suursu 

+372 3222709 

mart.suursu@rescue.ee 
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Kusti Salm      Teie: 08.02.2018 nr 12-1/17/584 

Kaitseinvesteeringute osakonna juhataja   Meie: 05.03.2018 nr 1.3-7/ 1120 

Kaitseministeerium 

info@kaitseministeerium.ee  

 

 

 

 

Seisukohtade küsimine Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 

hindamise (KSH) aruande koostamise jaoks 

 

Edastasite Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu ja KSH-ga seotud materjalid ettepanekute 

esitamiseks mõjude osas, mida tuleks KSH aruande koostamise käigus hinnata. Terviseamet on tutvunud 

materjalidega ja praeguses etapis ei ole ametil täiendavaid ettepanekuid, kuid soovime olla kaasatud ka 

edaspidi antud KSH protsessis.  

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jelena Tomasova 

Peadirektori asetäitja tervisekaitse alal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Aidla kristina.aidla@terviseamet.ee  
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       HARJU MAAKOND
            ANIJA VALLAVALITSUS

Kaitseministeerium
Sakala 1                                                              Teie: 08.02.2018 nr 12-1/17/584    
15094 Tallinn                                                       Meie: 08.03.2018 nr 15-3/231-1
kantselei@kaitseministeerium.ee

Seisukohtade küsimine seoses Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamisega

Kaitseministeerium on 08.02.2018 kirjaga nr 12-1/17/584 edastanud Anija Vallavalitsusele Kaitseväe
keskpolügooni riigi eriplaneeringu ja  koostatava  keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus
hinnatavate  keskkonnamõjude  detailsemaks  prognoosimiseks  võimaluse  täiendavate  ettepanekute
esitamiseks.

Anija Vallavalitsusel ei ole koostatavas KSH aruandes hinnatavate  keskkonnamõjude loetelu osas
täiendavaid ettepanekuid. 

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Riivo Noor
Abivallavanem

Astrid Promet
619 9022
astrid.promet@anija.ee

________________________________________________________________________________________________
F. R. Kreutzwaldi tn 6                Telefon: 619 9000            Konto EE391010002018897002
74307 Kehra linn              Faks: 619 9025 SEB Pank
Reg nr 75018816                 E-post: anija@anija.ee                 Konto EE922200001120120102

Swedbank

mailto:anija@anija.ee
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KORRALDUS 

 

Kuusalu                   08. märts 2018 nr 119 

 

 

Seisukoha andmine Kaitseväe keskpolügooni 

riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise  

hindamise aruande koostamise kohta 

 

Kaitseministeerium on pöördunud Kuusalu Vallavalitsuse poole seisukoha küsimiseks 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(KSH) aruande koostamise kohta (09.02.2018 nr 9-8/493).  

Riigi eriplaneeringu  koostamise eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügooni 

arendusprogrammi elluviimiseks kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus 

ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 lõikes 1 nimetatud asjakohased 

ülesanded. Riigi eriplaneeringu koostamise käigus koostatakse ka keskkonnamõju 

strateegiline hindamine, mille käigus hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid 

võimalikke olulisi keskkonnamõjusid, muuhulgas müra, õhusaastet, mõju põhja- ja 

pinnaveele, kaitstavatele loodusobjektidele, Natura 2000 võrgustiku alale ning 

määratletakse nende mõjude ulatus ja antakse soovitused võimalike negatiivsete 

mõjude vältimiseks ja leevendamiseks. 

Kuusalu Vallavalitsus, võtnud aluseks eeltoodu, annab järgmise 

 

korralduse: 

 

1. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruande koostamisel arvestada järgnevate ettepanekutega: 

1.1 Teede ja harjutusväljakute rajamise puhul arvestada maksimaalselt 

olemasoleva loodusega, st tiheda metsaga aladele võimalusel 

lagedaid teekoridore ja suuri väljakuid mitte rajada. 

1.2 Arvestada kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringust tuleneva 

nõudega, mille kohaselt  kõik lehtpuud (üksikud või gruppidena), 

mille rinnasdiameeter on üle 38 cm, on olulise tähtsusega 

põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb kooskõlastada Kuusalu 

Vallavalitsusega. 

1.3 Teha teave õppuste kohta kergemini internetis leitavaks ning 

reaalajas jälgitavaks. Märgistada keskpolügooni ala piirkonnas 

liikujale arusaadavalt ning lisada märgistusele ka viide 

veebiaadressile, kus info õppuste kohta kättesaadav on.  

1.4 Kavandatava tegevuse võimaliku mürataseme hindamisel võtta 

arvesse võimalikku mõju polügooni alale lähimatele paiknevatele  

asustatud aladele. 



1.5 Täpsustada, kuhu kavandatakse keskpolügooni juurdepääsuteed 

ning meetmed nende teede korrashoiuks. Kasutada 

juurdepääsuteedeks riigimaanteid, mitte külateid. 

1.6 Metsatulekahjude ohu miinimumini viimiseks näha ette tuleohutuse 

vähendamise/ennetamise meetmed. 

2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Kuusalu Vallavalitsusele vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates 

korraldusest teadasaamise päevast või päevast, mil oleks pidanud korraldusest 

teada saama, või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kirtsi                    (allkirjastatud digitaalselt/) 

vallavanem                                         Maire Link 

                                                                                               vallasekretär 
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Kusti Salm  

Kaitseministeerium 

Sakala 1 

15094, Tallinn 

kantselei@kaitseministeerium.ee 

 

 

 

Tapa Vallavalitsuse täiendav arvamus  

Vabariigi Valitsuse korraldusele 

„Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamine“  

Teie:  08.02.2018  nr 12-1/17/584  

 

Meie: 15.03.2018 nr 6-4/18/490-3 

 

 

Tapa Vallavalitsuses on läbi arutatud Kaitseministeeriumi 08.02.2018 kiri nr 12-1/17/584, 

millega kohalikule omavalitsusele antakse täiendav võimalus esitada oma ettepanekud Kaitseväe 

keskpolügooni keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks ja avaldab oma 

arvamuse. 

 

Tapa Vallavalitsusel puuduvad vastuväited kõnealuse dokumendiga seoses ning kohalik 

omavalitsus peab positiivseks Kaitseväe Keskpolügooni keskkonnasäästlikku edasiarendamist 

eesmärgiga tagada ajateenijate ja reservväelaste sõjaline väljaõpe ning alaline kaitsevalmidus. 

 

Seejuures juhib Tapa Vallavalitsus Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe tähelepanu asjaolule, et on 

esinenud juhtumeid, kus Eesti Kaitseväe ja liitlaste militaartehnika liikumisel polügoonile ja 

tagasi on kahjustatud Tapa vallale kuuluvaid teid ja eraomanike metsa- ja põllumaid ning nende 

taastamisega ei ole oldud õigeaegselt ja piisavalt korrektsed. 

Seepärast, eesmärgiga kaitsta Tapa valla ja vallakodanike huvisid, peab Tapa Vallavalitsus 

möödapääsmatuks, et Kaitsevägi kooskõlastab alati rasketehnika liikumise ja liikluskorralduse 

Tapa valla teedel. Juhul, kui Kaitseväe rasketehnika liikumine kahjustab Tapa valla teid või 

maaomanike maaüksusi, tuleb kahjustused likvideerida või hüvitada nii kiiresti kui võimalik. 

 

Samuti peab KSH aruande koostamise käigus üheks põhimõtteks olema, et kavandatav tegevus 

avaldaks tulevikus keskkonnale kokkuvõttes võimalikult väikest negatiivset mõju. Oluline on, et 

hinnataks kavandatava tegevuse võimalikku olulist mõju planeeringuala looduskeskkonnale, 

keskkonnaseisundile ja elanikele ning võimaliku mõjuala ulatuses väljaspool planeeringuala 

sõltuvalt mõjuallikast ja mõjutatavatest keskkonnaelementidest. 

Peame tähtsaks, et pöörataks tähelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse 

spetsiifikast tulenevatele probleemidele ja valdkondadele: asustuse paiknemine, mõju põhja- ja 

pinnaveele, inimese tervist mõjutavad tegurid (müra, õhusaaste, joogivee kvaliteet). 

 

Tapa valla esindajaks keskkonnaküsimustes on vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Mailis Alling; 

322 9665; mailis.alling@tapa.ee. 

mailto:vallavalitsus@tapa.ee
http://www.tapa.ee/
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Tapa valla esindajaks Kaitseväe rasketehnika liikluse korraldamisel ja kasutatud teede seisundi 

hindamisel on vallavalitsuse teede- ja liiklusspetsialist Jaanus Annus; 322 9674; 

jaanus.annus@tapa.ee. 

Tapa valla esindajaks maakorralduslikes küsimustes on vallavalitsuse maakorraldaja Gerli Sveta 

Pajupuu; 322 9672; gerli.pajupuu@tapa.ee. 

Tapa valla esindajaks planeeringualastes küsimustes on abivallavanem Riho Tell;  514 3750; 

riho.tell@tapa.ee. 

 

Palun Kaitseministeeriumil või Kaitseväel määrata teiepoolsed vastutavad isikud ning 

informeerida sellest Tapa Vallavalitsust. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Alari Kirt 

vallavanem 

 

 

 

 

 

 

 

Mailis Alling  322 9665 

mailis.alling@tapa.ee 
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Kaitseministeerium 

Sakala 1 

15094 Tallinn         06. märts 2018 

 

 

Ettepanekud, 

milliseid mõjusid tuleks Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu KSH aruande koostamise 

käigus hinnata 

 

 

Ettepaneku esitaja:  Alar Teras  

Roheline 10-18 

45107 Tapa 

alar.teras@gmail.com 

tel 5255714 

 

 

Mööda Kaitseväe keskpolügooni ohuala idapoolset piiri (Tapa-Pikasaare oosistu (Rutka oos), 

mida Tapal nimetatakse Rutka mägedeks) kavandatakse RMK uut matkateed Penijõe-

Aegviidu-Kauksi. Matkatee on EV100 kingitus. 

 

Neeruti linnamäe juurde on välja pandud infotahvel, millel on kujutatud RMK uut matkateed. 

Skeemilt on näha, et uus matkatee läbib ka Rutka mägesid. 

 

Seega tuleb hinnata keskpolügooni ja selle ohuala ning kaasnevate piirangute mõju RMK 

matkateele ja seal liikuvatele matkajatele. 

 

 

Lugupidamisega 

 

digiallkiri 

 

Alar Teras 

triin.lepland
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Kaitseministeerium 

Sakala 1 

15094 Tallinn         28. juuni 2017 

 

 

Arvamus  

millega arvestamist Kaitseväe keskpolügooni  

eriplaneeringu koostamise alustamisel peetakse oluliseks 

 

 

Arvamuse esitaja:  Alar Teras  

Roheline 10-18 

45107 Tapa 

alar.teras@gmail.com 

tel 5255714 

 

 

Vabariigi Valitsus võttis 27.08.2015 vastu korralduse nr 352 „Kaitseväe keskpolügooni 

ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine“.  

 

Korralduse eelnõu valmistas ette Kaitseministeerium. 

 

Korraldusega kehtestati praegusest Kaitseväe keskpolügoonist läände, lõunasse ja idasse 

jäävatele aladele ohualad. Ohualad ulatuvad Tapa vallas Patika, Läste, Rabasaare ja Tõõrakõrve 

küladesse.  

 

Ohualasse keskpolügoonist ida pool jääb ka suures osas Tapa-Pikasaare oosistu (Rutka oos), 

mida Tapal nimetatakse Rutka mägedeks. Ohuala idapoolne piir on tõmmatud mööda Rutka 

mägesid kulgevale teele. Rutka mäed asuvad Tapa linnast põhja pool ca 1,5 km kaugusel linna 

piirist. Sinna viib Tapalt Võidu pst lõpust algav rada. Rutka mäed on Tapa linna elanike poolt 

aktiivselt kasutatav ala puhkamiseks, matkamiseks, sportimiseks. Rutka mägedes käiakse 

aastaringselt ja mitte ainult puhkepäevadel vaid ka tööpäevadel. 

 

Nimetatud korralduse ettevalmistamise käigus ei teavitatud Kaitseministeerium ohualade 

suurusest ja ohualade piiri täpsest kulgemisest Tapa valla elanikke ega maaomanikke. Tapa 

vallas ei toimunud ühtegi tutvustavat koosolekut ohualade teemal. Kavandatavate ohualade 

teemal ei konsulteerinud Tapa valla osas mitte keegi kohalike elanike ega maaomanikega ning 

kohalikud elanikud ei saanud ettepanekuid esitada. Samuti ei teavitatud Kadrina vallas asuvate 

Ridaküla, Ohepalu ja Mõndavere küla elanikke ja maaomanikke. 

 

Olen esitanud eelnimetatud korralduse eelnõu kohta 2015.a Kaitseministeeriumile 

ettepanekuid. Tol korral ettepanekuid ei arvestatud. 2016.a ilmus ajalehes "Virumaa Teataja" 

artikkel (lisatud arvamusele), kus Kaitseministeerium selgitab, et Rutka mäed ei jää siiski 

ohualasse. Seega on peale korralduse vastuvõtmist asutud korralduse lisana kinnitatud alaliseks 

riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatavate metsaalade kaarti tõlgendama teisiti, kui seda 

tõlgendati korralduse eelnõu menetlemise ajal.  

 

Ohualast mõjutatud isikutel on tekkinud segadus ohuala piiri kulgemise osas. Ohuala piiri pole 

looduses tähistatud. Korralduse lisas olev alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatavate 

triin.lepland
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metsaalade kaart on pehmelt öeldes ähmane ning selle mõõtkavast tulenevalt on selle 

tõlgendamiseks oluline iga millimeeter. 

 

Siinkohal avaldan arvamust ja lootust, et Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu koostamise 

käigus ja ka väljaspool harjutusvälja riigikaitseliseks väljaõppeks alaliselt kasutatava metsaala 

piiritähistuse ehitusprojekti koostamisel kaasatakse tegelikult ja sisuliselt Tapa valla ja Kadrina 

valla elanikke ning maaomanikke, toimuvad teavitused, sisulised arutelud ja tutvustused ning 

kohalikud inimesed saavad esitada ettepanekuid.  

 

 

Lugupidamisega 

 

digiallkiri 

 

Alar Teras 




