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Vastuskiri planeeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele

Täname Teid arvamuste ja ettepanekute esitamise eest Kaitseväe keskpolügooni riigi 
eriplaneeringu detailse lahenduse avaliku väljapaneku käigus. Käesolevaga esitame oma 
seisukohad teie esitatud ettepanekute osas.
 
1) Pidasite vajalikuks täiendada eriplaneeringu detailset lahendust alade ja juhtudega, kust võiks 
raskerelvadest sihtmärgialadele lasta. Teie hinnangul peaks olenevalt relva suurusest 
(müratasemest) olema laskekeelu puhver polügooni ala piiriäärsetel elamutel vähemalt 1,5 km ja 
välja kujunenud külakeskustega (tihedama hoonestusega) aladel 4 km. Leiate, et puhvri 
määramine on vajalik nii ohutuse kui ka müra ja vibratsiooni vältimiseks tsiviilhoonestusele ja 
elanikele.
Eriplaneeringu koostamisel lähtuti kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 
„Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. 
Eriplaneeringu koostamisega üheaegselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, 
millega hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, sh läbi 
keskkonna inimesele avalduvaid mõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise järelduste 
kohaselt ei kaasne planeeritud tegevusega olulist mõju inimesele. 
Laskevälja ala valimine toimub lähtuvalt väljaõppe eesmärgist. Laskeväljade planeeringuga  ära 
määramine piirab oluliselt väljaõppe võimalusi ja vähendab sellega oluliselt harjutusvälja 
väärtust õppekohana. Seda arvestades ei ole laskeväljade ära määramine planeeringuga realistlik 
alternatiiv ja sellega ei ole võimalik arvestada.
Planeeringu kohaselt on planeeringualale kogu ulatuses lubatud rajada laske- ja õppevälju 
arvestades planeeringus määratud tingimusi ja leevendusmeetmeid. Täpne asukoht, arv ja 
mõõtmed pannakse paika projekteerimisel, raadamisplaani või muu dokumendi koostamisel, mis 
on aluseks väljaõppeehitiste rajamisel. Laske- ja õppeväljade rajamisel tuleb arvestada 
leevendus- ja seiremeetmetega, mis on toodud planeeringu ptk 3.8. ja 3.9. Kuna modelleerimine 
näitas, et soovituslikku kriitilist mürataset (65 dB) ületatakse vaid arendusprogrammi kohaste 
suurõppuste ajal, siis tuleks suurõppuste ajal vähemalt kriitilisse tsooni jäävate majapidamiste 
juures viia pisteliselt läbi müra mõõtmised ning sellest lähtuvalt korrigeerida vajadusel õppuste 
stsenaariume või leida muid leevendusmeetmeid. Teiste hulgas on võimalike 
leevendusmeetmena nimetatud  laskmispaikade viimine harjutusvälja välispiiridest sissepoole, 
kaitsevallide rajamine, elanikkonna teavitamine toimuvatest lõhkamistest ja muudest 
mürarikkamatest tegevustest. Suurõppusi viiakse alal läbi ca kümnel päeval aastas ning nendest 
teavitatakse ala vahetus lähedus paiknevaid elanikke igakordselt. Õppuste läbiviimisel 
arvestatakse võimalusel müraallikate, aga ka vibratsiooni tekitavate raskerelvade 
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tulepositsioonide paigutamisega võimalikult kaugele olemasolevatest elamutest. Samuti 
määratakse iga õppuse eel alad, kus mürarikkaid tegevusi ei või teostada, võttes seejuures 
arvesse konkreetseid õppusel kasutatavaid relvasid.
2)  Olete palunud seada eriplaneeringuga tingimused metsa kaitseks planeeringuala piirivööndis 
planeeringuala piirist sissepoole. Seletuskirjas olete palunud tuua välja tingimused, mille 
kohaselt ei tohi antud alal teostada lageraieid ja raadamisi. Aegjärgsete raiete puhul peate 
vajalikuks, et kahe raiejärgu vahe oleks vähemalt 15 aastat. Aegjärgsete raiete puhul elamute 
suunalisi veerraideid mitte lubada. Puhvrite ulatused peaksid teie hinnangul olema seatud 
vähemalt esimeses ettepanekus toodud puhvrite laiustega. Meede on teie hinnangul vajalik 
mürareostuse vähendamiseks asulate ja elamute suunas.
Selgitame, et keskpolügooni alal on metsade elustikule ja kaitstavate liikide elupaikadele 
mõjude leevendamiseks ette nähtud harjutusvälja maa-alal väljaspool planeeritud arendusalasid 
metsade majandamisel eelistatult kasutada püsimetsandust, sest arendustööde raames tehakse 
niigi väga suurel pindalal (kuni 6000 ha) raadamistöid. Teha võib ainult keskpolügooni 
kasutamiseks vajalikku raiet lähtuvalt riigikaitselisest huvist või majandada metsi 
püsimetsanduse võtetega, et leevendada metsisele, kaljukotkale jt Natura liikidele oluliste 
elupaikade kumuleeruvat vähenemist piirkonnas. Piiranguteta võib teha ainult hooldusraieid. 
Uuendusraiet võib erandina teha ainult väga ulatusliku tormikahju korral (kahjustatud 
üksikpuude tõttu sanitaarlageraiet teha ei tohi) või laialdaste üraskikahjustuste vältimiseks. 
Uuendusraiet võib teha ka riigikaitselisest huvist lähtuvalt. Väljaspool arendusalasid asuvate 
metsade püsimetsana majandamise vajadus jääb kehtima niikauaks, kui KVKP sellel alal 
tegutseb, st KVKP REP-i vaates tähtajatult, sest selle eesmärk on KVKP-l toimuva tegevuse 
mõju tasakaalustamine. 
Väljapool keskpolügooni ja planeeringuala ei ole riigi eriplaneeringuga võimalik meetmeid 
kehtestada. Seal kehtivad tingimused metsade majandamisele tuleb kokku leppida koostamisel 
oleva Kuusalu valla ja ka Kadrina valla üldplaneeringute koostamise käigus.
Lisame, et vastu võetud riigi eriplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:
• 22.03.2022 algusega kell 17:00 Läsna Rahvamajas aadressil Läsna küla, Kadrina vald;
• 23.03.2022 algusega kell 17:00 Kuusalu Rahvamajas aadressil Keskväljak 10, Kuusalu vald ja 
paralleelselt veebis. Osalemiseks veebi vahendusel palume saata kiri e-posti aadressile 
info@kaitseministeerium.ee.
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