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Ettepanekud avalikustatud Kaitseväe 

keskpolügooni riigi eriplaneeringu kohta 

Austatud Oliver Tüür 

 

 

Edastasite Keskkonnaametile kirja, millega pikendasite Kaitseväe keskpolügooni riigi 

eriplaneeringu (REP) kohta arvamuse esitamise tähtaega kuni 23.03.2022. Teadmata põhjusel 

ei ole Keskkonnaamet kätte saanud vastu võetud REP-i avaliku väljapaneku (06.01.2022 kiri 

nr 2016050707/12/1/22/59) ja avalike arutelude toimumise (04.03.2022 kiri nr 

2016050707/12/1/22/979) teateid. 

 

Tutvunud avalikustatud dokumentidega, peab Keskkonnaamet vajalikuks juhtida tähelepanu 

järgnevale: 

 

1. Keskkonnaamet juhtis oma 08.02.2021 kirja punktis 1.4 tähelepanu sõnastuse korrigeerimise 

vajadusele. KSH aruande lk 93 on kirjutatud: „Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammis 

2016 (ptk „Jäätmekäitlus“) on märgitud, et töötlemata puitu ning paberit/pappi võib 

harjutusväljal kohapeal põletada selleks ette nähtud kohtades. Keskkonnaamet on juhtinud 

tähelepanu asjaolule, et paberit ja pappi on lubatud põletada koguses, mis on vajalik tule 

alustamiseks. Eeltoodust lähtudes on vajalik arendusprogrammi korrigeerimine selles osas, 

nähes ette paberi ja papi nõuetekohase käitlemise lahendused.“ Palume täpsustus lisada ka 

REP-i seletuskirja. 

 

2. Keskkonnaamet palub täiendada REP seletuskirja ptk 4.1. „Hüvitusmeetmete rakendamine” 

tabelis 4 punktis 9 kirjutatud teksti järgneva infoga. Keskkonnaministri 30.12.2021 

käskkirjaga nr 1-2/21/535 on algatatud VV määruse eelnõu menetlus Lääne-Viru maakonnas 

asuva Peetla soo looduskaitseala moodustamiseks. Samuti palume täiendada tabeli punkte 4 

b ja 7, sest Maapaju looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu menetlus on algatatud 

keskkonnaministri 09.08.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/350. Tabeli 4 punkti 5 lisada, et 

Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu menetlus on algatatud keskkonnaministri 

15.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/389. Ülejäänud alade kaitse alla võtmise menetluse 

algatamine on Keskkonnaministeeriumis. Esitatud info alusel palume korrigeerida ka KSH 

aruande lisa 9 (hüvitusmeetmete kava) tabelit 8. 
 

3. Juhime tähelepanu, et hüvitismeetmete kava tabelis 8 on metsise püsielupaikade menetluse 

algatamise ajaks pandud suvi 2021. KeA saatis algatamise käskkirja eelnõu materjalid 

Keskkonnaministeeriumile 05.11.2021 kirjaga 7-16/21/23457. Algatamise käskkirja pole 

veel allkirjastatud ministri poolt. 
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4. Arvestamata on Keskkonnaameti 08.02.2021 kirjas nr 6-5/21/384-2 hüvitusmeetmete kava 

kohta esitatud märkusega: „Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et hüvitusmeetmete kava 

joonisel 1 (lk 21) rohelise joonega toodud soode ja soometsadega ala piirid kattuvad 

osaliselt Treimani käpaliste püsielupaigaga. Nimetatud püsielupaik tuleks rohelise joonega 

alast välja piiritleda”. Keskkonnaamet palub veelkord hüvitusmeetmete kava joonist 1 

korrigeerida. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helen Manguse 

juhataja 

keskkonnakorralduse büroo 

 

 

Marju Erit 5649 6373 (liigikaitse) 

marju.erit@keskkonnaamet.ee 

 

Imbi Mets 329 5543 (looduskaitse planeerimine 

imbi.mets@keskkonnaamet.ee 

 

Kristi Pai 5695 8657 (looduskaitse planeerimine) 

kristi.pai@keskkonnaamet.ee 

 

Gert Enno 5699 5307 (looduskaitse planeerimine) 

gert.enno@keskkonnaamet.ee 

 

Ester Pindmaa 5696 6409 

ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee 


