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Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu 
kohta esitatud ettepanekutega arvestamine
 
 
Täname Teid arvamuste ja ettepanekute esitamise eest vastuvõetud Kaitseväe keskpolügooni 
riigi eriplaneeringu detailsele lahendusele. Käesolevaga esitame oma seisukohad ettepanekutega 
arvestamise osas.
1.  Juhtisite tähelepanu, et REP-i seletuskirja tuleb täiendada KSH aruandes toodud nõudega, et 
töötlemata puitu ning paberit/pappi võib harjutusväljal kohapeal põletada selleks ette nähtud 
kohtades. Oma 08.02.2021 kirjas juhtisite tähelepanu asjaolule, et paberit ja pappi on lubatud 
põletada koguses, mis on vajalik tule alustamiseks ning arendusprogrammi tuleks selles osas 
täiendada. 
Selgitame, et riigi eriplaneeringu ülesanne ei ole reguleerida paberi või papi põletamise 
koguseid. Riigi eriplaneeringu elluviimisel (nt ehitusprojektide koostamisel) ei ole vastav nõue 
kontrollitav – see on ala kasutamise küsimus. Riigi eriplaneeringu eesmärk on Kaitseväe 
keskpolügoonile tervikliku ruumilahenduse loomine ning taoliste tingimuste lisamine REP 
koosseisus koormaks seletuskirja ebavajalike tingimustega, mis ei ole seotud REP-i 
põhiülesandega ning elluviimisega. 
2. Palusite täiendada REP seletuskirja ptk-is 4.1. esitatud hüvitusmeetmete rakendamise tabelit 
järgneva infoga:

Keskkonnaministri 30.12.2021 käskkirjaga nr1-2/21/535 on algatatud VV määruse eelnõu 
menetlus Lääne-Viru maakonnas asuva Peetla soo looduskaitseala moodustamiseks. 

Maapaju looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu menetlus on algatatud keskkonnaministri 
09.08.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/350. 

Niinsoni looduskaitsealakaitse-eeskirja eelnõu menetlus on algatatud keskkonnaministri 
15.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/389. 

Ülejäänud alade kaitse alla võtmise menetluse algatamine on Keskkonnaministeeriumis.

Lisaks juhtisite tähelepanu, et hüvitismeetmete kava tabelis 8 on metsise püsielupaikade 
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Lisaks juhtisite 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. Algatamise käskkirja pole veel 
allkirjastatud ministri poolt.
Märgime, et nii  esitatud informatsioon on lisatud nii REP-i seletuskiri kui ka hüvitusmeetmete 
kavasse.
3. Juhtisite tähelepanu, et arvestamata on Keskkonnaameti 08.02.2021 kirjas 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”. Palusite veelkord hüvitusmeetmete kava joonist 1 korrigeerida.
Märgime, et hüvitusmeetmete kava joonis 1 on tulenevalt teie märkusest täiendatud. 
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Oliver Tüür
Riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni 
osakonna juhataja
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