
SOODLA REP
AVALIKUL VÄLJAPANEKUL LAEKUNUD ETTEPANEKUD

AMETKONNAD
• Keskkonnaministeerium

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

• Siseministeerium

• Keskkonnaamet

• Maa-amet

• PPA

• Transpordiamet

OMAVALITSUSED
• Anija VV
• Kuusalu VV

ETTEVÕTTED
• AS Tallinna Vesi
• Kõrvemaa Matka- ja 

Suusakeskus
• OÜ Mootorsaanimatkad

• Loodusturismi ettevõtted

VABAÜHENDUSED
• MTÜ Eesti Metsa Abiks
• Eesti Ornitoloogiaühing

• Seltsing Loodus, inimene ja 
sõjavägi

KOHALIKUD HUVIGRUPID
• Allipere, T

• Arais, E.

• Kari, E.

• Keller, E.

• Keller, A.

• Klemets, A.

• Konsa, A.

• Kuus, L.

• Lepik, A. ja V.

• Mäemets, H.

• Pihla, H.

• Pikka, J.

• Porn, I.

• Rahu, K. ja K.

• Rauda, R.

• Švilponis, S.

• Teder, M.

• Tuuling, R.

• Vahtras, M.

• Kohalik kogukond

• Kursi külavanem, K.Loit

• Valgejõe külaselts

• Pillapalu küla elanikud

• Seltsing Roheline Kuusalu

• Soodla kaitseks, kohalik kogukond
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DETAILSE LAHENDUSE ESKIIS

Ühenduskoridorid: 
• Loobuda lõunapoolsest;
• Loobuda keskmisest; 
• Loobuda põhjapoolsest;
• Loobuda Jussi nõmme teest;
• Mida täpselt ühenduskoridorides tehakse?

Juurdepääsuteed:
• Loobuda vasakpoolsest juurdepääsuteest põhja suunas;
• Lääneosas asuv ühendustee peaks olema planeeringu osa;
• Ühendustee teha veehoidla tammi asukohast;
• Kaaluda uute teede rajamist harjutusväljale liikumiseks;
• Juurdepääsuteede äärde teha kergliiklusteed;
• Juurdepääsuteede ääres olevate majade juurde kavandada 

müratõkkeseinad inimestele, kes soovivad.
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DETAILSE LAHENDUSE ESKIIS

Harjutusväli:
• Loobuda lõunapoolsest laskeväljast;
• Kavandada laskeväljad nii, et need ei tuleks majadele 

lähemale kui 1 km
• Kavandada laskeväljad nii, et need ei tuleks majadele 

lähemale kui 2 km
• Planeeringulahendus peaks olema detailsem;
• Tagada juurdepääs Soodla veehoidla põhjakaldale;
• Jätta HV piirist välja Soodla veehoidla lõuna kallas; 
• Jätta HV piiridest tuleks välja Koitjärve raba;
• Ehitusõigus – milleks täpselt vajalik?
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DETAILSE LAHENDUSE ESKIIS

Laiendatud ohuala (LOA):
 mitte planeerida LOA ala; 
 hea et LOA ala mõjud hinnatakse KSH osana;
 LOA ala kehtestamine peaks olema REPi osa;
 LOA ala sulgemine suuremateks 

õppusteks/matkaspordiüritusteks planeerida aasta aega ette, 
väiksemateks sündmusteks 30 päeva ette;

 Iga-aastased koostöö kohtumised;
 selgitada, millisteks tegevusteks on LOA ala vajalik/mida 

tehakse selles alas;
 mitte sulgeda LOA ala väljaspool talveperioodi, talveperioodil 

puhkepäeviti  ja riiklikel pühadel, oktoobrist-maini. 
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KSH PROGRAMM

Uuringud: 
• Taimestiku ja linnustiku uuringud;
• Liiklusuuring;
• Liikumisuuring, selgitamaks, kui palju inimesi planeeringualal 

puhkamas käib;
• Veetaseme modelleerimine;
• Uuring inimeste meelsuse ja mõjude selgitamiseks;
• Uuringud asjakohaste mõjude selgitamises – mõju turismi 

teenuse pakkujatele, mõju kinnisvara hinnale; 
• Kinnisvara  väärtuse hindamised piirkonnas enne 2023 a 

lõppu; 
• Riskihinnangud sõjaväe transpordi mõju hindamiseks 

marjulistele, matkajatele jms;
• Kultuuripärandi dokumenteerimine;
• Tervisemõjude uuring.
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KSH PROGRAMM

Müra mõju hindamine:
• Hinnata juurdepääsuteede müra mõju;
• Keelata juba praegu raied HV alal ja lähipiirkonnas (2 km);
• Rajada müra mõju leevendamiseks müratõkkeid laskepesade 

äärde, laskealade äärde, HV äärde, majade ette;
• Rajade päikeseparke müratõkkeks HV äärde;
• Laskeharjutused peaksid lõppema kell 21.00, vältida 

õppusteks pühasid ja nädalavahetusi;
• Puhvertsooni tuleb laiendada 1 km-ni, 2 km-ni, üksikelamute 

juures 5 km-ni;
• Keelata lageraied HV puhvertsoonis (ohualades);
• Näha ette müramõõtjad elamute piirkonnas.
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KSH PROGRAMM

Asjakohaste mõjude hindamine
• Asjakohased mõjud, mida hinnatakse, kirjeldada KSH programmis;
• Hinnata mõju piirkonna elanike majanduslikule olukorrale ja psüühikale;
• Hinnata mõju kaitseala külastatavusele;

Muud kommentaarid/ettepanekud:
• Miks ei ole hinnatud …? 
• Parandada õppustest teavitamist  - personaalsed e-mailid, SMSid, äpid jms. 
• Kehtestada nö „relvarahu“ periood juunist kuni septembrini, mil kogukonnal on 

võimalik kasutada harjutusvälja ala ilma piiranguteta (sportimine, korilus, 
kalastamine jms).

• Laiendada mõju hinnanguid 10 km HV piirist. 
• Laskemoona (plii) mõju hindamine.
• Seire ettepanekud.
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MÕJUDE KOMPENSEERIMISEKS ESITATUD  
ETTEPANEKUD

• Vabastada maamaksust; 
• Kompenseerida elektri kulusid;
• Rajada kergliiklusteid (Pillapalust-Soodlani ja Piibe mnt – Härmakosu; 

Argviidust Soodlani; …)
• HV piiranguvööndis kompenseerida energiatasudest võrgutasude osa;
• Teha Soodla harjutusvälja ja ohuala lõuna piirile (ühendaks Venemäe teed ja 

Raudoja karjääri) uus metsatee, kus talvel saab sõita mootorsaaniga ja suvel 
jalgratastega. 

• Kompenseerida kinnisvara väärtuse langemine;
• Kompenseerida HV häiringut lisaks KOVidele ka otse inimestele;
• Suurendada hüvitisi KOVidele; 
• Rajada uued matkarajad, puhkekohad, viia läbi sündmuseid;
• Külade elukeskkonna parandamine; 
• Saamata jääva ettevõtlustulu kompenseerimine; 
• Teenuste ümberkohandamise toetus;
• Juurdepääsuteede korrastamine.


