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Päevakava
18.00 – 20.00

▪ Sissejuhatus (KaM, Kadri Auväärt)

▪ Kaitseväe vajadused (KV, Vladislav Belov)

▪ Eskiisi tutvustus (Skepast & Puhkim, Kadri Vaher)

▪ KSH programmi tutvustus (Skepast & Puhkim, Aide Kaar)

▪ Ülevaade esitatud ettepanekutest ja nendega arvestamine 

(KaM, Kadri Auväärt)

▪ Arutelu

▪ Edasised tegevused ja ajakava (KaM, Kadri Auväärt)

info@kaitseministeerium.ee

www.kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/soodlaharjutusvali



Soodla HV arendamine

▪ Riigikatselise väljaõppe läbiviimiseks on vajalikud vajadustele 

vastavad harjutusväljad. Olemasolevad harjutusalad on pea 

100% aastas hõivatud ja vasta hangitavatele võimetele.

▪ Soodla harjutuväli on vajalik, et viia läbi mehhaniseeritud 

pataljoni väljaõpet, sh harjutada koostööd liitlasüksustega, 

teha väiksemaid laskeharjutusi, mis ei mahu ära 

Keskpolügoonile ja teha suurtükilaskmisi Keskpolügoonil

asuvatele sihtmärgialadele. 



Soodla HV arendamine

▪ 2014  - harjutusvälja jaoks sobilike ala analüüs 

▪ 2015 - HV asutamine  

▪ 2018 - Harju maakonnaplaneeringu 2030+  kehtestamine 

▪ 2022 - REP ja KSH algatamine 2022 EhSRS § 9 lg 1 alusel 

detailsest lahendusest

▪ 2022 – 2024 REPi ja KSH koostamine 

▪ Veebruar 2023 - REPi eskiisi ja KSH programmi avalikustamine

▪ Märts 2023 – avalikud arutelud



REP ja KSH koostamise osapooled

▪ Kaitseministeerium – planeeringu koostamise korraldaja

▪ Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – Soodla

harjutusvälja arendaja, planeeringu koostamise tellija

▪ Kaitsevägi – planeeringust huvitatud osapool

▪ Skepast & Puhkim – planeeringu koostaja ja KSH

läbiviija



▪ Avalikustame  REPi KSH programmi ja ühes sellega selle aluseks olevat eskiisi, seda 

arvestades asukoha eelvalikul ei peatu.

▪ Planeeringu koostamisel on aluseks Kaitseväe koostatud HV arendusprogramm ja 

asjakohased täpsustused.

▪ Planeeringuga täpsustatakse piiri HV piiri kulgemine REPi ala sees.

▪ Programmis antakse ülevaade planeeringuala keskkonnast, kaardistatakse hindamist vajavad 

mõjud ja täiendavate uuringute vajadused.

▪ KSH osana hinnatakse nn laiendatud ohuala mõjud, aga väljapoole HV ala ulatuvat ohuala ei 

kehtestata REPiga.

▪ REPiga kavandatavad ohualad jäävad HV piiri sisse.

▪ Mõjude hindamisel on arvestatud HV kasutuskoormusega 300 päeva aastas. 

▪ Planeering peab võimaldama riigikaitseliste eesmärkide ellu viimist. Keskkonnale ja inimesele 

avalduvate mõjudega arvestatakse seejuures nii palju seadustest lähtuvalt nõutud ja võimalik. 

▪ Planeeringuga kehtestatakse meetmed, mida saab ja tuleb ellu viia planeeringu alal 

kavandatud ellu viimisel. Erinevad kompensatsioonimeetmed on poliitiline otsus, neid ei 

kavandata ega kehtestata REPiga. 



Edasiste tegevuste ajakava

03.04.2023 – vastamine avaliku väljapaneku perioodil esitatud seisukohtadele, vajadusel pikendatakse 

vastamise tähtaega;

aprill 2023 – KSH programmi ja eskiisi täiendame;

mai – detsember 2023 – planeeringu põhilahenduse ja KSH aruande eelnõu koostamine, sh vajalike uuringute 

läbiviimine ja koostöö huvigruppidega. Juhul kui programmis etapis selgub uuringute vajadus, mis seab piiranguid 

mõju hindasisega edasi liikumisele või selgub vajadus Natura erandisse minemiseks, siis KSH aruande ja 

planeeringu koostamise aeg sellest lähtuvalt pikeneb. Alljärgnev ajakava on eeldusel, et pikenemist ei toimu.

jaanuar  - aprill 2024 – planeeringu kooskõlastamine asjaomaste asutustega;

juuni 2024 – planeeringu vastuvõtmine Vabariigi Valitsuse poolt;

august 2024 – planeeringu ja KSH avalik väljapanek;

september 2024 – avaliku ja KSH avalikud arutelud;

oktoober 2024 – vastamine avalikul väljapanekul esitatud seisukohtadele, vajadusel planeeringu ja KSH 

täpsustamine;

november 2024 - planeeringu ja KSH kooskõlastamine asjaomaste asutustega;

detsember 2024 – planeeringu kehtestamine Vabariigi Valitsuse poolt. 



Aitäh!
Kadri Auväärt

info@kaitseministeerium.ee
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