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Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande algatamise eelnõule esitatud seisukohtadega 
arvestamine: 

Jrk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
1 Planeeringu koostamisel ja keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamisel palume 

täpsustada Soodla harjutusvälja ja harjutusvälja ohuala välispiiri kaugust riigiteest tee 
kaitsmise, korrashoiu korraldamise ning liiklusohutuse tagamise vajadusest lähtuvalt. 
Samuti palume täpsustada harjutusvälja kasutusega seotud transpordi ja tehnika 
põhilised liikumisteed pääsuks harjutusväljakule (sh juurdepääsud riigiteelt nr 13 
Jägala–Käravete).  
Nii juurdepääsu kavandamiseks riigiteelt kui alljärgnevalt loetletud tegevuste osas 
palume teha koostööd Transpordiametiga. 

Ettepanekuga arvestatakse. 

2 Avalikult kasutatavate teede osas on vajalik selgitada välja teedevõrgu vastavus 
harjutusväljaga seotud transpordi ja tehnika liikumiseks (gabariidid, kandevõimed jms). 
Vajadusel kirjeldada meetmeid avalikult kasutatavate teede vastavusse viimiseks, mis 
tagaksid harjutusvälja kasutusega seotud transpordi ja tehnika ohutu liikumise. Samuti 
on oluline anda hinnang meetmete maksumusele ning täpsustada meetmete rahastaja. 

Ettepanekuga arvestatakse.   

3 Palume hinnata harjutusväljal ning sellega piirneval alal toimuvat suurulukite liikumist, 
harjutusväljal kavandatava mõju suurulukite liikumisele ning sellest lähtuvat mõju 
riigitee liiklusohutusele. Kui hinnangu käigus selgub, et kavandatav tegevus toob 
endaga kaasa negatiivse mõju liiklusohutusele, tuleb kavandada võimalikud 
leevendavad meetmed, hinnata nende maksumust ning täpsustada meetmete rahastaja. 

Ettepanekuga arvestatakse.  

4 Palume hinnata harjutusvälja kasutamisega seotud välisõhus leviva müra koosmõju 
riigiteelt nr 13 Jägala-Käravete lähtuva liiklusmüraga teega piirnevatel elamualadel. 

Ettepanekuga arvestatakse.  

5 Palume hinnata ja arvestada harjutusväljal kavandatava tegevuse mõju liiklusohutusele 
visuaalse häiringu aspektist lähtuvalt. Harjutusväljal kavandatav tegevus ei tohi 
põhjustada olukordi, kus riigiteel liikleja keskendub liiklusolukorra jälgimise asemel 
teega piirneval alal toimuvale. 

Ettepanekuga arvestatakse.  

6 Harjutusväljaga seotud transpordi ja tehnika parkimise ja võimalike laadimistööde jms 
teostamise kavandamisel tuleb arvestada, et nimetatud tegevused tuleb kavandada 
harjutusväljal või sellega piirneval alal väljaspool riigitee transpordimaad ning 
arvestades tegevusest põhjustatud visuaalse häiringuga riigitee kasutajale. 

Ettepanekuga arvestatakse.  



Jrk.  Eesti Linnade ja Valdade Liit  
 Selgub aga, et Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu algatamisest saati ei ole 

protsessi kaasatud ei ASi Tallinna Vesi, kes vastutab otseselt Tallinna elanike 
kvaliteetse joogiveega varustamise eest, ega ka Sotsiaalministeeriumit ja Terviseametit, 
kelle vastutusalas Eesti elanike joogivesi on. 
… 
Seega tuleks praeguse kooskõlastuse faasis kindlasti koheselt kaasata ka AS Tallinna 
Vesi, Sotsiaalministeerium ja Terviseamet ning arvestada Euroopa Liidu joogiveega 
seotud strateegilisi ja taktikalisi suuniseid mida Eesti kui liikmesriik peab täitma ja mis 
on kirja pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivis (EL) 2020/2184, 16. 
detsember 2020, olmevee kvaliteedi kohta. 

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
algatamisele eelnes harjutusvälja asutamine ja 
harjutusvälja põhimõttelise asukoha 
määramine Harju maakonnaplaneeringus 
2030+. Harjutusvälja asutamise eelselt 
kaasasid Kaitseministeerium ja Kaitseväe 
esindajad erinevaid huvirühmasid, sh 
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja 
Tallinna Vesi AS. Soodla harjutusväli asutati 
Vabariigi Valitsuse 09. juuli 2015 
korraldusega nr 2821. 
Eriplaneeringu eesmärk on harjutusvälja 
ehitusõiguse määramine, harjutusvälja ja 
Kaitseväe keskpolügooni (edaspidi ka 
keskpolügoon) ühenduskoridoride võimalike 
asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida 
pool asuva põhja–lõuna-suunalise tee asukoha 
määramine ja muude planeerimisseaduse § 
126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete 
lahendamine. 
 
Eriplaneeringu ja KSH eelnõu esitamisel 
kooskõlastamiseks lähtuti Vabariigi Valitsuse 
reglemendist § 6 lg 1.  
 
Eriplaneeringuga kaasnevaid mõjusid 
hinnatakse sellega üheaegselt koostatavas 
KSH, sh tegevus mõju Soodla veehoidlale.   
 
Planeeringu koostamiseks toimub koostöö 
lähtuvalt planeerimisseaduses § 44 (Koostöö 

                                                           
1 Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldus nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine“- RT III, 14.07.2015, 1, https://www.riigiteataja.ee/akt/314072015001  



ja kaasamine riigi eriplaneeringu detailse 
lahenduse koostamisel)  toodule. Isikud ja 
asutused, kes kaasatakse KSH koostamisse 
täpsustatakse KSH programmis, kuid kindlasti 
kuuluvad kaasatavate asutuste hulka ka 
Tallinn Vesi AS, Sotsiaalministeerium ja 
Terviseamet. 

Jrk  Keskkonnaministeerium  
1 Dokumendis „Eelnõule laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine“ on 

Keskkonnaministeeriumi poolt (28.04.2019 kirjaga nr 7-15/19/1907-2) tehtud ettepanekule 
lisatud märkuses kirjas, et „Mõju hindamise vajadus riiklikule kasvuhoonegaaside bilansile on 
toodud eristuvalt välja ka algatamise otsuse seletuskirjas.“ Juhime tähelepanu, et sellist selget 
kliimamõju hindamise viidet seletuskirjas ei leidu ning palume seletuskirja vastavalt täiendada.  

Vastav viide on kooskõlastamiseks esitatud 
eelnõust tõesti välja jäänud, kuid on 
selgitatud, et eelnõus sisaldub informatsioon 
selle kohta, et KSH koostamist alustatakse 
programmi koostamise etapist, kus mh 
määratakse kindlaks mõjud, mida tuleb KSH 
aruandes hinnata. Arvestades harjutusvälja 
arendamise programmis kirjeldatud 
raadamisala ulatust tuleb KSH osana kindlasti 
arvutada ka tegevuse mõju riiklikule 
kasvuhoonegaaside bilansile.  Vastav viide on 
lisatud seletuskirjale.  

2 Palume keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise eelnõule lisada selge viide 
tegevusega seotud otsesele kasvuhoonegaaside (KHG) heitele (nt metsade raadamisest tingitud 
maakasutuse muutusega seotud heide).  

Viide on lisatud.  

3 Palume KSH algatamise eelnõule lisada selge viide kliimamuutuste mõjuga seotud riskide ja 
nendega toimetuleku hindamisele (nt mõju metsatulekahjudega toimetulekule).  

Viide on lisatud.  

4 Harjutusvälja planeeringualale jääb Soodla jõgi VEE1087000, mis on avalikult kasutatav 
veekogu. Teeme ettepaneku lisada seletuskirja selgitus veekogu avalikult kasutamisele ja viide 
veeseadus § 24 lõikele 7, mille järgi Kaitseministeerium või tema volitatud Kaitseväe või 
Kaitseliidu struktuuriüksus võib piirata Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale jääva avalikult 
kasutatava vooluveekogu või selle osa kasutamist.  

Viide on lisatud.  

5 Juhime tähelepanu, et planeeritav harjutusväli kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa 
looduskaitsealaga KLO1000598 ning palume edaspidi menetlusse kaasata ka Keskkonnaamet.  

Viide sisaldub eelnõus.  Keskkonnaamet 
kaasatakse menetlusse. 

Jrk Rahandusministeerium  
1  Korralduse eelnõu preambulis palume korrigeerida korralduse andmise aluste viiteid 

järgnevalt: „Planeerimisseaduse § 28 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 27 lõigetega 2 ja 7 
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõikega 1:“  

Arvestatud. 



Korralduse andmise alus on vaid PlanS § 28 lg 1, ülejäänud sätted ei ole korralduse 
andmise aluseks, küll võib need preambulis välja tuua kooskõlas olevate normidena. 
Samast sõnastusest palume lähtuda ka korralduse seletuskirja esimeses lõigus. 

2 Korralduse eelnõu punktis 1 lisada esimese lause lõppu „detailse lahenduse koostamisest“.  
Asjaolu, et planeeringut koostamist alustatakse detailse lahenduse koostamisest, tuleks 
välja tuua juba korralduse alguses (p-s 1). 

Lisatud. 

3 Korralduse eelnõu punkt 4 kustutada.  
Juhul, kui planeeringu detailsest lahendusest koostamisest alustamine on märgitud p-s 1, ei 
ole selle sätestamine p-s 4 enam vajalik. 

Kustutatud. 

4 Korralduse eelnõu viimane punkt (eelnõus numbriga 7) sõnastada järgnevalt: „Soodla 
harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise  
otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel“. Selline sõnastus vastab meie 
hinnangul paremini PlanS § 28 lõike 5 punktile 4.  

Korrigeeritud vastavalt. 

5 Palume kaaluda korralduse lõpus oleva vaidlustamisviite välja jätmist. Kohtute hinnangul 
on planeeringu algatamise puhul tegemist toiminguga ja sel juhul pole see säte asjakohane.  

Nõustume sisuliselt märkusega, kuid antud 
juhul tuleb arvestada, et korralduse eelnõu ei 
sisalda ainult detailplaneeringu algatamise 
otsust, vaid sisuliselt on tegemist ka asukoha 
eelvaliku kinnitamisega, mis on haldusakt ja 
sellele ei laiene toimingu kohta käivad sätted. 
Seega peame vaidlustamisviidet eelnõus 
vajalikuks. 

6 Korralduse seletuskirjas palume kohtades, kus viidatakse, et harjutusvälja asukoht määrati 
09.04.2018 kehtestatud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+, täpsustada sõnastust nii, et 
see vastaks Riigikohtu 21.10.2021 lahendile nr 3-18-913/69, st kasutada väljendit 
„harjutusvälja põhimõtteline asukoht“ (ptk 2.3.1 viies lõik ning ptk 2.3.3). 

Korrigeeritud vastavalt. 

 


