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Vastuskiri riigi eriplaneeringu detailsele lahendusele laekunud ettepanekutele 
 
 
Täname Teid arvamuste ja ettepanekute esitamise eest vastuvõetud Kaitseväe keskpolügooni 
riigi eriplaneeringu detailsele lahendusele. Käesolevaga esitame oma seisukohad teie esitatud 
ettepanekute osas.
Oma kirjas esitasite seisukoha, et Kaitseväe keskpolügoonil kasvava metsa majandamisele 
püsimetsanduse nõude kehtestamine on ebamõistlik. Metsade hea tervisliku seisundi, 
elujõulisuse, jätkusuutlikkuse ja efektiivse kaitsepuhvrina toimimise tagamiseks on vajalik neid 
metsi kõigi metsaseadusega lubatud metsamajanduslike võtetega jätkuvalt majandada. Vajalik 
on hooldada noori metsi, harvendada keskealisi metsi ja uuendada vanu metsi. Erivanuseline 
hästi majandatud mets tagab harjutusaladele parima kaitsepuhvri. Ühtlasi teete ettepaneku näha 
eriplaneeringus ette puhveralade kasvava metsa majandamiseks detailse pikaajalise kava 
koostamise. 
Juhime tähelepanu,  et püsimetsandus Kaitseväe keskpolügooni REPi kontekstis, on defineeritud 
selle KSH aruandes ptk. 8.3 „Püsimetsanduse all on mõeldud, et raieküpsuse saavutanud metsa 
majandatakse valikraietega.“ Lisaks on öeldud „Teha võib keskpolügooni kasutamiseks 
vajalikku raiet lähtuvalt riigikaitselisest huvist, trassiraieid ja hooldusraieid. Sanitaarraiet võib 
erandina teha ainult väga ulatusliku tormikahju korral (kahjustatud üksikpuude tõttu 
sanitaarraiet teha ei tohi) või laialdaste üraskikahjustuste vältimiseks.“ Samuti on selgitatud, et 
need leevendavad meetmed on vajalikud eelkõige metsise, aga ka kaljukotka, pesitsus- ja 
toitumiselupaikade kvaliteedi vähenemise vältimiseks, lisaks raadamise tõttu toimuvale 
elupaikade pindala vähenemisele. Väljaspool arendusalasid asuvate metsade püsimetsana 
majandamise vajadus jääb kehtima niikauaks, kui KVKP sellel alal tegutseb, st KVKP REP-i 
vaates tähtajatult, sest selle eesmärk on KVKP-l toimuva tegevuse mõju tasakaalustamine.
Eelpool toodut arvestades oleme seisukohal, et raieküpse metsa jätkusuutlik majandamine REPi 
alal väljapool arendusalasid, ei ole välistatud ja arvestades planeeritud tegevustega kaasnevaid 

mõjusid, on see vajalik elurikkusele avalduvate mõjude leevendamiseks. Seejuures peame 
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mõjusid, on see vajalik elurikkusele avalduvate mõjude leevendamiseks. Seejuures peame 
vajalikuks selgitada, et REPiga ei ole võimalik seada ega ka seata tingimusi metsade 
majandamiseks Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohusalas. 
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Oliver Tüür
Riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni 
osakonna juhataja
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