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1. Kavandatava tegevuse, riigi eriplaneeringu tutvustus  

 Koosoleku avamine ja üldine tutvustus – Kadri Auväärt (Kaitseministeerium) 
 Kaitseväe keskpolügooni arendamise vajaduse tutvustus - Mati Tikerpuu (Kaitseväe 

peastaap) 
 Detailse lahenduse tutvustus – Anni Konsap (Skepast&Puhkim OÜ) 
 Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja Kaitseministeeriumi seisukohtade tutvustus 

(Kaitseministeerium  
 

2. Küsimused ja ettepanekud 

Saalist või veebikeskkonnast esitatud küsimused ja kommentaarid (küsimuste esitajad end ei 

tutvustanud): 

 Kuidas märgistatakse laiendatud ohuala? Kaitseministeerium selgitas, et ohuala 
märgistatakse kollaste piiripostidega, mis on juba paigaldatud.  

 Sooviti selgitust, mis kuni planeeringu valmimiseni keskpolügoonil toimub. Kaitsevägi 
selgitas, et harjutusvõimalused on täna piiratumad, nt seisavad paljud tegevused raadamise 
taga – üksused peavad olema väiksemad, manööverdusvõime kitsam.   

 Küsiti, kas Joonis 3 – võimalik lahendusvariant – on lõplik joonis ja läheb kehtestamisele. 
Skepast&Puhkim OÜ esindaja selgitas, et joonise näol on tegu joonisega, mis illustreerib ühte 
võimalikku lahendusvarianti, kuid ei ole kehtestatav joonis. Joonis 2 hõlmab kõiki 
kehtestatavaid osi.  

 Küsiti, kust oleks võimalik leida informatsiooni eriplaneeringuga kehtestatavate piirangute 
kohta, mis rakenduvad eramaadele? Skepast&Puhkim OÜ esindaja selgitas, et planeeringu 
seletuskirjas on välja toodud kõik planeeringualal lubatud ja keelatud tegevused.  

 Küsiti, kas kevad-suvisel perioodil on üleüldse võimalik piirkonna elanikel polügoonile 
pääseda? Kaitsevägi selgitas, et 2021. aasta statistika põhjal oli polügoon avatud mõnel 
nädalal aastas. See on vajalik ohutuse tagamiseks. Täpset väärtust ei ole võimalik öelda, 
kuid ligikaudu 300 päeval aastas on polügoon suletud.  

 Küsiti ka, mitu päeva aastas on suletud laiendatud ohuala? Kaitsevägi selgitas, et laiendatud 
ohuala on 90 päeval aastas lubatud kasutada Kaitseväe tegevusteks.  

 Kaitseministeerium selgitas omalt poolt laskepaikade asukohtade paigutust ning õppuste 
planeerimisel arvestatakse elamute paiknemisega ning sellest lähtuvalt ka planeeritakse 
õppuseid, sh laskmisi. Teine oluline kavandatav ala on sihtmärgiala, kuhu lastakse ning kus 
toimuvad plahvatused – need peavad jääma paika, et tagada ohutus, kui lõhkekehad peaksid 



 

mitte plahvatama. See on ohtlik nii Kaitseväele endale kui ka võimalikele polügooni 
külalistele.  

 

 


