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Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande kooskõlastamine 

 

Esitasite kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamiseks 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus viidi läbi arheoloogiline kaardianalüüs, 
mis on esitatud KSH aruande lisana nr 7.  

KSH aruande peatükis Mõju kultuuriväärtustele on sedastatud, et: „Oletatavate muististe 
olemasolu ja nende säilivuse kindlakstegemiseks tuleb enne pinnase- ja ehitustöid teostada 
muististe olemasolu potentsiaaliga aladel arheoloogilised eeluuringud. Edasise projekteerimise 
käigus tuleb Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi tööd arvesse võttes hinnata 
uuringute vajalikust ja vajadusel nende ulatust.“ (lk 25) 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailses lahenduses on peatükis 3.8.3 
Ettepanekud arvestamiseks projekteerimise ja tegevuste kavandamise staadiumis märgitud, et: 
„Oletatavate muististe olemasolu ja nende säilivuse kindlakstegemiseks tuleb enne neil aladel 
toimuvaid pinnase- ja ehitustöid teostada edasised arheoloogilised eeluuringud. Objektid peab 
maastikul üle vaatama, et hinnata vajalike uuringute ulatust. Potentsiaalsete muististe 
tuvastamiseks tuleb seejärel kaevata prooviauke ja (eelkõige rauasulatuskohtade leidmiseks) 
kasutada metallidetektorit. Edasise projekteerimise käigus tuleb Tartu Ülikooli Ajaloo ja 
Arheoloogia Instituudi tööd arvesse võttes hinnata uuringute vajalikust ja vajadusel nende 
ulatust. Meede on keskmise tõhususega.“ (lk 42) 

Rõhutame, et arheoloogiline eeluuring tuleb tagada arheoloogilises kaardianalüüsis välja 
toodud aladel, juhul kui nendes kohtades tehakse kaeve- või pinnasetöid, mis võimaliku 
arheoloogilise kultuurkihi säilimise ohtu seavad. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava 
pädevusega isik või ettevõtja (MuKS § 46–47, § 68 lg 2 p 3; § 69–70). 

Keskpolügooni alale ei jää hetkel riiklikke kultuurimälestisi ning planeeringus on tingimused 
seatud maastikul veel avastamata arheoloogiapärandi kaitseks. Lisaks sellele tuleb maastikul 
tegutsedes lähtuda Muinsuskaitseseaduse § 31 lg 1, mis sätestab: „Kui mistahes paigas 
avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde 
tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud 
ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha 
muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest ametit.“ 
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Muinsuskaitseamet kooskõlastab omalt poolt kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu 
detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 
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