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1. SISSEJUHATUS 
 

Riigikaitse korraldamise eest vastutava Kaitseministeeriumi missioon on ära hoida sõjaline rünne Eesti 
Vabariigi vastu ning tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta.  

Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärk on arvestada loodushoiuga 
ning toetada riiklikke kliimaeesmärke vähendades oma süsinikuheidet ja jooksvaid kulusid.  
Käesolev dokument kirjeldab seda, (a) kuidas Kaitseministeeriumi valitsemisala panustab riigi 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse ja (b) milliseid jätkuvaid või uusi meetmeid rakendab, 
et vähendada või hüvitada sõjalise kaitse korraldamise ja ettevalmistamise negatiivset keskkonna-
mõju.  

Sõjalise riigikaitse tagamisel ja arendamisel on pidev otsene ja kaudne kokkupuude keskkonnaga, 
mistõttu on oluline teada oma tegevuste mõju keskkonnale. Kaitseministeeriumi valitsemisala 
asutused puutuvad keskkonnaküsimustega kokku nii hangetes, taristu arendamisel ja selle 
korrashoius, riigi eri- ja detailplaneeringute koostamisel kui ka Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe 
planeerimisel ja korraldamisel (sh toetusteenuste tagamisel). Seega tuleb sõjalise riigikaitse ja 
keskkonnahoiu valdkondi igas planeerimis- või tegutsemisetapis käsitleda tervikuna, teineteisega 
vahetus koosmõjus olevana.   

Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitika juhindub riigi strateegilistest arengu-
dokumentidest, aga ka Euroopa Liidu ja NATO keskkonnaeesmärkidest. Muuhulgas tugineme 
järgmistele dokumentidele: 

 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 
 Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050 
 Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030+ 
 Euroopa Liidu keskkonnapoliitika üldpõhimõtted ja alusraamistik 
 NATO keskkonnategevust reguleerivad dokumendid 

Keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmisel panustab Kaitseministeerium teadusarendusse, 
innovatsiooni ja jätkusuutlike lahenduste väljatöötamisse. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala missioon on ära hoida Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, 
et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkidega 
arvestatakse ulatuses, mis ei lähe vastuollu riigikaitse korraldamise vajadustega.  

Keskkonna ning kliimaga seonduv muudab ja suunab praegu maailma poliitikat kõigis valdkondades. 
Kaitsevaldkond ei ole siinkohal erand. Rahvusvaheline kaitsevaldkond (sh NATO, EU) peab tegevuste 
plaanimisel arvestama keskkonna- ja kliimamuutustega. Oluline on vähendada nii oma tegevuse 
mõjusid kui ka ennetada kliimamuutustest tingitud julgeolekusituatsioone ja valmistuda nendeks. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala osaleb riigikaitset ja keskkonda siduvates rahvusvahelistes 
koostöövormides ja projektides (DEFNET, NBDE, EDA  jms), võttes neist kaasa ning rakendades teiste 
riikide parimaid praktikaid, panustades keskkonna-, kliima- ja energiajulgeoleku eesmärkide 
saavutamisse.  
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2. PRAEGUSE OLUKORRA ÜLEVAADE 
 

2.1. LOODUSKESKKOND 
 

Sõjaline riigikaitse on minevikus avaldanud 
Eesti keskkonnale olulist mõju. Lahkunud 
okupatsioonivägi jättis maha ulatusliku, aasta-
kümnete jooksul tekitatud reostuse. Kaitseväe 
taasloomisest peale on Eesti riik koos liitlaste ja 
partneritega likvideerinud maha jäänud reos-
tust ja muid keskkonnale tekitatud mõjusid 
ning toonud militaarmaastikke tagasi tavakasu-
tusse. Kui Nõukogude Liidu ajal oli militaar-
kasutuses üle 87 000 ha maad, siis Eesti Kaitse-
vägi kasutusse on jäänud ligi 36 000 ha. Sellest 
metsamaad on ca 23 300 ha ning haritavat 
maad ca 2000 ha. 

Samas on militaartegevusel olnud keskkonnale ka positiivne mõju. Suletud militaaraladel, kus ei olnud 
tavapärast inimtegevust, säilisid ja said tekkida sellised looduskooslused, mis mujal Eestis aktiivse 
majandamise tõttu hääbusid. Pärast selliste suletud alade avamist on nii mõnigi endine militaarala 
võetud looduskaitse alla just sealse unikaalse looduskeskkonna tõttu. Sellised militaartegevuse tule-
musel tekkinud looduskaitsealad Eestis on näiteks Põhja-Kõrvemaa ja Alam-Pedja.  

Kaitseväe harjutusväljade elustik on 
mitmekesine. Neil on palju loodusväärtuseid, 
kaitsealuseid liike ja kaitse all olevaid maid. 
Harjutusväljadel ja nende lähedal järgime 
väljaõppe korraldamisel keskkonnanõudeid 
ja arvestame liikumispiirangutega. Juba 
aastaid seirame kaitsealuseid liike nii pidevalt 
kui ka pisteliselt. Koostöös Keskkonna-
agentuuriga oleme aastaid seiranud näiteks 
metsist ja kanakulli.  Peale metsiste ja 
kanakullide leidub meie aladel veel mitmeid 
haruldasi liike ja taimekooslusi, kelle 
seisundit jälgime samuti riikliku seirega 
pidevalt. 

2020. aastal koostasime Kaitseväe harjutus-
väljade ning Kaitseliidu lasketiirude ja õppeväljakute seireprogrammi aastateks 2021–2026, mille 
eesmärk on peale liikide seisundi muutuste välja selgitada ka mõjutegurite (harjutusväljade rajamine 
ning nendel peetav väljaõpe) olulisus liikide seisundile. Seni võime järeldada, et kaitsealustele 
liikidele, nagu näiteks metsised ja kanakullid, Kaitseväe harjutusväljade ja nende lähiala sobib – 
arvukus on endiselt stabiilne. Samas elupaikadega aset leidvad muutused (elupaikade naabruses 
metsa raadamine, kraavivõrgustiku moodustamine või teetrasside laiendamine) mõjutavad liikide 
populatsiooni. 

Foto: RKIK 

Foto: RKIK 
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Harjutusväljade planeerimisel ja arendamisel arvestame alati keskkonnamõjudega ning alustame nii 
elus kui ka eluta loodusele mõjude hindamisega võimalikult vara. Nõnda ennetame ja vähendame riski 
mõjutada tähtsaid looduskoosluseid ja hoiame keskkonnaväärtusi meie aladel. 

Oleme osalenud ka projektides, mille eesmärk 
on taastada või parandada harjutusväljadel ja 
nende lähedal väärtuslikke elupaiku. Näiteks 
koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega 
oleme 2020. aastal taastanud Nursipalu 
harjutusväljal asuvat Keretü sood 600 ha 
ulatuses. Taastatud soo asub täielikult 
harjutusväljal ning on suurepärane 
looduskaitse ja riigikaitse koostoimimise 
näide. 

Kaitseväe harjutusvälju kasutatakse tihedasti, 
mistõttu on vaja teada alade õigeid 
hooldusviise ja –sagedust. Et vältida alade 

ülekoormusest tingitud keskkonnamõjusid, koostame igal aastal ühe harjutusvälja 
maastikuhoolduskava. Praeguseks on valminud Keskpolügooni maastikuhoolduskava, mis kirjeldab 
põhjalikult kasutuse mõjusid ja alade hooldusviise, mida Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus asub 
rakendama. 

Maastiku efektiivse kasutuse eesmärgil oleme astunud sammu kaugemale ja loonud 2018. aastal Tapa 
lähiharjutusalale katselapi, kuhu külvasime spetsiaalset seemnesegu. Katseprojekti eesmärk on välja 
selgitada spetsiaalse seemnesegu mõju pinnasele, selle kandvusele ja hooldusvajadusele ning nõnda 
jõuda paari aastaga tugevama pinnase kamarani. Aastaks 2020 oli kamar moodustunud ning katselapp 
kasutuseks valmis.  

Tegemist on esmakordse 
ja erakordse projektiga, 
sest  väljaõppealade 
maastike 
koormustaluvust on ka 
teistes riikides veel vähe 
uuritud, mistõttu 
jätkavad Riigi Kaitseinves-
teeringute Keskus ja 
Kaitseväe Akadeemia 
(KVA) koos Tartu 
Ülikooliga katselapil 
uuringuid veel mitu 
aastat. Jätku-uuringu 
eesmärk on seirata Tapa lähiharjutusala mulla kandevõime muutuseid pikema aja jooksul. Ühtlasi 
panustame sedasi kliimamuutuste uurimisse (mulla süsiniku sisaldus); kogume andmeid harjutusalade 
muutuste kohta ning loome võimaluse tulevikus teha palju teadlikumaid otsuseid väljaõppealade 
rajamise ja kasutuse juures.  

 

 

 
Foto: Kaitsevägi 

 
Foto: RKIK 
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2.2. TARISTU 
 

Praeguseks on Kaitseväe 
linnakutes peaaegu täielikult 
loobutud okupatsioonivägedest 
maha jäänud töö- ja elu-
hoonetest. Asemele on ehitatud 
moodsad kasarmud, mille 
energiatõhusus ning täna-
päevased kommunikatsiooni-
lahendused võimaldavad 
tulevikus rakendada üha uuemaid 
energia- ja keskkonnasäästu-
võtteid. Kus võimalik, on 
Kaitseväe linnakud ühendatud 
kohalikku tõhusasse ja 
keskkonnahoidlikku kaug-
küttevõrku. 

Territooriumite ja hoonete valgustamisel on seni kasutatud osaliselt vananenud, suure energiatarbe ja 
väikese valgusviljakusega valgusallikaid. Oleme teinud valgusallikate inventuuri ja teame, kui palju on 
vaja valgusallikaid uuendada. Valgusallikate uuendamisel tõhusamate vastu saavutame märkimis-
väärse energiasäästu ja tasuvusaeg on seejuures vähem kui 5 aastat.  

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus rajas 2021. a  
Muhu radaripostile Kaitseväe esimese 
päikeseelektri tootmise maajaama. Päikesejaam 
on ühendatud Muhu radaripostiga ja ühtlasi 
õnnestus viimaste seas hüpata taastuvelektri 
tootmise toetuse paati järgnevaks 12-ks aastaks. 
Radaripost tarbib kogu jaamas toodetud elektri 
kohapeal ega koorma võrku. Seetõttu hoiame 
kokku võrgutasud ning muud võrgu kasutamise ja 
võrku müügiga kaasnevad kulud.  

Võrrelduna vaid põlevkivist toodetud elektriga, 
vähendab päikesepark süsinikdioksiidi heitmeid 
sellisel määral, et jaama eeldatava eluea kohta ehk 
2050. aastaks on heitmevaba lahendus säästnud 
Eesti riigile ligi 200 000 eurot.  

Tuuleparkide negatiivse mõju tõttu Kaitseväe 
eelhoiatussüsteemidele otsustas Vabariigi Valitsus 
eraldada CO2 kvoodi ja kahepoolsete lepingute 
vahenditest rahalisi vahendeid, et kujundada 

 
Foto: Kaitsevägi 

 
Foto: RKIK 
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ümber õhuseiresüsteem ja paiguta-
da täiendavad eelhoiatussüsteemid. 
Kuna kavandatavad süsteemid 
kompenseerivad teatud aladel uute 
tuuleparkide arenduste negatiivsed 
mõjud eelhoiatussüsteemidele, 
avanevad suurele osale Mandri-
Eestist lisavõimalused 
tuuleenergeetika arenduseks. 
Paigaldatavate uute 
eelhoiatussüsteemide elutsüklikulud 
ning uuendused tagame riigikaitse 
eelarvest, mis on 
Kaitseministeeriumi otsene panus 
kliimapoliitika eesmärkide 
täitmisesse. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala mittesõjalised transpordivahendid on paljuski sõiduautod. Üldjuhul 
on need rendisõidukid, mis on tänapäevased, tehniliselt korras ning vastavad keskkonnanõuetele. 
Rendisõidukid on ristkasutuses ning enamikul on GPS seadmed, mis loovad eelduse koguda andmeid 
analüütiliselt, et tulevikus otsustada autopargi vajaduse üle.  

Uue ja loodushoidliku suunana rendib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus majandussõidukiteks üha 
enam hübriid- ja elektriautosid, mis tagavad veelgi keskkonnasäästlikuma liikumise ning CO2 heite 
vähenemise. Sellist suunda soovime võimaluse korral laiendada ka teistele valitsemisala asutustele. 
Mitmel objektil on territooriumil võimalik kasutada asutuse jalgrattaid. Samuti on töö ja kodu vahelise 
liikuvuskorralduse tõhustamiseks enamike objektide juures võimalik parkida jalgrattaid.   

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Kaitseministeerium 
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2.3. JÄÄTMED 
 

Suure tarbimise juures on vaja pöörata tähelepanu ringmajandusele ja 
jäätmetele. Ringmajanduse eesmärk on suurendada materjalide eluiga 
neid taas- ja korduvkasutades. Valitsemisala edulooks ringmajanduse 
edendamisel saab lugeda messinghülsside enampakkumise korras 
müümist metallina. See on tohutu muutus kogu valitsemisalas, kus 
varem on säärast materjali käsitletud jäätmena, mille eest on makstud 
jäätmekäitlejale tasu. Nüüd oleme riigile hoopis tulu teeninud – näiteks 
2018. aastal müüsime riigivara enampakkumise korras 24,51 tonni 
messinghülsse ja 21,2 tonni segametalli. Kokku laekus selle eest 90 242 
eurot. Preemiaks vabanesime allesjäänud ja riigikaitses kasutust 
materjalist; säästsime väärtuslikku ressurssi ja tagasime materjalile uue 
eluringi.  

Jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise parima praktikana saame 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas eeskujuks tuua Tapa linnaku söökla- 
ja toidujäätmete käitlemise süsteemi. Uues ja ainulaadses süsteemis liiguvad toidujäätmed torustikku 
pidi kogumismahutisse, kus segunevad piisava koguse veega. Mahuti täitumisel suunatakse tekkinud 
bioloogiline jääde biogaasi tootmisesse. Selliselt on 2019. aastal toodetud 184 tonnist ning 2020. 
aastal juba 1105,8 tonnist söökla- ja toidujäätmetest puhast ja keskkonnasäästlikku biogaasi. Samas 
on ka teised toidu- ja sööklajäätmed suunatud pea 100% kompostimisele. 

Terviklikud ja läbimõeldud süsteemid nii 
hankimisel kui ka tarbimisel aitavad oluliselt 
vähendada raiskamist ja väldivad jäätmete 
teket. Näiteks on toidu- ja sööklajäätmete 
vähendamisel oluline roll toidu 
planeerimisel (hankimisel ja menüüde 
koostamisel) ning kalkulatsioonidel, samuti 
sööma registreerunute arvul ning 
toiduportsjonitel.  

Jäätmetekke vähendamisel on peamine roll 
inimesel, kes peab olema arukas ning 
teadlik oma tegude keskkonnamõjust. 

Kaitseministeeriumi valitsemisalas pööramegi 
palju tähelepanu töötajate ja tegevväelaste 
keskkonnateadlikkusele ja käitumisharjumuste 
kujundamisele. Harjumused on olulised ka 
igapäevases elus väljaspool tööaega. Kuna aga 
täielikult ei õnnestu jäämeteket vältida, oleme 
taganud objektidel jäätmete liigiti kogumise 
võimalused hoonetes ja õues. Eraldi kogume 
vähemalt segaolmejäätmeid, paberit ja pappi ning 
ohtlikke jäätmeid. Suurematel objektidel kogume 
eraldi ka pakendit ja biolagunevaid jäätmeid. 
Jäätmete liigiti kogumisel peame oluliseks nende 

 
Foto: RKIK 

 

Foto: Kaitsevägi 

Foto: RKIK 
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suunamist ringlusesse või taaskasutusse. Jäätmete teke ja jäätmena käitlemine peaks olema viimane 
õlekõrs, kuidas materjalidega tegeleda. 

Sarnaselt messinghülsside edulooga on meie 
suurem eesmärk suunata ringmajandusse ka 
Kaitseväe muud spetsiifilist varustust. Siiani 
oleme leidnud hea koostöö teadus- ja 
arendusasutustega näiteks tekstiilipurusti 
loomisel ning tekstiilimaterjalide 
taaskasutamisel ümberdisainimise teel.  Kuid 
palju kasutusest väljas varustusest on endiselt 
läinud hävitamisele.  

Ringmajanduse soosimiseks esitasime 2021. 
aasta alguses Kaitseväe spetsiifilise varustuse 
kaks probleempüstitust 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
roheideede konkursile Negavatt. Soovisime 
leida lahendusi riigikaitses kasutuskõlbmatute 
majutustarvikute (tekid, padjad, madratsid), 
voodipesu (tekib u 1000-2000 komplekti 
aastas) ja sõjaväe saabaste (u 1000 paari 
aastas) kasutamiseks. Kõikidele küsimustele 

me seekord veel vastust ei saanud, kuid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on alustanud koostööd 
Negavati konkursil osalenud idee autoritega, kes soovivad luua renditavate tekstiilikottide süsteemi 
kaubandusse. Meie panustame projekti kasutusotstarbeta ja laos seisvate tekstiilmaterjalidega. Isegi 
sellisel viisil kasutusotstarbeta materjalide korduvkasutus toob riigile tulu, kuna nõnda väldime 
jäätmeteket ja jäätmekäitluse kulusid.  

Taristu arendamisel ja ehitamisel arvestame üha enam 
materjalide ringlusse võtmist, et vähendada loodus-
ressursside kasutamise survet. Üks säärane 
uuenduslik-teaduslik projekt on koostöös eraette-
võttega, kes toodab vanarehvidest rehviplokke. 
Oleme loonud võimaluse toodetud rehviplokke kasu-
tada Läpi-Oja teelõigu ehitamisel. Selle projektiga 
kasutame ehituses ära vanarehvid, säästame sedasi 
loodusressurssi ja ka ehituskulusid. 

 

  

 
Foto: Kaitsevägi  (kujundus: Negavatt ja RKIK) 

 
Foto: https://www.sdab.se/media/1553/civil-engineering-
applications-of-tyres-2003.pdf 
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2.4. TEADLIKKUS 
 

Kõiki keskkonnavaldkonna teemasid 
ühendav jõud on keskkonnateadlikkus. 
Oma töös ja otsustes keskkonnaga arves-
tav inimene ennetab juba eos olulist 
negatiivset keskkonnamõju ning 
korrigeerib sellest lähtuvalt oma plaane. 
Iga inimese väikesed keskkonnateadlikud 
sammud tagavad, et elektrienergia on 
säästetud, vett ei tarbita liigselt, paber 
jääb kulutamata, jäätmeid ei teki või on 
jäätmed sorditud korrektselt ning CO2 
heide väheneb. Selleks, et 
keskkonnateadlikkus jõuaks valitsemisalas 
uuele tasemele ja oleksime veelgi enam keskkonnahoidlikud, kinnitas Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse direktor 2021. aastal Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnateadlikkuse programmi, 
mida RKIK on asunud rakendama. Rakendusplaan näeb muuhulgas ette individuaalse keskkonnaõppe 
viimist kõikide valitsemisala töötajate, tegevväelaste ja ajateenijateni.   

Valitsemisala keskkonnateadlikkuse suurendamise suurepärane näide 
on joogiveeautomaatidest loobumine seal, kus puhas ja kvaliteetne 
joogivesi on kõigile kraanist kättesaadav. RKIK tellib regulaarselt kõikide 
objektide joogivee analüüse, et kvaliteeti kontrollida. Objektidel, kus 
kraanivesi on tervislik, ei ole eraldi joogiveeautomaate vaja. Kusjuures 
näiteks 150 joogiveeautomaati tarbib aastas kokku  elektrit väärtusega u 
9000 eurot. Peale elektri vajab joogiveeautomaat plastpudeleid ja trans-
porti ning jätab järele ühekordsete topside kuhja.  Niisiis võtsime ette 
kõigiti kasuliku sammu säästes energiat jm kulusid, mõeldes keskkonnale 
ja parandades inimeste teadlikkust Eesti suurest väärtusest – puhtast ja 
vabalt kättesaadavast joogiveest.  

Peale teadaolevate ja juba rakendatavate keskkonna- ja 
ressursisäästumeetmetele oleme uuenduslikud ja avatud 
innovaatilistele ideedele. Oleme oma tegevuses eeskujuks ja 

suunanäitajaks osaledes  mitmes valitsemisala välises 
keskkonnaprojektis. Peale juba eespool kirjeldatud Tapa 
lähiharjutusala maastiku katselapi teadusprojekti, 
rehviplokkide ja Negavati konkursi osaleme veel SA 
Rohetiigri rohepöördelistes kampaaniates, näiteks 2021. 
aastal Rohetiigri „Hoia head toitu“ kampaaniaga tegime 
teavitustööd, mis oli suunatud toidu raiskamise 
vähendamisele.  

Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe toetusel arendab 
PowerUp Fuel Cells vesinikkütusel töötavat generaatorit, 
mis sobib kasutamiseks välibaasides õppustel ja 

Foto: RKIK 

 
Foto: RKIK 

 
Foto: Rohetiiger 
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missioonidel. Vesinikugeneraatoril on mitmeid eelised võrreldes teiste elektritehnoloogiatega. See on 
kompaktne ja kerge, nii et seda saab kanda ka inimene. Militaarvaldkonnas on oluline, et generaatori 
temperatuur on madal ja et seade ei tekita müra. Elektrigeneraatorite kohta väga keskkonnasäästliku 
lahendusega, selle ainsaks emissiooniks on veeaur. 

Riigikaitsesektor on väga ressursimahukas, mistõttu on oluline mõelda hangitavate toodete elutsüklile 
ning sellele, et ostetavate toodete keskkonnajalajälg on tasakaalus toote kvaliteedi ja hinnaga. 
Keskkonnahoidlikud hanked on kogu Eestis fookuses juba pikemat aega, kuid alles 2021. aastal on 
otsustatud viia osade tootegruppide hanked kohustuslikus korras roheliseks. Riigi Kaitseinvesteerin-
gute Keskus on juba mõned keskkonnahoidlikud hanked korraldanud, näiteks koristusteenuse, olme-
kemikaalide, pehmepaberi ja biolagunevate toidunõude hanked.  

 

 

2.5. ARENGUVÕIMALUSED 
 

Tehes ülevaadet Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnaga seotud teemade hetkeolukorrast on  
tuvastatud arenguvõimalused ja tegevused, millega olukorra parandamiseks edaspidi jõuliselt 
tegeleda: 

 

 Tõhustada energiatarbimist ja seeläbi vähendada nii kulusid kui ka säästa energia tootmiseks 
vajalikke ressursse. 
 

 Juurutada keskkonnajuhtimissüsteeme ja rakendada seda ning viia kontorid ja staabihooned 
Rohelise Kontori süsteemi. 

 
 Rakendada keskkonnateadlikkuse programmi, tõsta keskkonnateadlikkust ning sedasi ennetada 

ja vältida negatiivset keskkonnamõju ja säästa ressursse. 
 

 Analüüsida keskkonnahoidlike/ringsete hangete võimalikkust ja töötada välja keskkonna-
hoidlike/ringsete hangete rakendamise strateegia. 
 

 Parandada ja tõhustada liikuvuskorraldust ning vähendada heidet. 
 

 Taaskasutada materjale ning suunata neid rohkem ringmajandusse, vältida jäätmeteket, sortida 
jäätmeid ja kontrollida jäätmete käitlusahelat. 
 

 Töötada välja keskkonnajärelevalve strateegia, tõhustada keskkonnajärelevalvet ning luua 
keskkonnaavariist teavitamise süsteem. 
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3. POLIITIKA RAKENDAMINE
 
Keskkonna- ja kliimapoliitika rakendamisel ja valitsemisala keskkonnaküsimuste käsitlemisel lähtume 
oma tegevustes ja otsustamisel keskkonnajuhtimise põhimõtetest. See tähendab süsteemset tegele-
mist keskkonnaaspektidega, et vähendada keskkonnaga seotud riske ja kulusid. Keskkonnajuhtimis-
süsteem võimaldab luua selge paranduste ja järelevalve korralduse. Pidev arendamine keskkonna-
juhtimise tsükli abil viib negatiivset keskkonnamõju põhjustavate keskkonnaaspektide muutmise ja 
korrigeerimise juurest keskkonnamõju ennetamise ja vältimise suunas. Suurt rolli negatiivse keskkonna-
mõju vähendamise juures mängib inimeste keskkonnateadlikkus nii kontoritoimetuste kui ka töiste 
otsuste ja tegevuste juures.  
 
Keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keskkonnajuhtimissüsteem võimaldab keskkonnaaspektidega süsteemset tegelemist, sealjuures on olu-
line vahetu suhtlus kõikide keskkonnajuhtimissüsteemiga seotud inimestega – töötajate, lepingupartne-
rite, aga ka avalikkuse ning huvirühmadega. Kui olulise negatiivse keskkonnamõjuga keskkonnaaspekti-
dega tegeleda pidevalt ning teadvustada aspekte ja vajalikke tegevusi, paraneb inimeste teadlikkus ning 
tekib võimalus kontrollida ja pikemas perspektiivis vähendada negatiivset mõju. Keskkonnajuhtimise 
tsükkel on pidev, mis tähendab, et kui esmatasemel on keskkonnaaspektidega tegeletud, siis tuleb 
liikuda järgmisele tasemele seni, kuni keskkonnaaspektil puudub negatiivne mõju või on mõju positiivne.  
Keskkonnajuhtimissüsteemi on valitsemisalas seni rakendatud keskkonnakorralduskavadega, mis tugi-
nevad keskkonnajuhtimise loogikale. Keskkonnakorralduskavades on välja selgitatud valitsemisala 
objektide olulised keskkonnaaspektid ning hinnatud aspektide keskkonnamõju, esitatud on eesmärgid, 
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korrigeerivad tegevused ja mõõdikud. Varasematel aastatel on Ämari lennuväljal rakendatud EMAS1 
põhist keskkonnajuhtimissüsteemi, mis on olnud tohutu kogemuste ammutamise allikas. Nii oleme 
õppinud, et keskkonnajuhtimissüsteemi puhul kõige olulisem on juhtkonna toetus ning töötajate 
kaasamine, sest vastasel juhul ei ole sertifikaadi tasemel või sertifitseeritud keskkonnajuhtimist võimalik 
edukalt rakendada.  
 
EESMÄRK. VALITSEMISALA SUUREMATES LINNAKUTES RAKENDATAKSE KESKKONNAJUHTIMIS- JA 
AUDITEERIMISSÜSTEEMI. KONTORID JA STAABIHOONED ON ROHELISE KONTORI SÜSTEEMIS NING NEIL 
ON ROHELISE KONTORI TUNNISTUS. OBJEKTIDE KESKKONNARISKID ON HINNATUD, 
MAANDAMISMEETMED ON  VÄLJA TÖÖTATUD NING NENDE TÄITMIST HINNATAKSE KINNITATUD 
TEGEVUSKAVA ALUSEL. KESKKONNAJÄRELEVALVE SÜSTEEM TOIMIB. 

 
Tegevus Mõõdik 
KAM valitsemisala suuremates linnakutes loome, 
juurutame ja rakendame keskkonnajuhtimis- ja 
keskkonnaauditeerimise süsteemi. 
 

Sõltuvalt objekti keerukusest ja suurusest on 
keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimise 
süsteemile vastavaks viidud 1 objekt kahe aasta 
jooksul.  

Alustame kontori-, staabi- ja õppehoonetes Rohe-
lise Kontori süsteemiga ning taotleme Rohelise 
Kontori tunnistust. 

Alates 2021. aastast on Rohelise Kontori 
süsteemi viidud aastas ca 1000 m2 kontoripinda.  

Hindame tegevuste keskkonnariske ja maandame 
neid. 

Paralleelselt keskkonnajuhtimise juurutamise ja 
rakendamisega on järk-järgult hinnatud 
suuremate linnakute ja harjutusväljade 
keskkonnariskid.  
 
Keskkonnariskide maandamismeetmed on 
väljatöötatud ning nende täitmist kontrollitakse.  

Suurematele linnakutele ja harjutusväljadele 
koostame keskkonnakorralduskavad.  

Keskkonnakorralduskavad on koostatud, need 
on ajakohased ning need on järgitud.  

Koostame keskkonnajärelevalve strateegia ning 
alustame süsteemse auditeerimisega.  

Keskkonnajärelevalve strateegia on välja tööta-
tud ning selle põhjal keskkonnajärelevalvega 
alustatud. Järelevalve tulemuste ettepanekud on 
tööplaani sisendiks.  

Analüüsime keskkonnahoidlike/ringsete hangete 
võimalikkust toote- ja teenusgruppide kaupa ning 
töötame välja nende rakendamise strateegia. 
Asume keskkonnahoidlikke hankeid võimaldavate 
toote- ja teenusgruppide puhul rakendama 
keskkonnahoidlike hangete tingimusi.  

Keskkonnahoidlikud toote- ja teenusegrupid on 
määratud ning nende rakendamise strateegia on 
tehtud.  
 
Aastaks 2023 on keskkonnahoidlike toote- ja 
teenusegruppide lõikes 50% hankeid tehtud 
keskkonnahoidlikuna ning aastaks 2026 on 
näitaja 90%. 

Teeme Kaitseministeeriumi valitsemisala kesk-
konnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste 
uuringu arvestades sõjalise kaitse teenuste eri-
päradega. 

Uuring on tehtud 2021. aasta lõpuks. Valminud 
on riigikaitse sektori jalajälje mõõtmise mudel, 
mille alusel edaspidi igal aastal on jalajälg 
mõõdetud.  

 
 
 

                                                           
1 EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonna-
auditeerimise süsteem 



  
 

14 
 

 
 
 
 
Kaitseministeeriumi keskkonna- ja kliimapoliitika on jagatud seitsmesse valdkonda, kus igaühel on 
alaeesmärk, mis kõik toetavad poliitika rakendamist. Keskkonnavaldkonnad on: 
 
 keskkonnateadlikkus 
 ressursitõhusus 
 bioloogiline mitmekesisus ja maakasutus 
 välisõhk, müra ja vibratsioon 
 vesi ja pinnas 
 jäätmed ja ringmajandus 
 kemikaalid ja ohtlikud ained 

 
Keskkonna- ja kliimapoliitika alusel koostab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) keskkonna-
poliitika tegevuskava, mille järgi RKIK rakendab poliitikas sätestatut. RKIK keskkonnategevuskava 
sisaldab keskkonnavaldkondade meetmete rakendamise ajakava, vastutajat ning eelarvet. Uusi 
tegevusi lisab RKIK tegevuskavasse pidevalt. Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 
vaatavad tegevuskava üle ja ajakohastavad seda vähemalt kord aastas. Suuremat investeeringut 
eeldavad tegevused esitab RKIK Kaitseministeeriumi arengukavasse.  
 
  

 
Foto: Kaitsevägi 
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4. VALDKONDLIKUD EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
 

4.1. KESKKONNATEADLIKKUS 

Keskkonnateadlikkuse parandamine aitab 
tegeleda keskkonnaaspektidega inimeste 
abil. Mida paremini valitsemisala 
töötajad, tegevväelased, lepingupartnerid 
jt keskkonnavaldkonda tunnevad, seda 
rohkem oskavad nad arvestada oma 
tegevuste või tegemata jätmiste tagajärgi. 
Arusaam keskkonnaaspektidest, -mõjust 
ning selle ennetamise vajadusest peab 
jõudma igaüheni ning keskkonnaaspekti-
dega tuleb arvestada nii suurte poliitiliste 
otsuste tegemisel kui ka metsas 
telklaagris. Parandades keskkonna-
teadlikkust ja tähtsustades 
keskkonnateemasid vähendame valitse-
misala keskkonnajalajälge ja panustame 
terve Eesti keskkonnahoidu.  

Keskkonnateadlikkuse arendamisel 
järgime keskkonnateadlikkuse 
programmi. Keskkonnateadlikkust on vaja parandada nii eraldi kui ka integreerituna kõikidesse teistesse 
riigikaitse valdkondadesse, näiteks sõjalisse väljaõppesse, planeerimisse ja mujale. Keskkonnateadlikud 
teod ja otsused peavad jõudma väikestest sammudest suurte hüpeteni: keskkonnateemadega tuleb 
arvestada palju enama kui jäätmete sortimise või veekraani sulgemise juures. Seetõttu oleme 
keskkonnateadlikkuse programmi lisanud ka ajateenijad, keda Kaitseväes on igal aastal ligi 3000 noort, 
kes omakorda võtavad teadmised ja käitumisharjumused kaasa tsiviilellu. Kaitseväe eeskuju ja suunav 
roll noorte edasiste otsuste ja valikute kujundamisel on määrava tähtsusega. 

Keskkonnategevuse ja saavutuste ning muu olulise keskkonnainformatsiooni jagame kindlasti teavet nii 
valitsemisalas kui ka valitsemisalast väljapoole avalikult. Dialoog avalikkuse ja huvirühmadega on muu-
hulgas üks keskkonnajuhtimise alustalasid. Veel tähtsustame innovaatilisust ja teaduslikku lähenemist. 
Üha enam osaleme rohepöörde kampaaniates ja projektides. Sellist koostööd otse loomulikult 
suurendame veelgi. 

EESMÄRK. TEAME OMA TEGEVUSE KESKKONNAASPEKTE JA -MÕJUSID, OSKAME NENDEGA ARVESTADA 
JA TEEME IGA PÄEV KESKKONNAHOIDLIKUMAID OTSUSEID. KESKKONNAVALDKONNA TEGEVUSI 
TUTVUSTAME NII VALITSEMISALAS KUI KA AVALIKKUSELE. 

 

Tegevus Mõõdik 
Rakendame Kaitseministeeriumi valitsemisala 
keskkonnateadlikkuse programmi. 

2021. aastast rakendame valitsemisalas 
keskkonnateadlikkuse programmi.  Paranenud 
on töötajate keskkonnateadlikkus ja otsusta-
misel osatakse valida keskkonnahoidlikumaid 
tegevusi. 

 
Foto: RKIK 
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Koostame ja jagame valitsemisala keskkonna-
teadlikkust parandavat ja toetavat materjali. 
 

Harivad keskkonnamaterjalid, juhendid, ees-
kirjad on koostatud, need on ajakohased ja 
kättesaadavad nii valitsemisalas kui ka väljas-
pool. 

Loome keskkonnavaldkonna kommunikatsiooni-
plaani. 

Kommunikatsiooniplaan on koostatud 2021. a 
lõpuks ning seda on asutud rakendama. 

Osaleme innovaatilistes keskkonnaprojektides ja 
teadusuuringutes. Koostöös ettevõtete ja 
teadusasutustega katsetame ning võtame 
kasutusele uusi ressursisäästmise lahendusi. 

Rohepöörde projektides või kampaaniates on 
osaletud. Koostöös ettevõtete ja teadus-
asutustega on katsetatud võimalusi, kuidas 
loodusressurssi säästa.  

 

 

Foto: RKIK 
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4.2. RESSURSITÕHUSUS 

Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu nõuab palju loodusressursse (nt vett, elektrit, soojust), mille 
kasutamisest ja tootmisest tekib jäätmeid ja heitmeid.  

Taastuvenergia tootmises on oluline roll tuuleenergial. Vabariigi Valitsus otsustas eraldada täiendavad 
vahendid  kihilise õhuseiresüsteemi loomiseks ja uute eelhoiatussüsteemide soetamiseks, tänu millele  
vabaneb ligi 60% mandri-Eestist kõrguspiirangutest elektrituulikutele.  

Sisekliima tagamise kohustusega hoonete kavandamisel oleme lähtunud energiatõhususe miinimum-
nõuete (ETA A klass) põhimõtetest ja analüüsinud keskkonnahoidlikke lahendusi, sh taastuvenergia ja 
soojustagastuse kasutusvõimalusi ning võimaluse korral oleme neid rakendanud. Uutele rajatavatele 
hoonetele ja radaripostidele kavandame võimaluse korral suvise päevase elektri ja sooja tarbevee oma-
tarbevõimsuse alusel päikeseelektrijaamad. Suure sooja tarbevee kasutusega uutesse hoonetesse 
rajame soojast heitveest soojustagatuse lahendused.  

Esimestel territooriumitel oleme alustanud mõõdetud energiatarbe jälgimise ja energiajuhtimis-
süsteemi rakendamisega, mille abil saame kontrollida energiavoogusid ning vähendada ressursi-
tarbimist. Et muutused oleksid märgatavad, 
oleme 2020. aasta valinud baasaastaks. Siinkohal 
on äärmiselt oluline taristu kasutajate huvi ja 
teadlikkus energiatarbest. Energiatarbimise 
jälgimine ja teadlikult mõistlik tarbimine ning 
energiatootmise keskkonnahoidlikumate 
lahenduste kasutamine on oluline ka väljaspool 
linnakuid, näiteks õppustel ja rahvusvahelistel 
operatsioonidel missioonipiirkondades.  

Lisaks alalisele taristu energiatõhususele on 
potentsiaali ka välilaagrite energialahenduste 
tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks 
muutmisel. Praegu toetub Kaitsevägi 
välilaagrites elektrienergia tootmisel 
diiselgeneraatoritele, mis on ebaefektiivne, 
keskkonda saastav ja muudab  üksused tänu tekitatavale mürale ning elektromagnetilisele jäljele 

lihtsasti tuvastatavaks. 2021. aastal 
rakenduva Euroopa Kaitsefondi tähelepanu 
on muuhulgas just militaarenergiatõhususel 
ning keskkonnasõbralikkusel, mistõttu on 
võimalik ELi teadus- ja arendustoetuste 
kaudu arendada Kaitseväe välilaagrite tarvis 
lahendusi, mis on efektiivsemad, 
keskkonnasõbralikumad ja on positiivse 
mõjuga ka Kaitseväe operatiivse võimekuse 
mõttes. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu 
eesmärgipäraseks kasutamiseks vajaliku 
puhta vee kogus on väga suur (kraanid, 

Foto: Kaitsevägi 

 
Foto: Kaitsevägi 
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tualetid, dušid). Arvestatav kogus puhast vett kulub ka 
sõidukite ja tehnika pesemiseks. Kasutajate keskkonnateadliku 
käitumisega on võimalik veeressurssi säästa (näiteks sulgeda 
kraanid), kuid olulised on ka tehnilised lahendused (näiteks 
pesulavee korduvkasutus, sajuvee kasutamine pesulates jne). 
Vee tarbimisel tekivad heitmed, mis jõuavad ringiga tagasi vee-
keskkonda. Taristu vee- ja kanalisatsioonilahendusi on nii 
tsentraalseid (ühisveevärk ja -kanalisatsioon) kui ka lokaalseid 
(kaevud, reoveepuhastid).  

Oluline on järjepidevalt suurendada keskkonnahoidlike 
lahenduste elluviimist, osaleda oma teadmistega EL, EDA ja 
NATO kliima ja energiatõhususe ühistegevustes ning 
omandada neist teadmiseid energiatõhusate ja 
keskkonnahoidlike parimate praktikate kohta.  

EESMÄRK. ARVESTAME TARISTU ARENDAMISEL RESSURSITÕHUSUSEGA (ENERGIA, VESI, SOOJUS) NING 
TEEME KESKKONNAHOIDLIKKE JA RESSURSISÄÄSTLIKKE OTSUSEID, ET VÄHENDADA KASUTUSKULUSID. 

 

Tegevus Mõõdik 
Rakendame mõõdetud energiatarbe jälgimise 
ning suuremates linnakutes energiajuhtimis-
süsteemi. 

2020.-2021. aasta mõõdetud energiatarbe 
andmete alusel on loodud energiatarbe baas-
aasta, millega võrrelda edasisi aastaid.  
 
2026. aastaks on KV suuremates linnakutes sisse 
seatud energiajuhtimissüsteem, mille tulemu-
sel on saavutatud soojust ja elektrit tarbiva 
taristu ülalpidamiskuludes 2020. aastaga võrrel-
des 4%-line tõhustumine.   

Liigume taastuvatest allikatest toodetud elektri-
energia kasutamise suunas. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna-
heide on vähenenud ca 35 000 tonni CO22 

võrreldes 2020. aastaga. 
Arendame oma territooriumitel rohelise energia 
tootmisvõimalusi. 

Alates aastast 2022 on uutele hoonetele 
majandusliku tasuvuse ja tehnilise sobivuse järgi 
projekteeritud suvise päevase elektri ja sooja 
tarbevee omatarbevõimsuse alusel päikese-
elektrijaamad või muud taastuvenergia 
lahendused.  

Rajame radaripostidele päikeseenergia oma-
tarbejaamad. 

Radaripostide juurde on majandusliku tasuvuse 
ja tehnilise sobivuse järgi rajatud 
päikeseenergia omatarbejaamad alates aastast 
2022. 

Uue taristu arendamisel kasutame keskkonna-
hoidlikke energialahendusi, rakendame 
kõrgeimaid energiatõhususe nõudeid. 

Uute hoonete arendamisel on lähtutud energia-
tõhususe miinimumnõuete (ETA A klass) põhi-
mõtetest ja analüüsitud keskkonnahoidlikke 
lahendusi, sh taastuvenergia ja soojustagastuse 
kasutusvõimalusi ning võimaluse korral on neid 
rakendatud. 

                                                           
2 Eriheitetegur 0,64 tonni CO2 MWh elektri kohta (allikas Stockholmi Eesti Instituut 2021). 

 
Foto: RKIK 



  
 

19 
 

Eeldatava suure sooja tarbevee kasutusega 
uutes hoonetes on rajatud soojast heitveest 
soojustagatuse lahendused. 

Paigaldame oma territooriumitele hübriid- ja 
elektriajamiga sõidukite laadimistaristu.  

 

Alates 2022. aastast on uute hoonete, mille 
teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 10 
parkimiskohta, juurde rajatavates parklates iga 
viies parkimiskoht juhtmetaristuga, et valitse-
misala asutuste hübriid- ja elektriajamiga 
sõidukitele (majandussõidukitele) luua 
laadimisvõimekus.  

2025. aastast paigaldame laadimispunktid 
linnakute avalikesse parklatesse, kus on rohkem 
kui 20 parkimiskohta. 

Rakendame mõõdetud veetarbe jälgimise 
süsteemi. 

Aastaks 2023 on loodud veetarbe jälgimise 
süsteem ja veeressursi kasutamise baasaastaks 
on määratud 2024. aasta.  

Kasutame veeressurssi säästlikult ja teadlikumalt. Pürgime aastaks 2025 suuremates linnakutes 
veetarbimine inimese kohta vähenemisega  
võrreldes 2024. aasta baastasemega. 

Uute hoonete ehitamisel pöörame tähelepanu 
veesäästu võimaldavatele tehnoloogilistele 
lahendustele ja vee korduvkasutamisele. 
 

Alates aastast 2022 on uutele hoonetele 
majandusliku tasuvuse ja tehnilise sobivuse järgi 
projekteeritud veeressurssi säästlik ja 
taaskasutamistest lähtuv lahendus. 

 
 

Pöörame uute ehitiste rajamisel tähelepanu 
sajuvee kasutamise tehnoloogilistele 
lahendustele. 

Kaalume majandusliku tasuvuse järgi sajuvee 
ära juhtimise ning hoonetes kasutamise  
mitmekesisust ja innovaatilisust  (nt kasutada 
pesulates, WC-des) vähendamaks 
sajuveekanalisatsiooni ülekoormust.    

Toetame riiklikke kliimaeesmärkide saavutamist 
Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa tuuleenergia 
kompensatsiooniala kõrguspiirangutest 
vabastavate meetmete ülalpidamiskulude 
katmisega. 

2024. aastal on paigaldatud ja heakskiidu saa-
nud täiendavad eelhoiatussüsteemid, misjärel 
kaovad kompensatsioonialas seni Lääne-
Virumaal ja Ida-Virumaal kehtinud kõrgus-
piirangud elektrituulikutele. 
 

Keskkonnahoidlikku liikumisviisi soodustavate 
sõidukite (jalgratas, elektritõukeratas) soetamine 
või üürimine territooriumitele 

Suuremates linnakutes on kaalutud selliste 
lahenduste kasutamist.  
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4.3. BIOLOOGILINE MITMEKESISUS JA MAAKASUTUS 

Kaitseministeeriumi valitsemisala maade 
kasutus ja elurikkus on mitmekesine. Riigi-
kaitselise väljaõppe jaoks kasutatavad 
maa-alad (harjutusväljad koos ohualadega, 
väljaõppealad) on üldjuhul väga suured ja 
paljuski puutumata tavapärasest inimtege-
vusest, näiteks intensiivne põllumajandus, 
loodusturism, elamu- ja tööstusarendus. 
Samas on riigikaitseline väljaõpe oma 
iseloomult ja alade hooldusvajadusest 
tavapärasest erinev. Riigikaitselise välja-
õppe maakasutuse eripära kujundab pigem 
heterogeenseid maastikke, olles sobivad 
eraklikele, häiringuid vältivatele ja 
mittetaluvatele liikidele. Mõni ala on aga tugevamalt mõjutatud, olles sobiv häiringutest sõltuvatele 
liikidele. Sel juhul on vahetu häiringu mõju positiivne, nt Männiku harjutusvälja kasutusega hoiame 
maastiku avatuna ja soodustame nii ka sealsete liikide elupaikade säilimist.  

 Selline maakasutuse mosaiiksus ja erinev häiringutase pakub sobivat elupaika paljudele väga 
mitmekesise elupaiganõudlusega liikidele. Koostöös Keskkonnaagentuuriga jätkame valitsemisala 
maadele ja nende lähedusse jäävate kaitsealusete liikide seiret kogudes andmeid liikide eluolu ja 
arvukuse kohta. Uuringute ja seirete abil saame teha paremaid otsuseid valitsemisala maade 
kasutamisel, arvestades ka kaitsealuste taime-, linnu- ja loomaliikidega.   

Kaitseväe väljaõppe ja ohutuse tagamise jaoks on vaja väljaõppealasid hoida avatuna. Seetõttu on vaja 
välja töötada ja kasutusele võtta alternatiivseid maastikuhooldusvõtteid. Muu hulgas kasutatakse 
Euroopas nii militaaraladel kui ka looduskaitsealadel maa-alade kontrollitud põletamist, et säilitada ja 
hooldada militaaralasid, väärtuslikke alasid ja looduskoosluseid.  

Väljaõppeks kasutatavate maade puhul on vaja teada alade õigeid hooldusviise ja -sagedust ning vältida 
ülekoormusest tingitud negatiivseid keskkonnamõjusid. Kasutuse mõjude ja hooldusviiside kirjelda-
miseks on oluline koostada maastikuhoolduskavasid. Ühtlasi jätkame väljaõppealade teadusuuringuid, 

et koguda esmakordselt andmeid 
väljaõppealade kasutuskoormuse 
keskkonnamõjude, pinnase, mulla ja 
taimestiku muutuste kohta. 

Igapäevast maastikuhooldust ja alade 
kasutamist aitab korraldada geoinfosüsteem. 
Üha rohkem informatsiooni kanname 
kaartidele ja loome nii visuaalse ülevaate 
olemasolevast või kavandatavast olukorrast. 
Keskkonnanõuete ning –piirangute kandmine 
kaardile võimaldab informatsiooni jagada 
selgelt, ajakohaselt ja mõistetavalt kõikidele 
kasutajatele. 

 

 
Foto: M. Linnamägi 

 
Foto: RKIK kaardirakendus 
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EESMÄRK. HOIAME KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA MAADE ELURIKKUSE MITMEKESISENA NING 
ARVESTAME KAITSEALUSTE LIIKIDEGA. ARVESTAME VÄLJAÕPPEALADE HOOLDAMISEL JA HOIDMISEL 
NENDE ALADE JA MAASTIKE ERIPÄRADEGA. 

 

Tegevus Mõõdik 
Arvestame bioloogilise mitmekesisuse ja loodus-
kaitseliste piirangutega taristu planeerimisel ja 
arendamisel. 

Taristu planeerimisel ja arendamisel on 
keskkonnaaspektid uuritud ja vajaduse korral 
keskkonnamõjud hinnatud.  

Arvestame riigikaitselistel territooriumitel olevate 
kaitsealuste liikide ja nende elupaikadega. 

Kaitsealused liigid on regulaarselt seiratud ja 
tulemustega on arvestatud. 

Koostame harjutusväljade maastikuhoolduskava-
sid, nende rakendusplaane ja rakendame neid.  
 

2026. aastaks on kõigile seitsmele harjutus-
väljale koostatud maastikuhoolduskava.  
 
Harjutusväljade hooldusel on arvestatud alade 
eripäradega ja kasutatakse sobivat hooldusviisi.  

Viime väljaõppealadel, eelkõige sihtmärgialadel 
läbi kontrollitud põletamist. 

Harjutusväljadel on võimekus teha kontrollitud 
põletamisi vajaduse järgi. 
 
Juhuslikud süttimised ja põlengud on vähene-
nud. 

Leiame niitmisele alternatiivsed maastikuhooldus-
võtted, millega vähendada hoolduskulusid ja 
parandada elurikkust. 
 

Vähenenud on hoolduskulud ja riigikaitse 
objektide elurikkus on säilinud. Mh on 
suuremates linnakutes maastikuhooldusvõte-
tega soodustatud elurikkuse kasvu. Tähelepanu 
on osutatud maastikukujundamisele.  
Aastal 2023 on tehtud muruniitmisrobotite 
tasuvusanalüüs ja aastal 2025 on robotit 
katsetatud, kui analüüs tõendab kasulikkust ja 
sobivust.  
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4.4. VÄLISÕHK, MÜRA JA VIBRATSIOON 

Kaitseministeeriumi valitsemisalas on õhusaaste allikad sõidukid (maismaa, õhu- ja veesõidukid) ning 
tehnosüsteemid (katlamajad, kliima- ja külmutusseadmed). Õhu saastamise vähendamiseks järgime 
saasteallikate keskkonnalubades sätestatud nõudeid ning seirame õhuheitmeid. Sõidukite puhul on 
peale keskkonnahoidlike masina kasutamise oluline ka juhtide keskkonnahoidlik käitumismuster (nt 
mootori seiskamine, keskkonnahoidlik sõidustiil). 

Müra ja vibratsioon on riigikaitselise tegevuse 
oluline keskkonnaaspekt, mis võib mõjutada 
inimese tervist ja heaolu. Oluline on  
teadvustada, et harjutusväljade, lasketiirude ja 
lennuvälja lähedal võib riigikaitselise 
tegevusega kaasneda mürahäiringuid. Müra- ja 
vibratsioonihäiringute vähendamiseks on 
oluline eelkõige parem ruumiline planeerimine 
ning asustuse ja müratundlike objektide 
suunamine väljaõppealadest või lennuväljast 
kaugemale. Mürauuringud ja müra modelleeri-
mised tegevuste planeerimisel ja alade kasuta-
misel võimaldavad teha paremaid otsuseid 
ruumilises planeerimises. Ka mürainfo 
kogumine pikemaajalise müraseire käigus on 
osa keskkonnaaspektidega tegelemisest. 
Aastatel 2020–2024 mõõdame Nursipalu harjutusvälja lähedal müra iga päev. 

EESMÄRK. PARANDAME VÄLISÕHU KVALITEETI NING ARVESTAME RIIGIKAITSELISE TEGEVUSEGA 
KAASNEVA MÜRA JA VIBRATSIOONI MÕJUGA. OSALEME RUUMILISE PLANEERIMISE SUUNAMISEL. 

 

Tegevus Mõõdik 
Modelleerime võimalikke mürasituatsioone, 
mõõdame müra ja vibratsiooni.  

Suuremate arenduse ja väljaõppesituatsiooni 
olulise muutuse puhul on müratasemed ja 
nende muutused hinnatud.  
 

Kaasame sihtrühmi oma tegevusplaanidesse ning 
tutvustame riigikaitselisest tegevusest tulenevat 
müraaspekti riigi ruumilise planeerimise ja riigi-
kaitselise ehitise töövõime kaitse kaudu. 

Sihtrühmad on müraaspektist teadlikud, mõju-
dega osatakse arvestada. 

 

 

  

 
Nursipalu müraseirejaam.  
Foto: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
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4.5.  VESI JA PINNAS 

Pinnast ja vett mõjutatakse nii ehitamise 
kui ka riigikaitselise tegevusega. 
Tegevusest mõjutatud pinnase seisundit – 
füüsiline (erosioon, roopad) ja keemiline 
(raskmetallid) – jälgime ning seirame, 
vajaduse korral kasutame meetmeid, et 
ennetada keskkonnakahju. Heit- ja reovee 
ära juhtimiseks suublasse on keskkonna-
load, mille kaudu seirame heit- ja reovee 
näitajaid. Territooriumitel asuvad ning on 
tegevusest mõjutatud mitmed loodus-
likud veekogud (nt jõed, järved), mille 
kasutamisel juhindume veekogude 
keskkonnapiirangutest või 
Keskkonnaameti soovitustest.  

Kaitseministeeriumi valitsemisala territooriumitel on ka nõukogudeaegseid jääkreostusalasid, mis on 
kaardistatud ning kuhu tegevuste planeerimisel arvestame kaasnevate kohustustega.  

EESMÄRK. JÄLGIME LOODUSKESKKONDA JUHITAVA HEITVEE SEISUKORDA NING TAGAME ALADE 
PINNASE HEA SEISUNDI.  

 

Tegevus Mõõdik 
Kontrollime, täiustame ja seirame pidevalt heit-
veesüsteeme. 

Heitvee näitajate piirväärtuseid ei ületata ning 
heitvee juhtimisel looduskeskkonda on täidetud 
keskkonnalubade nõudeid. 

Seirame pidevalt pinnase seisundit ning vajaduse 
korral rakendame ennetusmeetmeid. 
 

Pinnase seisund on teada ning seisund vastab 
nõuetele. 

Seirame pidevalt pinna- ja põhjavee seisundit ning 
vajaduse korral rakendame ennetusmeetmeid. 
 

Pinna- ja põhjavee seisund on teada ning 
seisund vastab nõuetele.  

Ehitamise juures tagame pinnase ja vee 
keskkonnaohutuse. 

Ehitamise korral jääkreostusalale on ala 
ohutustatud ja reostuse edasine levik peatatud.  

 

 

  

 
Foto: Kaitsevägi 
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4.6.  JÄÄTMED JA RINGMAJANDUS 

Kaitseministeeriumi valitsemisala on väga suur tarbija, mistõttu on paratamatu ka jäätmete teke. 
Selleks, et jäätmeteket vähendada on tarvis juba ostude sooritamisel mõelda toote eluringi ja kvaliteedi 
peale. Kvaliteetne materjal on hea toore ringmajandusele 
– riigikaitsele ebavajalik ja kasutuskõlbmatu toode on 
võimalik suunata taaskasutusse. Ringmajanduse roll ja 
ressursside säästmine on maailmas aina tähtsam, sestap 
on ka Kaitseministeeriumi valitsemisalas vaja hinnata 
mahakantava ja kasutuseta, aga kvaliteetse materjali 
(näiteks riidevarustuse, mööbli, metallmaterjali) 
suunamist taaskasutusse. Eri liiki jäätmete alla mahuvad 
ka sellist tüüpi jäätmeid, mille taaskasutusse suunamine ei 
ole võimalik ning mille mõju keskkonnale võib 
õnnetusjuhtumi korral olla muudest jäätmeliikidest 
suurem – ohtlikud jäätmed. Neid jäätmeid on oluline enne 
jäätmekäitlejale andmist hoiustada õigesti ja turvaliselt, et 
välistada nende sattumine looduskeskkonda.  

Peale eri liiki jäätmete tekib valitsemisalas palju 
olmejäätmeid. Olmejäätmetest moodustab suurima osa 
segaolmejäätmed, mille koguste vähendamine on kõige 
tähtsam prioriteet. See eeldab, et jäätmeid tekib vähem 
ja et jäätmeid sorditakse targalt. Segaolmejäätmetest 
tuleb eraldada nii paber/papp, biolagunevad osad kui ka 
pakendimaterjal. Olmejäätmete käitlusesse andmisel on 
tähtis teada, kuidas jäätmeid edasi suunatakse – kas need 
liiguvad ladestusse, saab neist jäätmeenergia või kompost. 
Samuti on oluline teada, kui palju korrektselt sorditud 
pakendijäätmetest suunatakse uuele elule. See kõik on 
tõhusa ja teadliku jäätmekorralduse alus.  

Kaitseministeeriumi valitsemisala territooriumitel leiame aeg-ajalt teadmata päritolu prügi, mille 
tekkimise ennetamiseks teeme teavitustööd ning jagame infotahvlitel prügi mahapanekut keelavat 
teavet. Igal aastal korraldame vajaduse järgi suurematel territooriumitel ka heakorrapäevi, kuhu 
kaasame võimaluse korral koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi jt soovijaid. Igal aastal koristame 
valitsemisala maadelt arvestatavas koguses jäätmeid. 

EESMÄRK. VÄLDIME JA VÄHENDAME JÄÄTMETEKET, KOGUME JÄÄTMEID LIIGITI JA SUUNAME 
KVALITEETSET MATERJALI TOORMENA TAASKASUTUSSE. MEIL ON ÜLEVAADE VALITSEMISALA 
JÄÄTMEVOOGUDEST NING KORDUS- NING TAASKASUTUSSE SUUNAMISEST.  

 

Tegevus Mõõdik 
Hoiame jäätmekava ajakohasena ning rakendame 
seda. 

Jäätmekava on uuendatud, selles toodud 
soovitused on ellu viidud, ettepanekutega on 
arvestatud.  
 

 
Foto: RKIK 
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Loome tõhusa ja teadliku jäätmete mõõtmise ja 
seiramise süsteemi.  

Jäätmevood on analüüsitud, jäätmeteke ja 
jäätmete liigid on teada koos nende 
käitlusviiside ja taaskasutusse suunamise 
infoga.   

Suurendame jäätmete sortimise võimekust ning 
ühtlustame jäätmete kogumise süsteemi 
hoonetes ja väliterritooriumil.  

Kõikidel objektidel on jäätmeid võimalik sortida 
ja tagatud on ühtlane võimekus nii hoonetes kui 
ka väljas. Objektidel saab jäätmeid sortida 
vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja papi ning 
ohtlike jäätmete osas. 

Seirame jäätmeteket ja sortimist süsteemselt. Aasta 2023 lõpuks on liigiti kogutud 
olmejäätmete osakaal olmejäätmete 
kogutekkest 40% ja 2025. aasta lõpuks 55%. 
Olmejäätmete tekkekogus on jäänud samaks või 
vähenenud (inimese kohta).  

Parandame jäätmete kogumiskohtade seisukorda.  Aasta 2027 lõpuks on jäätmete kogumiskohtade 
seisukorda parandatud. Ohtlike jäätmete 
hoiustamine vastab nõuetele.  
 

Suuname rohkem kasutuseta materjali 
ringlusesse või heategevusse ja osaleme 
innovaatilistes projektides.  
 

Aasta 2025 lõpuks on valitsemisala 
kvaliteetsest, kuid kasutuseta materjalist on 
30% leidnud väljundi toormena.  
 
Aastal 2023 on olemas lahendus ohtliku 
välimusega laskemoonast järelejäänud materjali 
kohta ning seda on võimalik taaskasutusse 
suunata.  
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4.7.  KEMIKAALID JA OHTLIKUD AINED 

Kemikaale ja ohtlikke aineid kasutatakse Kaitseministeeriumi valitsemisalas palju. Neid on vaja nii 
masinate remondi ja hoolduse juures kui ka külmutusseadmete ja tehnosüsteemide töös. Territooriu-
mitel asuvad tanklad, mis varustavad sõidukeid kütusega. Kemikaalide ja ohtlike ainete kasutamisel 
tuleb juhinduda territooriumil kehtivatest nõuetest, näiteks kindlaks määratud tankimisaladest looduses 
ning keskkonnaavarii korral tegutsemise korrast. Oluline on vältida kemikaalide ja ohtlike ainete 
sattumist looduskeskkonda (vette, pinnasesse) ning osata tegutseda õnnetusjuhtumite korral. 

EESMÄRK. VÄLDIME JA ENNETAME KEMIKAALIDE JA OHTLIKE AINETE SATTUMIST LOODUSKESKKONDA.  

 

Tegevus Mõõdik 
Kemikaale ja ohtlikke aineid käsitleme ja käitleme 
teadlikult ja ohutult.  
 

Kemikaalidest ja ohtlikest ainetest põhjustatud 
keskkonnaavariide ja -õnnetuste riskid on 
maandatud (nt õlivannid).  

Keskkonnaavariide ja õnnetusjuhtumite 
protseduurireeglid on kordade ja juhenditega 
selgelt sõnastatud.  
 

Aastaks 2023 on kaasajastatud ja rakendatud 
kõik õnnetusjuhtumite korral tegutsemise juhi-
sed. Vahejuhtumi kommunikatsiooni- ja vastu-
tusahel on üheselt mõistetav.  

 

 

 


