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1. Planeeringu eesmärk ja kavandatav tegevus 

 
Soodla harjutusvälja riigi eriplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 
korraldusega nr 147. Riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja on Kaitseministeerium. 
 

1.1. Planeeringu koostamise vajadus 
 

Eesti riigikaitse põhineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja kollektiivkaitsel, mille tagab Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization, edaspidi 
NATO) liikmelisus. NATO kollektiivkaitse kindlustab Eestile usutava heidutuse ja sõjalise 
kaitse. Lisaks tugevdab Eesti julgeolekut kuulumine Euroopa Liidu poliitilisse, õiguslikku ja 
majanduslikku ühisruumi, mis põhineb liikmesriikide usaldusel, koostööl ja ühistel väärtustel. 
Esmase iseseisva kaitsevõime tagamiseks on Kaitseväe rahuaja ülesanne tagada ajateenijate 
ja reservväelaste sõjaline väljaõpe ning alaline kaitsevalmidus. Eesti iseseisva kaitsevõime 
üks olulisem osa on mehhaniseeritud pataljoni loomine. 
 
Iseseisva kaitsevõime tagamise kohustuse täitmist toetab leping, mille Eesti Vabariigi ja 
Hollandi Kuningriigi kaitseminister allkirjastasid 2014. aastal. Lepingu alusel ostis Eesti riik 
Kaitseväele 44 jalaväe lahingumasinat koos toetusmasinatega, mis anti üle Eesti kaitseväele 
2018. aastal. Seepärast on sobivate väljaõppevõimaluste loomine oluline nii Eesti kaitseväe 
kui ka Eestis viibivate NATO liitlasriikide relvajõudude jaoks. 
 
Lähtudes eeltoodust on Vabariigi Valitsuse poolt 09.12.2021 heaks kiidetud riigikaitse 
arengukavas 2022–2031 (edaspidi arengukava) sõjalise kaitse arendamiseks arengukava 
elluviimise ajal ette nähtud tegevusi, et suurendada sõjaaja struktuuri koosseisu, tõsta 
ajateenistuse läbinud isikute osakaalu ning suurendada tegevväelaste arvu, hankida uut 
relvastust ja varustust, arendada meresõjavõimet, uuendada soomusmanöövervõimet ja 
kaudtulevõimet ning tõhustada maakaitset. Eesmärkide saavutamist toetab ka riigi 
eelarvestrateegia 2022-2025, mis julgeoleku ja riigikaitse arendamisel näeb ette tegevusi 
NATO võime eesmärkide täitmiseks  ja Kaitseväe keskpolügooni arendamist, millega on 
otseselt seotud ka Soodla harjutusvälja välja arendamine. 
 
Soomusmanöövervõime arendamise oluline aspekt on väljaõppe läbiviimiseks vajalike 
harjutusalade loomine. Soomusmanöövervõime peamine paiknemiskoht on Tapa linnakus. 
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Väljaõppevõimaluste parendamiseks Tapa linnaku ümbruses arendatakse edasi Kaitseväe 
keskpolügooni ja Tapa lähiharjutusala. Kaitseväe keskpolügooni järjest suureneva 
kasutuskoormuse tõttu on osa soomusmanöövri spetsiifilise väljaõppe (taktika, 
lahinglaskmised) läbiviimiseks vaja täiendavat harjutusvälja. 
 
Liitlaste kasvava kohaloleku ning Eesti enda sõjalise võime kasvu tingimustes on kriitilise 
tähtsusega piisava suurusega harjutusalade olemasolu. Alates 2014. aastast on Eestis 
rotatsiooni korras pidevalt väljaõpet läbi viinud Ameerika Ühendriikide maaväe üksused, 2015. 
aastal tõid liitlased esimest korda Eestisse ka lahingutankid. 2016. aasta NATO Varssavi 
tippkohtumisel otsustati Balti riikidesse ja Poolasse paigutada väeüksused NATO liitlaste 
suurendatud kohaloleku (Enhanced Forward Presence (eFP)) programmi raames. 2017. aasta 
kevadest paikneb Tapa linnakus liitlaste lahingugrupp, mille raamriigiks on Suurbritannia ja 
teisteks osalisriikideks roteeruval põhimõttel Prantsusmaa, Taani ning Island. 2022 esimeses 
kvartalis toimunud julgeolekuliste sündmuste tõttu meie regioonis, on prognoositav liitlaste 
arvu kasv Eestis. Liitlaste väljaõppe ning soomusmanööverüksuste ühiste õppuste 
läbiviimiseks oli vajalik Tapa piirkonnas kasutusele võtta täiendavaid harjutusalasid, sh leida 
asukoht uuele harjutusväljale. 
 
Riigikaitse arengukava eesmärkide täitmiseks ja lähtudes Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammist sõjalise väljaõppe võimaluste parandamiseks viidi Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas läbi analüüs täiendavale harjutusväljale sobiva asukoha leidmiseks.  
Harjutusvälja asukoha analüüsi koostamine harjutusvälja asutamise otsuse ettevalmistamine 
toimus üheaegset Harju maakonnaplaneeringu 2030+1 koostamisega perioodil 2013-2016. 
 
Uue harjutusvälja asukoha valimisel tuli leida maa-ala, mis asuks võimalikult kaugel asulatest, 
kus oleks võimalikult vähe elanikke, mis oleks enamikus riigi omandis, kus oleks sobiv maastik 
ja pinnas ja mis ei oleks liiga kaugel Tapa linnakust, paiknedes ka võimalikult lähedal 
olemasolevale Kaitseväe keskpolügoonile. Lisaks on oluline, et alal ei oleks sõjalist väljaõpet 
takistavaid elektriliine, gaasitrasse, veetrasse, ühiskanalisatsiooni trasse, üldkasutatavaid teid, 
raudteid jne ning kus ei oleks sõjalist väljaõpet oluliselt piiravaid looduskaitselisi tegureid. 
Ühtlasi on oluline, et harjutusväli ei paikneks liiga lähedal Eesti piirile. Asukohaanalüüsi 
tulemusena leiti Soodla veehoidla ümbruses sobiv asukoht, mis vastas suures osas kirjeldatud 
tingimustele. Alternatiivne asukoht harjutusvälja jaoks puudub. 
 
Harjutusvälja rajamiseks tuleb 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 
järgi koostada riigi eriplaneering, sest tegemist on olulise ruumilise mõjuga riigikaitselise 
ehitisega, mille vastu on suur riiklik huvi. Riigihalduse ministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-
4/78 kehtestatud Harju maakonnaplaneeringus 2030+ on määratud Soodla harjutusvälja 
asukoht. 
 
Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 2822. Harjutusvälja 
arendamise nõuded on kirjeldatud kaitseministri 05.09.2017 käskkirjaga nr 486 kehtestatud 
Soodla harjutusvälja arendusprogrammis. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu detailse 
lahenduse koostamine3 on eelnimetatud sammude jätk selleks, et määrata Soodla 

                                                
1 https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/harjumaa/harju-maakonnaplaneering-2030/  

2 https://www.riigiteataja.ee/akt/314072015001  

3 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 järgi  võib tingimusel, kui 
maakonnaplaneering on koostatud enne ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 
jõustumist kehtinud PlanS-i alusel ja selles on määratud ehitise asukoht, või tehtud ehitise asukoha 
eelvalik või asukohavalik enne ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise  seaduse 
jõustumist kehtinud planeerimisseaduse §-de 7, 292 ja 34 alusel, võib selle maakonnaplaneeringu alusel 
koostada PlanS-is ettenähtud riigi eriplaneeringu, alustades detailsema lahenduse menetlusest. 
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harjutusvälja ehitusõigus ning lahendada teised arendamisega seotud küsimused, sh 
ühenduskoridorid Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahel. 
 

1.2. Planeeringu eesmärk ja kavandatud tegevuse kirjeldus 
 

Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise eesmärk on Soodla harjutusvälja 
ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride 
võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna-suunalise tee 
asukoha määramine ja muude PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete 
lahendamine. Planeeringuga kavandatakse laske- ja õppeväljad, teed ning muud rajatised, 
mis on vajalikud riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks.  
 
Soodla harjutusväljale on planeeritud eelkõige Eesti soomusmanöövervõime arendamisega 
seotud väljaõpe ja liitlaste soomustehnika väljaõppega seotud tegevused, mida ei mahu 
korraldama intensiivselt kasutuses olevas Kaitseväe keskpolügoonil. 
 
Soodla harjutusväljale kavandatakse kolm laske- ja õppevälja. Alasid kasutatakse 
taktikaharjutusteks,  kuni mehhaniseeritud rühma suuruse üksuse manöövriteks ning nii paigalt 
kui ka liikumiselt lahinglaskmisteks. Harjutusvälja kasutatakse ka suurtükkide 
tulepositsioonidena Kaitseväe keskpolügooni sihtmärgialale laskmiseks. Suurtükkide 
tulepositsioone võib paigaldada maastikule igale poole harjutusvälja maa-alal, kus on täidetud 
ohutusnõudeid ja on arvestatud looduskaitseliste piirangutega. Harjutusväljal tohib kasutada 
ainult sellist laskemoona, mis ei jäta lõhkemata lõhkekehi, v.a suurtükid Kaitseväe 
keskpolügoonile lastes. Lahinglaskmiste ohuala ei ulatu harjutusvälja piiridest välja. 
Harjutusvälja piir tähistatakse piiritähistega. Piiritähiseks kasutatakse piiriposte ja/ või 
kasvavaid puid. 
 
Harjutusväljale suunduvatele teedele paigaldatakse tõkkepuud. Peamiste juurdepääsuteede 
juurde paigaldatakse ka signaalmastid ja infotahvlid. Harjutusvälja läbivad teed suletakse 
väljaõppe ajal tõkkepuudega, lipumastides heisatakse punane lipp ja vajadusel korraldatakse 
mehitatud valve. Õppustest teavitatakse meediakanalite kaudu ja lähematesse küladesse 
paigaldatakse infotahvlid vastava informatsiooniga. Väljaõppe ajakava avalikustatakse 
võimalikult varakult. Väljaõpe toimub harjutusväljal kogu aasta vältel, kuid suurem koormus on 
harjutusväljal hilissügisest kuni suveni, argipäevadel ja päevasel ajal. 
 
Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahel liikumiseks kavandatakse kolm 
ühenduskoridori, mis peavad võimaldama ka rasketehnika liikumist (soomukid, tankid, 
liikursuurtükid jms). Ühenduskoridoride teed peavad võimaldama ratas- ja roomiksõidukite 
kahesuunalist liikumist ja vajadusel ka jalaväe taktikalist tegevust, nt jalastumine soomukitest 
kuni 200 m kaugusele teest. Lisaks tuleb planeeringu koostamise käigus võimalusel leida 
piirkonnad, kus on lubatud soomukitel hargneda ühenduskoridori teelt kuni 200 m kaugusele. 
Ühenduskoridorides soovitakse kasutada ainult imitatsioonivahendid.  
 
Riigi eriplaneeringuga kavandatakse harjutusvälja idapiiri lähistele uus põhja–lõuna-suunaline 
tee ehk möödasõidutee, mis jääb harjutusväljast väljapoole. Uus tee võimaldab inimestel 
riigikaitselise väljaõppe ajal liikuda Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal põhja-lõuna suunas 
Narva maantee ja Piibe maantee vahel. 
 
Soodla harjutusvälja põhja- ja lõunaosa vahel liikumiseks kasutatakse ida poolt ümber Soodla 
veehoidla kulgevaid olemasolevaid teid (teeregistri nr 1400720 ja 3532715). Riigi 
eriplaneeringuga tuleb kavandada lisaks  harjutusväljast lääne poole jääv liiklemisvõimalus 
laskeväljade vahel.   
 
Harjutusväljale tuleb määrata juurdepääsuteed Narva maanteelt ja Piibe maanteelt. 
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Planeeringu eesmärkide täitmiseks tuleb rajada taristu, mille komponendid on kirjeldatud 
Soodla harjutusvälja arendusprogrammis ning teistes Kaitseväe koostatud sisendites: 

 Arendusprogrammi kohaselt soovitakse rajada kolm laske- ja õppevälja pindalaga ca  
1270 ha, ca 520 ha ja ca 740 ha. Laske- ja õppeväljad peavad olema avatud või 
poolsuletud maastikuga, mis eeldab nende rajamisel metsa raadamist. 

 Harjutusväljale soovitakse rajada teedevõrk (suures osas tuginedes olemasolevatele 
teedele), mis koosneb I kategooria (laius 7 m, teljekandevõime  12 t) ja II kategooria 
(laius 5 m ja teljekandevõime 12 t) teedest.  

 Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahele soovitakse määrata kolm 
ühenduskoridori ehk liikumiskoridori. Liikumiskoridori tee trassi täpsustamisel tuleb 
arvestada vähemalt 200 m puhvriga olemasoleva tee teljest, et leida sobivaim asukoht 
tee kulgemisele ning analüüsida võimalusi Kaitseväe väljaõppe läbiviimiseks tee 
puhveralas.  

 Koitjärve külas soovitakse määrata põhja-lõuna-suunaline möödasõidutee pikkusega 
ca 4,1 km, mille täpseks paiknemiseks tuleb analüüsida koridori tee teljest vähemalt 
200 m puhvriga.  

 Planeeringu koostamise käigus tuleb leida ka läänepoolne liikumisvõimalus 
laskeväljade vahel.  

 Täpsustada tuleb harjutusvälja välispiiri kulgemine. Harjutusvälja välispiiri pikkus on  ca 
32 km, kus tuleb vajadusel rajada piirisiht ning paigaldada piiritähistus (v.a Soodla 
veehoidlal kulgev piirilõik).  

 Üle Soodla jõe kulgev Koitjärve sild tuleb rekonstrueerida ning selle kõrvale rajada 
vesitõkke ületamise õppekoht lahingsildade mahapanemise ja ülesvõtmise 
harjutamiseks.  
 

Planeering on Soodla harjutusvälja, ühenduskoridoride ja möödasõidutee ehitusprojektide 
koostamise aluseks.  
 

1.3. Planeeringuala, selle asukoht, piir 
 

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Hirvli, Koitjärve ja Suru külades ning 
Anija vallas Pillapalu, Härmakosu ja Raudoja külades. Planeeringuala suurus on ca 7390 ha , 
millest Soodla harjutusvälja pindala on ca 5865 ha. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on 
sõltuvalt mõõtmise asukohast ca 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja 
välispiiri pikkus on ca 32 km. Planeeringuala piir on esitatud joonisel 1 ning peamised objektid 
on esitatud joonisel 2. Planeeringuala piir on Soodla harjutusvälja osas harjutusvälja piirist 
veidi suurem, sest planeeringuga täpsustatakse harjutusvälja piiri. 
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Joonis 1. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ala 
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Joonis 2. Planeeringuala peamised objektid: planeeringuala moodustavad Soodla harjutusväli, 
liikumiskoridorid (ühenduskoridorid) ja ühendustee ehk möödasõidutee. 
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Suur osa planeeringuala kinnistutest kuulub riigile. Lisaks on  planeeringualal vähesel määral 
eraomanduses olevaid kinnistuid. Planeeringuala iseloomustab suur metsasus. Harjutusvälja 
läbib Soodla jõgi. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud Soodla 
veehoidla, mis on osa Tallinna veehaardest. Lisaks asuvad harjutusväljal veel mõningad 
väiksemad järved. 
 
Harjutusvälja idaosa ning kavandatavad ühenduskoridorid asuvad Põhja-Kõrvemaa 
looduskaitsealal, mis ühtlasi on Euroopa Liidu loodusdirektiivi ja linnudirektiivi alusel 
määratletud Natura 2000 ala (Põhja-Kõrvemaa loodusala ja linnuala).  
 
Planeeringualale jääb Soodla jõgi (VEE1087000), mis on avalikult kasutatav veekogu. 
Veeseadus § 24 lg 7 kohaselt võib Kaitseministeerium või tema volitatud Kaitseväe või 
Kaitseliidu struktuuriüksus piirata Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale jääva avalikult 
kasutatava vooluveekogu või selle osa kasutamist Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikaliste 
harjutuste, õppuste, laskmiste ja lõhketööde ning relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu 
tehnika katsetamise ajal.  
 
Harjutusväljale kavandatud lõuna õppe- ja laskeväli paikneb Nõukogude armee endisel 
Tõrrepõhja tankodroomil. Osa põhja õppe- ja laskeväljast paikneb Nõukogude armee endisel 
raketivägede Mähuste harjutusalal. Seega omab ala olulist militaarset minevikku. Laske- ja 
õppeväljad on kavandatud selliselt, et looduskaitsealale ulatuvad ainult ohualad ning sinna ei 
rajata väljaõppeehitisi. Liikumiskoridoride trassid on suures osas kavandatud mööda endisi või 
olemasolevaid teid, mis olid muuhulgas kasutusel ka Nõukogude armee poolt. Soodla 
veehoidlat ümbritsev ala on aktiivselt kasutuses Tallinna ja Harjumaa elanike puhkealana, kuid 
on isetekkeline ning korraldamata. Planeeringuala lõunapiir kulgeb piki Piibe maanteed (riigi 
tugimaantee nr 13, Jägala-Kärevete maantee), mis on peamine juurdepääsutee Soodla 
harjutusväljale Tallinna ja Tapa suunalt. 
 
Harjutusvälja ümbritsevad Kuusalu valla Kosu, Aru, Kursi, Hirvli, Sigula, Suru ja Koitjärve külad 
ning Anija valla Pillapalu, Vikipalu, Raudoja ja Härmakosu külad. Tihedam on asustus 
planeeringuala põhja- ja lääneküljes ning lõunas Pillapalu külas. 2022 veebruari seisuga asub 
täielikult Soodla harjutusvälja alal kokku kaheksa eraomanduses olevat katastriüksust. 
Eraomanduses olevaid katastriüksuseid, mis asuvad täielikult või osaliselt Soodla harjutusvälja 
riigi eriplaneeringu planeeringualas või on planeerinuala piirinaabriks, on kokku 
üheksakümmend neli. Eraomanduses olevaid katastriüksuseid, mille hooned asuvad 
planeeringualas, on kokku kolm.  
 
Laiendatud ohuala Soodla harjutusväljale määratud ei ole. Siiski on rahvusvaheliste 
sündmuste valguses surve selleks suur, mistõttu tuleb planeeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamisel arvestada laiendatud ohuala tekkimise 
võimalusega.  
 

1.4. Planeeringu ülesanded 
 

Planeeringuga lahendatavad ülesanded on järgmised: 
 Olemasolevate planeeringute, sh nende maakasutus-, ehitus- ja keskkonnatingimuste, 

väljaselgitamine; 
 Planeeringuala kruntideks jaotamine/ kruntide liitmine; 
 Soodla harjutusvälja hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; 
 Analüüsida Soodla harjutusväljale kavandatava riigikaitselise otstarbega ehitiste 

asukohavalikut; 
 Planeeringualale kavandatavate ehitiste  ehituslike tingimuste määramine; 
 Soodla harjutusvälja välispiiri täpsustamine; 
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 Soodla harjutusväljal laske- ja õppeväljade rajamise põhimõtete määramine ning 
teedeks sobivate maa-alade määramine. Sobivate alade määramine sihtmärgialadeks 
ja teenindusaladeks; 

 Soodla harjutusvälja õhuruumi, sh õhuohualade, põhimõtete kirjeldamine; 
 Tuleohutuse põhimõtete kirjeldamine ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemise 

põhimõtete määramine; 
 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine; 
 Soodla harjutusväljale juurdepääsuks kasutatavate teede määramine ja harjutusvälja 

liikluskorralduse põhimõtete määramine;  
 Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vaheliste ühenduskoridoride 

asukohtade määramine; 
 Soodla harjutusväljast välja jääva põhja-lõuna suunalise möödasõidutee asukoha 

määramine Koitjärve külas; 
 Soodla harjutusvälja põhja ja lõuna laske- ja õppevälja läänepoolse liiklemisvõimaluse 

kavandamine; 
 Soodla harjutusvälja raadatavate alade määramine ning metsamajanduse põhimõtete 

kirjeldamine lähtudes sõjalise väljaõppe ja müra leviku piiramise vajadustest; 
 Meetmete kavandamine võimalike kliimamuutuste mõjude arvestamiseks;  
 Harjutusvälja kasutuskorra ja harjutusväljal toimuva väljaõppe teavitamise põhimõtete 

kirjeldamine; 
 Tsiviilelanike poolt harjutusvälja ja sellega seotud teede ja ühenduskoridoride 

kasutamise võimaluste selgitamine; 
 Müra-, vibratsiooni-, saasteriski tingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate 

nõuete seadmine; 
 Heakorraga seotud küsimuste lahendamine; 
 Soodla veehoidla kaitse planeerimine võimaliku planeeringualalt lähtuva 

keskkonnamõju eest; 
 Soodla veehoidla ümbruse puhkemajanduse küsimuste lahendamine; 
 Planeeringualal ja selle lähialas olevate  matka- ja terviseradade kasutamisega seotud 

küsimuste lahendamine; 
 Sundvõõrandamise või sundvalduse ning servituutide seadmise vajaduse välja 

selgitamine;  
 Muude ülesannete läbitöötamine, mis tuleb planeeringuga lahendada, et ala saaks 

kasutada riigikaitseliseks väljaõppeks; 
 Muud PlanS-ist tulenevad ülesanded. 

 
 

2. Mõjude hindamine 
 

2.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja ulatus 
 

Riigi eriplaneeringu koostamisel on PlanS § 27 lõike 6 alusel kohustuslik keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.  
 
Tulenevalt KeHJS § 311 on KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise 
planeerimisdokumendi koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline 
keskkonnakaitse ning edendada säästvat arengut. Vastavalt KeHJS § 40 lõike 4 punktile 6 
hinnatakse KSH käigus planeeringuga kavandatavast tegevusest tulenevat eeldatavalt olulist 
vahetut, kaudset, kumulatiivset, sünergilist, lühi- ja pikaajalist, soodsat ja ebasoodsat mõju 
keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, 
bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja 
õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele, antakse hinnang 
jäätmetekke võimaluste kohta ning kirjeldatakse prognoosimise meetodeid. Lisaks hinnatakse 
erinevate mõjude omavahelisi seoseid ja asjakohasusel piiriülest keskkonnamõju ning 
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esitatakse meetmed riigi eriplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa 
keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks. KSH 
läbiviimisel hinnatakse ka riigi eriplaneeringu seost muude asjakohaste strateegiliste 
planeerimisdokumentidega ja vastavust neis püstitatud eesmärkidega. 
 
Harjutusvälja alternatiivsed asukohti ei ole planeeringu ja KSH koostamisel vajalik kaaluda, 
kuna harjutusvälja asukoht on määratud Harju maakonnaplaneeringus 2030+. KSH osana 
tuleb hinnata harjutusvälja ehitiste paiknemise ja ühenduskoridoride ning möödasõidutee 
kulgemise realistike alternatiivide mõjusid.  
 
Eriplaneeringu alale jäävad Põhja-Kõrvemaa loodusala ja linnuala. Seda arvestades on KSH 
osana vajalik läbi viia nõuetele vastav Natura mõju hindamine. 
 
PlanS § 4 lõige 2 punkti 5 alusel tuleb lisaks KSH-le hinnata planeeringu koostamisel ka 
planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja 
looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid (edaspidi koos nimetatud muud asjakohased mõjud). 
Muude asjakohaste mõjude hindamine viiakse läbi KSH osana, eraldi menetlust ei algatata.  
 
KSH tulemusena koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses (edaspidi KeHJS) KSH aruandele sätestatud nõuetele vastav aruanne. 
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 9  lg 31 
sätestab, et kui sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul asukoha valikut sisaldava 
maakonnaplaneeringu KSH aruanne ei sisalda piisavalt lähteandmeid detailse lahenduse KSH 
aruande koostamiseks, tuleb detailse lahenduse KSH jaoks koostada KSH programm. Harju 
maakonnaplaneering 2030+ KSH aruandes ei ole selgitatud mõjusid, mis vajavad hindamist 
riigi eriplaneeringu KSH aruandes, seda arvestades on aruande koostamise menetlust vajalik 
alustada programmi koostamisest. KSH programmis määratakse kindlaks hindamise ulatus 
(olulised keskkonnamõjud ja asjakohased sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised mõjud), 
sh uuringute vajadus, kirjeldatakse mõjude hindamise metoodika ning koostatakse mõjude 
hindamise eeldatav ajakava. Mh hinnatakse KSH osana Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe 
keskpolügooni kasutamisest tekkivat kumulatiivset mõju. 
 

2.2. Mõjude hindamise metoodika 
 

Mõjude hindamise metoodika määratakse KSH programmis. Asjakohaste sotsiaalsete, 
majanduslike ja  kultuuriliste mõjude hindamise metoodika määramiseks KSH programmis 
tehakse koostööd planeeringu tellija (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) ja korraldajaga 
(Kaitseministeerium). 
 

2.3. Planeeringuga kavandatavate tegevusega  kaasneda võiv oluline ja asjakohane 
mõju 

Planeeringuga kavandatavat tegevused, millega võib kaasneda oluline või asjakohane mõju, 
määratakse KSH programmi etapis. Planeeringu alast välja ulatuvat laiendatud ohuala  Soodla 
harjutusväljale määratud ei ole, kuid arvestades pingelist/eskaleeruvat julgeoleku olukorda, on 
surve selle määramiseks suur, mistõttu tuleb mõjude hindamisel arvestada laiendatud ohuala 
võimaliku olemasoluga. Võimalikud piirid selleks annab ette tellija planeeringu koostamise 
käigus.  
 
Tellija hinnangul võivad olulised ja asjakohased mõjud ilmneda eeskätt järgmistes 
valdkondades:  

 Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele ja loomadele;  
 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh kaitsealustele üksikobjektidele ja liikidele,  
 Mõju Natura 2000 võrgustiku alade; 
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 Mõju rohelise võrgustiku toimimisele;  
 Mõju välisõhu kvaliteedile;  
 Mõju pinnasele ja maastikule; 
 Mõju põhja- ja pinnaveele, sh Soodla veehoidla veekvaliteedile ja veehoidla 

infrastruktuurile; 
 Mõju kultuuripärandile; 
 Mõju inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele (nt liikumisvõimalused, üldine 

heaolu, elukeskkond jne) ja varale; 
 Mõju majanduskeskkonna aspektidele, sh korraldatud ja korraldamata 

puhkemajandusele Soodla harjutusvälja territooriumil, ühenduskoridorides ning 
piirkonnas laiemalt; 

 Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni kasutamisest tekkivat koosmõju;   
 Mõju riiklikule kasvuhoonegaaside bilansile ja kliimamuutustele. 

 
Planeeringulahenduse elluviimisel ei ole piiriülese mõju tekkimine tellija hinnangul tõenäoline. 
KSH raames nähakse ette meetmed negatiivsete mõjude vältimiseks või leevendamiseks. 
 

2.4. Võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale 
 

Osa planeeringualast asub Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal, mis kuulub Põhja-Kõrvemaa 
loodusala ja linnualana Natura 2000 võrgustikku ning planeeringualal kavandatavad 
tegevused võivad avaldada ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärkidele. 
Tulenevalt eelnevast tuleb KSH osana viia läbi läbi Natura asjakohane hindamine. 
 

 
Joonis 3. Joonisel on punase joonega piiritletud Soodla harjutusväli ja rohelise joonega Põhja-
Kõrvemaa looduskaitseala, sh Natura 2000 linnuala. 
 
KSH läbiviimisel lähtutakse PlanS kohasest KSH menetlusest. 
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3. Uuringute vajadus 
 

3.1. Läbi viidud uuringud 
 

Planeeringualal on viidud läbi järgmised uuringud: 
 Metsise inventuur Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes 

kavandavates teekoridorides. Eesti Ornitoloogia Ühing, ekspert Ivar Ojaste 2017. 
 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja kõrgemate taimede inventuur Soodla 

harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandavates teekoridorides. AS 
Maves, eksperdid Artto Pelto ja Anneli Palo 2017. 

 Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandatavates 
teekoridorides sammalde, samblike ja seente inventuur. AS Maves, eksperdid Artto 
Pello, Ede Oja, Tõnu Ploompuu 2017. 

 Soodla harjutusvälja mürauuring. Skepast & Puhkim 2015. 
 

3.2. Teostatavad uuringud 
 

KSH käigus tuleb teha militaarmüra uuring. KSH osana läbi viidavate teiste uuringute vajadus 
selgitatakse KSH programmi koostamise etapis, arvestades mh REP ja KSH algatamise 
eelnõu menetluses esitatud ettepanekuid ja kaasamise tulemusi. 
 
 
4. Eriplaneeringu ja KSH koostamise protsess ja ajakava 

 
Planeeringu protsessi kirjeldus ja etappide eeldatavad toimumisajad on indikatiivsed. 
Menetluse läbiviimisel, sh teavitamisel ja menetlusetappide tähtaegade puhul järgitakse 
PlanS-is riigi eriplaneeringu menetlusele esitatud nõudeid.  
 
Tabelis 1 on esitatud planeeringu ja KSH protsessi olulisemate etappide kirjeldus ja 
indikatiivne ajakava. Ajakavasse on lisatud ka Soodla harjutusvälja keskkonnakorralduskava, 
mille koostamine tellitakse koos planeeringu ja KSH-ga. 

 
Tabel 1. Planeeringu, KSH ning Soodla harjutusvälja keskkonnakorralduskava üldine protsess 
ja indikatiivne ajakava 
Tegevus Kirjeldus Aeg Märkused 
I Etapp    
Riigi eriplaneeringu ja 
KSH algatamine 

Planeeringu 
algatamise eelnõu 
koostamine, 
seisukohtade 
küsimine; 
Algatamisest 
teavitamine. 

Algatatakse 
enne riigi 
eriplaneeringu 
detailse 
lahenduse ja 
KSH koostamise 
alustamist 

PlanS § 28 

Detailse lahenduse 
eskiis 

 Riigi 
eriplaneeringu 
detailse 
lahenduse eskiis 
on koostatud ja 
kooskõlastatud 
tellijaga hiljemalt 
7 kuud pärast 
töö koostajaga 
hankelepingu 
sõlmimist 

 

KSH programm KSH programmi 
koostamine; avalik 

7 kuud alates 
töövõtjaga 
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väljapanek; Avalik 
arutelu; Tulemuste 
avaldamine; Avaliku 
väljapaneku ja 
avaliku arutelu 
tulemustest lähtuvalt 
tehakse vajadusel 
programmi 
muudatused.  
 

hankelepingu 
sõlmimisest 

EhSRS § 9 lg 31 kohaselt 
tuleb koostada KSH 
programm, kui 
asukohavalikut sisaldava 
maakonnaplaneeringu KSH 
aruanne ei sisalda piisavalt 
lähteandmeid detailse 
lahenduse KSH programmi 
koostamiseks. Antud juhul on 
KSH programmi koostamine 
vajalik.  
 
PlanS ei reguleeri üheselt 
KSH programmi 
avalikustamise menetlust. 
KSH programm 
avalikustatakse kasutades 
asukoha eelvaliku KSH 
programmi avalikustamise 
analoogiat PlanS § 32, 33 ja 
34. 

II Etapp    
Riigi eriplaneeringu 
detailse lahenduse ja 
KSH aruande 
koostamine 

Detailse lahenduse  
ja KSH aruande 
koostamine koos 
vajalike uuringute 
ning hindamiste 
läbiviimisega. 

Detailne 
lahendus koos 
KSH aruandega 
on koostatud ja 
kooskõlastatud 
tellijaga hiljemalt 
15 kuud pärast 
töö koostajaga 
hankelepingu 
sõlmimist. 

 

Riigi eriplaneeringu 
detailse lahenduse ja 
KSH aruande eelnõu 
kooskõlastamine ja 
arvamuste küsimine. 
 

Riigi eriplaneeringu 
detailne lahendus ja 
KSH aruande eelnõu 
esitatakse PlanS § 44 
lõikes 1 nimetatud 
asutustele 
kooskõlastamiseks 
ning teavitatakse § 
44 lõikes 2 nimetatud 
isikuid ja asutusi 
võimalusest 
detailsele 
lahendusele ja KSH 
aruande  eelnõule 
esitada arvamusi. 
KSH aruande 
tulemused lisatakse 
riigi 
eriplaneeringusse. 

4 kuud alates 
riigi 
eriplaneeringu 
detailse 
lahenduse ja 
KSH aruande 
tellija poolt 
kooskõlastamise
st. 

PlanS § 48 
 
 

Riigi eriplaneeringu 
vastuvõtmine 

Vabariigi Valitsus 
teeb riigi 
eriplaneeringu 
vastuvõtmise otsuse. 

2 kuud alates 
riigi 
eriplaneeringu ja 
KSH aruande 
kooskõlastamise 
protsessi lõppu. 

PlanS § 49 

III Etapp    
Rigi eriplaneeringu 
avalikustamine 

Riigi eriplaneeringu 
avalik väljapanek; 

4 kuud alates 
riigi 

PlanS § 50, 51 ja 52 
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avaliku väljapaneku 
avalik arutelu; 
avalikustamise 
tulemustest 
teavitamine. Avaliku 
väljapaneku ja 
avaliku arutelu 
tulemuste alusel 
tehakse riigi 
eriplaneeringus 
vajalikud 
muudatused. 

eriplaneeringu 
vastuvõtmisest 

Riigi eriplaneeringu 
kehtestamine 

Riigi eriplaneeringu 
kehtestab Vabariigi 
Valitsus 
korraldusega.  
Kehtestamisest 
teavitamine. 
 
 

2 kuud alates 
riigi 
eriplaneeringu 
avalikustamise 
protsessi lõppu. 

PlanS § 53 
 
 
 
 
 
 

IV etapp    
Soodla harjutusvälja 
keskkonnakorralduskava  

Soodla harjutusvälja 
keskkonnakorraldusk
ava koostamine. 

4 kuud alates 
riigi 
eriplaneeringu 
kehtestamist. 

 

 
 
5. Koostöö ja kaasamine 

 
Koostöö ja kaasamine planeeringu käigus toimub vastavalt PlanS-ile.  
 
PlanS § 44 kohaselt tuleb riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine viia läbi koostöös 
ministeeriumide ja teiste valitsemisasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi riigi 
eriplaneeringu detailne lahendus käsitleb. 
 
Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisse kaasatakse kohaliku omavalitsuse 
üksused, kelle territooriumile kaalutakse kavandatava ehitise rajamist, isikud, kelle õigusi võib 
planeering puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, 
kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või riigi 
eriplaneeringu elluviimise vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid 
ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad 
mittetulundusühingud ja sihtasutused. Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisse 
võib kaasata isiku, kelle huve planeering võib puudutada.  
 
Koostööd tehakse järgmiste asutustega tulenevalt Vabariigi Valitsuse 17.11.2015 määrusest 
nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise 
alused“: 

 Keskkonnaamet: planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju ning 
planeeringualal asuvad kaitstavad loodusobjektid; 

 Keskkonnaministeerium: planeeringualal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus 
olev maardla või selle osa; 

 Transpordiamet: planeeringuala külgneb riigiteega; planeering hõlmab tegevusi riigitee 
kaitsevööndis; planeeringualal asub avalik veekogu;  

 Muinsuskaitseamet: planeeringualal asub avalik veekogu; 
 Politsei- ja Piirivalveamet: planeeringualal asub avalik veekogu; 
 Põllumajandus- ja Toiduametiga: planeeringualal asub maaparandussüsteem; 
 Päästeamet: planeering käsitleb tuleohutusnõudeid; 
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 Tehnilise Järelevalve Amet: planeeringuga kavandatava ehitise ehitusloa andjaks on 
Tehnilise Järelevalve Amet; 

 Terviseamet: planeeringuga käsitletakse tervisekaitsenõuete rakendamist, sealhulgas 
müra ja vibratsiooni küsimusi. 
 

Planeeringu koostamisse kaasatakse: 
 Anija Vallavalitsus; 
 Kuusalu Vallavalitsus; 
 Tapa Vallavalitsus; 
 Planeeritaval alal tervenisti või osaliselt asuvate kinnistute omanikud; 
 Eesti Keskkonnaühenduste Koda; 
 Tallinna Vesi AS; 
 Riigi Metsamajandamise Keskus; 
 Sportland Eesti aktsiaselts (Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus); 
 Sihtasutus Eesti Terviserajad; 
 Mittetulundusühing Soodlast Kõrveni; 
 Mittetulundusühing Pillapalu küla; 
 Mittetulundusühing Sigula Küla Ühendus; 
 Mittetulundusühing Eesti Matkaliit; 
 Mittetulundusühing Eesti Metsa Abiks; 
 Mittetulundusühing Härmakosu; 
 Seltsing „Loodus, inimene ja sõjavägi“; 
 Osaühing Villade Haldus; 
 Osaühing Paadisõit; 
 Osaühing Kõrvemaa Retkejuht; 
 Teised isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise 

keskkonnamõju või riigi eriplaneeringu elluviimise vastu. 
 

Vastavalt PlanS-ile tuleb planeeringu eri etappides korraldada avalikke väljapanekuid ja 
avalikke arutelusid, mis korraldatakse vähemalt planeeringuala kohalike omavalitsuste 
(Kuusalu vald, Anija vald) üksuste keskustes. Vajadusel tehakse planeeringut tutvustavaid 
koosolekuid planeeringuala lähikülades. Planeeringu materjalid (otsused, teated, avalikul 
väljapanekul olevad dokumendid, taustamaterjalid) asuvad riigi eriplaneeringu koostamise 
korraldaja (Kaitseministeeriumi) veebilehel. 
 
 


