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Hr  Urmas Kirtsi
Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee  14.08.2015 nr 12.2-1/15/3223

Ettepanekud Kuusalu valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi täiendamiseks

Teatasite Kaitseministeeriumile, et Kuusalu Vallavalitsusel on ettepanekute, vastuväidete ja 
küsimuste esitamiseks valminud valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) programm. Samade dokumentide eelnõud esitasite 
Kaitseministeeriumile seisukoha andmiseks käesoleva aasta märtsis. Kaitseministeeriumi 
ettepanekud eelnõude kohta saatsime Teile 27.04.2015 kirjaga nr 12.2-1/15/1336 (lisa 1).

Täname, et arvestasite Kaitseministeeriumi üldplaneeringu KSH programmi eelnõu kohta esitatud 
seisukohtadega ja need on kajastatud ettepanekute tegemiseks esitatud KSH programmis. 
Kaitseministeerium esitab sõnastuslikku laadi muudatused KSH programmi peatüki 4.3.9. 
Riigikaitselised objektid kohta KSH programmi kontaktisikule Eike Riisile.

Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade täiendamiseks teeme uuesti järgmised 
ettepanekud:

1. Üldplaneeringu lähteseisukohti täiendada punktiga, mille alusel määratakse planeeringus 
riigikaitselise otstarbega maa-alad ning täpsustatakse menetluses oleva Harju 
maakonnaplaneeringuga määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade piirid.

2. Üldplaneeringu maakasutuse kaardile kanda Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 
282 asutatud Soodla harjutusväli (https://www.riigiteataja.ee/akt/314072015001) ja selle 
välispiirist 2000 meetri ulatuses paiknev riigikaitselise ehitise piiranguvöönd (ehitusseaduse § 
120 lg 2 p 3). Maakasutuse planeerimisel tuleb arvestada Soodla harjutusväljaga, seda ümbritseva 
piiranguvööndiga ning harjutusväljalt tuleneva mürahäiringuga. Soodla harjutusvälja 
piiranguvööndis tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõik planeeringud 
(planeerimisseaduse § 4 lg 4) ja kõikide ehitiste projekteerimistingimused, nende andmise 
kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitusteatis (ehitusseadustiku § 120 lg 1).

3. Üldplaneeringu maakasutuse kaardile kanda Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohualad ja 
keskpolügooni välispiirist 2000 meetri ulatuses paiknev riigikaitselise ehitise piiranguvöönd. 
Kohtades, kus keskpolügooni laiendatud ohuala ulatub polügooni välispiirist kaugemale kui 2000 
meetrit, ulatub keskpolügooni piiranguvöönd ohuala piirini. Maakasutuse planeerimisel tuleb 
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arvestada keskpolügooni, seda ümbritseva piiranguvööndiga ning polügoonilt tuleneva 
mürahäiringuga. Keskpolügooni piiranguvööndis tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõik 
planeeringud (planeerimisseaduse § 4 lg 4) ja kõikide ehitiste projekteerimistingimused, nende 
andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitusteatis (ehitusseadustiku § 120 lg 1).

4. Mitte kavandada uusi elamumaid või teisi müratundlikke hooneid harjutusväljade lähedusse. 
Planeeringus on soovitav arvestada ka Soodla harjutusvälja kasutamisega kaasneva 
liikluskorralduse ja -tiheduse muutumisega.

Juhime tähelepanu veel sellele, et Kuusalu valla üldplaneeringuga seotud veebilehel ei ole infot 
selle kohta, et planeeringu ja KSH programmi eelnõu kohta esitas enda ettepanekud ka 
Kaitseministeerium.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ingvar Pärnamäe
Kaitseinvesteeringute asekantsler  

 

Lisa: Kaitseministeeriumi 27.04.2015 kiri nr 12.2-1/15/1336 
(ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS).
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