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Ettepanekud Järva valla üldplaneeringu koostamiseks
ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks

Järva Vallavalitsus on saatnud Kaitseministeeriumile ettepanekute esitamiseks Järva valla
üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse.
Lähteseisukohtade punktis 1.18 on märgitud, et valla territooriumil paikneb osaliselt Nurmsi
/Koigi murukattega lennuväli, millel tegutseb Sõjaväe Langevarjuklubi. Nurmsi/Koigi
murukattega lennuväli asub Kaitseliidu Nurmsi õppeväljal, mis kinnisasjana on Kaitseliidu
omandis ning Kaitseliidu Järva maleva kasutuses eelkõige riigikaitselise väljaõppe
korraldamiseks. Koostöös Kaitseliiduga on Nurmsi õppevälja maa-ala kasutajaks ja
koostööpartneriks teiste seas ka Sõjaväe Langevarjuklubi. Palume punkti 1.18 korrigeerida ja
märkida, et valla territooriumile jääb osaliselt riigikaitseline ehitis Kaitseliidu Nurmsi õppeväli.
Palume lisada, et üldplaneeringus kajastatakse riigikaitselistest ehitistest tulenevaid piiranguid.
Lähteseisukohtade punkti 1.3 kohaselt analüüsitakse planeeringu koostamisel kas valla
territooriumil on sobilikke alasid tuuleparkide rajamiseks. Samas punktis küsisite
Kaitseministeeriumi sisendit tuuleparkide arendamise võimaluste ja piirangute kohta Järva
vallas. Palume sobilike alade analüüsi käigus Kaitseministeeriumiga koostööd teha, mille
käigus saab Kaitseministeerium analüüsida planeeritavate alade mõju riigikaitselistele ehitistele.
Kaitseministeerium esitab järgmised ettepanekud Järva valla üldplaneeringu koostamiseks ja
keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.
1. Kajastada riigikaitselist ehitist Nurmsi õppeväli ja selle piiranguvööndit, mille ulatus on 2000
m kinnistu piirist. Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd on kehtestatud ehitusseadustiku § 120
lõike 2 alusel ning kaitseministri 26.06.2015 määruses nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime
kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate
ehitiste kohta“.
2. Kajastada Järva valla territooriumile ulatuvat Tapa lähiharjutusala riigikaitselise ehitise
piiranguvööndit, mille ulatus on 2000 m ehitise välispiirist.
3. Lisaks palume kajastada ka Tapa lähiharjutusala perspektiivset laiendust, mis ulatub osaliselt
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3. Lisaks palume kajastada ka Tapa lähiharjutusala perspektiivset laiendust, mis ulatub osaliselt
ka Järva valla territooriumile.
Kirja lisana edastame riigikaitseliste ehitiste ja piiranguvööndite kaardikihi.
4. Üldplaneeringu koostamisel palume lähtuda põhimõttest, et õppevälja ja lähiharjutusala
piiranguvööndisse ei ole võimaliku müra leviku tõttu soovitatav rajada uusi müratundlikke
ehitisi (nt elamuid, puhkeotstarbelisi hooneid jms) või määrata müratundlike ehitiste rajamist
soodustavat maakasutuse juhtotstarvet.
5. Ehitusseadustiku § 120 lõike 1 järgi on ehitise püstitamine, laiendamine või ümberehitamine
ilma Kaitseministeeriumi kooskõlastuseta keelatud, kui kavandatav ehitis on kõrgem kui 28
meetrit või see asub riigikaitselise ehitise piiranguvööndis või see võib kaasa tuua riigikaitselise
ehitise töövõime vähenemise, sealhulgas näiteks mistahes kõrgusega tuuliku püstitamine ja
päikeseelektrijaamade rajamine. Palume kajastada üldplaneeringus riigikaitseliste ehitiste
töövõimet võivate mõjutavate ehitiste Kaitseministeeriumiga kooskõlastamise nõuet. Seejuures
soovitame teha Kaitseministeeriumiga koostööd ehitiste planeerimise võimalikult varajases
etapis.
6. Suurendamaks inimeste teadlikkust riigikaitselise tegevuse erinevatest vormidest ja mõjudest
palub Kaitseministeerium kajastada üldplaneeringu seletuskirjas riigimetsa kasutamist
riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks. Kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad vajadusel riigimetsa
väljaõppe korraldamiseks metsaseaduse § 36 alusel. Väljaõppe ajal tuleb piirnevate maa-alade
omanikel ja kasutajatel arvestada riigikaitselisest tegevusest tulenevate keskkonnahäiringutega
ning raskesõidukite ja inimeste liikumisega.
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