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Keskkonnamõju hindamise programmi
nõuetele vastavaks tunnistamine

Projekti arendaja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) esitas otsustajale
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) 30.11.2020 keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 18 lõike 1 alusel Sirgala
harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi nõuetele
vastavuse kontrollimiseks. KMH programm koos lisadega on registreeritud TTJA
dokumendiregistris
https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/
numbriga
16-6/20-00157-120. KMH koostaja on Hendrikson & Ko ning juhtekspert Riin Kutsar.

I Faktilised asjaolud
RKIK (registrikood 70009764, aadress Järve tn 34a 11314 Tallinn) esitas 17.01-27.02.2020
taotluse koos täiendava teabega Sirgala harjutusvälja KMH algatamiseks ehitusprojekti
koostamise käigus. KMH algatamise taotlus koos lisainfonga on registreeritud TTJA
dokumendiregistris numbritega 16-6/20-00157-001 ja 16-6/20-00157-003.
Tuginedes KeHJS § 3 punktile 1, § 6 lg 1 punktidele 311 ja 34, §-le 261 ja §-le 311 TTJA
algatas 17.03.2020 otsusega nr 1-7/20-088 kavandatavale tegevusele keskkonnamõju
hindamise. Nimetatud otsus on kättesaadav TTJA dokumendiregistris, registreerimise nr
1-7/20-088. TTJA teavitas mõjutatuid isikuid ja asutusi KMH algatamise otsusest 02.06.2020
e-kirjadega ja Ametlikes Teadaannetes 03.06.2020.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on olemasoleva Sirgala harjutusvälja laiendamine. Projekt
hõlmab nii olemasolevat kui ka juurde planeeritavat harjutusvälja osa. Projekteeritav laiendus
asub endise põlevkivikarjääri pealmaakaevanduse territooriumil ning on ebatasase pinnaga.
Seetõttu on harjutusvälja sidumiseks ühtseks tervikuks vaja ehitada üleminekud erinevate
platoode vahele, tagades nii taktikalise liikumise eri laskeväljade vahel. Taotleja esitatud
andmete põhjal on raadamismahuks esialgselt hinnatud ca 4700 ha.
Projekteerimisega lahendatakse peale liikumiskoridoride ületuskohtade ka juurdepääsuteed ja
liikumiskoridoride teed, parkimine, majutusala, linnalahinguala (1000 x 1000 m), kaks
granaadiviskekohta, laskeväljad (1000, 1500 ja 2000 m), sihtmärgialad ja lõhkemata
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lõhkekehade (UXO) alad koos tuletõkestusribaga, Politsei- ja Piirivalveameti lõhkamisala
demineerimistöödeks ja tuletõrje veevõtukohad. Projekteeritavaid teid on ca 55 km. Ülepääse
(sild, truup vms) tranšeedest on kavas projekteerida 18 tk ning lisaks veel 14 perspektiivset
ülepääsu. Nende rajamine platoode vahel on vajalik selleks, et pärast kaevanduspumpade
seisma panemist täituvad tranšeed veega ning platoode vahel liikumine kaitseväetehnikaga on
takistatud.
RKIK esitas TTJA-le 03.06.2020 Sirgala harjutusvälja KMH programmi eelnõu
(registreeritud TTJA dokumendiregistris numbriga 16-6/20-00157-089) KeHJS § 151 lõigete
1 ja 2 alusel kontrollimiseks ning asjaomastelt asutustelt seisukohtade küsimiseks.
KeHJS § 151 kohaselt peab otsustaja enne KeHJS § 16 kohast KMH programmi
avalikustamist küsima programmi sisu kohta seisukohta kõikidelt asjaomastelt asutustelt.
Asjaomane asutus esitab otsustajale oma pädevusvaldkonnast lähtudes seisukoha, sealhulgas
hinnangu programmi asjakohasuse ja piisavuse ning eksperdirühma koosseisulise piisavuse
osas. TTJA küsis eeltoodule tuginedes 17.06.2020 kirjaga nr 16-6/20-00157-090 ning KMH
programmile asjaomaste asutuste seisukohti.
Oma seisukoha esitas TTJA-le Maanteeamet, Maa-amet, Enefit Kaevandused AS,
Maaeluministeerium, Terviseamet, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaministeerium,
Keskkonnaagentuur,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Päästeamet,
Muinsuskaitseamet, Toila Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Riigimetsa
Majandamise Keskus, Lennuamet, Keskkonnaamet. Vastuskirjad on registreeritud TTJA
dokumendiregistris asjas nr 16-6/20-00157.
TTJA edastas asjaomaste asutuste seisukohad arendajale KMH programmi täiendamiseks.
Arendaja koostöös KMH programmi koostaja Hendrikson ja Ko-ga täiendas saadud info
alusel KMH programmi ning edastas selle TTJA-le 17.20.2020 KMH programmi avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamiseks (registreeritud TTJA dokumendiregistris
numbriga 16-6/20-00157-108).
Sirgala harjutusvälja KMH programmi avalik väljapanek toimus 23.08.2020-06.09.2020 ning
avalik arutelu toimus 10.09.2020 algusega kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses.
Avalikust väljapanekust ning arutelust teavitati asjaomaseid asutusi ja isikuid 19.08.2020
kirjaga nr 16-6/20-00157-109 . Nimetatud teade avaldati ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded (21.08.2020), ajalehes Postimees (21.08.2020) ja kakskeelsena ajalehes
Põhjarannik (22.08.2020). Koostöös kohalike omavalitsustega pandi teade üles Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kodulehele ja Facebooki lehele ning Toila ja Alutaguse Vallavalitsuste
kodulehtedele. Nimetatud teade koos KMH programmi dokumentidega oli üleval TTJA
kodulehel (rubriigis keskkonnamõju hindamisega seotud teated). Avaliku väljapaneku jooksul
oli võimalik esitada omapoolsed seisukohad TTJA-le kuni 06.09.2020.
KMH programmi avalik arutelu toimus 10.09.2020 kell 14.00-15.45 Narva-Jõesuu
linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tänav 26 (II korrus), Narva-Jõesuu linn.
Arutelul tutvustati kavandatavat tegevust ning KMH programmi sisu. Avaliku arutelu jooksul
esitatud küsimustele vastati suuliselt. Lisaks lepiti kokku täiendav tähtaeg arutelu jooksul
tekkinud küsimuste kirjalikuks esitamiseks kuni 18.09.2020. Avaliku väljapaneku perioodil
esitatud kirjalikele küsimustele ja ettepanekutele vastas arendaja kirjalikult peale avaliku
arutelu toimumist. KMH programmi avaliku arutelu protokoll on leitav programmi lisas 3.
RKIK esitas Sirgala harjutusvälja KMH programmi koos lisadega 27.10.2020 ning
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korrigeeritud KMH programmi 30.11.2020 TTJA-le KeHJS § 18 lõike 1 alusel nõuetele
vastavuse kontrollimiseks.
TTJA on KeHJS § 9 alusel otsustaja ehk riigikaitselisele ehitisele ehitusloa andja, mistõttu
kuulub KeHJS § 18 lõigete 2 ja 3 kohane KMH programmi nõuetele vastavuse kontrollimine
TTJA pädevusse.

II Kaalutlused
KeHJS § 18 lõike 1 kohaselt esitab arendaja pärast KMH programmi avalikku arutelu
programmi koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega ning KeHJS §
17 lõikes 3 nimetatud kirjade koopiate ja avaliku arutelu protokolliga otsustajale nõuetele
vastavuse kontrollimiseks.
RKIK esitas TTJA-le 30.11.2020 nõutud dokumendid, kiri on registreeritud TTJA
dokumendisüsteemis, registreerimise nr 16-6/20-00157-120. KMH programmi lisadeks on
hoonestusloa menetluse algatamise otsus (Lisa 1), asjaomaste asutuste seisukohad (Lisa 2),
KMH programmi avaliku arutelu esitlus ja protokoll (Lisa 3) ning avalikustamisel
programmile laekunud ettepanekud ja vastuskirjad (Lisa 4).
KeHJS § 18 lõigete 2 ja 3 alusel on KMH otsustaja ülesanne kontrollida programmi vastavust
KeHJS §-s 13 sätestatud nõuetele, programmi asjakohasust ja piisavust kavandatava tegevuse
keskkonnamõju hindamiseks ning programmi kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete
arvestamist või arvestamata jätmist.
KMH programmi vastavus KeHJS § 13 sätestatud nõuetele
Sirgala harjutusvälja KMH programm vastab KeHJS §-s 13 sätestatud nõuetele. KMH
programmis on kavandatava tegevuse eesmärk ja täpne asukoht, kavandatava tegevuse ja selle
reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldus (ptk 1), eeldatavalt mõjutatava keskkonna
kirjeldus (ptk 2), kavandatava tegevuse seos strateegilise planeerimisdokumentidega (ptk 3),
teave eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju, mõjuallikate, mõjuala ning mõjutatavad
keskkonnaelementide kirjeldus (ptk 4), Natura eelhindamine (ptk 5), KMH läbiviimisel
kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sh teave vajalike uuringute kohta (ptk 6),
keskkonnamõju hindamise protsess ja ajakava (ptk 7), andmed arendaja, juhteksperdi ja
ekspertrühma kohta (ptk 8), kaasamise kava, asjaomaste asutuste seisukohad ja nendega
arvestamine, avalikustamine ja avalik arutelu (ptk 9).
KMH programmi asjakohasus ja piisavus kavandatava tegevuse KMH-ks
TTJA hinnangul on Sirgala harjutusvälja KMH programm asjakohane ja piisav
keskkonnamõju hindamiseks. Hindamise käigus selgitatakse välja harjutusvälja laiendamise
ja kasutamisega kaasnevad keskkonnamõjud. KMH juhteksperdiks on Riin Kutsar (KMH
litsents KMH0131, kehtib kuni 22.09.2023) ning KMH programmi peatükis 8 on välja toodud
eksperdirühma koosseis. TTJA peab eksperdirühma koosseisu pädevaks kavandatava
tegevuse keskkonnamõju hindama.
KMH programmi kohta tehtud ettepanekute ja vastuväidete arvestamine
KeHJS § 151 kohaselt peab otsustaja enne KeHJS § 16 kohast KMH programmi
avalikustamist küsima programmi sisu kohta seisukohti kõikidelt asjaomastelt asutustelt.
Tulenevalt KeHJS § 151 lõikesst 4 esitab asjaomane asutus otsustajale oma
3

pädevusvaldkonnast lähtudes seisukoha, sealhulgas hinnangu programmi asjakohasuse ja
piisavuse ning eksperdirühma koosseisulise piisavuse kohta.
TTJA edastas Sirgala harjutusvälja KMH programmi eelnõu asjaomastele asutustele enne
avalikku väljapanekut 17.06.2020 kirjaga nr 16-6/20-00157-090. Asjaomaste asutuste
vastuskirjad on registreeritud TTJA dokumendiregistris, registreerimise nr 16-6/20-00157.
TTJA tutvus asjaomastelt asutustelt saadud ettepankutega ning edastas need arendajale KMH
programmi parandamiseks ning täiendamiseks. Vastavalt ettepanekutele on programmi
täiendatud või põhjendatud ettepanekuga mitte arvestamist. Arendaja kommetaarid edastatud
seisukohtadele on kirjas programmi peatükis 9.
Avaliku väljapaneku ajal esitasid kirjalikud ettepanekud Autogamma F & F OÜ, Tiit Jõgi,
Viivikonna
elanikud
ja
AÜ
Gornjak,
Maanteeamet,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Energia AS, kirjad on registreeritud TTJA
dokumendiregistris asjas nr 16-6/20-00157. Kirjalikele ettepanekutele ja märkustele vastas
arendaja eraldi kirjadega, mis on KMH programmi lisas 4. TTJA tutvus arendaja
kommentaaridega esitatud seisukohtadele ning peab neid piisavateks. Täiendavaid küsimusi
või ettepankuid ei ole TTJA-le rohkem esitatud, millest võib järeldada, et huvitatud isikutel ei
olnud rohkem vastuväiteid KMH programmile.
KMH aruande esitamise tähtaeg
KeHJS § 18 lõike 8 kohaselt, kui arendaja ei ole kahe aasta jooksul käesoleva otsuse
tegemisest arvates esitanud otsustajale KMH aruannet avalikuks väljapanekuks, kaotab
programm kehtivuse ja KMH läbiviimiseks tuleb koostada uus KMH programm.

III Nõuetele vastavaks tunnistamine
Tuginedes eeltoodule ning KeHJS § 9 lõikele 1, § 18 lõigetele 2-4 ja lõikele 8, majandusja taristuministri 7.12.2018 määruse nr 62 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti
põhimäärus” § 5 lõike 2 alusel 02.01.2020 antud peadirektori käskkirja nr 1-2/20-001
„Volituste andmine osakondade ja talituste juhatajatele“ punktile 2:
1. tunnistab TTJA Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Sirgala harjutusvälja
ehitusprojekti KMH programmi nõuetele vastavaks;
2. selgitame, et arendajal, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel, tuleb esitada Sirgala
harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruanne TTJA-le avaliku väljapaneku
korraldamiseks hiljemalt kahe aasta jooksul käesolevast otsusest arvates. Vastasel juhul
kaotab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programm kehtivuse ja KMH
läbiviimiseks tuleb koostada uus KMH programm.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju
hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsusest teavitatakse 14 päeva jooksul
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning puudutatud isikuid ja teisi menetlusosalisi
eraldi kirjaga.

Lugupidamisega
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(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehituse tegevusõiguse valdkonna juht
osakonna juhi ülesannetes

Liis Piper 6672151
Liis.Piper@ttja.ee
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