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Ettepanekud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Türi Vallavalitsus on 02.05.2019 kirjaga nr 7-1.3/2139 esitanud Kaitseministeeriumile
ettepanekute esitamiseks Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.
Riigikaitselise ehitise ümbruses või seda mõjutada võivate ehitiste ehitamisele on kehtestatud
piirangud ehitusseadustiku §-s 120. Sama paragrahvi lõike 4 alusel on kaitseminister
kehtestanud 26.06.2015 määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute
ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ (
https://www.riigiteataja.ee/akt/107042016009), mille § 3 lõige 4 sätestab, et riigikaitseliste
ehitiste piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus täpsustatakse üldplaneeringus või määratakse
üldplaneeringus. Samuti on planeerimisseaduse §-s 75, et üldplaneeringuga määratakse
riigikaitselise otstarbega maa-alad ja täpsustatakse maakonnaplaneeringus määratud
riigikaitselise otstarbega maa-alade piirid.
Planeerimisseaduse § 76 lõike 1 ja § 81 lõike 2 alusel palume koostatavas Türi valla
üldplaneeringu lähteseisukohtades, keskkonnamõju väljatöötamise kavatuses ja üldplaneeringus
arvestada järgmiseid ettepanekuid ja riigikaitselisi üldtingimusi:
•
Riigikaitselised ehitised ja nende piiranguvööndid. Türi valla territooriumil asub
riigikaitseline ehitis Järva maleva staap ning tema piiranguvöönd (300 m). Veel ulatub Türi
valla territooriumile osa Paide linnas Eivere külas asuva Eivere lasketiiru piiranguvööndist
(2000 m). Palume Järva maleva staapi ja selle piiranguvööndit ning Eivere lasketiiru
piiranguvööndit kajastada üldplaneeringu lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuses ning kindlasti üldplaneeringu seletuskirjas ja joonistel.
Kaitseministeerium on Teie soovi korral valmis edastama riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndi
kaardikihi.
•
Riigikaitselise ehitise piiranguvööndisse kavandatavad ehitised võivad mõjutada
riigikaitselise ehitise töövõimet.
•
Üle 28 m kõrged ehitised ning mistahes kõrgusega tuulikud ja tuulepargid kogu valla
territooriumil võivad mõjutada riigikaitseliste ehitiste töövõimet.
•

Juhindudes seadustest tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõik riigikaitselise
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•
Juhindudes seadustest tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõik riigikaitselise
ehitise piiranguvööndisse jäävad ja ulatuvad planeeringud ja projekteerimistingimused või
nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõud või ehitusteatised. Väljaspool
riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndeid tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada kõigi
mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ja tuuleparkide ning üle 28 m kõrguste ehitiste
planeeringud, projektid, projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel
ehitusloa eelnõud või ehitusteatised. Seejuures on koostööd Kaitseministeeriumiga soovitatav
alustada võimalikult varases etapis.
• Eivere lasketiiru piiranguvööndisse uusi elamualasid mitte kavandada.
•
Kui üldplaneeringuga kavandatakse tuule- ja päikeseenergia arendamiseks sobivaid alasid,
siis kajastada neid alasid planeeringu seletuskirjas ja joonistel.
•
Kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad metsaseaduse § 36 alusel metsaalasid riigikaitselise
väljaõppe korraldamiseks. Väljaõppe ajal tuleb ümbritsevate alade elanikel ja kasutajatel
arvestada teatud müra leviku ning raskesõidukite ja inimeste liikumisega. Suurendamaks
inimeste teadlikkust riigikaitselise tegevuse erinevatest vormidest ja mõjudest palume
üldplaneeringu seletuskirjas käsitleda metsa kasutamist riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks.
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