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KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING 

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL  

Nr 
Kooskõlastav 

organisatsioon 
 

Kooskõlastuse 
nr ja 

kuupäev 
 

Kooskõlastuse ärakiri 
 

Kooskõlastuse 
originaal 

Projekteerija märkused 
kooskõlastaja tingimuste täitmise 

kohta 

1 2 3 4 5 6 

1 Elektrilevi OÜ arendus-
ehitusosakond 
Tehnovõrkude spetsialist 
Priit Mägi 

02.07.2014  
nr 9142748395 

Kooskõlastatud. 
Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt 

Allkirjastatud 
digitaalselt 

 
 
  

2 Kaitseministeerium 
Infrastruktuuri osakonna 
juhataja kaitseinvesteeringute 
asekantsleri ülesannetes 
Nele Loorents 

08.09.2014  
nr 12.1-
1/14/2724 

Kaitseministeerium kooskõlastab Kaitseväe Keskpolügooni 
osalise territooriumi detailplaneeringu, mis on parandatud 
vastavalt Kaitseväe märkustele ning laetud üles Ramboll Eesti AS 
serverisse 22.08.2014 

kiri, allkiri 
digitaalselt 

 

Kinnisvarajaoskond 
Haldusteenistus Kaitseväe 
logistikakeskus  
Maris Freudenthal 
 

30.06.2014 1. Ala 1 tugijoonisel 3a on ekslikult pos 1a ja pos 2 juures 
hoonestusala joon peale jäänud. 
2. Tugiplaanil tekitavad segadust tehnovõrkude värvilised 
tingmärgid, kuivõrd joonisel on samad joonetüübid värvilistena. 
Korrigeerida. 
3. Joonistel 3a, 4a ja 5a ei ole olemasoleva alajaama kinnistu piir 
loetav. Kuigi planeeringuga tehakse ettepanek kinnistu liita 
teeninduslinnaku kinnistuga, on hetkeseisuga see kinnistu olemas 
ja vajab kajastamist. 
4. Ala 1 teeninduskeskse laienduse planeeritav puurkaev on 
kujutatud olemasoleva puurkaevu tingmärgiga. Korrigeerida. 
5. Tehnika pesemise plats on hetkeseisuga kavandatud 
olemasoleva linnaku vahetusse lähedusse (pos 1b), mitte eemale 
planeeritud parkimisala juurde. Seetõttu korrigeerida seletuskirja 
punkti 3.2.1 parklate nõuete sõnastust ning näidata 
tehnovõrkude plaanil vastavad tehnovõrkude ühendused. 
6. Joonistel kaks hoonestusala tüüpi: vee- ja 
kanalisatsioonivarustusega ning ilma nendeta. Vormistada 
joonised ja seletuskiri selliselt, et ladude aladele ei oleks vee- ja 
kanalisatsiooniühendused välistatud. 
7. Ala 1 kirdenurgas kattuvad piirdeaia tähistus ja raadatava ala 
piir. Korrigeerida. 

e-mail Arvestatud  
Märkus 1:  
Joonist 3a on korrigeeritud. 
Märkus 2: 
Tehnovõrkude leppemärgid on 
korrigeeritud halliks. 
Märkus 3:  
Joonistel on alajaama kinnistu piir 
korrigeeritud. 
Märkus 4:  
Puurkaevu leppemärk on korrigeeritud. 
Märkus 5:  
Ptk 3.2.1 on korrigeeritud alalõigu 
Teeninduskeskuse teede ja parklate 
rajamise nõuded kolmandat punkti: 
Tehnika pesemise plats kavandada Ala 1 
pos 1b. Joonisele nr 5a Tehnovõrkude 
koondjoonis on kantud puudunud 
tehnovõrkude ühendused. 
Märkus 6: 
Hoonestusalade eristamist nõudis 
vallaarhitekt. Teemat vallaarhitektiga 
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8. Seletuskirja punktis 3.2.1 korrigeerida elektersidemast 
sidemastiks ning võtta ära jutt eriseadmete testväljaku kohta. 
9. Seletuskirja või joonisele tuleb lisada märkus, et kõrguspiirang 
20 m ei käi sidemasti kohta. 
10. Joonistel ei ole üheselt tähistatud hoonete (tornide) kõrgused, 
nt alal 2 on ehitusõiguste tabelis eraldi välja toodud 20 m piirang, 
aga alal 1 mitte. Korrigeerida. 
11. Lisada ka joonis(t)ele seletus, et kõikide joonisel kujutatud 
planeeritavate piirdeaedade asukohad on ligikaudsed ja 
täpsustatakse ehitusprojektidega. 
12. Lisada tehnovõrkude joonisele märkus, et planeeritavate 

tehnorajatiste asukohad on ligikaudsed ning täpsustatakse 
ehitusprojektidega. 
13. Seletuskirja punktis 3.2.2 tuleb kaaluda hoone 
projekteerimis- ja kasutusnõuete sõnastuse korrigeerimist 
arvestades asjaolu, et alale 2 kavandatud laskemaja näol on 
tegemist uut tüüpi väljaõppeehitisega ning selle 
projekteerimiseks ja kasutamiseks on Kaitseväel kavas koostada 
uued nõuded. 
14. Kui võimalik, siis suurendada ala 2 maksimaalset hoonete 
alust pinda 2000 m²-ni. 
15. Seletuskirja punktis 3.2.3 räägitakse varemprojekteeritud 
parklast 15 veokile. Tegelikult on see küll linnavõitluslinnaku 
projekti raames projekteeritud, aga asub väljapool käesoleva 
planeeringu ala, seega segaduste vältimiseks tuleks eksitav info 
välja võtta.  
16. Seletuskirja punkti 4 võiks korrigeerida selliselt, et ei jääks 
kohustust teha projekt hoonestatavate alade ja veel eraldi 
hoonete kohta. Esimeste hoonete ja rajatiste projektidega 
lahendatakse ka asendiplaanilised ja tehnovõrkude probleemid 
alade kaupa laiemalt.  

arutades jõudsime otsusele, et joonistel 
eraldi vee- ja kanalisatsiooniga hoones-
tusala ei näita kuid täiendan planeeringu 
tekstilist osa. Joonistel 4a ja 5a korrigee-
risin hoonestusalad ja tekstis täiendasin 
ptk 3.2.1 Ala 1-Teeninduskeskus. 
Märkus 7: 
Selgus, et viga oli loode nurgas, kus on 
nüüd olukord korrigeeritud. 
Suru tee poolt on joonisel raadatava ala 
piir võrkpiirdest 5 m kaugusel, sest soov 

oli, et teeninduskeskuse ja Suru tee 
vahele jääks haljasriba. Praegu on 
haljasriba laiuseks umbes 30 m. 
Märkus 8: 
Elektrisidemast on korrigeeritud 
sidemastiks ja eriseadmete testväljakut 
enam tekstis ei ole. 
Märkus 9:  
Kõrguspiirang 20 m kehtib tornide kohta. 
Mast ei ole torn. Teksti ptk 3.6.2 
Sidevarustus on kirjas, et mast on 100 
m. Joonistele lisasin sidemasti 
leppemärgile sulgudesse teksti „kõrgus 
100 m“. 
Märkus 10: 
Joonise tabel on vastavalt korrigeeritud. 
Märkus 11: 
Joonise planeeritava võrkpiirde 
leppemärgile on sulgudesse lisatud tekst 
„orient. aukoht“. 
Märkus 12: 
Vallaarhitekti soovitusel lisasin planeeri-
tavate tehnovõrkude leppemärkidele 
sulgudesse „orient. asukoht“. Tekstis ptk 
3.6 Tehnovõrgud ja rajatised on kirjas 
„Alade või hoonete ehitusprojektide 
koostamisel täpsustada tehnovõrkude 
asukohad ja vajadusel ka tehnilised 
tingimused.“ 
Märkus 13:  
Ptk 3.2.2 on korrigeerimist vajav tekst 
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asendatud lausega „Hoonete rajamiseks 
tuleb koostada nõuetekohased 
ehitusprojektid ja taotleda ehitusluba 
vastavalt seadusandlusele.“ 
Märkus 14: 
Ala 2 hoonestusala on suurendatud 
1800 m²-ni. Täiendasin teksti ptk. 3 
suurendamise vajadusega. 
Märkus 15: 
Lause on võetud tekstist välja. 
Märkus 16:  

Ptk 4. Planeeringu elluviimine on 
korrigeeritud teise alalõigu Käesoleva 
detailplaneeringu elluviimiseks on vaja 
teise punkti teksti: Hoonete rajamiseks 
koostada nõuetekohased ehitusprojektid 
ning täpsustada hoonete, rajatiste, 
võrkpiirete, teede, parklate, 
tehnovõrkude ja haljasalade asukohad. 

3 Päästeameti Põhja 
Päästekeskus 
Insenertehniline büroo 
juhtivinspektor 
Martin Seetur 

15.09.2014 
nr K-MS/50-5 

Kooskõlastatud. Allkiri (joonis 2) 
ning pitsatid 
(tekst lk 24, 
joonised 4a, 4b 
ja 4c) 

 

4 Keskkonnaamet 
Harju-Järva-Rapla regioon 
juhataja 
Sulev Vare 

01.10.2014 
nr HJR 6-
5/14/1538-5 

Detailplaneering hõlmab osaliselt II kaitsekategooria isendi metsis 
(Tetrao urogallus) elupaika (registrikood KLO9102361). 
Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi metsise elupaika.  
Alljärgnevalt esitame märkused detailplaneeringule:  
1. Detailplaneeringu alale 1 kavandatakse, teeninduskeskuse 
laienduse positsioonile 2, rajada uus puurkaev ja uus 
reoveepuhasti. Planeeritava puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 
on 50 m. Planeeritavast reoveepuhastist kavatsetakse juhtida 
heit- ja sademeveed Nõmmoja ojja. Joonisel näidatud puurkaevu 
ja reoveepuhasti võimsused ning asukohad täpsustatakse 
teeninduskeskuse laienduse (pos 2) projektiga pärast 
geoloogiliste uuringute läbiviimist.  
Palume detailplaneeringu seletuskirjas kajastada alljärgnev:  
Reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks 
rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu 
reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega 
seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded tulenevad Vabariigi 

kiri, allkiri 
digitaalselt 

Arvestatud  
Märkus 1: 
Planeeringu teksti ptk 3.6.3. 
Veevarustus, kanalisatsioon ja sajuvesi 
on korrigeeritud ning täiendatud 
märkuses toodud tekstiga. 
Märkus 2: 
Planeeringu teksti ptk 3.6.4. 
Soojavarustus on täiendatud maakütte 
kasutamise võimalikkuse ja projekti 
koostamise nõuetega. 
Märkus 3: 
Planeeringu teksti ptk 3.7.2. 
Looduskaitselised piirangud Tabel 1 
Planeeritaval alal asuvad veekogud 
ehituskeeluvööndeid on korrigeeritud.  
Ehituskeeluvööndid on korrigeeritud 
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Valitsuse 16.05.2001 määrusest nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“. Reoveepuhastus peab vastama Vabariigi 
Valitsuse 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning 
heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 
heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed“.  
Veeseaduse § 8 lg 2 p 2 ja p 4 kohaselt peab olema vee-
erikasutusluba, kui võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³ 
ööpäevas ning kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, 
sealhulgas põhjavette. Ehitusseaduse § 24 lg 1 p 11 sätestab, et 
ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui puudub vee 

erikasutusluba ja seaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav.  
2. Detailplaneeringu punktis 3.6.4 tuuakse välja, et ala 1 
teeninduskeskuse soojavarustus lahendada ala hoonete 
projekteerimisel võimalusel maa-kütte või soojuspumba baasil. 
Palume esitada detailplaneeringus maakütte kasutamise 
võimalikkus (millist maakütte süsteemi on võimalik 
planeeringualal kasutada, milline on planeeritavate puuraukude 
sügavus, milline on nende vahekaugus, pinnase geotermilised 
omadused, millised on ohud põhjaveele jne). 
3. Planeeringupiirkonnas esinevad looduslikest veekogudest 
Nõmmoja väikejärv, Nõmmoja ning Pikkoja. Vastavalt looduskait-
seseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 38 lg 1 p 5 on Nõmmoja 
väikejärve ja Nõmmoja ehituskeeluvööndi ulatuseks 25 meetrit 
ning tulenevalt LKS § 38 lg 1 p 4 on Pikkoja ehituskeeluvööndi 
ulatuseks 50 meetrit. LKS § 38 lg 2 sätestab, et ranna ja järve 
või jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses 
ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. 
Kuna antud lõige ei käsitle ojasid, ei laiene Nõmmoja ning Pikkoja 
kaldal metsamaal ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini nagu 
detailplaneeringu leheküljel 23 tabelis 1 ja detailplaneeringu 
joonistel on välja toodud. LKS § 38 lg 5 p 6 ei laiene ehituskeelu-
vöönd kehtestatud detailplaneeringuga riigikaitse ehitistele.  
4. Detailplaneeringu ala 1 asub osaliselt kohaliku tähtsusega 
Kalajärve liivamaardlal. Juhime tähelepanu, et PlanS § 17 lõike 2 
punkti 3 kohaselt kooskõlastab enne planeeringu PlanS § 18 
kohast vastuvõtmist planeeringu koostamist korraldav kohalik 
omavalitsus planeeringu asjaomase riigiasutusega, kui planeeri-
taval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev 
maardla või selle osa. Maapõueseaduse § 63 lõike 4 kohaselt, kui 
planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus 
olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse detailplaneering 

joonistel: 3a, 3c, 4a, 4c ja 5a. 
Korrigeeritud on ka Ala 1 pos 2 
hoonestusala, piirdeaia ja raadamise ala 
jõepoolset piiri. 
Märkus 4: 
Planeering on esitatud Maa-ametile 
kooskõlastamiseks (vt tabelis punkt 5). 
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PlanS sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonna-
ministri volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma 12.11.2010 
käskkirjaga andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada 
maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või detailplaneeringuid, 
kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate 
nimistus oleval maardlal või selle osal.  
Palume detailplaneeringu seletuskirja täiendada märkuste 1 - 3 
põhjal. Kui Keskkonnaameti märkuste põhjal detailplaneeringu 
seletuskirja täiendatakse, siis loeme detailplaneeringu 
kooskõlastatuks ning täiendavalt ei ole vajadust detailplanee-
ringut uuesti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks esitada.  

Käesolevas asjas on planeeringu tingimuslik kooskõlastus menet-
lustoiming ning oma toimelt sarnane kooskõlastuse andmisest 
keeldumisega. Erinevus kooskõlastusest keeldumisest seisneb 
üksnes selles, et vastav haldusorgan n-ö kirjeldab lisaks heakskii-
du mitteandmisele ka alternatiivset planeeringut, millele ta oleks 
nõus andma kooskõlastuse. Kui aga kohalik omavalitsus kooskõ-
lastuskirjas esitatud tingimuste alusel planeeringut ei muuda, siis 
jääb planeering kas kehtestamata või on õigusvastane. 

5 Maa-amet 
Peadirektori esimene asetäitja 
peadirektori ülesannetes 
Raivo Vallner 

22.10.2014  
nr 6.2-3/14283 

Planeeritavat „Ala 1“ läbib olemasolev rekonstrueeritav Suru tee, 
mis Keskpolügooni teeninduskeskuse (katastritunnus 35206:002: 
0191) ning Polügoon 100 (katastritunnus 35206:002:0086) 
kinnistute vahelisel lõigul paikneb osaliselt reformimata maal. 
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 16 lõige 9 sätestab, et 
maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 31 lõike 2 tähenduses 
jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul on PlanS tähenduses 

kinnisasja omanikuks Keskkonnaministeerium või keskkonna-
ministri volitatud isik. Keskkonnaminister on oma 01.02.2013 
käskkirjaga nr 84 andnud Maa-ametile volituse esindada 
Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku planeerimis-
menetluses, kus planeeringu mõju ulatub MaaRS § 31 lõike 2 
tähenduses jätkuvalt riigi omandis olevale maale. 
Käeolevaga teeb Maa-amet ettepaneku lahendada planeeringu-
alale jääva ja reformimata maal paikneva rekonstrueeritava Suru 
tee omandiküsimus. 
… 
Planeeringu seletuskirja peatükis 2.3. Kehtivad kitsendused on 
kirjeldatud (tsiteerin): „Alal 1 kesk- ja idaosal asub kohaliku 
tähtsusega Kalajärve liivamaardla (ID 13404, reg.kaardi nr 656). 
Planeeritavale alale jäävad täielikult varude neli plokki: 10. plokk 
aktiivne tarbevaru pindalaga 447 ha; 1. plokk aktiivne tarbe- ja 
reservvaru pindalaga 929 ha; 2. plokk passiivne tarbe- ja 

kiri, allkiri 
digitaalselt 

Arvestatud  
Märkus 1: 
Planeeringu teksti ptk 2.3. Kehtivad 
kitsendused on korrigeeritud vastavalt 
märkuses toodud tekstile. 
Märkus 2 
Planeeringu teksti ptk 4. Planeeringu 

elluviimine on täiendatud märkuses 
toodud tekstiga: „Maardlaga kattuvale 
alale on võimalik ehitada ainult ajutise 
iseloomuga hooneid ja rajatisi, kusjuures 
tuleb tagada, et kinnistul kavandatav 
tegevus ei halvenda maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimist. Püsiva 
iseloomuga ehitustegevus maardlaga 
kattuval alal on võimalik peale 
maavaravaru ammendamist.“ 
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reservvaru pindalaga 1049 ha ning 5. plokk passiivne tarbe- ja 
reservvaru pindalaga 1663 ha. Osaliselt asub „Ala 1“ lõunaosas 
prognoosvaruga 9. plokk“. Juhime tähelepanu, et keskkonna-
registri andmetel kattub „Ala 1“ osaliselt Kalajärve liivamaardla 
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 10 plokiga (pindalad vastavalt 
11,76 ha ja 3,99 ha), aktiivse reservvaru 3 plokiga (pindala 11,76 
ha), passiivse tarbevaru 2 plokiga (pindala 13,28 ha) ja passiivse 
reservvaru 5 plokiga (pindala 14,85 ha) ning prognoosvaru 9 
plokiga (pindala 16,52 ha). Palume seletuskirja peatükki 2.3. 
Kehtivad kitsendused täpsustada. 
… 

Planeeringu seletuskirja peatükis 3.2.1. Ala 1 – Teeninduskeskus 
on kirjeldatud (tsiteerin): „Käesoleva detailplaneeringuga on 
teeninduskeskuse laiendamiseks planeeritud Alale 1 kolme kohta 
uute hoonete rajamine kuni 40 hoonega ja kokku hoonestusalade 
pindalaga kuni 26 000 m²“ ning (tsiteerin): „Olemasoleva 
teeninduskeskuse ja eraldi planeeritava laienduse (pos 2) vahel 
on ebaühtlase reljeefiga ja suurte kõrguste erinevustega 
mõhnastik, kus asuvad Kalajärve liivamaardla aktiivsed ning 
passiivsed tarbe- ja reservvarud. Teeninduskeskuse alade 
ühendamine on võimalik peale maavaru kaevandamist“. 
Nõustume seletuskirja selgitusega, et teeninduskeskuse alade 
ühendamine on võimalik peale maavaravaru kaevandamist. 
Märgime, et kavandatavad hoonestusalad pos 1a ja pos 1b on 
käesoleval hetkel hoonestamata, mistõttu halvendab maardlaga 
kattuvale alale püsiva iseloomuga hoonete ja rajatiste ehitamine 
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. 
Maardlaga kattuvale alale on võimalik ehitada ainult ajutise 
iseloomuga hooneid ja rajatisi, kusjuures tuleb tagada, et 
kinnistul kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimist. Püsiva iseloomuga ehitustegevus 
maardlaga kattuval alal on võimalik üksnes peale maavaravaru 
ammendamist. Palume eelpool kirjeldatu lisada planeeringu 
seletuskirja peatükki 4. Planeeringu elluviimine. 
Maa-amet, tutvunud 26.09.2014 kirjaga nr 7-1/3622 
kooskõlastamiseks esitatud Kaitseväe keskpolügooni osalise 
territooriumi detailplaneeringu dokumentidega, ei esita 
planeeringulahenduste osas vastuväiteid tingimusel, et 
planeeringu seletuskirja peatükis 2.3. Kehtivad kitsendused 
täpsustatakse Kalajärve maardla plokkide andmeid ning 
peatükki 4. Planeeringu elluviimine lisatakse kirjeldus, et püsiva 
iseloomuga ehitustegevus maardlaga kattuval alal on võimalik 
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üksnes peale maavaravaru ammendamist.  
PlanS § 25 lõike 5 kohaselt peab kohalik omavalitsus saatma 
kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu 
kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. Lisaks 
eelkirjeldatud planeeringutoimiku maakatastrile edastamisele 
palume võimaluse korral edastada ka detailplaneeringu 
vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning 
kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis 
.pdf, .dwg või .jpg vormingus järgnevale e-kirja aadressile: 
maaamet@maaamet.ee. 

6 Kadrina Vallavalitsus 
Vallavanem 
Erich Peetrovits 
Vallasekretär 
Marika Mardõkainen  

11.02.2015  
nr 82 

Kooskõlastatav detailplaneering on Kuusalu Vallavalitsuse 
31.01.2013 korraldusega nr 64 algatatud Kaitseväe keskpolügoo-
ni osalise territooriumi detailplaneering, mis on varem koostatud 
ja kehtestatud Suru, Pala, Tõreska ja Kolgu külas rajatava kaitse-
väe keskpolügooni detailplaneeringuga (kehtestatud 31.08.2004 
Kuusalu Vallavolikogu otsusega nr 45) määratud ehitiste asukoh-
tade ja mahtude täpsustus. Planeeringuga määratakse täpsemad 
hoonestusalad ja ehitiste mahud riigikaitselise otstarbega hoonete 
ja rajatiste püstitamiseks. Teeninduskeskusele taotletakse lisa 
ehitusõigust keskuse laiendamise eesmärgil. Maksimaalne kavan-
datud ehitiste alune pind teeninduskeskuse kompleksis on 
arvutuslikult kuni 29 000 m², mille hulgas on varem rajatud 
ehitiste mahud. Lisanduvad linnavõitluslinnaku ehitiste mahud, 
maksimaalse ehitusaluse pinnaga kokku kuni 6 100 m² ja 
laskemajad ehitusaluse pinnaga kokku kuni 1 800 m². 
Planeeringujärgsete uusehitiste püstitamise eelduseks on uue 

mahasõidu rajamine Narva maanteelt planeeringualani nr 3 . 
Aluseks võttes planeerimisseaduse paragrahvi 17 lõike 3 punkti 3 
annab Kadrina Vallavalitsus korraldusse: 
Kooskõlastada Kaitseväe keskpolügooni osalise territooriumi 
detailplaneering. 

korraldus  

 
 
 
Projekti juht  Mildred Liinat 
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