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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Militaaralade arendamine nõuab läbimõeldud lähenemist, kuid sobivate lahenduste 

leidmiseks on välja töötatud vaid üksikud metoodikad. 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida nõukogudeaegsel militaaralal paiknevate 

maaüksuste arenduspotentsiaali endise Võru garnisoni näitel, pakkuda välja maaüksustele 

sobivad kasutusfunktsioonid ning kõrgema arenduspotentsiaaliga aladele sobivad 

kujunduslahendused. 

Käesolevas töös on rakendatud Saksamaal välja töötatud metoodikat, mida on kohandatud 

Eestis asuvate nõukogudeaegsete militaaralade tarbeks. Projektala analüüsimiseks on 

kasutatud kohapealseid vaatlusi ning kirjandus- ja kaardianalüüsi. Lisaks on küsitud 

kohalike elanike arvamust. Alade hindamisel ja omavahelisel võrdlemisel on kasutatud 

Saaty meetodit. 

Endise militaarala arenduspotentsiaal oleneb eelkõige ala asukohast, loodusmaastikust ja 

lähiala atraktiivsusest, vähem mõjutavad arenduspotentsiaali infrastruktuur, inimtekkelised 

maastiku omadused, ala tähendus ning keskkonnareostus ja lõhkemata laskemoon. 

Endistele nõukogudeaegsetele sõjaväealadele planeeringute ja kujunduslahenduste 

loomisel tuleb tähelepanu pöörata ala potentsiaalsele reostatusele, militaarsete 

jäänukobjektide võimalikule väärtusele ja ala kuvandile. Suuremahuliste alade puhul on 

oluline arvestada ka sotsiaalse jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse printsiipe. 

Nõukogudeaegsete militaaralade käsitlemise probleemiks on eelkõige alade kohta käiva 

info vähene kättesaadavus ja teabe aegumine. 

Võru garnisoni kolmest uuritud maaüksusest on kahe ala arenduspotentsiaal tunduvalt 

kõrgem kui kolmandal. Kõrgema arenduspotentsiaaliga maaüksustele sobib nii 

rekreatsiooni- kui ka elamualade ning mõningal määral äri- ja teenindushoonete alade, ühel 

juhul ka taastuvenergia tootmise arendamine. Kolmanda maaüksuse arenduspotentsiaal on 

eelnevatest üle kolme korra madalam ning seda saab kasutada virgestusalana, vähemal 

määral taastuvenergia tootmiseks ning äri- ja teenindushoonete alana. 



 

 

Antud magistritöö on eeskujuks endistel Nõukogude Liidu militaaraladel paiknevate 

maaüksuste analüüsimisel, võrdlemisel, sobivate kasutusfunktsioonide ja 

kujunduslahenduste leidmisel. Magistritöö metoodikat saavad arendajad ja kohalikud 

omavalitsused kasutada endistel militaaraladel paiknevate maaüksuste omavaheliseks 

võrdlemiseks, et langetada kasulikke arendusotsuseid ja leida militaaralal paiknevatele 

maaüksustele sobivaimad kasutusfunktsioonid. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The re-developent of former military areas demands considered approach, but to find 

suitable solutions, only a few methodologies have been worked out. 

The aim of this thesis is to analyze the development potential of land units on a former 

Soviet military area using the former Võru garrison as an example, to offer suitable land 

use functions for these and appropriate design solutions for land units with higher 

development potential. 

The present thesis applies the methodology worked out in Germany and adapts it to be 

suitable for Soviet military areas situated in Estonia. For analysis, the examination of the 

project area, analysis of literature and analysis of maps were used. Additionally the 

opinions of the local inhabitants were asked. To assess and compare the land units on the 

project area, Saaty method was used. 

The development potential of former military areas depends foremost on the location, the 

natural landscape and the attractiveness of the nearby areas. The infrastructure, 

anthropogenic landscape properties, the image of the area and environmental 

contamination and unexploded ordnance affect the development potential less. 

In planning documents and design solutions produced for these areas the potential 

defilement, potential value of military buildings and facilities and image of the former 

Soviet military areas are the factors which should be considered. On large scale areas, the 

principles of social and environmental sustainability should also be taken into account. The 

main difficulties, when attending former Soviet military areas, are the expiration of the 

information about these territories and the complex accessibility issues to the data. 

The development potential of the two land units analysed on Võru garrison area is 

significantly higher than that of the third land unit. The land units with higher development 

potential are suitable for recreation and living, less for business land use and on one area 

for production of renewable energy. The development potential of the third land unit is 



 

 

more than three times lower than that of other units and can be used for  recreational 

purposes, less for production of renewable energy and for business land use. 

The present thesis acts as an example for analysis and comparison of land units situated on 

former military areas, also for finding suitable land use functions and design solutions to 

this kind of land units. The methodology of this thesis helps developers and local 

municipalities to compare the land units situated on former military areas in order to make 

beneficial development decisions and to find the most suitable land use functions to land 

units situated on former military areas. 
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SISSEJUHATUS 

 

Idee endiste sõjaväealade uurimiseks ja arenduspotentsiaali hindamiseks tekkis autoril 

erialase praktika sooritamisel, kui tuli koostada detailplaneering endise Nõukogude Liidu 

militaaralal paiknevale maaüksusele. Planeeringualal paiknevad militaarset päritolu 

pikivallid tekitasid küsimuse, kas alale elamurajooni arendamine on hea idee. Huvi ärgitas 

veelgi kokkupuude teise militaaralaga seonduva probleemiga. Tartus Raadi linnaosas 

toimunud nõukogudeaegsete sõjaväeobjektide lammutamise käigus jäi kohalik ratsakool 

ilma kasutuskõlblikust maneežist. Nõukogude Liidu ajast pärinevate sõjaväealadega 

tegelemise ning jäänukobjektide säilitamise küsimus nõuab läbimõeldud lahendusi. Ühest 

küljest on tegu pärandiga ning ehitiste ja objektide taaskasutamine haakub üha paremini 

säästva arengu ideega, teisalt on endised sõjaväealad ja -ehitised sageli ohtlikud, reostunud 

ja visuaalselt ebaatraktiivsed. 

Hüljatud militaaralad tekivad mitmetel põhjustel. Militaarse kasutusotstarbega alad võivad 

olla hüljatud riigi enda poolt (näiteks Ameerika Ühendriikides), ent Eestis seostuvad 

kasutuseta seisvad endised sõjaväealad eelkõige okupatsiooniperioodiga. Nõukogude Liidu 

viimased väed lahkusid Eestist alles 1994. aastal (The Estonian... 2011). Liidu lagunemise 

tõttu jäi IABG ja BICC (1997) andmetel endistel okupeeritud aladel tsiviilkasutusse 

ligikaudu 8000 militaarset objekti. Eestis pole Nõukogude Liidu militaarobjektide arvu 

üheselt määratud: Raukase (1999) arvates oli siin Nõukogude Liidu sõjaväe kasutuses 

1565 objekti kogupindalaga 87 147 hektarit, mis moodustab umbes 1,9% meie riigi 

territooriumist. Kaitseministeerium on Eestis endise Nõukogude Liidu militaarobjekte 

kokku loendanud 1 581, Venemaa andmetel oli neid lausa 4 900 (The Estonian... 2011). 

Andmete erinevus Eesti riigisiseste allikate vahel tuleneb ühtse loendussüsteemi 

puudumisest ning oleneb sellest, kas militaarsete objektidena on käsitletud ka Eesti 

Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Riikliku Julgeoleku Komitee, sõjaväelisi üksusi 

toetanud vabatahtlike ühingu ALMAVÜ (Armee, Lennu- ja Mereväe Abistamise 

Vabatahtliku Ühingu) ja tsiviilkaitse objekte (The Estonian... 2011). Võrreldes Lätiga, kus 

endised sõjaväeobjektid moodustavad ligikaudu 10% riigi territooriumist (Maack et al. 

2011), on Eestis tunduvalt vähem militaarobjekte. Sellegipoolest on tegemist 
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märkimisväärse hulga ajalooliste paikadega. Objektide suurus varieerub elamutest, 

lennuradadest, meremärkidest, kasutamata maa-aladest ja angaaridest tervete 

sõjaväelinnakuteni, mis võivad sisaldada kuni 100 hoonet ja rajatist (Raukas 1999). Kuigi 

militaarobjektid seostuvad eestlastele okupatsiooniaegse ahistava riigikorraga ning nende 

negatiivne maine võib saada arendamisel takistuseks (Meerits 2013), eristub Eesti teistest 

Nõukogude Liidu militaarpärandiga riikidest pärandi kättesaadavuse ja igapäevasuse 

poolest, mille tulemusena kuuluvad need alad sageli aktiivsesse turismi-, puhke- ja 

igapäevase elu keskkonda (ÕUe kolleegium 2014). Seepärast on oluline nende alade 

potentsiaali mitte alahinnata, vaid kujundada need  tänapäevale sobivateks. 

Olulise reostuse puudumisel või alade puhastamisel ja madala arendushuvi korral võib 

militaaralad jätta ka välja arendamata, säilitada neid nii, nagu nad on ja vajalikul määral 

restaureerida. Sellistel aladel võib olla väga mitmekesine kasutajaskond. Hüljatud 

militaaralad pakuvad sobivat atmosfääri rollimängudele, geopeitusele, filmivõtetele või 

kunstnikele (The Estonian... 2011). Probleemiks on, et regulaarse kasutuseta jäänud alasid 

varitsevad teatud ohud: näiteks kasutavad noored neid sageli pelgupaikadena, kus 

demonstreerida oma andeid või lammutustahet (Strömberg 2010). Taasiseseisvunud Eestis 

on vandalismilaine juba halvendanud mitmete Vene vägede poolt korralikus seisundis üle 

antud militaaralade olukorda (Raukas 1999). Näiteks tassiti raketibaasidest laiali metall ja 

kõikvõimalikud ehitusmaterjalid (Raukas 2012). Lisaks vandalismiohule langeb kauaks 

kasutuseta jäänud aladel maapinna ja ehitiste kvaliteet ja kogu ala võib hakata 

funktsioneerima ebaseadusliku prügilana (IABG ja BICC 1997). Näiteks Tallinnas on 

Astangu endised laskemoonalaod kujunenud prügi ladustamiskohtadeks, kus leidub nii 

kodumasinaid kui olmejäätmeid. 

Militaaralade arendamise poolt on mitmed argumendid. Vervloet, Nijman, Somsen (2005) 

leiavad, et ajaloolise ala arendamine ja integreerimine tänapäevase kasutusega on nende 

restaureerimisest ja kaitse alla võtmisest perspektiivsem. Bagaeen (2006) lisab, et endiste 

militaarse kasutusega alade arendamine on elamute, töökohtade ja vaheldusrikka 

maakasutuse loomise kaudu kasulik kohalikele elanikele. Magistritöö autori arvates toetab 

asustuse tihendamine endiste militaaralade kasutuselevõtu kaudu ressursside jätkusuutliku 

kasutamist ning Salu ja Metsur (2014) sõnul vähendab linnade läheduses uute loodus- ja 

põllualade hõivamist. Sellegipoolest ei pööra otsustajad sageli endistele militaaraladele 

piisavalt tähelepanu (Maack et al. 2011). 
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Endiste Nõukogude Liidu militaaralade potentsiaalseteks arendajateks võivad olla nii riik 

kui ka eraomanikud, sest pärast Nõukogude Liidu sõjaväe lahkumist 1994. aastal võeti 

vastu NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise ja 

kompenseerimise seadus.  

Antud magistritöö keskendub nõukogudeaegsete militaaralade arendamist mõjutavate 

faktorite analüüsimisele ja militaaralal paiknevate maaüksuste arenduspotentsiaali 

võrdlemisele. Arenduspotentsiaalide võrdlemine kergendab militaaraladel paiknevate 

arendamiseks huvi pakkuvate maaüksuste puhul otsustusprotsessi ja aitab neile valida 

sobivaid kasutusfunktsioone. Käesoleva töö eesmärgiks on endise Võru garnisoni näitel 

analüüsida nõukogudeaegsel militaaralal paiknevate maaüksuste arenduspotentsiaali, 

pakkuda välja maaüksustele sobivad funktsioonid ning kõrgema potentsiaaliga aladele 

konkreetsed kujunduslahendused. 

Magistritöö uurimisküsimusteks on: 

• millistest faktoritest oleneb endiste Nõukogude Liidu militaaralade 

arenduspotentsiaal? 

• millega tuleb arvestada endistele Nõukogude Liidu militaaraladele planeeringute ja 

kujunduslahenduste loomisel? 

• millise maaüksuse arendamine on endise Võru garnisoni alal Võrus Taara linnaosas 

enim soodustatud? 

• millised kasutusfunktsioonid Võru garnisoni alal analüüsitud maaüksustele 

sobivad? 

Töö sisu on jaotatud kolmeks osaks. Neist esimene annab ülevaate militaaraladega 

seonduvatest probleemidest ja endiste militaaraladega tegelemise praktikast nii Eestis kui 

välismaal ning võrdleb kahte endiste militaaralade puhul Euroopas kasutatavat 

analüüsimetoodikat. Teine peatükk annab ülevaate kasutatud metoodika kohaldamisest, 

käsitleb analüüsikriteeriumite hindamisel arvesse võetud aspekte ning analüüsitavate alade 

kohta info kogumiseks ja võrdlemiseks kasutatud meetodeid. Kolmandas peatükis on 

toodud projektalal paiknevate maaüksuste arenduspotentsiaali analüüsi ja võrdluse 

tulemused ning leitud maaüksustele sobivaimad kasutusfunktsioonid. Kuna tegemist on 

projektiga seotud magistritööga, järgneb teoreetilisele osale kujundusprojekt, mis 
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illustreerib endisel Võru garnisoni militaaralal paiknevate maaüksuste potentsiaali 

kasutamist konkreetsete kujunduslahenduste abil. 

Autor tänab kõiki, kes töö valmimisel oma nõu ja toetust jagasid. Eelkõige juhendajat 

professor Simon Belli, professor Mart Külvikut, ekspertgruppi, mille koosseisu kuulusid  

magister Teele Nigola ja magister Kristofer Soop, AS Kobras kollektiivi, magister Henri 

Järve, Liisi Preedinit Saksamaa militaaralasid illustreerivate fotode eest ning oma lähedasi. 
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1 ÜLEVAADE ENDISTE MILITAARALADEGA 

TEGELEMISE PROBLEEMIDEST JA PRAKTIKAST 

EESTIS JA VÄLISMAAL 

 

1.1 Info kättesaadavus 

 

Ükskõik millise ala arendamisel on adekvaatsete otsuste langetamiseks oluline saada ala 

kohta võimalikult palju informatsiooni. Senised uurimustööd leiavad, et Eestis on kohalike 

omavalitsuste teadmised endistest militaaraladest ja -objektidest paiguti olematud (Meerits 

2013). Sageli on endiseid militaarobjekte omavalitsuste arengukavades käsitletud vaid 

üldsõnaliselt (Riisalo 2011, Meerits 2013). Võru garnisoni kohta polnud infot ei Eesti 

Geoloogiakeskusel, kohaliku omavalitsuse Keskkonnateenistusel ega Võru Linnavalitsusel. 

Sellest, et tegemist võib olla endise militaaralaga, andsid märku kohapealne vaatlus ja 

arutlemise käigus Võru Linnavalitsuse vanemate liikmete suuline info. Edasisel uurimisel 

kinnitas neid avastusi militaaralasid puudutav eestikeelne kirjandus ja 

Keskkonnaministeeriumist kättesaadav Võru garnisoni keskkonnakahjustuste inventuur. 

Eesti pole selles osas erand - ka IABG ja BICC (1997) leidsid, et riiklike organisatsioonide 

teadmised militaaraladest on sageli piiratud. Bagaeen (2006) väidab, et kehv on ka 

militaaralade taaskasutamisega seotud informatsiooni kättesaadavus ning vastav 

informatsioon on üleval peamiselt vaid sõjaväealadega tegelevate agentuuride 

kodulehekülgedel. Mitmed organisatsioonid ja isikud on minevikus allkirjastanud 

konfidentsiaalsuslepingu, paljud alade rajajad või kasutajad pole enam riigist leitavad ning 

vanu fotosid on alade kohta samuti raske kätte saada (Maack et al. 2011). Takistuseks võib 

osutuda ka inimeste suhtumine: on inimesi, kes arutlevad aktiivselt endiste militaaralade 

üle ja pooldavad nende kohta info jagamist, teised tunnevad sellistest aladest rääkides häbi, 

hirmu või peavad taolist info kogumist soovimatuks poliitiliseks toiminguks (Maack et al. 

2011). Lisaks kättesaadavusele on probleemiks ka info kvaliteet ja kaasajastatus (Maack et 

al. 2011). Lätis on probleemiga tegeletud ning nüüdseks on avalikkusele kättesaadav enam 

kui 100 militaarala ja – objekti sisaldav andmebaas (Military Heritage 2015).  
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1.2 Jääkreostus 

 

Nõukogude Liidu aegseid militaaralasid eristab teistest kasutamata aladest nende võimalik 

jääkreostus. Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja 

veekeskkonna (pinna- või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta 

ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust; Tsiteeritud: 

(Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusalal“ tingimused 2009, § 

2 lg 2). Kasutuseta jäänud materjalide koristamine, puhastamine ning potentsiaalselt 

ohtlike jäätmetega tegelemine võivad endiste militaaralade arendamist oluliselt takistada 

(Bagaeen 2006), kuid reostuse leevendamine (IABG ja BICC 1997; Re-use of 

former...1996) ja lõhkemata laskemoona eemaldamine (IABG ja BICC 1997) on nende 

alade edasiseks kasutamiseks esmatähtsad. Välisriikidest on endistel sõjaväealadel 

paikneva reostusega süsteemselt tegeletud Kanadas (McKnight 2013), kus on analüüsitud 

ja lahendatud keerulisi ning ulatuslikke reostusjuhtumeid (Poland, Mitchell, Rutter 2001).  

Eestis tegeleti militaarse jääkreostuse tuvastamise ja eemaldamisega süsteemselt aastatel 

1992-1997 (Raukas 1999). Keskkonnakahjude inventeerimise eesmärgil on 1995. aastal 

keskkonnaministri poolt kinnitatud juhend Vene endiste sõjaväeüksuste keskkonnakahjude 

uurimiseks, arvelevõtmiseks ja likvideerimiseks (Raukas 1999).  Nõukogude armee poolt 

tekitatud keskkonnareostus oli 1997. aastal vastu võetud esimeses Eesti 

keskkonnastrateegias 10 kõrgeima prioriteediga keskkonnaprobleemi seas (Raukas 2010). 

Militaarse jääkreostuse likvideerimisega on Eestis tegelenud näiteks AS Maves ja AS 

EcoPro ning sõjakahjude likvideerimise vahendajana 1993. aastal loodud organisatsioon 

Roheline Rist (Raukas 1999). Rahvusvahelisel tasandil on tehtud koostööd Saksamaa, 

Soome ja Rootsiga, organisatsioonidest NATO (Raukas 1999) ja Euroopa Liiduga (Raukas 

1999, Kõrgmaa et al. 2013). Ülevaate enne 2008. aastat tehtud reostusanalüüsidest Eesti 

nõukogudeaegsetel sõjaväealadel annab Anto Raukase poolt 1999. aastal koostatud 

raamatu „Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine“ lisa 4.  

Hiljem pole militaarset jääkreostust üldistest jääkreostuskolletest eraldi kajastatud. 

Jääkreostuse andmebaasid hõlmavad lisaks militaarsetele objektidele ka teisi jääkreostust 

tekitavaid objekte, näiteks nõukogudeaegseid tööstusettevõtteid. Juba 2011. aastal olid 

Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari sõnul Eestis suured ja eluohtlikud 

jääkreostusobjektid likvideeritud ning seal säilinud vaid reostus, mille eemaldamine on 
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tehniliselt keeruline või pole keskkonnakaitse seisukohast mõistlik (Keskkonnaamet: 

punaväe reostuse...2011). Samuti on kahjutuks tehtud valdav osa sõjaväealadel paiknenud 

lõhkekehasid (Raukas 2012). Lisaks riikliku tähtsusega objektidele oli Kõrgmaa et al. 

(2013) andmetel 2013. aastaks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel puhastustöid 

teostatud ka ligi 100-l maakondliku tähtsusega jääkreostusobjektil, neist reostus 

likvideeritud ligikaudu 90-l.  

Enamusel Eesti jääkreostusobjektidel on probleemiks naftasaadustest või põlevkiviõlist 

põhjustatud reostus, raketibaasides raketikütus (Kõrgmaa et al. 2013). 

Keskkonnaministeeriumi (Praegune olukord 2014) hinnangul on peamiseks ohuallikaks 

lagunevates anumates olevad õlijäätmed, mis võivad ohustada ümbruskonna põhjavett või 

pinnaveekogusid. 

Kahjuks on uuemaid reostusanalüüse koostatud vaid riikliku tähtsusega 

jääkreostuskolletele (Salu ja Metsur 2014). 2015. aasta seisuga on Keskkonnaregistri 

andmebaasi registreeritud 84 riikliku tähtsusega jääkreostuskollet (Keskkonnaohtlike 

objektide otsing 2015). Sõjaväeobjektidena on neist  käsitletavad Ämari, Tapa ja Raadi 

lennuväljad ning Rakvere helikopterite lennuväli, Keila – Joa raketibaas, Miinisadam, 

Kose katlamaja ja Paldiski Keskkatlamaja, millest enamus on ohutuks muudetud 

(Keskkonnaohtlike objektide otsing 2015), aga nende olukorda jälgitakse ka edaspidi (The 

Estonian... 2011). Reostuse likvideerimine on pooleli veel Tartus Raadi lennuväljal ning 

Keila-Joa  raketibaasis (Keskkonnaohtlike objektide otsing 2015). Magistritöös käsitletud 

Võru garnisoni keskkonnakahjude inventuur on koostatud 1993. aastal (RAS Keila 

geoloogia 1993) ning inventuuri tulemuste põhjal pole ala lülitatud riikliku tähtsusega 

jääkreostusalade loetellu. 

Eesti Keskkonnastrateegia 2030 üheks eesmärgiks on kõikide täna teadaolevate 

jääkreostuskollete likvideerimine ja jääkreostusega seotud seadusandlusega tegelemine 

(Eesti Keskkonnastrateegia 2030). Reostuskollete inventuuri uuendamiseks on juba tehtud 

esimesi samme. 2014. aastal kehtestatud (Keskkonnaministeerium 2014) programmi 

„Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ lisas 1 on kajastatud üle 300 inventeeritava 

jääkreostuspunkti (lisa 1). Nende seas on ka 51 militaarobjekti, millest 14 reostus on 

teadaolevalt likvideeritud.  Programmi tulemusena inventeeritakse seni ohutustamata 
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jääkreostusobjektid ning selgitatakse välja reostuse ulatus, ohtlikkus inimese tervisele ning 

pinna- ja põhjaveele (Keskkonnaministeerium 2014). 

Jääkreostuse poolt tekitatud keskkonnamõjude hindamine, lõhkemoona kahjutustamine, 

reostusallikate eemaldamine ja neist põhjustatud reostuse likvideerimine nõuavad 

ulatuslikke kulutusi (IABG ja BICC 1997). Kanadas on endistel sõjaväealadel lõhkemata 

laskemoona avastamiseks loodud spetsiaalne uurimisrühm, kelle tegevusele kulub 

ligikaudu 10 miljonit USA dollarit aastas (McKnight 2013). Raukase (1999) hinnangul 

ulatub Eestis kogu Nõukogude Liidu sõjaväe poolt tekitatud keskkonnakahjude 

likvideerimise maksumus umbes nelja miljardi USA dollarini. Oluline on tegeleda 

keskkonnareostusega enne, kui selle eemaldamine reostuse leviku tõttu veelgi kulukamaks 

osutub. 

Reostuse likvideerimise kulud kannab üldiselt see, kes reostuse eest vastutab. Näiteks 

Ameerikas on reostuse likvideerimine kaitseväe vastutusalas (Bagaeen 2006), kuna 

sõjaväebaaside sulgemine on seal kaitseväe kaalutletud otsus. Endiste Nõukogude Liidu 

sõjaväealade eest vastutavad organisatsioonid seoses riigikorra muutumisega enam ei 

eksisteeri, mis muudab vastutaja leidmise keeruliseks. Saksamaal peab selliste 

militaaralade keskkonnareostuse likvideerimist toetama kohaliku liiduvabariigi valitsus 

(IABG ja BICC 1997). Eestis vastutab riik jääkreostuse likvideerimise eest vaid juhul, kui 

maa-alal puudub omanik (Salu ja Metsur 2014). Eramaal tuleb, kui lepingutega pole teisiti 

määratud, ala korrastamine jäätmeseaduse (2004 § 9 ja § 11 lg 2) alusel ette võtta 

maavaldajal. Jääkreostusega tegelemist hõlbustab Eestis 2009. a vastu võetud määrus, mis 

võimaldab endistel sõjaväealadel esineva jääkreostuse likvideerimiseks taotleda 

maaomanikul riigipoolset toetust. Praeguse seisuga on toetust võimalik saada kuni 2015. a 

lõpuni (Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusalal“ tingimused 

2009 § 7 lg 2). 

 

 

1.3 Militaarehitised 

 

Teiseks iseloomulikuks tunnusjooneks on endistel sõjaväealadel militaarse otstarbega 

ehitised. Selliste ehitiste haldamisel on kolm levinud alternatiivi: esimene neist on 

likvideerimine, teine teadmatusest või vahendite puudumise tõttu ehitiste ignoreerimine, 
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kolmas ehitiste väärtustamine ning kultuuripärandina esitlemine (The Estonian... 2011). 

Pärandkultuuri süstematiseerijad paigutavad militaarobjektid maa ja rahva ajalugu 

valgustava pärandkultuuri tüübi alla (Tarang et al 2007), kuid Eestis kasutatakse 

militaarehitiste väärtustamise ja kultuuripärandina esitlemise võimalust teistest 

alternatiividest vähem (ÕUe kolleegium 2014). Treufeldt (2013) on seisukohal, et 

militaarne pärand on üks 21. sajandi kiiremini kaduvaid pärandiliike. 

Militaarpärand hõlmab igasuguste sõdade ja võõrvägede poolt kasutatud objekte, aga 

käesolev töö keskendub ennekõike nõukogudeaegse militaarpärandi olukorrale. Riikliku 

kaitse all on Nõukogude Liidu sõjaväega seotud objektidest vaid mõned Miinisadama 

hooned, mis tegelikult pärinevad 20. sajandi esimesest poolest ning mida on Nõukogude 

sõjaväe poolt vastavalt vajadusele ümber ehitatud (Mälestised 2015). Lisaks on 

Muinsuskaitseameti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri loetelus paar nõukogude sõjaväega 

seotud objekti (XX sajandi arhitektuur 2015), millel pole seaduslikku kaitset (Lõhmus ja 

Sapelkov 2011). Kaitsmata kultuuripärandi loetelus on nõukogudeaegsetest 

militaarobjektidest välja toodud Raadi sõjaväelennuväli (Tamm ja Kimmel 2010). Seega 

on enamuse militaaralade ja –ehitiste säilimine ala omaniku (Lõhmus ja Sapelkov 2011; 

The Estonian... 2011)  või planeerija otsustada. 

Vähese kaitstuse põhjuseks võib pidada fakti, et Nõukogude Liidu armee poolt püstitatud 

militaarehitised ületavad praegu arvukuselt kõigi eelnevate okupeerijate poolt püstitatud 

ehitiste hulka (The Estonian... 2011) ning on Eesti maastikus veel tavaliseks nähtuseks. 

Neid ehitisi puudutava ajaloolise info leidmine on keeruline, sest Nõukogude Liidu 

arhiivdokumentatsioon Eesti militaarüksuste kohta on organiseeritud kujul peaaegu 

olematu (The Estonian... 2011). Sellest tulenevalt võivad nõukogudeaegsete 

militaarobjektide puhul ka lootusetuina näivad varemed olla ajaloolise või kultuurilise 

väärtusega (The Estonian... 2011, Lõhmus ja Sapelkov 2011). 

Inglismaal määratakse endiste militaarehitiste seisukord ja unikaalsus enne planeerimisega 

alustamist (RAF Upper Heyford... 2007), võrreldes neid teiste sarnaste ehitistega 

(Conservation Principles, Policies... 2008). Eestis on kultuuripärandi uurimine olnud 

objektipõhine (Lõhmus ja Sapelkov 2011) ja üleriigilise andmebaasi puudumise tõttu on 

militaarobjektide seisukorda ja unikaalsust keeruline hinnata. Vastava olukorra 

lahendamise ettepaneku teevad Lõhmus ja Sapelkov (2011), kes lisavad, et pärandkultuuri 
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objektid võiksid olla kajastatud ka omavalitsuste üldplaneeringutes kui olulised 

maastikuelemendid. 

Pärandkultuuri ulatuslikuma kaardistamisega on tegelenud Riigimetsa Majandamise 

Keskus, kelle poolt koostatud andmebaas 35 000 objektiga on kättesaadav Maa-ameti 

kaardirakendusena (Tutvu pärandkultuuri objektidega 2015). Käesoleva töö autor leidis, et 

okupatsiooniaegseid objekte on nende seas 100, millest ca 70 võib lugeda 

militaarobjektideks. Lisaks kaardistati 2011. aastal üle 300 20. sajandi teisest poolest 

pärineva rannikuäärse militaarobjekti ja hinnati nende seisukorda (Lõhmus ja Sapelkov 

2011). 

Erinevate toetuste ja seadusandluse kaudu on Eestis soodustatud pärandobjektide 

säilitamist. Metsas paiknevate pärandkultuuri objektide säilitamiseks pakutakse 

eraomanikele toetust (Metsaseadus 2006, § 10 lg 1). Teisalt on Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse (KIK) rahalise toe abil langetatud mitmeid rutakaid otsuseid militaarehitiste 

lammutamiseks. Kuigi KIKi poolse rahastuse eelduseks on kohaliku kogukonna nõusolek 

objekti lammutamiseks ning kohaliku omavalitsuse hinnang, et tegu on maastikupilti 

kahjustava ja kasutuseta ehitisega (Saarniit 2014), möönab Muinsuskaitseameti inspektor 

Dan Lukas, et Nõukogude Liidu ajast pärit  militaarehitiste tormaka lammutamise 

tulemusena on mitmel juhul hooned jäänud ilma inventeerimisest ja kaalutletud 

hinnangutest nende tegelike väärtuste kohta (Saarniit 2014). Näiteks on sel moel 

lammutatud unikaalsed Kallemäe õhukaitse raketidivisjoni hooned Saaremaal ning küsitud 

toetust korralikus seisukorras Tohvri patarei kasarmuhoone lammutamiseks, mis kuulub 

Eestis väheste peaaegu esialgsel kujul säilinud rannapatarei kasarmuhoonete sekka (Pärn ja 

Raukas 2013). Raadil lammutati koos endiste Nõukogude Liidu sõjaväelennujaama 

ehitistega (Saarniit 2014) ka Tartu Talli poolt senini maneežina kasutusel olnud 

väiksemamõõduline kaarhall, mis polnud küll visuaalselt atraktiivne, aga oli praktiliselt 

kasulik. 

Lisaks lammutusotsustele ohustab pärandi säilimist ka selle ignoreerimine – näiteks on 

Eesti rannikul paiknev kultuuripärand kannatada saanud ennekõike alade hüljatuse ja 

vandalismi tõttu (Lõhmus ja Sapelkov 2011). 
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1.4 Kasutamine ja arendamine 

 

Sageli täidavad endised militaaralad rekreatsioonialade otstarvet. Saksamaal toimivad tänu 

kohaliku kogukonna soovile ja aktiivsusele edukalt mitmed rekreatiivses kasutuses olevad 

Nõukogude Liidu endised militaaralad (Bagaeen 2006).  Näiteks on varem Berliini kaheks 

jaganud müüride vahele loodud pargiala nimega Mauerpark (joonis 1.1), mille 

kasutajaskonda hoiavad aktiivsena seal pidevalt toimuvad sündmused nagu näiteks 

regulaarne kirbuturg (Freunde des... 2014). 

 

 

Joonis 1.1. Mauerpark Berliinis pakub võimalusi mitmeteks rekreatiivseteks tegevusteks. 

Foto: Liisi Preedin 

 

Lätis on endisele  sõjaväe kasutuses olnud kitsarööpmelisele raudteele rajatud 

kergliiklustee (Maack et al. 2011). Tulenevalt endiste militaaralade reostatusest nähakse 

Kanadas neid ennekõike pargialadena (Poland, Mitchell, Rutter 2001). Tallinnas Astangul 

asuvate endiste Peeter Suure merekindluse laskemoonaladude juures tegeletakse 

kaljuronimisega, paintballi ja muude sõjamängude mängimisega (Gnadenteich 2013), 



21 
 

lennuvälju Haapsalus ja Rutjal kasutatakse kiirendusvõistluste, grillpidude ja militaaršõude 

korraldamiseks (The Estonian... 2011). 

Inglismaal arendatakse endiseid militaaralasid eelkõige selleks, et maa müügiga valitsuse 

sissetulekuid suurendada ning propageerida kasutuna seisvate alade arendamist (Bagaeen 

2006). Lisaks on Suurbritannias probleemiks surnuaedade täitumine, mistõttu on tarvis 

leida sobilikku maad matmispaikade rajamiseks (Sharrock ja Fisher 2014). Sharrock ja 

Fisher (2014) pooldavad matmispaikade rajamist seni kasutamata maa-aladele, et 

integreerida need ülelinnalisse rohevõrgustikku. Selline kasutusfunktsioon sobib käesoleva 

töö autori arvates ka endistele  militaaraladele. 

Taiwanis Kinmeni saarestikus tahetakse kasutamata militaarehitisi rakendada energia 

tootmiseks. Punkrid ja barakid on selleks sobivaimad, võimaldades nii vertikaalsuunaliste 

tuugenite kui ka päikesekollektorite installeerimist. Militaarehitistesse rajatud 

taastuvenergiasüsteemid propageerivad jätkusuutlikku mõtteviisi, edendavad 

taastuvenergiaga tegelevaid ettevõtteid ja meelitavad turiste. (Liu 2012) 

Turistide tarbeks kasutatakse Kinmeni saarestikus Taiwanis militaaralasid ja –rajatisi 

näitusehalli, kunstimuuseumi ja kunstifestivalide toimumiskohtadena (Liu 2012). Kunsti 

eksponeerimine militaaraladel on sõjaväelist maastikku elavdanud ning aidanud murda 

militaaralade kohta levinud stereotüüpe (Liu 2012). Valitud militaarehitistest plaanitakse 

luua turismiteekond, et kultuuriliselt ja ajalooliselt erilised paigad esile tuua (Liu 2012).  

Prantsusmaal, Normandias on endistesse II maailmasõja ajal toimunud lahingupaikadesse 

rajatud sõjamuuseumid. Ka Eestis on mitmeid endiste militaarehitistega seotud temaatilisi 

muuseume: näiteks endistesse vesilennukite angaaridesse on rajatud Lennusadam (joonis 

1.2) ja Tahkuna kordonisse loodud Hiiumaa militaarmuuseum (joonis 1.3). 
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Joonis 1.2. Endine vesilennukite angaar Tallinnas funktsioneerib nüüd meremuuseumina. 

Foto: Kadri Kattai 

 

Joonis 1.3. Hiiumaa militaarmuuseum koondab militaarobjekte sõduri olmetarvikutest 

soomukiteni. Foto: Kadri Kattai 
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Raukas (2012) paigutab Eesti endised militaaralad ainuomaste ja turismi seisukohast eriti 

väärtuslike paikade sekka. Rasmussen (2010) toob Eestis külastamist väärivate objektidena 

välja Sillamäe, kui endise suletud militaarlinna, Paldiski tuumaallveelaevade baasi ja tol 

hetkel veel kavandusjärgus olnud Lennusadama. Militaarturismi arendamiseks tasub Eestil 

koostööd teha teiste Balti riikidega (Maack et al. 2011).  

Mõnikord on võimalus taastada sõjaväeala varasem põhifunktsioon, aga sel juhul tuleb 

hoolikalt kaaluda sellega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid aspekte. Näiteks Hollandis 

taheti esmalt Bergen op Zoom kaitseliin ajaloolise kasutusfunktsiooni illustreerimiseks üle 

ujutada (Vervloet, Nijman, Somsen 2005). See oleks loonud küll ökoloogiliselt sobivaid 

elupaiku, aga tekitanuks pahameelt kohalikes farmerites ja probleeme joogivee 

kättesaadavusega (Vervloet, Nijman, Somsen 2005). Seepärast otsustati muldvalle 

kasutada hoopis maantee rajamisel ning vallikraave naabruses paikneva uuselamurajooni 

liigvee hoiustamiseks, et kombineerida endise sõjaväeala varasemat kasutusfunktsiooni 

tänapäevaste nõudmistega (Vervloet, Nijman, Somsen 2005). 

Leidub ka edukaid näiteid militaarobjektide kasutamisest äriettevõtetena. Ida-Virumaal 

Kohtla vallas on piirivalvekasarmu rekonstrueeritud hotelliks ja endine prožektorihoone 

funktsioneerib nüüd nõupidamisruumidena (Mõis 2015). 

 

 

1.5 Arenduspotentsiaali süstemaatiline hindamine 

 

Kui infokilde konkreetsete militaaralade arendustest leiab mitmelt poolt, siis süstemaatilisi 

militaaralade hindamismetoodikaid avastas magistritöö autor vaid kaks. Mõlemad 

metoodikad on välja töötatud Euroopas ning käsitlevad lisaks jääkreostusega tegelemisele 

ka teisi probleemseid küsimusi nagu haldamine ja omand, planeerimine, majandusolukord, 

tööhõive, keskkonna- ja sotsiaaltemaatika (Petridis 1995; IABG ja BICC 1997). Mõlemad 

metoodikad käsitlevad lisaks hüljatud militaaraladele ka militaaralasid, mille 

kasutusotstarvet plaanitakse muuta alles tulevikus. 

Neist esimene on Petridise (1995) poolt välja pakutud metoodika, mis arvestab alade ja 

ehitiste suurusega, ehitiste spetsiifilisusega ja seisukorraga, ala asukohaga, 

keskkonnakaitseliste faktoritega, jääkreostusega, muinsuskaitseliste faktoritega, 
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turvalisusega (kui osal alast jätkub ka edaspidi militaarne tegevus), ajastusega ehk 

piirkonna majandusliku olukorraga, omandiküsimusega ja arendamise tulemusena töötuse 

tekke võimalusega (kui sõjaväeala suletakse tahtlikult). Metoodikas on erinevate alade 

samaaegse hindamise puhul soovitatud hindamisprotsesse hallata paralleelselt (Petridis 

1995), aga otsest alade vahelist võrdlus- ja hindamismeetodit välja toodud ei ole.  

Otstarbekaima taaskasutusvõimaluse leidmiseks luuakse töögrupid, kes koguvad esmalt ala 

kohta baasinfot (nii ala külastamise kui kättesaadava informatsiooni põhjal), panevad paika 

ala arendamisega seotud eesmärgid ning leiavad huvipoolte vahelised võimalikud 

konfliktkohad (Petridis 1995). Seejärel töötatakse vastavalt püstitatud eesmärkidele ja ala 

kohta kogutud infole välja kuni neli üldist arendusvõimalust (Petridis 1995). Teises etapis 

hinnatakse arendusplaane majanduslike faktorite, kinnisvaraturu, planeerimis- ja 

poliitikakonteksti, looduskaitse, avaliku arvamuse, alal paiknevate ehitiste ning 

infrastruktuuri poole pealt ning välistatakse ebareaalsed arendusideed (Petridis 1995). 

Pärast tõenäolisemate arendussuundade leidmist koostatakse neile SOC-analüüs (Strengths, 

Opportunities and Constraints Analysis) ala tugevuste, võimaluste ja piirangute 

leidmiseks, mille abil saab võrrelda arendusvõimaluste kooskõlalisust eelnevalt seatud 

eesmärkidega (Petridis 1995). Analüüsi tulemuse ja seatud eesmärkide võimaliku 

ümberhindamise järgselt hinnatakse maksimaalselt kahe kõige tõenäolisema 

arendusvõimaluse elujõulisust detailsemalt selleks loodud professionaalse meeskonna abil 

(Petridis 1995). Samuti peab metoodika oluliseks arendusvõimaluse realiseerimise 

strateegia loomist (Petridis 1995), aga täpsemalt seda eelmainitud metoodikas käsitletud ei 

ole (lisa 2). 

Teine metoodika on välja töötatud Saksamaal, organisatsiooni Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Energy algatusel. 2007. aastal 

Industrieanlagenbetreibergesellschaft mbH ja Bonn International Center for Conversion 

Gmbh poolt koostatud uurimustöö pakub välja metoodika, mis jaotab endise militaarala 

arenduspotentsiaali mõjutavad faktorid kolmeks: muutumatuteks, osaliselt muudetavateks 

ja täielikult muudetavateks faktoriteks. Metoodika arvestab  muutumatute faktoritena 

endise militaarala asukohta, ala varasemat kasutust ehk ala spetsiifilisust, 

keskkonnakaitselist olukorda, piirkonna majanduslikku olukorda ja lähiala atraktiivsust 

(„soft“ locational factors) (IABG ja BICC 1997). Osaliselt muudetavate faktoritena 

arvestatakse ehitiste ja rajatiste seisukorra ja kvaliteediga, keskkonnareostuse ja lõhkemata 
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laskemoonaga ning infrastruktuuri kättesaadavusega (IABG ja BICC 1997). Muudetavate 

faktorite alla kuuluvad planeerimine ja arendamine, projektijuhtimine ja organisatoorne 

struktuur, taaskasutusideed ja nende teostatavus, finantseerimine ja toetusprogrammid, 

investorite hankimine ja ala turustamine, avalikkusega suhtlemine ja kommunikatsioon 

(IABG ja BICC 1997). Iga faktorit analüüsitakse, et teha kindlaks, kas selle mõju ala 

arendamisele on positiivne või negatiivne ja hinnatakse selle olulisust teiste faktorite 

suhtes (IABG ja BICC 1997). Faktorite konkreetset hindamismeetodit metoodikas 

kirjeldatud ei ole. Kõigi faktorite analüüsi tulemusi arvesse võttes on võimalik hinnata ala 

arenduskulutusi ja potentsiaalset kasumit ning teha kindlaks ala arendamise tasuvus. 

Protsessuaalselt jaotavad IABG ja BICC (1997) ala arendamise kolme faasi. Kõigepealt 

teostatakse esmane analüüs, pakutakse välja võimalikud taaskasutuse ideed ning 

talletatakse algteadmised järgnevate tegevuste ja hinnangute tarbeks (IABG ja BICC 

1997). Teiseks luuakse kontseptsioon ja alale koostatakse detailsem analüüs, arendatakse 

välja üldine taaskasutus- ja finantseerimisidee, tutvustatakse ametlikke planeerimisetappe 

ning tehakse esimesed pingutused projekti realiseerimise ja aktiivse turustamise suunas 

(IABG ja BICC 1997). Viimane etapp, rakendamine, hõlmab ala välja arendamist ja 

turustamist (IABG ja BICC 1997). Ülevaate  metoodika etappidest annab joonis lisas 3. 

Sealjuures tuleb silmas pidada igale alale iseloomulikku ajajoont ja piirkondlikke tegureid. 

Mõlema metoodika puhul on arvestatud ala arendamispotentsiaali hindamisel 

põhimõtteliselt sarnaseid faktoreid, aga Saksamaa metoodika puhul on faktorite liigitus  

väiksema omavahelise kattuvusega ja nende olulisus hindamisprotsessis konkreetsemalt 

paika pandud. Suuremad erinevused ilmnevad metoodikate protsessikäsitluses: Petridise 

(1995) metoodika pakub esmalt ala baasinfo ja huvigruppide eesmärkide põhjal välja mitu 

kontseptsiooni ning välistab seejärel ebareaalsed arendusvõimalused detailsema analüüsi 

käigus. Näiteks keskkonnakaitse ja infrastruktuuriga seotud faktoreid vaadeldakse 

põhjalikumalt alles detailsema analüüsi etapis. IABG ja BICC (1997) metoodika hindab 

esmalt kõiki ala puudutavaid fikseeritud ja osaliselt fikseeritud faktoreid ning pakub 

seejärel välja taaskasutusvõimalused, millele koostab seejärel teostatavuse analüüsi 

lähtuvalt seadusandlusest ja potentsiaalsetest kasutajatest. Endiste Nõukogude Liidu 

militaaralade puhul on info sageli raskesti kättesaadav ja aegunud, mistõttu alade 

kasutuselevõtu võimalused olla tegelikult oluliselt piiratumad kui esmapilgul tundub. 

Seetõttu on autor käesolevas töös toetunud just Saksamaal välja töötatud metoodikale ning 
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hinnanud enne võimalike taaskasutusideede välja pakkumist kõiki ala puudutavaid 

faktoreid. Metoodika sobivust Eestile toetavad faktid, et Eesti ja Ida-Saksamaa  

militaaralad on tekkinud sarnastel põhjustel ning Eesti militaaralade reostuse 

inventeerimisel on samuti kasutatud organisatsiooni Federal Ministry for the Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Energy poolt soovitatud metoodikat (Raukas 1999; The 

Estonian... 2011). 
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2 METOODIKA 

 

Kuigi nõukogudeaegsete sõjaväealade kuvand on sarnane, pole olemas kahte täiesti 

ühesugust ala. Seetõttu ei ole nende aladega tegelemiseks universaalset lahendust  (IABG 

ja BICC 1997) ja iga konkreetse endise militaaralaga tuleb  tegeleda individuaalselt. Küll 

aga saab alade omavahelisel võrdlemisel ja arenduspotentsiaali analüüsimisel arvestada 

kindlate kriteeriumitega. Käesolevas töös on alade analüüsimisel ja võrdlemisel kasutatud 

IABG ja BICC poolt koostatud metoodika põhimõtteid. Metoodika jaotab endisel 

militaaralal analüüsitavad faktorid kolmeks: muutumatud faktorid, mida ei ole peaaegu 

üldse võimalik mõjutada, osaliselt muudetavad faktorid, mida võivad mõjutada 

investeeringud või tehniline innovatsioon ja muudetavad faktorid, mille mõju oleneb 

osapoolte kaasatusest alade arendusprotsessi (IABG ja BICC 1997). 

IABG ja BICC (1997) toovad välja, et muutumatute ja osaliselt muudetavate faktorite 

arendamist soodustav olukord on küll alade taaskasutusele võtmise eelduseks, ent ala 

reaalne välja arendamine oleneb eelkõige just muudetavatest faktoritest. 

Rekonstrueerimisprotsessi jooksul tuleb seetõttu muudetavate faktoritega kõige 

ettevaatlikumalt ringi käia, et vältida vigu ja ebakompetentsust, mis arendusprotsessi 

pidurdavad (IABG ja BICC 1997). 

Finantseerimis- ja organisatoorsed küsimused, mis moodustavad IABG ja BICC (1997) 

endiste militaaralade analüüsis valdava osa muudetavatest faktoritest, olenevad kohaliku 

omavalitsuse, ala arendaja, finantsekspertide ja potentsiaalsete investorite vahelist koos- ja 

kaastööst, ning ei mõjuta ala arenduspotentsiaali. Kuna magistritöö eesmärgiks on 

maaüksuste arenduspotentsiaali võrdlemine, keskendutakse töös muutumatute ja osaliselt 

muudetavate faktorite analüüsile ja hindamisele. Muudetavatest faktoritest on töös 

arvestatud vaid sobivate kasutusotstarvete ja kujunduslahenduste loomise jaoks olulisi 

aspekte. 

Kriteeriumite sisulise kattuvuse vähendamiseks ning nõukogudeaegsete militaaralade 

spetsiifilisusega arvestamiseks on käesoleva töö autor mõningate faktorite sisu täiendanud, 

vajadusel sobivaid faktoreid lisanud või mittevajalikke eemaldanud. Vastavad märkmed on 
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toodud iga konkreetse faktorite grupi või faktori iseloomustuse juures. Lisaks on iga 

faktori juures kirjeldatud meetodeid, mida kasutati vastava faktori kohta info kogumiseks. 

 

 

2.1 Muutumatud faktorid: asukoht, loodusmaastik, lähiala atraktiivsus 

 

Kõige vähem saab endise militaarala arendaja mõjutada muutumatuid faktoreid. Asukoha, 

loodusmaastiku ja lähiala atraktiivsuse faktoritele lisaks toovad IABG ja BICC (1997) ühe 

muutumatu faktorina välja ka mõju piirkonna majandusolukorrale, nentides samas, et Ida-

Euroopa endised sõjaväealad majandust oluliselt ei mõjuta. Piirkonna majandusolukorraga 

tuleb arvestada näiteks Ameerika Ühendriikides, kus sõjaväebaaside sulgemine on 

kohaliku valitsuse teadlik otsus. Nõukogudeaegsete endiste militaarse kasutusotstarbega 

alade puhul on tegemist sõjaväe poolt juba varasemalt hüljatud aladega, mille majanduslik 

mõju on aset leidnud minevikus. 

IABG ja BICC käsitlevad muutumatu faktorina ka ala varasemat kasutust, mis näitab, 

kuivõrd spetsiifiline oli ala eelnev kasutusfunktsioon. Käesolev uurimustöö katab selle 

aspekti ala tähenduse (mis hõlmab eelnevast kasutusotstarbest tulenevat psühholoogilist 

mõju) ning inimtekkeliste maastiku omaduste (mis hõlmavad eelneva kasutuse tulemusena 

maastikus paiknevaid ehitisi ning rajatisi) kriteeriumitega, mistõttu pole seda siinkohal 

käsitletud. Autor leiab, et varasema kasutuse spetsiifilisusest tulenevat psühholoogilist ja 

füüsilist mõju on parem käsitleda eraldiseisvate kriteeriumitena ning mõlemal juhul on 

tegemist faktoritega, mida ala arendusprotsessi käigus on võimalik osaliselt mõjutada. 

Lisaks on autor täiendanud muutumatute faktorite gruppi faktori „Loodusmaastik“ võrra, 

mida Eesti kontekstis ei saa endiste militaaralade puhul tähelepanuta jätta. Esiteks seetõttu, 

et Eesti mitmekesine loodus seab alade arendamisele väga erinevaid võimalusi ja 

piiranguid, teiseks on mitmed endised Nõukogude Liidu sõjaväealad tänaseks metsistunud. 

 

 

2.1.1 Asukoht 

 

Üheks muutumatuks faktoriks on ala asukoht. Nii Petridis (1995) kui IABG ja BICC 

(1997) leiavad, et arendamiseks sobivad paremini tiheasustusaladel paiknevad endised 
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sõjaväealad.  IABG ja BICC (1997) väitel on enamik taaskasutusprojekte seotud äri- või 

eramualade rajamisega, mis vajavad tiheasustusala lähedust. Petridis (1995) on seisukohal, 

et endise militaarala kasutuselevõtt tiheasusutusalal on kiirem maa füüsilise piiratuse tõttu. 

Käesoleva magistritöö autori arvates on Eestis Euroopaga võrreldes suhteliselt madala 

rahvastikutiheduse tõttu oluline lisaks tihe- või hajaasustusalal paiknemisele arvestada 

tõmbekeskuste lähedusega (joonis 2.1.). Tiheasustusalade vahel valides on tõenäolisem 

nende militaaralade kasutuselevõtt, mis asuvad kohalikus või üleriigilises tõmbekeskuses 

või selle vahetus läheduses. 

 

 

Joonis 2.1. Eesti maakondade tõmbekeskused. Allikas: Siseministeerium 

 

Teisalt on IABG ja BICC (1997) välja toonud, et tiheasustusalal tuleb sagedamini 

arvestada seadustest tulenevate nõuete ja piirangutega. Näiteks piirangud emissioonide 

levikule ja ajaloolise konserveerimise vajadus. Järgnevalt on neid regulatsioone käsitletud 

pikemalt.  

Piirangud emissioonidele võivad kujuneda probleemiks suuremates linnades või 

tööstuspiirkondades, kui soovitakse arendada tootmisettevõtet. Juhul kui välisõhu 
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saastatuse tase on liialt kõrge, ei pruugi ettevõte saada tegutsemisluba (Välisõhu kaitse 

seadus 2004, § 72). Eestis on 2012. aasta andmetel (Saare, Maasikmets, Teinemaa 2012) 

üheksa riiklikku välisõhu seirejaama, millest kuus mõõdavad linnaõhku (Kohtla- Järvel, 

Narvas, Tartus ja kolm jaama Tallinnas), lisaks kolm taustaala seirejaama (Lahemaal, 

Vilsandil ja Saarejärvel). Õhusaastet mõõdavad ka mõned eraettevõtted (näiteks Muugal ja 

Maardus) (Saare, Maasikmets, Teinemaa 2012). 2011. aasta andmeid analüüsides leidsid 

Saare, Maasikmets ja Teinemaa (2012), et  probleemseim on õhukvaliteet Ida-Virumaal, 

teistes seiratud linnades on peamiseks probleemiks liigne osooni kontsentratsioon ja 

sissehingatavad peened osakesed, kuigi viimaste kontsentratsioon on varasemate aastatega 

võrreldes vähenenud. 

Ajaloolise pärandi küsimustega tegeleb Eestis Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitseameti 

registris on mitmeid militaarse iseloomuga mälestisi, aga valdavalt on tegemist 20. sajandi 

alguses või varem püstitatud ehitistega. Hilisema aja jäänukitest on kaitse all mitmed Teise 

Maailmasõjaga seotud objektid. Okupatsiooniajast pärinevate kaitsealuste 

militaarobjektide üksikuteks näideteks on Hiiumaal asuvad Nõukogude sõjaväe 

rivistusplats müüriga, Nõukogude sõjaväe radarimägi ja Nõukogude sõjaväe 

helikopteriplats (Mälestised 2015). Kaitsmata sõjaväeehitiste võimalikku väärtust on 

pikemalt käsitletud peatükis „Inimtekkelised maastiku omadused“. 

Lisaks tuleb arendajatel kompaktse asustusega aladel arvestada detailplaneeringu 

koostamise vajadusega (Planeerimisseadus 2012, § 3 lg 2), mis nõuab aega ja rahalisi 

investeeringuid. Teisalt tagab edukas planeering läbimõeldud lahenduse, mistõttu 

käesoleva töö autor seda ala arendamisel oluliselt negatiivseks aspektiks ei pea ja leiab, et 

enne piirkonna välja arendamist korraliku detailplaneeringu koostamine ja sobivate 

kasutusvõimaluste kaalumine ennetab endiste militaaralade arendamisega seotud 

võimalikke probleeme. 

Veel ühe takistava tegurina toovad IABG ja BICC (1997) tiheasustusalal välja 

tsoneerimise. Viimane määrab maakasutuse ja reguleerib ehitatavate hoonete laadi või 

ehitustihedust. Planeeritav maakasutuse juhtotstarve määratakse Eestis kohaliku 

omavalitsuse üldplaneeringuga (Planeerimisseadus 2012, § 8 lg 3), mille muutmine on 

detailplaneeringuga küll võimalik (Planeerimisseadus 2012, § 9 lg 7), aga pikendab 
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planeerimisprotsessi. Suurem ajakulu võib kallutada arendajat otsustama alternatiivsete 

alade kasuks. 

Kui IABG ja BICC (1997) näevad takistavaid keskkonnakaitselisi piiranguid eelkõige 

tiheasustusalal, siis Petridise (1995) arvates on looduskaitse peamiselt hajaasustuses 

paiknevate militaaralade arendamist takistav tegur. Dettmari sõnul (1999) leiab  kohtades, 

mida varem on inimese poolt intensiivselt kasutatud, kuid mis elanike vähesuse tõttu on 

pikalt kasutamata, sageli aset looduslikkuse taastumine. Nõukogude Liidu sõjaväealadele 

ei pääsenud ka teadlased, mistõttu sageli puudub ülevaade piirkonnas paiknevate 

loodusmälestiste kohta (Raukas 1999), hoolimata sellest, kas tegemist on tihe- või 

hajaasustusega. Piiratud ligipääs tagas suletud aladel haruldaste liikide eduka säilimise, 

mille tulemusena Ida- ja Lääne-Saksamaa militaarse iseloomuga piirialade uurijad tegid 

ettepaneku rahvusvahelise ökoloogilise võrgustiku ehk rohevõrgustiku loomiseks (The 

Estonian... 2011). IABG ja BICC  (1997) leiavad samuti, et turvalisuse kaalutlustel 

aastakümneid intensiivse kasutuseta olnud militaaraladele kujunevad sageli mitmekesised 

elupaigad, millele rakendub looduskaitseseadus. Näiteks Hollandis nõuab looduskaitse aja 

jooksul militaaralale kujunenud ökoloogiliselt olulise puistu säilitamist (Vervloet, Nijman, 

Somsen 2005). Eestis tegeleb looduskaitseliste regulatsioonidega Keskkonnaamet. 

Enamus Eesti militaarobjektidest paikneb maapiirkondades (ÕUe kolleegium 2014), kus 

kaugus klientidest ja potentsiaalsetest kasutajatest ning tiheasustusalast erinev 

majandusolukord võivad samuti saada alade arendamisel takistuseks (Petridis 1995). 

Autori arvates on ala asukohta hinnates oluline arvestada ka maaüksuse kuju. Endiste 

militaaralade puhul võivad pärast ühtse militaaralana funktsioneerimist maaüksuse 

jagamise käigus tekkida ebaproportsionaalse kujuga alad. Keeruline kuju seab piiranguid 

võimalikele uutele funktsioonidele. Naabruses paiknevate katastriüksuste piiride muutmine 

nõuab täiendavat aja- ja rahakulu, ning ei pruugi osapoolte eriarvamuste korral üldse 

võimalik olla. 

Seetõttu tuleb enne militaarala planeerima asumist uurida ala loodus- ja 

kultuuriväärtuslikku seisukorda ning sellest tulenevaid piiranguid, kohaliku omavalitsuse 

seadusandluses ja planeeringutes sätestatut, ala paiknemist tõmbekeskuste ja tiheasulate 

suhtes ning arvestada ala kujuga. 
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Magistritöös kasutati info kogumiseks kohapealseid vaatlusi, analüüsiti projektala 

puudutavaid ametlikke dokumente ning seadustest tulenevaid kitsendusi ja teostati 

kaardianalüüs. 

2.1.2 Loodusmaastik 

 

Militaaralal paiknev või seal aja jooksul välja kujunenud loodusmaastik võib anda nii 

kasutuseeliseid kui seada piiranguid. 

Tugeva kandevõimega viljakas pinnas soodustab erinevate funktsioonide toimimist ja 

intensiivset kasutust, soised ja kehva pinnase kvaliteediga alad nõuavad piiratumat 

lähenemist. Rannikualade inventeerimise tulemusena leidsid Lõhmus ja Sapelkov (2011), 

et enim okupatsiooniaegseid pärandkultuuri objekte paikneb metsas või niitudel. Kehva 

pinnasega sõjaväealade näiteks võib tuua Nõukogude Liidu sõjaväe harjutusväljakud Ida-

Saksamaal, mille otstarbekus põllumajandus- või metsaalana on küsitav (Petridis 1995).  

Endisel militaaralal paikneva haljastuse iseloomust sõltub ala atraktiivsus. Kergesti läbitav 

kõrghaljastus lisab alale silmailu, samas kui raskesti läbipääsetava võsaga kaetud alade 

puhul tuleb arvestada ulatuslike hooldustöödega. Okkaliste või kõrvetavate taimedega 

kaetud alad vajavad samuti keerukamat lähenemist. 

Geoloogilised pinnavormid võivad endise militaarala arendamisel tulla kasuks, aga teatud 

juhul osutuda takistuseks. Kui tegemist pole looduskaitse seisukohast olulise alaga, on 

võimalik reljeefi tasandada. Seejuures tuleb arvestada suuremahuliste pinnasetööde 

kulukusega ning pinnases paiknevate reostuskollete avastamise võimalusega. Lisaks on 

suuremahuline reljeefi muutmine aeganõudev ettevõtmine, mistõttu liialt järske 

reljeefimuutusi on keeruline arendusele sobivaks kohendada ning nendega tuleb ala 

edasisel kasutamisel arvestada. Teisalt võivad mõõdukas reljeef ja veekogud luua alale 

omapära, tõsta maastiku atraktiivsust ja pakkuda täiendavaid rekreatsioonivõimalusi. 

Sarnaselt pinnavormidele võivad veekogud suurendada maastiku atraktiivsust. Teisalt võib 

veekogude lähedus osutuda takistuseks - näiteks Eesti rannikualal paiknevad militaaralad 

ei sobi elamuarendusteks, kuna mitmed nõukogudeaegsed militaarehitised paiknevad 

kaldast vaid mõne meetri kaugusel (The Estonian... 2011). Kinnisvaraarendajate seas on 

mereäärsete ehitiste varemed hinnatud, sest võimaldavad ehitada veekogule lähemale kui 
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seadusega lubatud (The Estonian... 2011), ent arvestades võimalikku tormi- ja üleujutuste 

riski, pole sellistele aladele elamute ehitamine otstarbekas. 

Ala välja arendamisel on seega oluline arvestada loodusmaastiku omadustega nagu pinnas 

ja aluspõhi, alal paiknev haljastus, geoloogilised pinnavormid ja veekogud. 

Käesolevas töös kasutati vastava info kogumiseks kohapealseid vaatlusi ja kaardianalüüsi. 

 

 

2.1.3 Lähiala atraktiivsus 

 

Lähiala atraktiivsus on muutumatu faktor, millele originaalmetoodikas ühtset nimetust 

antud ei ole. IABG ja BICC 1997. aasta uurimustöös koosneb see faktor “pehmetest“ 

asukohast tingitud faktoritest („soft“ locational factors). Parema arusaamise eesmärgil on 

käesoleva magistritöö autor aspekti nimetust korrigeerinud. 

Lähiala atraktiivsus hõlmab endas kultuuri-, haridus- ja rekreatsioonivõimalusi (IABG ja 

BICC 1997). Moeller (1965) leiab, et sportimisvõimalused (staadion, jõusaal) on piisavalt 

lähedal, kui nendeni on võimalik jõuda asulasisese ühistranspordiga. Meelelahutus-, 

kultuuri- ja puhkealade paiknemine ala läheduses aitavad potentsiaalsete kasutajate 

leidmisele kaasa (IABG ja BICC 1997), tõstes seega ala arenduspotentsiaali.  

Oluline on ka naabruskonna maastiku ilu (IABG ja BICC 1997). Projektala naabruses 

paiknevad kaunid metsaalad või ilusad vaated mõjuvad potentsiaalsetele kasutajatele 

kutsuvalt, samas kui naabruses paiknev tööstusmaastik, mürarikkad või visuaalselt 

saastatud maastikud võimalikke kasutajaid peletavad. 

Lähiala atraktiivsuse hindamiseks projektalal kasutati kirjanduse- ja kaardianalüüsi ning 

kohapealseid vaatlusi. 
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2.2 Osaliselt muudetavad faktorid: ala tähendus, keskkonnareostus ja 

lõhkemata laskemoon, olemasolev infrastruktuur, inimtekkelised 

maastiku omadused 

 

Nende faktorite sekka on käesoleva töö autor lisanud aspekti „Ala tähendus“. IABG ja 

BICC (1997) uurimustöö seda eraldi välja ei too, ent kuna Nõukogude Liidu militaaralad 

tekitavad sageli negatiivseid emotsioone, mis võivad endiste militaaralade arendamisel 

osutuda oluliseks takistuseks (Meerits 2013), on oluline seda faktorit eraldi käsitleda ning 

sellega taaskasutusprotsessis arvestada. 

 

 

2.2.1 Ala tähendus 

 

Eestis pole nõukogudeaegsete militaaralade tähendusele ning selle muutumise 

võimalikkusele ulatuslikku tähelepanu pööratud. IABG ja BICC (1997) pole oma 

metoodikas seda aspekti samuti eraldi välja toonud, aga mainivad, et ala eelneva kasutuse 

spetsiifilisus vähendab reaalse kasutusele võtmise eelduseid. Ühelt poolt füüsilise 

struktuuri kaudu, mida on käesolevas magistritöös käsitletud alapeatükis „Inimtekkelised 

maastiku omadused“, teisalt võib originaalmetoodika siinkohal silmas pidada ka inimeste 

alateadlikku suhtumist silmatorkavalt militaarsetesse aladesse. 

Negatiivne suhtumine nõukogudeaegsetesse militaaraladesse on kohalike omavalitsuste 

meelest nende alade arendamisel Eestis üheks peamiseks probleemiks (Meerits 2013). 

Negatiivse kuvandiga aladele on keerulisem kasutajaid leida, mis omakorda mõjutab 

kinnisvara hinda. Näiteks Tartus Jaamamõisa elamurajoonis on korterite hinnad aastaid 

olnud Tartu linna keskmisest tunduvalt odavamad, kuna elamurajoon paikneb endise 

sõjaväelinnaku territooriumil (Kamenjuk 2013). 2005. aastani oli ka linnaosa rahvaarv 

pidevas languses (Kamenjuk 2013). Linnaosa maine on paranenud pärast barakkide 

lammutamist ja uuselamurajooni rajamist (Kamenjuk 2013). 

Alateadliku suhtumise käsitlemise puhul tuleb arvestada vaatlejate erineva nägemusega. 

Kuigi on olemas kollektiivne mälu (Bachmann 2009), on ajalool vaatlejate jaoks erinev 

kaal (Bachmann 2009; Conservation Principles, Policies... 2008; Ramirez-de- la-Piscina 
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Armendariz 2014). Näiteks on Eestis eriti tugev ideoloogiline taak tsaari- ja 

okupatsiooniaegsel militaarpärandil (Treufeldt 2013). Sellest tulenevalt näevad Eesti 

rahvusest inimesed Nõukogude Liidu aegseid maastikke kui ebakõlalisi ning vägivaldselt 

sisse tunginuid (Ramirez-de- la-Piscina Armendariz 2014). Samal ajal peavad mitte-

eestlastest elanikud seda loomulikuks osaks Eesti maastikust (Ramirez-de- la-Piscina 

Armendariz 2014).  

Kui põlvkonnad on vahetunud ja tegemist pole spetsiifilise kasutusotstarbega militaaralaga, 

võib eeldada, et militaarala varasem kasutusotstarve inimestele negatiivset vaimset mõju ei 

avalda. Oluliseks indikaatoriks on ka kohalike elanike poolne ala kasutamine – kui ala on 

omaks võetud, on minevikust tulenev võõristus vähetõenäoline. 

Ala kasutamine tänapäeva kontekstis on oluline uue tähenduse looja, millega arvestada. 

Ühelt poolt võib välja kujunenud kasutajagruppide olemasolu takistada alal välja 

kujunenud funktsiooni muutmist, teisalt on intensiivsemalt kasutatavate alade puhul 

suurem tõenäosus, et inimesed seda ka edaspidi kasutavad. 

Infot ala ajaloolise ja praeguse tähenduse kohta on käesolevas töös analüüsitud visuaalsete 

vaatluste, vestluste käigus saadud suuliste andmete ja kohalikelt elanikelt arvamuse 

küsimise (lisa 4) kaudu. 

 

 

2.2.2 Keskkonnareostus ja lõhkemata laskemoon 

 

Keskkonnareostus võib osutuda ala taaskasutamisel mitmeti määravaks. Esiteks piirab 

tõsine reostus otseselt ala kasutusvõimalusi. Näiteks Paldiski tuumaobjekti, kus õpetati 

tuumaallveelaevade meeskondi, pole võimalik radioaktiivsete jäätmete ja tuumareaktorite 

tõttu avalikku kasutusse määrata (Raun 2007). 

Reostuse ohtlikkus sõltub reostuse levikust, aine potentsiaalsest ohtlikkusest ning sellest, 

kui paljude inimeste tervist võib reostus kahjustada (Salu 2003). Levinuimaks 

reostusprobleemiks on ohtlike ainete sattumine pinnavette või pinnasesse, kust need  

võivad edasi kanduda aluspõhja kivimitesse ja setetesse, põhja- või tõusuvette (The 

Estonian... 2011). Näiteks sai pinnase puhastamine PCB-st Kanada endises radarijaamas 

prioriteediks, kuna mäenõlval paiknevast pinnasest valgus reostus nõlva kõrval 
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paiknevasse järve, mis varustas lähedalasuvat Iqualuiti linna veega (Poland, Mitchell, 

Rutter 2001). Teiseks määrab reostuse ulatuse aine levik atmosfääris (Poland, Mitchell, 

Rutter 2001). Aine kontsentratsioon õhus on sellisel juhul küll madal, ent tekitab laialdase 

reostuse (Poland, Mitchell, Rutter 2001).  

Reostuse olulisuse hindamisel tuleb seega arvesse võtta nii reostuse iseloomu, 

põhjaveereostuse korral reostuskolde kaugust joogiveehaardest kui ka reostatud ala suurust 

ning reostuse levimisvõimalust. Mida ohtlikuma reostusega on tegemist, seda täpsem peab 

olema reostuskoldeid puudutav informatsioon. 

Käesoleva magistritöö raames kasutati reostuse paiknemise, ulatuse ja ohtlikkuse 

määramisel kohapealse vaatluse tulemusi, mida võrreldi RAS Keila Geoloogia (1993) 

poolt koostatud reostusanalüüsiga. 

 

 

2.2.3 Olemasolev infrastruktuur 

 

Ala kasutuselevõttu soodustab välja kujunenud infrastruktuuri olemasolu. Alade  

isoleeritus ja kehvad juurdepääsuvõimalused toimivad arendustegevuse takistajatena 

(Petridis 1995), kuna sellised alad vajavad infrastruktuuri parendamiseks kõrgetasemelist 

regionaalplaneerimist, tehnika ja rahaliste ressursside olemasolu (IABG ja BICC 1997). 

Omavalitsused seisavad sel juhul silmitsi keerulise valikuga: ühelt poolt on raske leida 

vajalikke ressursse infrastruktuuri arendamiseks, teisalt ei tunne investorid kehva 

infrastruktuuriga alade arendamise vastu huvi (IABG ja BICC 1997). Käesoleva töö autor 

on selle faktori all hinnanud ka alal paikneva tehnilise infrastruktuuri 

(kommunikatsioonide) ning alal paiknevate radade ja teede olemasolu, mille ka IABG ja 

BICC (1997) toovad välja kui planeerimise faasis olulise informatsiooni.  

Infrastruktuuri analüüsimiseks kasutati käesolevas töös kohapealseid vaatlusi ja 

kaardianalüüsi ning arvestati detailplaneeringu avaliku arutelu käigus kohalikelt elanikelt 

saadud infoga. 
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2.2.4 Inimtekkelised maastiku omadused 

 

Inimtekkelised maastiku omadused hõlmavad endistele sõjaväealadele püstitatud ehitisi, 

nende seas ka militaarsel otstarbel rajatud pinnavorme. IABG ja BICC (1997) uurimustöös 

on käesoleva faktori nimetuseks struktuuride olukord ja kvaliteet. Käesoleva töö autor 

käsitleb siinkohal ka endise militaarala kasutusotstarbe spetsiifilisuse aspekti, mida IABG 

ja BICC 1997 uurimustöös käsitletakse faktorina „Ala varasem kasutus“. Piirkonna 

varasem kasutusotstarve ja selle tulemusena inimeste poolt tekitatud füüsilised elemendid 

on omavahel tihedalt seotud, lisaks leiab käesoleva töö autor, et inimtekkelisi struktuure on 

võimalik ala arendajal soovi korral mõjutada, isegi kui tegemist on spetsiifilise otstarbega 

militaaraladega. Alal paiknevaid juurde- ja läbipääsuteid ning tehnilist infrastruktuuri 

siinkohal ei hinnata, kuna neid on juba käsitletud alapeatükis „Infrastruktuuri olemasolu“. 

Objektide taaskasutusvõimaluste mitmekesisus oleneb esmalt objekti spetsiifilisusest. 

Lennuväljad, angaarid, sadamad, maa-alused punkrid, (allvee)laevade varjendid (joonis 

2.2) ja lennujuhtimistornid on tsiviilkasutuse jaoks piiratuma potentsiaaliga (Petridis 1995; 

IABG ja BICC 1997) ning selliste pelgalt militaarotstarbel rajatud ehitiste tugeva 

konstruktsiooni lammutamine on kulukas ja keeruline (IABG ja BICC 1997), mis takistab 

ala taasarendamist. 
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Joonis 2.2. Spetsiifilise kasutusotstarbega militaarobjekt – laevavarjend Aadria mere 

rannikul Horvaatias. Foto: Kadri Kattai 

 

Teise äärmusesse kuuluvad IABG ja BICC (1997) sõnul kasarmud ja sõdurite ning nende 

perede eluhooned, mida on kõige lihtsam uuesti kasutusele võtta. Lisaks potentsiaalsele 

elamufunktsioonile tasub kaaluda ka ehitiste sobivust kontoriruumideks – see muudab hea 

asukoha korral majanduslikult kasuliku linnaruumi äridele kättesaadavaks (IABG ja BICC 

1997). IABG ja BICC (1997) andmetel kompenseerib hoonete madalam müügihind sageli 

disaini või kvaliteedivead, mistõttu sobivate renoveerimistööde ja kaasajastamise 

läbiviimisel võivad mitmed militaarehitised täita ka tööstusfunktsiooni. 

Oluline on hinnata ehitiste seisukorda. Ohtlikuks muutunud ehitised ja varemed tuleb 

kindlasti likvideerida (Raukas 2006). Näiteks Kanadas, endises radarijaamas lammutati 

vanad asbestiga kaetud torustikke sisaldavad hooned ennekõike turvalisuse kaalutlustel 

(Poland, Mitchell, Utter 2001). Petridis (1995) leiab, et kehva kvaliteediga hoonete puhul 

tasub samuti eelistada renoveerimisele nende lammutamist. Kehv kvaliteet on Nõukogude 
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Liidu militaarehitiste puhul paraku sage nähtus, sest erinevalt keskaegsetest 

militaarehitistest polnud need mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks (The Estonian... 2011). 

Näiteks puidust kasarmud olid mõeldud säilima vaid 25 aastat (The Estonian... 2011). 

Seetõttu ei tasu kvaliteeti ehitiste väärtuse üle otsustamisel nõukogudeaegsete 

militaarobjektide puhul arvestada ning tuleb lähtuda vaid nende seisukorrast ja 

renoveerimisvõimalustest. 

Antud magistritöös on projektala inimtekkeliste maastikuobjektide spetsiifilisust ja 

seisukorda iseloomustatud kohapealsete vaatluste ning RAS Keila Geoloogia (1993) poolt 

koostatud varasema aruande põhjal. 

Jäänukobjektid polnud antud projektala puhul ortofotolt tuvastatavad, mistõttu aktuaalse 

geoaluse puudumise tõttu osutusid kohapealne vaatlus ja olemasoleva olukorra 

kaardistamine hädavajalikuks. Töö autor kasutas selleks GPS – funktsiooniga varustatud 

fotoaparaati, mis ülesvõtted koordinaatide järgi paika seadis ja võimaldas neid programmis 

Google Earth kajastada (joonis 2.3.). GPS- funktsiooniga fotoaparaadi alternatiiviks on 

näiteks Android-süsteemi kasutavate nutitelefonide aplikatsioon GPS Map (GPS Map 

2015). 

 

 

Joonis 2.3. Väljavõte kohapealsete vaatluste käigus koordineeritud fotode põhjal koostatud 

kaardist. Aluskaart: Google Earth 2010 
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Kohapealse vaatluse tulemusi võrreldi käesolevas töös RAS Keila Geoloogia (1993) 

analüüsiga ning fikseeriti inimtekkeliste objektide olukord, võimalik väärtus ja asukohad. 

 

 

2.3 Muudetavad faktorid: planeerimine, taaskasutusideed ja nende 

teostatavus 

 

Muudetavate faktorite all on antud töös käsitletud ala planeerimise ja taaskasutusideedega 

seotud aspekte, et leida kõrge arenduspotentsiaaliga alale sobiv kujunduslahendus. IABG 

ja BICC (1997) metoodika organisatoorse poolega tegelev faktor – projektihaldus ja 

organisatsiooni struktuur ning finantspoolega tegelevad faktorid: rahastamisvõimalused ja 

toetusprogrammid, investorite leidmine ja ala turustamine on teemad, millega tegeletakse 

tavaliselt pärast kujundusidee valmimist ning kus maastikuarhitekt on omapoolse panuse 

juba andnud. Seetõttu neid antud töös ei käsitleta. 

 

 

2.3.1 Planeerimine 

 

Muudetav faktor „Planeerimine“ käsitleb aspekte, millega tuleb arvestada endisele 

militaaralale planeeringut või kujunduslahendust koostades. Militaarala arendamise 

eelduseks on luba konkreetsele alale ehitada, kindla omaniku olemasolu ning ala analüüs 

(IABG ja BICC 1997). Teadvustamaks kontseptsiooni võimalusi, on paralleelselt ala 

analüüsiga kasulik läbi viia ka keskkonnamõjude hindamine (IABG ja BICC 1997). 

Kontseptsiooni loomise etapis tuleb otsustada olemasolevate hoonete ja rajatiste 

likvideerimise, säilitamise või renoveerimise küsimus (IABG ja BICC 1997). Kui algsed 

struktuurid on aastate jooksul tugevalt muutunud ning ümber ehitatud, tuleb leida vastus 

Vervloet, Nijman ja Somsen (2005) poolt tõstatatud küsimusele, millisesse ajaloo punkti 

tuleks ehitised taastada. Ainulaadsed objektid tuleb säilitada ja restaureerida (Lõhmus ja 

Sapelkov 2011), mistõttu on oluline arvestada ehitiste kultuurilise ja ajaloolise tähtsusega 

(RAF Upper Heyford... 2007). Ehitiste unikaalsuse määramiseks võrreldakse ala teiste 

sarnastega (Conservation Principles, Policies... 2008). Eestis pole nõukogudeaegsete 

militaarehitiste üleriigilise kaardistamise, klassifitseerimise ja unikaalsuse määramisega 
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käesoleva töö autorile teadaolevalt veel tegeletud, mis muudab nõukogudeaegsete 

militaarehitiste unikaalsuse määramise keeruliseks. 

Levinumate objektide saatuse üle võib lasta otsustada kohalikel elanikel (Lõhmus ja 

Sapelkov 2011). Seejuures tuleb arvestada võimaliku subjektiivsusega, eriti Nõukogude 

Liidu aegsete militaarehitiste puhul. Visuaalselt ebaatraktiivsemate ehitiste 

likvideerimiseks on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt küll lihtsam toetust taotleda 

(Lagunenud hooned kaovad...2014), aga vastukaaluks inimestele, kes väidavad  mingeid 

objekte maastikupilti rikkuvat, leidub inimesi, kes näevad samu objekte vaheldusrikka ja 

huvitavana. Näiteks Tartu linnas Raadi linnaosas paiknev suuremahuline lennukiangaar 

koos haljastusega põimunud okastraataiaga (joonis 2.4) loob käesoleva töö autori arvates 

erilise ja meeldejääva vaatepildi, samas kui seda võidakse vaadelda ka visuaalset reostust 

tekitava objektina. 

 

 

Joonis 2.4. Visuaalse atraktiivsuse aspektist pakuvad Raadi lennukiangaar ja seda 

ümbritsev okastraataed Tartus huvitava vaatamiselamuse. Foto: Kadri Kattai 
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Ala karakterit tugevdavaid või visuaalset põnevust tekitavaid objekte tuleks väärtustada 

(RAF Upper Heyford... 2007) ja alternatiivse võimalusena  leida neile uus 

kasutusfunktsioon (Lõhmus ja Sapelkov 2011). Käesoleva töö autor leiab sarnaselt 

Bachmannile (2009), et oluline on osata kohale iseloomulikku ära kasutada. 

Jäänukelemendid on leidnud uue kasutusotstarbe näiteks Saksamaal Berliinis endises 

Tempelhofi lennujaamas, mis nüüd funktsioneerib rekreatsioonialana (joonis 2.5). 

 

 

Joonis 2.5. Tempelhofi rekreatsioonialal on varasemad lennuraja markerid kasutatavad 

istumispaiga või treeningelementidena. Foto:  Liisi Preedin 

 

Võru linna üldplaneeringus projektalal paiknevaid objekte väärtustena välja toodud ei ole, 

samuti pole neid kajastatud Maa-ameti geoportaali pärandkultuuri kaardirakenduses. 

Seetõttu on käesolevas magistritöös jäänukobjektide säilimine otsustatud nende seisukorra 

ja uue kasutusotstarbe leidmise võimalikkuse põhjal. Arvestatakse ka kohalike elanike 

arvamust, aga võimalusel integreeritakse jäänukobjektid uude kontseptsiooni. 

Suhtumine endistesse militaarehitistesse on seotud ala tähendusega kohalike elanike jaoks. 

Seetõttu tuleb vajadusel planeeringus või kujunduslahenduses pöörata erilist tähelepanu 

minevikuga seotud negatiivsete mälestuste muutmisele. Kui alaga seostuvat negatiivset on 

mõõdukas hulk, on eduka arenduse tulemusena võimalik luua piirkonna külastajates 

positiivne mälupilt ning sel moel vaimset reostust kohast „välja puhastada“ (Bachmann 

2009). Näiteks Eesti Rahva Muuseumi hoone disaini endise militaarlennuväljaga sidumine 

annab paigale uue tähenduse ning seda võib käesoleva töö autori arvates pidada edukaks 

näiteks endise militaarala „paiga vaimu“ kasutamisest uue funktsiooni tarbeks ning alale 

positiivse kuvandi loomisest. 
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Olenevalt ala reostatusest tuleb otsustada ka keskkonnakahjude likvideerimise meetmed ja 

vajadus (IABG ja BICC 1997). Esmalt koristatakse ohtlikud jäätmed ja likvideeritakse või 

viiakse keskkonnanõuetega vastavusse alal leiduvad rajatised (Tegevused ja... 2014). 

Seejärel kaardistatakse pinnase- ja põhjavee reostuse ulatus ning hinnatakse puhastustööde 

vajalikkust (Tegevused ja... 2014). Reostuskollete puhastamisel eelistatakse meetmeid, mis 

tagavad piirkonnas elavatele inimestele puhta joogivee kättesaadavuse (Tegevused ja... 

2014).  Reostunud põhjavee korral eraldatakse selle pinnalt õlifaas, ent joogivee nõuetele 

vastavaks seda muuta ei saa (Tegevused ja... 2014). Reostunud pinnast on lihtsaim 

puhastada selle äraveoga ja käitlemisega spetsialiseerunud ettevõttes (Tegevused ja... 

2014). Mõnikord pole infrastruktuuri piirangute tõttu pinnase äravedu võimalik ning tuleb 

kasutada alternatiive – näiteks pinnase biotehnoloogilist puhastamist mikroorganismide või 

biopreparaatide abil (Kõrgmaa et al. 2013). Pinnase parendamiseks kasutatakse ka 

kompostimist või läbipesu (Tegevused ja... 2014), viimane on efektiivsem suure 

fraktsiooniga pinnaste puhul (Poland, Mitchell ja Rutter 2001). Üheks võimaluseks on 

reostunud ala lokaliseerimine – ala veekindlalt katmine või dreenidega piiramine, et 

reostuse levikut tõkestada (Tegevused ja... 2014). Näiteks Kanada endises radarijaamas 

kuhjati vähem reostunud pinnas ning ohutud ehitiste jäägid vastavalt eeskirjadele 

prügimäeks (Poland, Mitchell ja Rutter 2001). Asbest paigutati kuhjatud prügila 

spetsiaalsesse õõnsusesse ning edaspidi jälgiti prügila temperatuuri ja ümberkaudsete 

kaevude seisukorda (Poland, Mitchell ja Rutter 2001). Selline variant piirab küll ala edasisi 

kasutusvõimalusi, ent on mõnikord möödapääsmatu. 

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et jääkreostusala ohutuks muutmisel peab lähtuma 

territooriumi edasisest kasutusotstarbest, tagama inimeste ohutuse ja vältima reostusest 

tulenevat tervist kahjustavat mõju (Tegevused ja... 2014). IABG ja BICC (1997) sõnul 

võivad hulgaliselt vaidlusi tekitada militaarala müüja ja ostja eriarvamused reostuse 

likvideerimiseks vajaliku ulatuse kohta. Ohuks on ka joogiveetrasside väljaehitamise 

tagajärjel põhjavee puhastamise huvi kadumine, mistõttu reostus võib märkamatult edasi 

kanduda (Salu 2003). Võimalikult varajane keskkonnamõju hindamise tellimine ja reostuse 

likvideerimise vajaduses kokkuleppele jõudmine aitab selliseid probleeme vältida (IABG 

ja BICC 1997). Projektala reostuse eemaldamise vajadus ja viisid määratakse antud 

magistritöös vastava aspekti analüüsitulemuste põhjal. 
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Maakonna- või üldplaneeringus on IABG ja BICC (1997) sõnul endiste militaaralade 

puhul oluline piisav paindlikkus, et oleks võimalik arvestada militaarala analüüsi tulemusi. 

Eesti üldplaneeringud mainivad endiseid militaaralasid üldsõnaliselt (Meerits 2013) ja 

mõnikord ei käsitle neid üldse. Seetõttu tuleb üldplaneeringus määratud maakasutuse 

sihtotstarbe vastavust endise militaarala tegelikule arenduspotentsiaalile kontrollida. 
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2.3.2 Taaskasutusideed ja  nende teostatavus 

 

Endistele militaaraladele sobivate taaskasutusideede leidmiseks on mitmeid võimalusi. 

IABG ja BICC (1997) metoodika pakub parimate lahenduste leidmiseks välja projektalale 

ideekonkursi korraldamise ning tavaliselt kohalikes omavalitsustes kasutatava meetodina 

küsitlused või avalikud arutelud (IABG ja BICC 1997). Käesoleva magistritöö projektalale 

ideekonkurssi korraldatud ei ole, mistõttu on taaskasutusvõimaluste leidmisel arvestatud 

nii maailmapraktika kui kohalike elanike ettepanekutega ja ala praeguse kasutusega. 

Välistamaks ebarealistlikke ootusi, on oluline erinevate taaskasutusvõimaluste teostatavust 

analüüsida (IABG JA BICC 1997). IABG ja BICC (1997) poolt välja pakutud teostatavuse 

analüüs käsitleb kolme küsimust: seadusjärgseid piiranguid, mis välistavad ala teatud 

kasutusvõimalused, ala potentsiaalset kasutusaktiivsust (arvestades piirkonna nõudlust ja 

kättesaadavust sarnaste alade suhtes) ning vajalikke finantseeringuid (IABG JA BICC 

1997). Käesolevas magistritöös on taaskasutusvõimalusi analüüsitud seadusandlike 

piirangute ja potentsiaalse kasutusaktiivsuse aspektist, kuna finantsanalüüsi koostamine 

eeldab vastavate ekspertide kaasamist. 

Seejärel otsustatakse sobivate kasutusfunktsioonide paiknemine ja luuakse vastav visand 

(IABG JA BICC 1997). Mitmete võimalike funktsioonide olemasolu korral tagab alade 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse nende segunemine (Bagaeen 2006). Eriti oluline on see 

suuremahuliste alade korral. Näiteks Suurbritannias, Warringtonis kujundati 226 ha 

suurune endine lennuväli ümber segafunktsiooniga alaks, mis on jaotatud tööstusalade, 

kontorite, vaba aja veetmise viiside ja hotellide vahel (Bagaeen 2006). Freiburgis, 

Saksamaal kujundati 38 hektari suurusele endise Prantsuse militaarbaasi alale erinevas 

stiilis korterelamuid, et tagada sotsiaalne mitmekesisus (Bagaeen 2006). Lisaks tasub 

mõelda keskkonna jätkusuutlikkuse printsiipidele: näiteks Freiburgi endises militaarbaasis 

on ühised parklad rajatud linnaosa äärealadele ning töökohad paiknevad elukohtadest 

jalgsi- või rattatee kaugusel (Bagaeen 2006). 

 

2.4 Faktorite hindamine 

 

Endise militaarala arenduspotentsiaali leidmiseks tuleb analüüsitud faktoreid hinnata. 

IABG ja BICC (1997) leiavad, et faktoreid tuleks hinnata igal alal koha spetsiifikast 
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lähtudes ning anda neile osakaalud, mis vastavad faktori olulisusele. Kõigi kolme faktorite 

kategooria hindamine võimaldab ennustada militaarala taasarendamise edukust. Kui 

analüüsitakse ja hinnatakse vaid osa määratletud faktoritest, on võimalik mitme ala 

olemasolul leida kasutuselevõtuks sobivaim või võrrelda omavahel alale plaanitavaid 

erinevaid kasutusotstarbeid. Oluline on analüüsida fikseeritud ja osaliselt fikseeritud 

faktorite olukorda – kui need ala arendamist ei soodusta, on ala edukas kasutuselevõtt 

vähetõenäoline. Muudetavad faktorid mõjutavad ala eeldusi küll vähe, ent nende 

faktoritega tegelemise edust või ebaõnnestumisest sõltub suurel määral taasarendamise 

protsessi kulg, mistõttu ei saa neid taaskasutamise protsessis pidada vähem olulisteks. 

(IABG JA BICC 1997)  

Kuna käesoleva uurimustöö jaoks polnud projektala kõigi muudetavate faktorite kohta 

piisavalt infot, võrreldi kolme erineva ala arenduspotentsiaali muutumatute ja osaliselt 

muudetavate faktorite baasil. Maastikuarhitekti poolt kontrollitavaid muudetavaid faktoreid 

analüüsiti ja kasutati alale parima kasutusotstarbe leidmisel ja kontseptsiooni 

väljatöötamisel töö hilisemas faasis. 

Fikseeritud ja osaliselt muudetavatele faktorite hindamiseks on antud töös kasutatud 

Thomas L. Saaty poolt välja töötatud analüütilise hierarhia meetodit (Analytic Hierarchy 

Process). Meetod võimaldab hinnata subjektiivseid aspekte sarnastel alustel ning teha 

ekspertide vahel koostööd, et saavutada võimalikult objektiivsed tulemused (Saaty 2005). 

Erinevalt traditsioonilisest jah-ei või 0-1 võrdlussüsteemist, arvestab Saaty poolt välja 

töötatud meetod aspektide prioriteetsusega (Saaty 2005) ja võimaldab anda kriteeriumitele 

osakaalud, mis on oluline ka käesoleva magistritöö aluseks oleva IABG ja BICC (1997) 

metoodika puhul. 

Kriteeriumide hindamiseks koostati vastavalt Saaty meetodile (2005) neile esmalt maatriks 

ning määrati faktorite suhteline paremus üksteise suhtes fundamentaalskaalal vahemikus 1-

9. Skaala väärtused koos selgitustega on toodud tabelis 2.1. 
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Tabel 2.1. Saaty fundamentaalskaala. Allikas: Saaty 2005 

Tähtsuse 
intensiivsus 

Definitsioon Selgitus 

1 Võrdtähtis Kaks faktorit on eesmärgi jaoks võrdse olulisusega 

2 Nõrk või kerge paremus 
 

3 Mõõdukas paremus 
Kogemus ja hinnang annavad ühele faktorile teise ees 

kerge eelise 

4 Mõõdukast olulisem 
 

5 Oluline paremus 
Kogemus ja hinnang annavad ühele faktorile teise ees 

tugeva eelise 

6 Olulisest tugevam 
 

7 Väga tugev paremus 
Ühel faktoril on teise ees tugev eelis, mis on praktikas 

tõestatud 

8 Väga, väga tugev 
 

9 Ekstreemne paremus 
Tõestus ühe faktori eelisest teise üle on tugevaimal 

võimalikul moel kinnitatud 

 

Võttes aluseks IABG ja BICC (1997) metoodika, arvestati hindamisel muuhulgas faktori 

paindlikkusega muutuste suhtes – olulisemaks hinnati faktoreid, mida muuta ei ole 

võimalik. Hindamisprotsessis osales kolm eksperti, kes esmalt võrdlesid faktoreid 

iseseisvalt (lisad 5-7), seejärel hinnangud ühtlustati (lisa 8). 

Faktorite olulisuse määramiseks arvutati esmalt iga faktori geomeetriline keskmine, mille 

normeerimise tulemusena leiti kriteeriumite osakaalud (Saaty 2005). Tulemused on toodud 

tabelis 2.2. Selle etapi lõpus on võimalik kontrollida antud hinnangute kooskõlalisust – kui 

kooskõlalisus on alla 10% ehk vähem kui 0.1, on Saaty (2005) sõnul hinnangud piisavalt 

kooskõlas. Ekspertide omavahelise arutelu käigus ühtlustatud hinnangute kooskõlalisus on 

toodud lisas 8. 
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Tabel 2.2. Projektala arenduspotentsiaali hindamiseks oluliste faktorite osakaalud 

Faktor 
Faktori 
osakaal 

Asukoht 0,38 

Loodusmaastik 0,29 

Lähiala atraktiivsus 0,13 

Olemasolev 
infrastruktuur 

0,07 

Inimtekkelised 
maastiku omadused 

0,05 

Ala tähendus 0,04 

Keskkonnareostus ja 
lõhkemata laskemoon 

0,04 

 

Järgnevalt võrreldi paarikaupa kolme endist militaarala omavahel iga konkreetse faktori 

suhtes. Seejärel korrutati faktorite osakaalud aladele võrdluse käigus antud hinnangutega. 

Tulemused liideti ja leiti koondskoorid – mida kõrgem on koondskoor, seda tugevam on 

ala arenduspotentsiaal. Konkreetsed hindamistulemused koos vastavate tabelitega on 

kajastatud järgnevas peatükis „Projektala analüüs, võrdlemine ja sobiva kasutusfunktsiooni 

leidmine“. 
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3 PROJEKTALA ANALÜÜS, VÕRDLEMINE JA SOBIVA 

KASUTUSFUNKTSIOONI LEIDMINE 

 

3.1 Analüüsitava projektala paiknemine ja piiritlemine 

 

Käesolevas magistritöös käsitletud projektala asub Võru linnas, Taara linnaosas (joonis 

3.1). Arenduspotentsiaali hindamiseks ja lahenduste illustreerimiseks on valitud ala, mille 

arendamise vastu on olemas reaalne huvi. Osal projektalast kehtib tänaseks 

detailplaneering, mille koostamisest võttis osa ka käesoleva magistritöö autor ning 

planeeringu eduka realiseerimise korral võib ala omanik kaaluda ka kõrval asuva 

maaüksuse välja arendamist (Kristi Kivimaa 2013). 

 

 

Joonis 3.1. Projektala asukoht Võru linnas. Alusinfo: Maa–ameti kaardirakendus 2015:  Eesti 

Põhikaart 
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Endiseid militaaralasid on Raukase (1999) andmetel Võru linnas kolm: strateegiliste 

raketivägede õppeväeosa ehk endine Võru garnison (millest osa moodustab käesoleva 

magistritöö projektala), sõjakomissariaat ja sõjaväelaste elamuala. Reostusanalüüs on neist 

teostatud ainult esimesele (Raukas 1999), mistõttu polnud käesoleva töö raames võimalik 

neid militaaralasid omavahel võrrelda. 

Endine Võru garnison hõlmab ulatusliku maa-ala. Raukase (1999)  andmetel on ala pindala 

ebaselge, Keskkonnakahjustuste inventuuris on kogu endist militaarala hinnatud 81,6 

hektari suuruseks (RAS Keila Geoloogia 1993). 1989. aastal anti ala Võru linnale (RAS 

Keila Geoloogia 1993) ja alates 1992. aastast on osa endisest militaaralast Kuperjanovi 

pataljoni kasutuses (Kuperjanovi pataljon 2014). Peaaegu sama suur osa alast on arendatud 

elamurajooniks. 

Käesoleva töö autor keskendub endise militaarala suuremate tühjalt seisvate maaüksuste 

analüüsile ja omavahelisele võrdlusele, millest tõuseks praktilist kasu alade arendamise ja 

tulevase kasutusfunktsiooni üle otsustamisel. Ülejäänud militaarala on antud magistritöös 

kajastatud projektala lähialana. Projektala moodustab kogu endisest Võru garnisoni 

militaaralast ca 24 hektarilise osa, mis on jaotatud vastavalt maaüksuste piiridele kolmeks: 

ca 6,6 ha suurune ala nr 1 (reformimata riigimaa), mis on riigi omandis; ca 9,5 hektari 

suurune riigi omandis olev ala nr 2 (reformimata riigimaa) ja ca 8,2 hektarine Võru 

Linnavalitsuse munitsipaalomandis olev ala nr 3 (Kaubajaama tee 1a) (joonis 3.2). 
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Joonis 3.2. Projektala jaotus ja paiknemine endise Võru garnisoni alal. Info allikas: Maa-amet 

ja RAS Keila Geoloogia 1993. Aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus 2015: Ortofoto 

 

Analüüsi ja võrdlemise tulemusena selgub, millist eespool mainitud maaüksust on 

otstarbekam esimesena arendada. Lisaks analüüsitakse endiste militaaralade võimalikke 

kasutusotstarbeid ning pakutakse projektala maaüksustele välja neist sobivamad. 

 

 

3.2 Ala ajalugu 

 

Käesolevas töös uuritav militaarala oli enne Nõukogude Liidu okupatsiooni osaliselt 

kasutuses Eesti sõjaväe poolt. 1930. aastaks oli Võru linn kujunenud Eestis üheks 

suurimaks sõjaväelaste asukohaks ning Taara linnaosas paiknev ala oli 1929. aastast 

kasutusel endise 7. jalaväerügemendi II ja III pataljoni poolt (Jürjo 2008). Kasarmuid, mis 

praeguseks on Kuperjanovi pataljoni hallata (käesoleva töö autori märkus), ja nende 

kõrvalhooneid hakati ehitama juba 1924. aastal (Jürjo 2008). Ümbruses hariti üles soo, 

kuhu rajati kapsa- ja lilleaed ning põllumaa kõrvale rajatud triiphoones kasvatati isegi 

viinamarju (Jürjo 2008). Pole teada, mil määral ja kuidas kasutati Eesti sõjaväe poolt 
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käesolevas magistritöös analüüsitavat projektala. Ilmselt jäi kasutuses olev osa valdavalt 

praeguse Kuperjanovi pataljoni alale. Kasarmute lähedusse plaaniti rajada aedlinna, kuna 

sõduritel polnud Võrus elamispinda (Jürjo 2008), aga kaardianalüüsi põhjal seda tollal ei 

tehtud.  Sellegipoolest on Maa-ameti ajalooliste kaartide 1934. aasta väljavõttel mõningad 

hooned ja inimtekkelised vallid projektalal tuvastatavad (joonis 3.3). 

 

 

Joonis 3.3. Võru garnison 1934. aastal. Allikas: Maa-ameti kaardirakendus 2015: Ajaloolised 

kaardid, RAS Keila Geoloogia 1993 

 

Nõukogude Liidu sõjavägi alustas Eesti sõjaväebaasides ehitustöid juba aastal 1939, kuigi 

ametlikult okupeeriti riik alles järgmisel aastal (Raukas 1999). Kahjuks puudub 

usaldusväärne teave väeosade paigutusest ja muutustest aastail 1944-90 (Raukas 2006), 

mistõttu ka käesoleva magistritöö projektala kasutusotstarve on ajavahemikul 1940 - 1964 

teadmata. RAS Keila Geoloogia (1993) inventuuri andmetel anti projektala Nõukogude 

Liidu sõjaväeosa kasutusse 1964. aastal, mil sinna rajati Võru garnisoni õppekeskus nr 

21201. Taara kasarmutes (praeguse Kuperjanovi pataljoni aladel – käesoleva töö autori 

märkus) tegutses strateegiliste raketivägede õppeväeosa nr 33148 (Raukas 1999). Maa-

ameti ajaloolistelt kaartidelt on näha, et käesolevas töös käsitletud projektalale on märgitud 

männid (сосна – vene k) ja kuused (ель – vene k)  ning osa alast oli kasutusel prügimäena 

(cвалка – vene k). Lisaks on alal tuvastatavad mõned hooned (joonis 3.4). Huvitaval 

kombel pole kaardile kantud ala kaguosas paiknevaid tehisvalle. Võru Linnavalitsuse 

ametniku suulise info põhjal (2013) võis projektala 1 tollal funktsioneerida soomusautode 
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harjutusväljakuna. Ala kasutati tõenäoliselt vaid soomusautodega sõitmiseks, 

laskeharjutuste sooritamist ei kostunud (Võru Linnavalitsuse ametnik 2013). 

 

 

Joonis 3.4. Võru garnison 1986. aastal. Allikas: Maa-ameti kaardirakendus 2015: Ajaloolised 

kaardid, RAS Keila Geoloogia 1993 

 

Aedlinna planeering valmis 1990ndate alguses ning on Võru Linnavalitsuses tänaseni 

kättesaadav (Laanemaa 1991). Selle järgi on välja ehitatud projektala naabruses paiknev 

elamurajoon. Pärast Nõukogude Liidu vägede lahkumist hakkas 1992. aastal endistes 

kasarmutes tegutsema Kuperjanovi jalaväepataljon (Kuperjanovi pataljon 2014), ülejäänud 

ala jäi hooletusse. 

 

 

3.3 Muutumatute faktorite analüüs ja hindamine 

 

3.3.1 Asukoht 

 

Käesolevas töös analüüsitud planeeringuala paikneb Võru linna keskmest umbes nelja 

kilomeetri kaugusel, jäädes linna piiri äärde (joonis 3.1). 31. detsembril 2013 elas Võrus 

ligikaudu 13 200 inimest. Sündimus oli suremusest väiksem (Statistika 2014), mis viitab 

potentsiaalsele elanike vähenemisele lähiaastail. Samas on Võru linn maakondliku 
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tähtsusega tõmbekeskus (joonis 3.5), mis toetab sealsete endiste sõjaväealade arendamist 

võrreldes maakonna teiste piirkondadega. 

 

 

Joonis 3.5. Võru linn on üks neljast maakonna tõmbekeskusest. Allikas: Siseministeerium 

 

Kõik kolm projektala paiknevad tiheasustusalal, mis soodustab nende kasutuselevõttu  ning 

tagab ühtlasi ka detailplaneeringu koostamise nõude.  

Võru linna õhureostust pole autorile teadaolevalt korrapäraselt seiratud, mistõttu andmed 

selle kohta analüüsitavatel aladel puuduvad. Kuna alad paiknevad kõrvuti, võib eeldada, et 

võimalikud emissioonidele seatavad piirangud analüüsitavatel aladel ei erine. 

Projektalal ei paikne kultuuri- või ajaloomälestisi, mistõttu pole ühelgi alal ajaloolise 

konserveerimisega seotud piiranguid. 

Alade vahelised erinevused tulenevad nende arendamist piiravatest seaduslikest 

kitsendustest. Alal 1 paikneb Koreli oja kalda piiranguvöönd, kus ei tohi mootor- ja 

maastikusõidukiga liigelda väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu, välja arvatud 

haljasala hooldustööde eesmärgil (Looduskaitseseadus 2004, § 37 lg 3). Lisaks on Koreli 

ojas III kategooria looduskaitsealuse liigi saarmas (Lutra lutra) elupaik. Keskkonnaameti 

hinnangul ei ohusta alale 1 kavandatav elamurajoon saarma elupaika juhul, kui säilitatakse 

maksimaalselt kõrghaljastust, ning ei kavandata väikeseid krunte (Keskkonnaamet 2013). 

Lisaks paikneb alal 1 reoveepumpla, mille 50 meetri laiusesse kujasse ei tohi planeerida 

ehitisi (Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded  2001 § 3 lg 1) ja puurkaevu veehaarde 
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sanitaarkaitseala, kus kehtivad ranna ja kalda veekaitsevööndi kitsendused (Veeseadus 

1994, § 281 lg 2). Kõik kitsendused hõlmavad ala vaid osaliselt. 

Aladel 2 ja 3 paiknevad ühe meetri laiuste kaitsevöönditega elektri maakaabelliinid, kus 

tegutsemine tuleb liini valdajaga kooskõlastada (Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja 

kaitsevööndis tegutsemise kord 2007 § 2 lg 3). Lisaks ulatub alale 3 Võru-Verijärve 

tugimaantee 50 meetri laiune teekaitsevöönd, mida ei tohi risustada ja kuhu ei tohi tee 

omaniku loata rajada ehitisi, korraldada rahvaüritusi, teha lageraiet või veerežiimi muutvat 

maaparandustööd (Teeseadus 1999 § 13 lg 2 ja § 36 lg 1). Kaitsealuseid looma- ja 

taimeliike aladel 2 ja 3 või nende läheduses ei paikne. 

Projektalale ulatuvad kitsendused on toodud joonisel 3.6. 



- projektala piir

- kalda ehituskeeluvÖÖnd

- kalda piiranguvÖÖnd

- puurkaevu / pumpla 

sanitaarkaitsevÖÖnd

- maantee kaitsevÖÖnd

- elektrikaabli kaitsevÖÖnd

p
ii

r
a

n
g

u
d

Joonis 3.6. Asukohast tulenevad piirangud. Alusinfo: Maa-ameti kaardirakendus

koreli oja

vÕru - verijÄrve tugimaantee

ala 2

ala 3

ala 1
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Tsoneeringu poolest on Hendrikson & Ko poolt koostatud Võru linna üldplaneeringus 

(2007) uuritavate alade nr 1 ja 2 maakasutuse sihtotstarbeks perspektiivne pere- ja 

ridaelamumaa, kus on lubatud elamumaa tarbeks rajada rekreatsioonialasid ning määrata 

maaüksused osaliselt äri- ning teenindusmaaks. Ala 3 sihtotstarbeks on haljasala ja 

parkmetsa maa (Hendrikson & Ko 2007), et luua kvaliteetsem  ja privaatsem elukeskkond. 

Üldplaneering on seega paindlikum alade 1 ja 2 suhtes ning piirab kasutusvõimalusi enim 

alal 3. 

Kuju poolest on alad 1 ja 2 sarnases olukorras, olles küll ebastandardse, aga siiski piisavalt 

kompaktse kujuga, et soodustada erinevaid kasutusvõimalusi. Ala 3 maaüksuse piklik kuju 

ja ülemise ning alumise osa eraldatus pakuvad arendamiseks tunduvalt vähem võimalusi. 

Alade vahelised erinevused tulenevad neile kehtivatest seadusandlikest piirangutest, 

üldplaneeringu tsoneeringust ja kujust. Piirangute poolest on alad 2 ja 3 peaaegu sarnases 

seisus, alale 1 tekitab täiendavaid piiranguid looduskaitse. Üldplaneering soosib alade 1 ja 

2 arendamist. Kuju poolest on ala 3 eeldused tunduvalt tagasihoidlikumad kui aladel 1 ja 2. 

Kokkuvõttes on eelpool mainitud mõjurite suhtes eelistatuimas olukorras ala 2, kõige 

keerulisemas seisus ala 3 (tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1. Alade võrdlus aspekti „Asukoht“ suhtes 

Asukoht Ala 1 Ala 2 Ala 3 
Geom. 

keskmine 
Kaal 

Ala 1 1,00 0,50 5,00 1,36 0,31 
Ala 2 3,00 1,00 7,00 2,76 0,62 
Ala 3 0,20 0,14 1,00 0,31 0,07 

Summa 
   

4,42 1,00 
 

Märkus. Tabelites on hinnatud vasakus tulbas oleva ala paremust ülemises reas paikneva 

ala suhtes. 

 

 

3.3.2 Loodusmaastik 

 

Loodusmaastiku puhul tuleb arvesse võtta nii pinnase, haljastuse, reljeefi kui ka veekogude 

omadusi. 
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Planeeringuala paikneb Võru-Hargla nõos, Võru orundi kaldal, ülemdevoni Gauja lademe 

avamusalal (Arold 2005; Hendrikson & Ko 2007). Tegemist on liivase, kuiva ja 

jõetekkelise sanduriga (Hendrikson & Ko 2007). Pinnakatteks on Maa-ameti geoloogia 

kaardirakenduse (2014) andmetel aladel peamiselt eriteraline liiv, aladel 2 ja 3 vähesel 

määral ka peeneteraline liiv. Kohapealsel vaatlusel on tuvastatav alal 3 paiknev niiskem 

piirkond, kus maapind on pehme ja täis tarnast (Carex) moodustunud mättaid. Alad 1 ja 2 

paiknevad kuival pinnasel, kus ehitustegevus on soodustatum. 

Kõrghaljastusega on suurel määral kaetud kõik kolm piirkonda. Aladel 1 ja 2 on tegemist 

valdavalt mändide ja kaskedega, alal 3 leidub rohkelt alustaimestikku, mis moodustab 

kohati raskesti läbipääsetava võsa, mets on seal vanem ning hooldamata. Enne kasutusele 

võtmist tuleb seal arvestada ulatusliku alustaimestiku eemaldamise vajadusega. 

Looduslikku reljeefi leidub alal 2, mille lõunaservas paikneb kohati järsu nõlvusega lohk ja 

alal 3, kus paiknevad mitmed väiksemad künkad, mis olulisi takistusi ei tekita. 

Veekogud paiknevad aladel 2 ja 3. Kuna tegemist pole suurte veekogudega, lisavad need 

piirkonnale atraktiivsust ning pigem soodustavad ala arendamist. 

Loodusmaastiku omadused on kokkuvõtlikult toodud joonisel 3.7. 



- projektala piir

- kÜngas

- lohk

- veekogu

- madal jÄrelkasv

- kÕrghaljastus

- niiske pinnas

lo
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ala 2

ala 3

ala 1

Joonis 3.7. Loodusmaastiku omadused
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Loodusmaastiku poolest on eelistatuimas seisundis ala 1 (tabel 3.2), kohati järsu reljeefi 

tõttu on piiratumad kasutusvõimalused alal 2, väiksema kandevõimega pinnase ja 

suuremahulise alustaimestiku eemaldamise vajaduse tõttu on kõige kehvemas olukorras ala 

3. Aladele 2 ja 3 lisavad atraktiivsust seal paiknevad veekogud. 

 

Tabel 3.2. Alade võrdlus aspekti „Loodusmaastik“ suhtes 

Loodusmaastik Ala 1 Ala 2 Ala 3 Geom. 
keskmine Kaal 

Ala 1 1,00 3,00 5,00 2,47 0,627 
Ala 2 0,33 1,00 4,00 1,10 0,280 
Ala 3 0,20 0,25 1,00 0,37 0,094 

Summa 3,94 1,000 
 

 

3.3.3 Lähiala atraktiivsus 

 

Lähiala muudavad atraktiivsemaks mitmed ühiskondlikud teenused. Alale 1 lähim 

raamatukogu asub ca kolme kilomeetri ja lähim teater ning kino ca 3,5 kilomeetri 

kaugusel. Lähimaks kooliks on ligi nelja kilomeetri kaugusel Vabaduse tänaval paiknev 

Võru Kesklinna Kool, lähim koolieelne lasteasutus, lasteaed Sõleke, asub ligikaudu kolme 

kilomeetri kaugusel. Lähim pood tegutseb ca 700 meetri kaugusel asuvas tanklas (Kose tee 

6). Suuremad kauplused jäävad ca 2,5 km kaugusele. Lähim spordikeskus asub 2,3 km 

jalgsi- või 3,6 km sõidutee kaugusel Kubija spordikeskuses. Lähim linnalähiliini 

bussipeatus jääb alal 1 ca 650 meetri kaugusele, linnaliini bussipeatus ca 1,6 km 

kaugusele. Kõige lähemal on mainitud objektid alale 1, seejärel alale 2 ja enamus alast 3 

jääb võrreldes aladega 1 ja 2 teeninduspaikadest ligi pool kilomeetrit kaugemale. 

Teiseks on oluline ümbruskonna maastikuline atraktiivsus. Projektalast ida- ja lõuna 

suunas (ala 1 ääres) paiknevad metsaalad ning ida suunas voolab Koreli oja. Oja ääres 

paiknevates elamutes tegutsevad aktiivsed inimesed, kes sealse piirkonna korras hoiavad. 

Projektalast läänes (alade 2 ja 3 läheduses) tegutseb aktiivselt Kuperjanovi jalaväepataljon, 

põhjasuunas (ala 3 läheduses) paiknevad kasutuseta seisev raudtee ja Refonda vanametalli 

taaskasutuskeskus, ala 3 lõunaosas Võru – Verijärve tugimaantee (joonis 3.8). Välja 



61 
 

ehitatud elamurajoonis (alade 1 ja 2 läheduses) paiknevad kohati militaarset päritolu vanad 

vundamendid ja angaar, mis on korrastamata ja hooletuses. 

Ala 3 vahetu ümbruskond on kõige ebaatraktiivsem ning ala paikneb ühiskondlikest 

asutustest ja transpordipunktidest kõige kaugemal. Alade 1 ja 2 ümbruskond on iseloomult 

sarnane – vahetus läheduses on kõrghaljastusega kaetud  metsaala. Samuti paiknevad need 

alad teeninduspunktidele lähemal. Ala 1 ümbruskonna maastik on Koreli oja läheduse tõttu 

mitmekesisem ning ala 2 lähedusse jääb Kuperjanovi jalaväepataljon, mis lähiala 

atraktiivsust vähendab. Seega on lähiala poolest eelistatuimas seisundis ala 1, peaaegu 

sarnases olukorras ala 2 ning kõige kehvemad eeldused on ümbuskonna aspektist 

projektalal 3 (tabel 3.3). 

Tabel 3.3. Alade võrdlus aspekti „Lähiala atraktiivsus“ suhtes 

Lähiala 
atraktiivsus 

Ala 1 Ala 2 Ala 3 Geom. 
keskmine Kaal 

Ala 1 1,00 2,00 4,00 2,00 0,558 
Ala 2 0,50 1,00 3,00 1,14 0,320 
Ala 3 0,25 0,33 1,00 0,44 0,122 

Summa 
   

3,58 1,000 
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3.4 Osaliselt muudetavate faktorite analüüs ja hindamine 

 

3.4.1 Ala tähendus 

 

Ala tähenduse all on hinnatud nii projektala varasema kasutuse tähendust kohalikele 

elanikele kui ka käsitletud alade tänapäevast kasutusotstarvet ja sellest tulenevat tähendust. 

Projektala kasutamine erinevateks rekreatiivseteks tegevusteks viitab sellele, et ala maine 

pole endisest kasutusotstarbest kahjustunud. Ka need kohalikud elanikud, kes küsitluse 

tulemusel praegu alasid ei kasuta, pole uue kasutusfunktsiooni leidmise vastu.  

Kohalike elanike arvamusi uurides selgus, et nad on endisest militaaralast valdavalt 

teadlikud, aga ei väärtusta militaarehitiste varemeid (lisa 9). Samas oldi huvitatud alal 1 

paiknevate tehisvallide säilitamisest ja neile intensiivsema kasutuse leidmisest. Järelikult 

väärtustatakse analüüsitavaid alasid pigem tänapäevaste kasutusvõimaluste kui nende 

ajaloolise kuvandi järgi (joonis 3.9). 

 

 

Joonis 3.9. Ülevaade ala tähendusest kohalikele elanikele. Alusinfo: lisa 9 

 

Visuaalsete vaatluste ja kohalike elanike arvamuste põhjal kasutavad kohalikud projektala 

praegu nii koertega jalutamiseks kui ka metsasaaduste korjamiseks (lisa 9). Ala 1 

kasutatakse veel mootor- ja trikiratastega sõitmiseks (joonis 3.10), laste mängualana ning 

seal on märgata lõkkeasemeid. 
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Joonis 3.10. Konstrueeritud trikielemendid ja -rajad viitavad, et ala kasutavad kohalikud 

elanikud. Foto: Kadri Kattai 

 

Alal 2 on samuti näha lõkke tegemise jälgi, ebasoovitava tegevusena ladustatakse sinna 

prügi ja ehitusmaterjali. Ala 2 põhjaosas paikneb puu otsa ehitatud mänguonn, mis viitab, 

et seal mängivad lapsed.  

Ala 3 on keerulise läbipääsetavuse tõttu väga vähese või olematu kasutusega, mõningasele 

kasutamisele viitab ainult Kuperjanovi pataljoni poolne laialt sissetallatud jalgrada.  

Kuperjanovi pataljonis teeninud sõdurite sõnul (2014 ja 2015) kasutavad pataljoni sõdurid 

jooksmiseks ja taktikalisteks harjutusteks Võru surnuaia lähedal paiknevat metsaala ning 

projektala nende poolt kasutatav ei ole. 

Kriteeriumi hindamisel on lähtutud projektala tänapäevasest kasutusintensiivsusest ja ala 

kasutamist käsitletud positiivse ilminguna. Ala praegune kasutamine pigem soodustab 

edasist arendamist, eriti kui plaanitakse rekreatiivse funktsiooni jätkumist. Seega on antud 

kriteeriumi poolest kõige kehvemas seisus ala 3, mis peaaegu üldse kasutust ei leia. Sellele 

järgneb ala 2, kus on näha mõningaid tegevuse märke ning parimad eeldused kasutajate 

leidmiseks on alal 1 (tabel 3.4). 
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Tabel 3.4. Alade võrdlus aspekti „Ala tähendus“ suhtes 

Ala tähendus Ala 1 Ala 2 Ala 3 Geom. 
keskmine Kaal 

Ala 1 1,00 3,00 5,00 2,47 0,637 
Ala 2 0,33 1,00 3,00 1,00 0,258 
Ala 3 0,20 0,33 1,00 0,41 0,105 

Summa 
   

3,87 1,000 
 

 

3.4.2 Keskkonnareostus ja lõhkemata laskemoon 

 

Endiste militaaralade keskkonnareostuse ja lõhkemata laskemoona kohta info kogumine 

võib osutuda keeruliseks. Projektalale RAS Keila Geoloogia poolt 1993. aastal koostatud 

inventuur oli Keskkonnaministeeriumi arhiivist Tallinnas küll kättesaadav, aga tegelik 

olukord on ligi 20 aasta jooksul juba muutunud. Ilmselt puhastati mitmed reostuskolded 

juba inventuuri tulemusena. Inventuuri käigus leiti, et vanametall, okastraataiad, 

betoonelemendid, välikäimlad, kivisöehunnikud ja –platsid ning salvkaev tuleb esmaste 

abinõudena likvideerida (RAS Keila Geoloogia 1993). Mitmed reostuskolded on 

tõenäoliselt likvideeritud seoses piirkonda uute hoonete ehitamisega. Mõned reostuskolded 

on vahepeal juurde tekkinud, kuna hetkel toimib ala ebaseadusliku prahi ladustuskohana 

(joonis 3.11). 

 

 

Joonis 3.11. Projektalal on tuvastatavad mitmed jäätmehunnikud. Foto: Kadri Kattai 
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Varasemalt koostatud reostusanalüüsi kaardistamise täpsus on tänapäevaste võimalustega 

võrreldes tunduvalt üldisem. Töö käigus tekkis situatsioon, kus 500 m² ulatuses 

originaalkaardile märgitud reostusala osutus kaardi paika seadmisel ligi poole suuremaks. 

Seepärast on probleemiks ka varasema inventuuri käigus kaardile kantud reostuskollete 

täpsemad asukohad. Ühel juhul olid kahe reostuskolde asukohad kaardil ära vahetatud.  

Teisalt, kuna projektalal varasema inventuuri käigus kemikaalide ladusid ja vedelkütuste 

ega määrdeõlide hoidlaid ei tuvastatud, pole tegemist keskkonnaohtliku reostusega (RAS 

Keila Geoloogia 1993). Seetõttu ei pea reostuse paiknemine olema määratletud äärmise 

täpsusega. Olulisem on piirkonnas tähelepanu pöörata välikäimlate ja kivisöega reostatud 

aladele, mis avaldavad mõju pinna- ja põhjaveele ning taimestikule (RAS Keila Geoloogia 

1993).  

Autor täiendas reostusanalüüsi andmeid omapoolsete vaatlustulemustega ning alale 1 

Ilvesmetsa (2013) poolt koostatud geoaluse põhjal ning tõi võrdlemiseks välja reostusalade 

pindalad nii varasemalt määratud analüüsis kui kaasaegsele kaardile kantuna. Lisaks 

hinnati praegust reostuspindala kohapealsete vaatluste põhjal. Sealjuures tuleb arvestada, et 

varasemad tulemused käsitlesid reostatud alasid reostuse leviku põhiselt, aga vaatluse 

tulemus arvestab ainult otseselt projektala piiresse jääva reostuskolde pindalaga, et olla 

alade võrdlemisel võimalikult aktuaalne. 

Reostusalade asukohad on toodud joonisel 3.12, nende loetelu ja hinnang olukorrale alade 

kaupa on toodud tabelis 3.5. Alade omavahelise võrdlemise hõlbustamiseks võttis autor 

kasutusele hindepallid, mis jagunesid järgnevalt: 0 – reostus, mida enam ei eksisteeri või 

mis on likvideeritud, 1 – kergesti eemaldatav reostus või reostus, mis ei kujuta endast 

inimesele ohtu, 2 – keeruliselt eemaldatav reostus, mis on ohtlik või kulukas eemaldada, 3 

– ohtlik reostus või reostus, mida on võimatu täielikult eemaldada. 
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Tabel 3.5. Hinnang projektalal paiknevatele reostuskolletele. Alusinfo: RAS Keila Geoloogia 1993

Hindepallid:

0 - reostus, mida enam ei eksisteeri või mis on eemaldatud
1 - kergesti eemaldatav reostus või reostus, mis ei kujuta inimestele ohtu
2 - reostus, mis on ohtlik või mida on kulukas eemaldada
3 - ohtlik reostus, mida on võimatu täielikult eemaldada

Ala 1

Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

1.1 41 Jäätmed

Prügimägi, kus 20 tonni 
vanametalli, 150 tonni 
ehitusjäätmeid, 10 tonni 
puidujäätmeid, viis tonni 
kummi, 0,2 tonni tõrvapappi ja 
0,3 tonni olmejäätmeid.

Pole tuvastatavad. 4 500 6998 / - 0

1.2 104 Jäätmed

Väikesed prügihunnikud. Laiali 
metalli 1,5 tonni, eterniiti 0,2 
tonni, vanu autokumme 0,2 
tonni, ehitusjäätmeid viis tonni.

Kohati maapinnal erinevaid 
jäätmeid - sealhulgas ka 
metallist tünn.

45 000* 22 310* / 20 1



Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

1.3 8 Jäätmed

Kaks 100 meetri pikkust ja ühe 
meetri laiust asfalteeritud rada 
(asfalti 30 tonni). Kokku 
betooni 35 tonni, puidujäätmeid 
1,7 tonni, telliskiviprahti 15,3 
tonni, eterniiti 0,5 tonni, kummi 
0,2 tonni. Lõunapoolses servas 
okastraataed.

Asfalteeritud radu ei 
tuvasta - ilmselt paiknesid 
juba olemasoleva elamuala 
all. Jäätmeid visuaalsel 
vaatlusel ei tuvasta, võivad 
paikneda pinnases.

12 250* 11 944* / - 0

1.4 - Jäätmed -
Väike jäätmehunnik ala 
kaguosas

- - / 15 1

KOKKU (varasemas 
analüüsis ulatuvad mõned 
reostuskolded ala piiridest 
väljapoole. Kohapealse 
vaatluse tulemused on 
esitatud ala piires)

61 750 41 252 / 35

Kaks reostuskollet, mida 
pole väga keeruline 
likvideerida. Arvestada 
tuleb pinnasesse 
mattunud jäätmete 
avastamise võimalusega.

* originaalanalüüsis on käsitletud reostust ja tehislikke
pinnavorme ühe objektina, mistõttu tegelik pindala oli
tõenäoliselt väiksem



Ala 2

Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus 

varasemas 

analüüsis 

(m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

2.1 28 Jäätmed
Prügimägi, kus vanarauda 10 
tonni. Reostus 10 aasta vanune. 

Tegu on nüüdseks valdavalt  
eraõuedega, vanarauda ei 
tuvasta.

480 2951 / - 0

2.2 17
Reostunud 

tiik

Tiik kinni kasvanud, sees 
okastraadikera ja vanametalli 
0,05 tonni ulatuses.

Tuvastatav madalam lohk 
maapinnal, mis võis olla 
tiik. Metalli ja okastraati ei 
tuvasta.

375 118 / - 0

2.3 14 Jäätmed

Kaks puidust elektriposti, maas 
kõdunevad aiapostid ja -lipid. 
Kokku puidujäätmeid 2,3 tonni 
ja betooni 0,3 tonni.

Üks elektripost tuvastatav. 180 174 / 1 1

2.4 39 Jäätmed
Kaks telefoniposti ja üks suur 
autorehv. Kokku puitu 0,3 
tonni, kummi 0,08 tonni.

Pole tuvastatav. 100 266 / - 0



Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

2.5 38
Kivisöešlaki-
kihiga kaetud 

teelõik

0,4 meetri paksuse šlakiga 
kaetud 125 meetri pikkune 
teelõik. Kivisöešlakki 140 
tonni.

Kivisütt ei tuvasta - tee on 
kruusaga kaetud.

500
1 124 (alal II 

sellest 159 m²) 
/ -

0

2.6 6 Jäätmed

Lagunenud okastraataed ja 
okastraadihunnik. 
Puidujäätmeid 0,2 tonni, 
vanametalli 0,3 tonni.

Jäätmed on likvideeritud. 100 482 / - 0

2.7 5 Jäätmed

Vana pikali kukkunud 
telefonipost ja kaks püstist 
posti. Kõdunevat puitu 0,3 
tonni.

Tuvastatav üks maas 
vedelev postijupp.

160 873 / 1 1

2.8
3 (kaardil nr 

4)
Jäätmed

Maa sees püsti kaks metalltoru, 
betoonpost ja vanad 
telefonipostid. Kokku metalli 
0,6 tonni, betooni 0,5 tonni, 
puitu 0,5 tonni.  

Tuvastatav üks metalltoru 
ja üks telefonipost.

175 581 / 2 1

2.9 40 Okastraataed

Aia pikkus on 150 meetrit, 
maas vedeleb metallvärav. 
Puitu 0,3 tonni, vanametalli 0,4 
tonni.

Pole tuvastatav, ilmselt 
likvideeritud.

75 82 / - 0



Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

2.10
4 (kaardil nr 

3)
Jäätmed

Hoone ümber ehitusprahti 1,5 
tonni, puidujäätmeid 0,5 tonni, 
klaasikilde 0,5 tonni, 
vanametalli 0,8 tonni, 
kivisöehunnik 1,7 tonni. Piki 
hoone seina maapinnal 0,4 
meetri paksune kivisöešlakikiht, 
kogus kuus tonni.

Jäätmed olemas, lisandunud 
lagunevate varemete 
jäänused. Kivisüsi pole 
tuvastatav (ilmselt 
likvideeritud).

240 1850 / 1200 1

2.11 2
Kivisöe- 
reostus

0,4 meetri paksuse šlakiga 
kaetud maa-ala. Šlakki 2,2 
tonni. 

Šlakikiht likvideeitud, 
kivisöe jälgi kohati sambla 
all. Peal kasvab palju seeni.

15 85 / - 0

2.12 99 Jäätmed

Kaevistes ja nende ümber puitu 
0,7 tonni, vanarauda 0,3 tonni, 
autorehve 0,1 tonni ja 
klaasijäätmeid 0,02 tonni.

Alale on lisandunud värsket 
prügi, vanad jäätmed 
ilmselt pinnase alla 
mattunud. Paikneb lohu 
lõunaserval.

3 200* 3 612* / 50 1

2.13 - Jäätmed -
Eterniit- ja klaasijäätmed, 
osaliselt pinnasesse 
mattunud.

- - / 10 1



Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

2.14 - Jäätmed -
Betoonplokid ja tellised, 
lisaks puidujäätmeid.

. - / 50 1

KOKKU (varasemas 
analüüsis ulatuvad mõned 
reostuskolded ala piiridest 
väljapoole. Kohapealse 
vaatluse tulemused on 
esitatud ala piires)

5 600 12 198 / 1313

Kahes kohas 
kivisöereostuse jälgi, 
mida pole tarvis 
eemaldada, lisaks kuus 
kergesti likvideeritavat 
reostuskollet (jäätmed 
maapinnal). Arvestada 
tuleb pinnases leiduvate 
jäätmete avastamise 
võimalusega.

* originaalanalüüsis on käsitletud reostust ja tehislikke 
pinnavorme ühe objektina, mistõttu tegelik pindala oli 
tõenäoliselt väiksem



Ala 3

Punkti 

nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Reostuse 

üldiseloom
Originaalanalüüsi märkused Tänapäevane olukord

Reostusala 

suurus (m²)

Reostusala 

suurus kaardi-

analüüsi / 

vaatluse 

andmetel (m²)

Hinnang reostuse 

eemaldatavusele ja 

ohtlikkusele

3.1 38
Kivisöešlakik
ihiga kaetud 

teelõik

0,4 meetri paksuse šlakiga 
kaetud 125 meetri pikkune 
teelõik. Kivisöešlakki 140 
tonni.

Ei tuvasta, ilmselt 
likvideeritud.

500
1 124, alal III 

sellest 272 m² / 
-

0

3.2 98 Jäätmed

Betoonplokke 2,4 tonni, 
puiduprahti 0,07 tonni, 
vanarauda 0,03 tonni, purk 
määrdeainega 0,005 tonni.

Ei tuvasta, ilmselt 
likvideeritud.

100 308 / - 0

3.3 99 Jäätmed

Kaevistes ja nende ümber puitu 
0,7 tonni, vanarauda 0,3 tonni, 
autorehve 0,1 tonni ja 
klaasijäätmeid 0,02 tonni.

Alale on lisandunud värsket 
prügi, vanad jäätmed 
ilmselt pinnase alla 
mattunud. Paikneb lohu 
lõunaserval.

3 200* 2000* / 40 1

KOKKU (alal piiridest 
välja ulatuva reostusega)

3 800 3 432 / 40

KOKKU (alal 3) - 3 121

Alal paikneb üks kergesti 
eemaldatav reostuskolle 
(jäätmed maapinnal). 
Arvestada tuleb 
pinnasesse mattunud 
jäätmete avastamise 
võimalusega.
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Alade võrdlemiseks summeeriti igal alal paiknevate reostuskollete aktuaalne ligikaudne 

pindala ja anti ülevaade reostusalade arvu ning likvideerimise keerukuse kohta. Kuna alal 

inimestele ohtlikku ega põhjavett mõjutavat reostust ei esinenud, siis hindamisel ohtlikkuse 

kriteeriumit ei arvestatud. Reostuse ohutusele viitab ka see, et 2014. aastal koostatud 

jääkreostuskollete andmebaasis pole projektala kajastatud. Samuti ei tulnud arvestada 

lõhkemata laskemoonaga, kuna 1993. aastal teostatud inventeerimise käigus seda ei leitud. 

Kõigil analüüsitud aladel tuleb arvestada võimaliku pinnases leiduva reostusega, mida 

koheselt näha ei ole - hindamisel on selles osas alasid hinnatud võrdseks. 

Tulemuseks saadi, et ala 1 olukord on eelistatuim, sest seal paiknevad vaid paar kergesti 

eemaldatavat jäätmekuhilat (tabel 3.6). Alal 3 paikneb üks ulatuslikum jäätmereostus. 

Enim reostatud on ala 2, kus paikneb mitmeid jäätmekuhilaid ning reostuse pindala ületab 

eelnevat kahte ala ligi 33 kordselt. Alal 2 tuvastatud kivisöereostus on tänaseks 

likvideeritud, mõnel pool on varasem reostus tuvastatav, aga ei kujuta endast ohtu. 

 

Tabel 3.6. Alade võrdlus aspekti „Keskkonnareostus ja lõhkemata laskemoon“ suhtes 

Keskkonnareostus 
ja lõhkemata 
laskemoon 

Ala 1 Ala 2 Ala 3 
Geom. 

keskmine 
Kaal 

Ala 1 1,00 5,00 1,00 1,71 0,519 
Ala 2 0,20 1,00 5,00 1,00 0,304 
Ala 3 1,00 0,20 1,00 0,58 0,177 

Summa 
   

3,29 1,000 
 

 

3.4.3 Infrastruktuuri olemasolu 

 

Taara linnaosas on 2012. aastal välja arendatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon (Võru 

Taara... 2013), millega ühinemiseks on kõigil aladel sarnased võimalused. Lisaks on 

naabruskonna elamupiirkonnas välja arendatud tänavavalgustus, elektrivõrk ning 

telekommunikatsiooniühendus (Ilvesmets 2013). Sademeveekanalisatsioon on piirkonda 

üldplaneeringuga küll ette nähtud (Hendrikson & Ko 2007), aga tegelikkuses välja 

ehitamata. Aladel 3 ja 2 paiknevad kraavid, kuhu on võimalik vajadusel sademevett 

juhtida.  
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Alale 1 pääseb Taara ja Kalmuse tänava kaudu. Alal paiknevad valdavalt jalgteed, üks 

pinnastee on autoga sõidetav. Ala 2 lõunaosa on alaga 1 sarnases olukorras, kerge eelise 

annavad seal sõidukiga läbitavate teede ja radade hulk. Mõlema ala puhul tuleb arvestada 

Taara tänaval paikneva pimeda kurviga, kus on juhtunud mitmeid õnnetusi (Kohalik elanik 

2013). Liiklusohutuse seisukohast seab kurv piirangud selle lähedusse täiendavate 

juurdepääsude loomisele. Alale 3 pääseb otse vaid Kaubajaama tee kaudu ning seal 

paiknevad vaid mõned üksikud jalgrajad. Projektala olemasolevat infrastruktuuri on 

kujutatud joonisel 3.13. 

Tehnilise infrastruktuuri koha pealt on alad sarnases seisukorras, aga ligipääsetavuse ja 

läbitavuse poolest on soodustatud alade 1 ja 2 kasutuselevõtt (tabel 3.7). Sealjuures on ala 

2 läbipääsetavus veidi parem kui alal 1. Alal 3 leidub kõige vähem läbipääsuteid ja radu. 

 

Tabel 3.7. Alade võrdlus aspekti „Infrastruktuuri olemasolu“ suhtes 

Olemasolev 
infrastruktuur Ala 1 Ala 2 Ala 3 

Geom. 
keskmine Kaal 

Ala 1 1,00 0,50 3,00 1,14 0,349 
Ala 2 2,00 1,00 2,00 1,59 0,484 
Ala 3 0,33 0,50 1,00 0,55 0,168 

Summa 
   

3,28 1,000 
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k
t

u
u

r - projektala piir

- tee / rada

- juurdepÄÄs

- ajutine juurdepÄÄs

- elektrivÕrk

- kanalisatsioon

- veetorustik

- sademevee kraav

- sidevÕrk

pime kurv
Joonis 3.13. Olemasolev infrastruktuur. Alusinfo:Hendrikson & Ko 2007 

ala 2

ala 3

ala 1
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3.4.4 Inimtekkelised maastiku omadused 

 

Alad 2 ja 3 on sarnase mittespetsiifilise kasutusotstarbega, moodustades pärast kunagise 

soo mõningast ülesharimist hooletusse jäetud metsaala. RAS Keila Geoloogia 

reostusanalüüs viitab ala 1 spetsiifilisemale kasutamisele. Osal alast 1 paiknes lasketiir, 

osal takistusriba (RAS Keila Geoloogia 1993)  ning Võru Linnavalitsuse ametniku (2013) 

mälestuste järgi liiklesid alal soomukid. Seetõttu võib alal 1 paiknevatele objektidele uue 

kasutusfunktsiooni leidmine olla keerulisem. 

Varasemalt koostatud analüüsiga võrreldes tuvastati projektalal lisaks mitmeid väiksemaid 

tellisehitiste jäänukeid ja üks madal betoonkaev. Mitmete jäänukobjektide seisukord on aja 

jooksul märgatavalt halvenenud. 

Võrreldavate alade inimtekkeliste objektide asukohad on toodud joonisel 3.14, nende 

olukorda ning kasutusvõimalusi hinnatud tabelis 3.8. 



2.1

1.1

2.22.4

2.5

2.6

2.7

1.21.3

1.4

1.5

1.6

1.8 1.7

2.8

2.9

2.3

3.1
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k
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ed

 
m

a
a
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u
 o

m
a

d
u

se
d - projektala piir

- objekti number tabelis

- kergesti sÄilitatav objekt

- vÕimalusel sÄilitatav objekt

- likvideeritav jÄÄnukobjekt

- tuvastamata ehitis

- kÜngas

- lohk

- endine kaevik / jÄrsak

1.3

Ülal: objekt 2.4 1993. aastal
foto: ras keila geoloogia 1993

objekt 2.6 1993. aastal
foto: ras keila geoloogia 1993

objekt 2.6 2014. aastal
foto: kadri kattai

all: objekt 2.4 2014. aastal
foto: kadri kattai

Joonis 3.14. Inimtekkelised maastiku omadused. Alusinfo: RAS Keila Geoloogia 1993, Ilvesmets 2013

ala 2

ala 3

ala 1



Tabel 3.8. Hinnang projektalal paiknevatele inimtekkelistele objektidele. Alusinfo: RAS Keila Geoloogia 1993

0 – hävinud ehitis;        

1 - hästi säilinud või kergesti kasutatav, tugevdab varasemat karakterit või pakub huvitava visuaalse elamuse ja tasub säilitada;   

2 - osaliselt säilinud ja kasutatav, võimalusel tuleks säilitada;     

3 - kasutuskõlbmatu või ohtlik,  ei paku huvitavat visuaalset elamust ega tõsta maastiku väärtust. Kuulub likvideerimisele.
                                                                                                                                                  
Ala 1

Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

1.1 103
Betoonsein ja 
betoonpunker

Betoonseina pikkus 16 meetrit, 
betoonpunker maa-alune. Kokku 
betooni 70 tonni.

Punkri lagi osaliselt sisse kukkunud. 
Küngast kasutusele võttes on oht sisse 
kukkuda.

3

1.2 - Hoone vundament -
Vundament on raskesti märgatav, 
paikneb peaaegu täielikult pinnases.

3

1.3 104 Muudetud reljeef
Kaevised, teisaldatud 280 tonni 
pinnast.

Sügavaim lohk üle kolme meetri. Kohati 
maapinnal erinevaid jäätmeid - 
sealhulgas ka metallist tünn.

3

Hindepunktid: 



Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

1.4 8
Muudetud reljeef 

(endine 
takistusriba)

Pinnases kaevised ja takistusribad 
(pinnast teisaldatud 2234 tonni), 
lõuna pool kahe meetri kõrgune ja 
280 meetri pikkune vall.

Lõunaosas kaks valli - üks jupp umbes 
90 meetri pikkune, teine umbes 135 m 
pikkune. Alal ka omapärane ringvall, 
mille keskel ümbrusest madalam lohk.

2

1.5 103 Muudetud reljeef
Pinnasest kuhjatud vall, pinnast 
teisaldatud 330 tonni, 11 metallvaati - 
metalli 0,6 tonni. 

Vall nelja meetri kõrgune, küljes 
betoonehitis (vt. tabeli punkt 1.1). 
Metallvaate ei tuvastanud. Käesoleva töö 
autor on ala juurde arvestanud ka 
läheduses paiknevad kaevised ja lühikese 
pikivalli.

2

 1.6 - Muudetud reljeef -
Umbes kahe meetri kõrgune pikivall, 
piklikum osa ühe meetri kõrgune. Valli 
keskosas katkemisavaus.

2

1.7 - Muudetud reljeef -
Lühikesed tihedalt paiknevad 1-3 
meetrised pikivallid.

2

1.8 41.1
Muudetud reljeef - 

osa endisest 
lasketiirust

Idapoolses osas leidub kaeviseid, 
lasketiiru servadesse on kuhjatud 
kolm meetri kõrgust valli (300 m, 
200 m ja 150 m pikkused), otsas 
nelja meetri kõrgune vall (50 m 
pikkune).

Kaevised ja vallid olemas, lõunapoolses 
servas üks pikk vall (2-3 meetri kõrgune), 
põhja pool kaks lühemat (1-2 meetrit). 
Otsavall kogu ala kõrgeim.

2

KOKKU

Kaks kasutuskõlbmatut ehitist, mis kuuluvad likvideerimisele. 
Kuus modifitseeritud reljeefiga ala, kus võimalusel tuleks valle 
säilitada. Hulgaliselt kaevikuid ning üks sügavam lohk, mis tuleb 
likvideerida.



Ala 2

Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

2.1 16 Pumbamaja

Laguneva puitkatusega 
telliskivihoone, katus on osaliselt 
kaetud eterniidiga. Maja taga kuue 
meetri kaugusel tellistega 
vooderdatud kaevis. Telliskive kokku 
4 tonni, puitu 0,7 tonni, eterniiti 0,2 
tonni.

Paikneb eraõue ääres. Hoone hästi 
säilinud.

1

2.2 15 Estakaad
Telliskividest estakaad. Telliskivi 40 
tonni, puidujäätmeid 0,7 tonni.

Estakaad sammaldunud, paikneb osaliselt 
eraõues.

1

2.3 18 Vahitorn
Puidust vahitorn, mille kõrval 
paikneb kaevis. Kokku puitu 0,7 
tonni ja teisaldatud pinnast 2,4 tonni.

Pole tuvastatav - lammutatud. 0

2.4 13 Valveputka

Hoone osaliselt lammutatud, paneelid 
maa seest välja tõstetud. Hoone ees 
50 m² asfaltplatsi. Kõrval puidust 
vagunelamu, mille ees asfalteeritud 
35 m² asfaltplatsi. Kokku betooni 
102 tonni, telliseid 1,4 tonni, 
puidujäätmeid üks tonn, vanametalli 
0,3 tonni, asfalti 12,8 tonni, 
teisaldatud pinnast 84 tonni.

Valveputka täielikult hävinud, 
puitkarkassil plekiga kaetud vagunelamu 
alles ja kasutatav.

Valveputka: 0, 
Vagunelamu: 1



Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

2.5 4 Hoone varemed

Hoone ümber ehitusprahti 1,5 tonni, 
puidujäätmeid 0,5 tonni, klaasikilde 
0,5 tonni, vanametalli 0,8 tonni. 
Hoone kõrval kivisöehunnik 1,7 
tonni. Piki hoone üht seina maapinnal 
kivisöešlaki kiht paksusega 0,4 m, 
kogus kuus tonni.

Hoonest tuvastatav vaid vundamendi ots, 
reljeefi järgi otsustades osa vundamendist 
pinnases. Ehitise kõrvalhoonest alles vaid 
vaevumärgatav vundament, mis kaetud 
pinnasega.

3

2.6 1 Hoone

Telliskividest hoone, millel eterniidist 
katus ja puidust pööninguosa. Sees 
puidujäätmeid 0,4 tonni, paberit 0,35 
tonni, vanametalli 0,7 tonni. Maja 
ümber klaasikilde 0,6 tonni.

Alles vundament ja sein. Koosneb 
betoonist ja tellistest. Võimalik 
kasutusele võtta.

2

2.7 42
Kaks 

autoremondikanalit

Kanalid on viis meetrit pikad ja üks 
meeter laiad. Kokku betooni üks 
tonn. Maa sees püsti metalltorud, kus 
metalli 0,1 tonni.

Metalltorusid ei tuvasta, kanalid kerge 
samblakihiga kaetud. Ühe kanali 
estakaadil kasvavad puud, mistõttu seda 
kasutada ei saa.

1

2.8 99 Muudetud pinnas
Kaevistega ala metsa servas. Pinnast 
teisaldatud 70 tonni.

Kaevised tuvastatavad, madalad lohud 
üksteise kõrval.

2



Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

2.9 -
Kaks tellistest 
vundamenti ja 

betoonkaev
-

Maapinnale ehitatud nelinurkne tellistest 
vundament, mis pealt sammaldunud. 
Teise tellisehitise sügavust ei õnnestu 
sinna ladestatud prahi tõttu määrata, 
kõrval sügav ümar betoonkaev. Viimased 
on ohtlikud ja kuuluvad likvideerimisele.

Tellis-vundament: 2        
Tellisehitis: 3 
Betoonkaev: 3

KOKKU

Ala 3

Punkti nr 

kaardil

Punkti nr 

originaal-

analüüsis

Objekti nimetus
Täpsustavad märkused 

originaalanalüüsis
Tänapäevane olukord

Hinnang objekti 

olukorrale

3.1 25 Hooned

Hooned on puidust, osaliselt 
lammutatud. Säilinud on telliskividest 
otsahoone ja betoonist vundament. 
Telliskivijäätmeid 8,4 tonni, 
kõdunevat puitmaterjali üks tonn, 
vanametalli 2,2 tonni, kummi 0,1 
tonn, betooni 18 tonni.

Ei tuvastanud. Ilmselt lammutatud seoses 
elamuehitusega.

0

KOKKU

Neli objekti kergesti kasutatavad ja säilitatavad, kaks objekti 
tuleks võimalusel säilitada, kaks tuleb likvideerida. Alal 
paiknevad madalad kaevised tuleb samuti võimalusel säilitada.

Alal ei paikne ühtegi jäänukobjekti.
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Tulemused näitavad, et kõige parem on olukord alal 3, kus jäänukehitised puuduvad. 

Paremuselt järgmine on ala 2, kus paikneb neli kergesti kasutusele võetavat ja kaks 

likvideeritavat objekti. Lisaks on seal kaks ehitist ja madalad kaevikud, mida võimalusel 

tuleks säilitada. Alal 1 tuleb likvideerida kaks ehitist ning laiaulatuslikud  

reljeefimuudatused eeldavad arendamisel ulatuslikke pinnase muudatusi. Samas loovad 

need täiendavaid võimalusi huvitavaks kontseptsiooniks, mistõttu pole seda käsitletud väga 

tugeva takistava tegurina (tabel 3.9). 

 

Tabel 3.9. Alade võrdlus aspekti „Inimtekkelised maastiku omadused“ suhtes 

Inimtekkelised 
maastiku 
omadused 

Ala 1 Ala 2 Ala 3 
Geom. 

keskmine 
Kaal 

Ala 1 1,00 0,33 0,20 0,41 0,105 
Ala 2 3,00 1,00 0,33 1,00 0,258 
Ala 3 5,00 3,00 1,00 2,47 0,637 

Summa 
   

3,88 1,000 
 

 

3.5 Maaüksuste võrdlustulemused 

 

Alade arenduspotentsiaali leidmiseks korrutati alade omavahelise võrdluse tulemusel leitud 

kaalud eelmainitud aspektide valguses vastavate aspektide olulisusega (tabel 2.2).  

Võrdluse koondtulemused on näha tabelist 3.10. 

 

Tabel 3.10. Võrreldud alade arenduspotentsiaal 

Ala nimetus 
Faktori nimetus 

Ala 1 Ala 2 Ala 3 

Asukoht 0,12 0,24 0,03 

Loodusmaastik 0,18 0,08 0,03 

Lähiala atraktiivsus 0,07 0,04 0,02 

Ala tähendus 0,02 0,01 0,00 

Keskkonnareostus ja 
lõhkemata laskemoon 

0,02 0,01 0,01 

Olemasolev infrastruktuur 0,02 0,03 0,01 

Inimtekkelised maastiku 
omadused 

0,01 0,01 0,03 

Summa 0,45 0,43 0,12 
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Parimad eeldused uuesti kasutusele võtmiseks on alal 1, vaid veidi väiksem on ala 2 

arenduspotentsiaal – need piirkonnad tasub esmalt välja arendada. Ala 3 eeldused on 

teistest üle kolme korra tagasihoidlikumad, mistõttu selle arendamine pole otstarbekas. 

Tabelist on näha, et otsustavamateks faktoriteks said antud alade võrdlemisel nende 

asukoht ja loodusmaastik. 

 

 

3.6 Muudetavate faktorite analüüs 

 

3.6.1 Planeerimine 

 

Hindamistulemused annavad esialgse ülevaate alade arenduspotentsiaalist. Eduka 

arendusplaani tagamiseks tuleb planeerimisfaasis langetada mitmeid otsuseid. 

Keskkonnamõjude hindamist pole projektalale teostatud. Ala 1 puhul, kus paiknevad 

looduskaitselised piirangud, leidis Keskkonnaamet detailplaneeringu protsessi käigus, et 

keskkonnamõjude hindamine pole vajalik, mistõttu pole antud magistritöös maaüksuste 

analüüsimisel keskkonnamõjude hindamisega arvestatud. 

Analüüsist lähtuvalt on otsustatud jäänukobjektide säilitamise või likvideerimise vajadus 

ning säilitatavaid objekte võimalusel kujunduslahendusse integreeritud. 

Planeeringualal olulist reostust ei tuvastatud, mistõttu see alade kasutusfunktsioone ei piira. 

Olemasolev jäätmereostus tuleb sellegipoolest likvideerida ning edasise prahistamise 

vältimiseks leida alale aktiivsem kasutusotstarve. Projektalasid puudutavatesse 

kujunduslahendustesse ja planeeringutesse tuleb lisada hoiatus võimaliku pinnases 

paikneva reostusleiu kohta. 

Võru linna üldplaneering (Hendrikson & Ko 2007) näeb ette Taara tänava äärde 

mänguväljaku rajamise võimaluse, määratleb alad 1 ja 2 perspektiivse elamumaana  ning 

ala 3 haljasala ja parkmetsa maana. Alade omavahelise võrdluse tulemustega on 

üldplaneering seega kooskõlas, määrates alale 3 väiksema intensiivsusega kasutusotstarbe. 

Konkreetselt sobivaid kasutusotstarbeid ja nende vastavust üldplaneeringus sätestatule on 

analüüsitud järgnevas peatükis. 
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3.6.2 Taaskasutusideed ja nende teostatavus 

 

Aladele sobivate kasutusideede leidmiseks arvestati ala praeguse kasutusega (vt 

alapeatükki „Ala tähendus“) ning kohalike inimeste arvamustega (lisa 9). Seejärel laiendati 

ideede valikut maailmapraktikast lähtuvalt. Endiste militaaralade arendamiseks on välja 

pakutud rekreatsiooniala, matmispaiga, taastuvenergia tootmise, turiste meelitava 

muuseumi otstarbed või ala ajaloolise kasutusviisi jätkumine (projektala puhul kaitseväe 

harjutusala) (vt alapeatükki „Endistele militaaraladele sobivad kasutusfunktsioonid“). 

Kohalikud elanikud näevad ala 1 ennekõike elamu- või rekreatsioonialana, ala 2 pigem 

rekreatsiooniala või kaitseväe harjutusalana. Alale 3 pakuti enim välja rekreatsiooniala või 

kaitseväe harjutusala kasutusotstarvet, mitme küsitletu poolt ka elamuala 

kasutusfunktsioon ning ühel juhul pakuti välja teenindus- ja ärimaa kasutusotstarve (lisa 9). 

Autor arvestas alade kasutusvõimaluste realiseerimise hindamisel nii Võru linna 

üldplaneeringut ja aladele ulatuvaid seaduslikke piiranguid kui ka võimalikke huvigruppe 

ja nende arvamust. Taaskasutusideede teostatavuse analüüs on toodud tabelis 3.11. 
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Tabel 3.11. Võrreldud alade kasutuspotentsiaal 

Taaskasutusidee Takistavad või soodustavad aspektid 
Teostamis-

võimalus 

Rekreatsiooniala 

Kuna Taara linnaosas pole ametlikke parke ja 

haljasalasid, võimaldab piirkonna elanikel kodu  

läheduses sportida ning soodustab naabrite vahelist 

suhtlemist. Suur tõenäosus prahistamise jätkumiseks. 

Vastav kasutusotstarve on välja pakutud kohalike 

elanike poolt ja alasid kasutatakse sellel eesmärgil 

osaliselt ka praegu. 

Seaduslikult: 

Aladel 1, 2 ja 3 

Huvigrupid: 

Aladel 1, 2 ja 3 

Matmispaik 

Lähipiirkonnas on olemas Võru linna surnuaed, 

mistõttu otsest vajadust matmispaiga järele pole. 

Samuti ei tuvastatud planeeringualal olulist 

keskkonnareostust. Ebasoovitava tegevusena toimub 

projektalal prahistamine, mille jätkumine väheste 

kasutusintensiivsusega avalikel aladel on tõenäolisem 

kui aktiivsemalt kasutatavatel aladel. 

Seaduslikult: - 

Kasutus: - 

Taastuvenergia 

tootmine 

Energia tarbimisvajadus on naabruskonna  näol 

olemas. Kuna projektalal on hulgaliselt metsa, pole 

tuule- ja päikeseenergia salvestamine eriti efektiivne 

ning eeldaks ulatuslikke raieid, mis pole 

keskkonnakaitseliste eesmärkide tõttu alal 1 võimalik. 

Kõige soodsamad on olud päikesepaneelide 

paigutamiseks kohati võsaga kaetud alal 3 või ala 2 

lagedamates kohtades. 

Seaduslikult: 

Aladel 2 ja 3 

Kasutajad: Aladel 

2 ja 3 

Muuseum 

militaarsete 

elementide 

eksponeerimiseks 

Aladel 2 ja 3 pole täielikult säilinud ehitisi, mistõttu 

turistile pakuksid mõningast huvi vaid alal 1 

paiknevad tehiskünkad. Seetõttu peitub 

turismipotentsiaal pigem piirkonna loodusmaastiku 

atraktiivsuses kui militaarsetes elementides. 

Seaduslikult: 

Aladel 1, 2 ja 3 

Kasutajad: - 
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Kaitseväe 

harjutusala 

Läheduses paikneva elamurajooni tõttu tekivad 

turvalisuse probleemid, kui keegi peaks kogemata 

harjutusalale sattuma või kuival ajal männimets 

kaitseväe tegevusest süttima, nagu juhtus 2014. aasta 

juuli lõpus Harjumaal, Kuusalu vallas kaitseväe 

sihtmärgiala sõjaväeosas (Männi 2014). Alasid saab 

kasutada vaid üldtreeningute otstarbel. Vastava 

kasutusotstarbe on aladele 2 ja 3 välja pakkunud 

mitmed kohalikud elanikud, aga pataljonis teeninud 

sõdurite sõnul kasutab kaitsevägi üldtreeninguks 

kaugemal paiknevaid metsaalasid (Kuperjanovi 

pataljonis teeninud... 2014 ja 2015). 

Seaduslikult: 

teatud määral 

võimalik aladel 1, 

2 ja 3 

Huvigrupid: - 

Elamurajoon 

Seadusandlikult teostatav, sest seda näeb ette ka 

üldplaneering. Edasine prahistamise oht väike, kuna 

maa erastatakse ja on pidevalt jälgimisel. Müra 

tekitava vanametalli kokkuostu läheduse ja niiske 

pinnase tõttu pole alal 3 pikaajaline viibimine ja  

elamuehitus soodustatud. Alade 1 ja 2 omanik näeb 

neid ennekõike elamualadena (Kristi Kivimaa 2013.). 

Seaduslikult: 

Aladel 1 ja 2 

Huvigrupid: 

Aladel 1 ja 2. 

Äri- ja 

teenindushoonete 

ala 

Linna piirialana äri- ja teenindushoonetel piirkonnas 

potentsiaali. Olemas on tarbijad kohaliku 

elamurajooni elanike ja Kuperjanovi pataljoni näol. 

Lisaks on Võru linna arengukavas aastani 2027 

(1997) Kuperjanovi pataljon ja Koreli oja toodud 

välja põhiliste turismiobjektide seas, mistõttu on 

võimalik, et ka turistid soovivad piirkonnas pikemalt 

viibida. Müra tekitava vanametalli kokkuostu 

läheduse tõttu pole vastav kasutusotstarve ala 3 

põhjaosas soodustatud. Teisalt on kohalike elanike 

poolt  äri- ja teenindushoonete ala otstarvet välja 

pakutud just alale 3. 

Seaduslikult: 

osaliselt võimalik 

aladel 1 ja 2. 

Kasutus: 

Potentsiaali on 

aladel 1 ja 2, ala 3 

lõunaosas. 
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Analüüsi tulemusena on aladele 1 ja 2 sobivaimad elamu- ja rekreatsiooniala ning 

väiksemas mahus äri- ja teenindushoonete ala kasutusotstarbed. Alale 2 sobib väiksemas 

mahus ka taastuvenergia tootmise arendamine. Alale 3 on eelistatuim rekreatsiooniala või 

taastuvenergia tootmise kasutusotstarve, lõunaosas on lisaks potentsiaali äri- ja 

teenindushoonete alale (joonis 3.15). 

 

 

Joonis 3.15. Aladele sobivad kasutusfunktsioonid. Aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus 2015: 

Ortofoto 

 

Kasutusotstarvete puhul said seadusandluse tõttu pigem piiravaks ala 1 looduskaitselised 

piirangud kui üldplaneering. Üldplaneering soodustab aladel 1 ja 2 funktsioonide 

mitmekesisust, määrates küll pere- ja ridaelamumaa juhtotstarbe, ent lubades sinna juurde 

nii haljasalade rajamist kui ka ärimaa kõrvalfunktsiooni. Huvigruppide kaardistamisel 

selgus, et need kolm funktsiooni on eelmainitud alade jaoks ka sobivaimad. Jäigem on 

üldplaneering ala 3 puhul, kuhu on ette nähtud vaid rekreatsiooniala funktsioon, aga 
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arvestades alade omavahelise võrdluse tulemusi pole ulatuslikum arendamine seal ka 

otstarbekas ning lõunaosale eraldi kasutusfunktsiooni määramiseks on mõistlik ala 3 ümber 

kruntida.
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4 KUJUNDUSPROJEKT 

 

Käesolev magistritöö illustreerib endisel Nõukogude Liidu militaaralal paiknevate 

maaüksuste kujundamist kõrgema arenduspotentsiaaliga maaüksuste näitel. 

Kujunduslahenduste eesmärgiks on kasutada Nõukogude Liidu aegsete militaaralade 

omapära ja see tänapäeva konteksti sobitada. Selleks on autor alale iseloomulike ehitiste ja 

pinnavormide kasutuspotentsiaali üle otsustades võimalusel vanu elemente säilitanud ning 

leidnud neile uue kasutusotstarbe. Sealjuures on arvesse võetud alal paiknevatele 

jäänukobjektide seisukorrale antud hinnanguid tabelis 3.8. 

Ala 1 puhul on analüüsitud varasemalt koostatud detailplaneeringu lahendust ning pakutud 

välja visioon alal paikneva militaarsel otstarbel rajatud reljeefi kasutamiseks. Alale 2 on 

loodud kujunduslahendus, mis lisaks jäänukobjektidele arvestab ka mitmeid 

jätkusuutlikkuse printsiipe - seda nii funktsioonide ja hoonestuse mitmekesisuse kui ka 

kergliikluse soodustamise abil. 

 

 

4.1 Ala 1 

 

4.1.1 Kehtiv detailplaneering 

 

Alale 1 on varasemalt koostatud detailplaneering (AS Kobras 2013), mis 2014. aastal 

kehtestati (Detailplaneeringute teated 2014). Eespool mainitud detailplaneeringu 

koostamises osales ka käesoleva töö autor. Planeering näeb alale 1 ette eramute rajamise, 

säilitades samas planeeringualal paiknevate küngaste kaudu selle omapära ja 

rekreatsioonivõimalused (joonis 4.1, originaalsuuruses joonised lisa 10-14). 
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Käesolevas töös loodud metoodilist militaarala analüüsi eelmainitud detailplaneeringut 

koostades ei tehtud, küll aga selgus detailplaneeringu koostamise käigus ala varasem 

militaarne kasutatus, mistõttu arvestati siiski rohkem või vähem kõigi oluliste faktoritega. 

Näiteks on planeeringu seletuskirjas käsitletud alal paiknevat reostust ning arvestatud 

pinnase muutmisel võimalike lisareostuskollete avastamise võimalusega. Detailpaneering 

arvestab ka alal paiknevate militaarset päritolu vallidega – siinkohal aitas säilitamisele 

kaasa vallide kohati märkimisväärne kõrgus ja Keskkonnaameti nõue alal paiknevat 

kõrghaljastust võimalikult suures mahus säilitada. Suuremad künkad on planeeringus 

kavandatud üldkasutatavaks maaks, väiksemaid on võimalusel kasutatud kruntide vaheliste 

piiretena. Spetsiaalset tähelepanu ei pööratud jäänukehitistele, mille detailplaneering näeb 

ette likvideerida. Teisalt on alal paiknev maa-alune vundament vähese 

kasutuspotentsiaaliga ning maa-alune kelder isegi ohtlik, mistõttu on nende likvideerimine 

igati õigustatud. 

Detailplaneeringuga kavandatud loogelise kujuga tänav rahustab liiklust ning tagab seega 

soodsamad võimalused kergliiklejatele. Tänavaruum on piisavalt lai, et kõik liiklejad ära 

mahuksid ning kergliiklejate tarbeks on põhitänav ühendatud alast lõunas paikneva 

pinnaseteega. Planeeringuala juurdepääsude kavandamisel on arvestatud Taara tänaval 

paikneva pimeda kurviga. 

Kruntide maakasutuse sihtotstarve on ühetaoline. Suurema paindlikkuse võimaldamiseks ja 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks oleks võinud kodukontorite ja väikeäride 

soodustamiseks lubada detailplaneeringus kruntide sihtotstarvet vajadusel osaliselt 

ärimaaks muuta. 

 

 

4.1.2 Detailne mänguväljaku lahendus üldkasutatava maa krundile POS 21 

 

Käesolev magistritöö lahendab detailsemalt üldkasutatava maana kasutatava POS 21 

krundi, et illustreerida militaarset päritolu vallide kasutuspotentsiaali. Kujundusprojekt 

näeb sinna ette mänguväljaku (joonis 4.2). Lahendus pakub krundil paiknevatel militaarse 

päritoluga küngastel välja mitmeid ronimis- ja liuglemisvõimalusi, mis vihjavad kaudselt 

ka ala varasemale funktsioneerimisele sõdurite harjutusväljakuna. 
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Noorematele lastele on mõeldud krundi põhjaosas paiknev vall, kus on võimalik 

madalamal kõrgusel turnimist harjutada. Ülejäänud mänguväljakul on võimalik valida 

erinevate raskusastmetega atraktsioonide vahel ning katkestamise või jõu puudumise korral 

künkalt võrku mööda alla ronida. Tegemist on julgestusköiteta avaliku mänguväljakuga, 

mistõttu on ohutuse tagamiseks atraktsioonide paigutamisel arvestatud, et nende kõrgus 

maapinnast ei ületaks kahte meetrit. 

Krundile on kavandatud 1,5 meetri laiune jalgrada, mis ühendab detailplaneeringuga 

kavandatava tänava mänguväljakust lõunas paikneva pinnaseteega. 

Atraktsioonide kinnituspõhimõtted on toodud joonisel 4.3 ja detailide 

konstruktsioonijoonised joonisel 4.4. Materjalidena on kasutatud peamiselt köit ja puitu, et 

elemendid metsaalaga sobituksid. 
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4.2 Ala 2 kujunduslahendus – „Sinusoid“ 

 

4.2.1 Kontseptsioon 

 

Maastik muutub ajaga – midagi kaob, midagi tekib, midagi kujundatakse ümber. Omapära 

ja põnevust lisavad maastikule aja jooksul üksteise peale ladestunud märgid sellest, mis on 

olnud. Need märgid ei pruugi olla ainult positiivsed (joonis 4.5). Oluline on märgata, et 

maastikule uut nägu andes ei visataks hoolimatult ära neid komponente, mis pärinevad 

eelnevatest ajaperioodidest. Teisalt tuleb jälgida, et negatiivsed mälestused alal 

domineerima ei hakkaks. Ainult läbi aja liikudes saab tekkida paigale omane vaim – saab 

tekkida sinusoid. 

 

 

Joonis 4.5. Projektala ajalugu ning sellest tulenevad võimalused ja takistused 

 

Kujunduslahenduses on arvestatud võimalikult palju mineviku pärandiga ning uued 

funktsioonid ja ehitised sellesse integreeritud. Mööda teerada liikudes on kohati märgata 

vihjeid ala minevikule (joonis 4.6). 
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4.2.2 Maakasutus- ja kujunduspõhimõtted 

 

Jätkusuutlikkust tagava sotsiaalse mitmekesisuse eesmärgil on alale kavandatud erineva 

suurusega krunte. Samal eesmärgil on alale kavandatud nii elamu-, äri- kui ka rekreatiivse 

otstarbega krunte (joonis 4.7). Mineviku pärandi kasutuskõlblike jäänukelementide 

säilitamiseks on ala lõunaosa lagedamale alale kavandatud haljasala, mida kohalikud 

elanikud saavad kasutada koosviibimiskohana. Muutliku reljeefi ja lõuna poolt piisavate 

juurdepääsuvõimaluste puudumise tõttu säilitatakse kavandatavast koosviibimiskohast 

lõuna pool paiknev metsaala parkmetsana. Parkmetsa saab kasutada koertega jalutamiseks 

või marjade korjamiseks, samuti korraldada seal maastikumänge. 

Ala 2 kujunduslahendust on võimalik välja ehitada etappide kaupa (joonis 4.7) ning seeläbi 

otsustada kasutusintensiivsuse ja nõudluse üle protsessi käigus. 
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Sotsiaalse jätkusuutlikkuse tagamiseks on alale kavandatud nii ühepere- kui ridaelamuid. 

Piisava hoonetevahelise tuleohutuskuja tagamiseks paiknevad hoonestusalad üksteisest 

vähemalt kaheksa meetri kaugusel. Kruntide ehitusõigus on toodud lisa 15 joonisel 

paiknevas tabelis. 

Ehitistele esitatavad arhitektuurinõuded on toodud tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Ehitiste arhitektuurinõuded 

Hoonete maksimaalne korruselisus 2 korrust 

Hoonete orientatsioon 
Põhihoone pikem külg peab paiknema tänava 
pool 

Hoonete maksimaalne kõrgus 9 meetrit 

Fassaadimaterjalid Tellis või krohv 

Katusetüübid ja -kalded 0 - 45° lame- kald- või viilkatus 

 

Värvilt võivad ridaelamud olla üle ühe boksi kaetud elanike poolt valitud pastelse tooniga. 

Need loovad „oma kodu“ tunnetuse ning vihjavad kaudselt „paiga vaimule“. Eramute 

fassaadivärv peab samuti järgima pastelset tonaalsust. Värvide valik peab läheduses 

paiknevate hoonetega harmoneeruma. Keelatud on liialt erksate ja neoonvärvide 

kasutamine. 

Projektala lõunaossa nähakse ette rekreatsiooniala. Suurendamaks ala kasutusintensiivsust 

ja  vältimaks prahistamise jätkumist on parkmetsa kavandatud mõned grillimiskohad. 

Kujunduslahendus näeb ette mitmete jäänukobjektide renoveerimise. Ohtlikult sügavad 

betoonkaev ja vundament estakaadide läheduses tuleb likvideerida, samuti likvideeritakse 

üks estakaadi osa, mis on kasutuskõlbmatuks muutunud. Likvideeritavad objektid on 

toodud kujunduslahenduse joonisel lisas 15. 

Kohati järsu loodusliku reljeefi tõttu on kallaku äärde ette nähtud piirde rajamine (lisa 15). 
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4.2.3 Juurdepääsud, teed ja rajad 

 

Teede ja radade planeerimisel on arvestatud olemasolevate juurdepääsudega. Taara tänaval 

paikneva pimeda kurvi tõttu on juurdepääs alale 2 paigutatud sellest võimalikult kaugele. 

Mugavama ja ohutuma liiklemise huvides on kavandatud tänav paigutatud kohakuti 

varasemalt koostatud detailplaneeringu sissesõiduteega. Sõiduteed on kujundatud 

looklevatena, et liiklust rahustada ja kergliiklejatele turvalisemaks muuta. 

Sõidutee laiuseks on kavandatud neli meetrit, sõidutee kõrvale on kavandatud 1,5 meetri 

laiune kergliiklustee. Lisaks on jäetud kavandatud teede kõrvale vähemalt ühele poole 

kolm ja teisele poole üks meeter ruumi vajalike tehnovõrkude paigaldamiseks. Ruumi on 

arvestatud piisavalt, et tehnovõrke ei peaks kavandama sõidutee alla. 

Ala lõunaosas paiknev rekreatsiooniala ja kavandatud koosviibimiskoht on ühendatud 

mitmete koorepuruga kaetud kergliiklusradade abil, järsema reljeefimuutuse läheduses 

kulgev kaldtee on ka käsipuuga varustatud. Rattaga liiklejate jaoks on koosviibimisplatsile 

kavandatud 14-kohaline jalgrattaparkla. 

 

 

4.2.4 Jäänukehitised 

 

Endise militaarala pärandi säilitamiseks on elanike koosviibimiskohas kasutusele võetud 

endise hoone varemed, mis nüüd funktsioneerivad lille- või maitsetaimede peenra ja 

välikino ning ajaveetmiskohana. Säilinud betoonpostide ümber on kavandatud ringpingid 

(joonis 4.8), postide vahele saab kinnitada võrkkiige. Varemete seinale on võimalik 

kinnitada päikesepaneele, mis kino jaoks elektrit toodavad ja ehitist sademete eest 

kaitsevad.  

Endistest estakaadidest on kujundatud istumiskohad (joonis 4.8), madal vundament 

kasutusele võetud tõstetud peenrana. Jäänukehitiste uut kasutusfunktsiooni illustreerivad 

vaated on lisas 15 paikneval joonisel. 

Säilinud pumbamaja jääb POS 12 eraomaniku valdusesse ning selle säilimine omaniku 

otsustada. Hoone võib renoveerida ja kasutusele võtta näiteks keldri või kuurina. 
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Alal säilinud vagunelamu saab samuti kogunemispaika liigutada, renoveerida ning selle 

kas kioski, avaliku sauna või esemete hoidlana kasutusele võtta. 

Ühte ala lõunaosas paiknevasse suuremasse kaevikusse on kavandatud rajada grillimiskoht.  

Alale paigaldatavate piirete, pinkide, suunaviitade ja jalgrattahoidiku 

konstruktsioonijoonised on toodud joonisel 4.8. 
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4.2.5 Haljastus 

 

Kuperjanovi pataljoni ja projektala vahele on ette nähtud olemasoleva haljastuse 

säilitamine ja tihendamine, et tekitada puhver militaartegevuse ja elamuala vahele. Uue 

ajajärgu tähistamiseks nähakse ette täiendavat haljastust nii puude kui põõsaste näol. 

Tänava väliskurvide juures säilitatakse võimalusel olemasolev haljastus või tihendatakse 

seda uute puude ja põõsastega, sisekurvides on soovitav haljastust hõredana hoida. 

Uushaljastuse eesmärgiks on olemasolevaga sobituda, ent samas märkida uue ajajärgu 

algust. 

Kujundusprojekti autor näeb kavandatud koosviibimiskoha ja kohati järsu reljeefiga 

parkmetsa vahele ette piirde koos ronitaimedega, kohati tõkestab läbipääsu okkaline hekk 

(joonis 4.9). Piirdest lõuna pool aitab metsa alla ette nähtud põõsarinne vältida erosiooni 

teket. Lisaks on metsaala mitmekesisemaks muutmiseks ette nähtud istutada mõned 

harilikud kuused ning tihendada kohati alusrinnet erinevate põõsastega. Sealjuures on 

arvestatud, et kavandatavad lõkkekohad oleksid liigse tuule eest kaitstud. 

Koosviibimisplatsil on mitmele poole kavandatud tõstetud peenrad, mis sümboliseerivad 

varasemate reostus- või jäänukobjektide korrastamist. Lisaks vihjab lillede kasvatamine ala 

ammusele kasutusfunktsioonile. Peenardesse istutatakse vähest hooldust vajavad 

pinnakattetaimed, soovi korral on kohalikel elanikel võimalus kasvatada neis maitsetaimi. 

Joonisel 4.9 on märgitud kohad, kus olemasolev haljastus tuleb säilitada, ülejäänud 

koosviibimisplatsi alal tuleb ruumi avamiseks olemasolev haljastus likvideerida. Oluline 

on eemaldada puud jäänukehitiste äärest ja vahelt, et need enam ehitisi ei kahjustaks. 

Koosviibimisplatsist lõunas paiknevas parkmetsas tuleb teha hooldusraiet, mille käigus 

eemaldatakse kuivanud või halvas seisukorras puud ja oksad ning liialt tihe järelkasv, et 

suurendada alal turvatunnet ja parandada nähtavust. 

Soovituslike liikide nimekiri ja hooldusjuhised on toodud tabelis 4.2. Liikide valimisel 

keskenduti lisaks nende sobivusele piirkonda ka liikide kättesaadavusele Eesti 

puukoolidest ja võimalikult vähesele hooldusvajadusele. 
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Tabel 4.2. Kujunduslahenduses kasutatavad taimed ja nende hooldus. Alusinfo: Calmia Istikuäri OÜ 2015, Istikute nimekiri 2015,
Linna rohealade hooldamine 2014, Sander, R. 2010, Sander, R. 2014, Taimeteatmik 2015, Õuetaimed 1 2015, Õuetaimed 2 2015

Pinnakattetaimed

Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Roomav 
akakapsas (Ajuga 

reptans ) `Black 
Scallop`

Püramiid-
akakapsas (Ajuga 

pyramidalis ) 
`Metallica Crispa`

Foto: Calmia 
istikuäri

Ronitaimed

Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Alpi eluõng 
(Clematis alpina ) 

`Frances rives`

Foto: Hansaplant

Ei vaja talvekatet ega tagasilõikamist. 60 cm 
raadiuses hoida istutuspinnas umbrohuvaba - 
hooldust kergendab multšimine. Kord aastas 
väetada, et tagada piisava hulga lämmastiku 
olemasolu.

Istutusauk kaevata 50 cm sügavune ning täita 
kompostmullaga. Istutada taimed umbes 10-15 cm 
sügavusele, 1 meetriste vahedega. Istutuskoha ümbrust 
tuleb kohendada nii, et kastmisvesi taime istutusauku 
ei koguneks. Multšimiseks laotada pinnasele 5 cm 
paksune multšikiht, istikute ümbrus jätta 10 cm 
ulatuses multšivabaks.  Parim istutusaeg aprill - juuni. 

Kuiva ilmaga kasta, et pinnas oleks parajalt 
niiske. Talvekatet ei vaja. Kevadel tuleb taimi 
väetada. Soovitatav aeg - ajalt vanad ja 
hõrenenud taimed eemaldada ja noored 
asemele istutada.

Parim istutusaeg mai - juuni.



Põõsad

Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Kääbus-
seedermänd 

(Pinus pumila ) 
`Glauca`

Foto:  Hansaplant

Taime tuleb kasta mõõdukalt, sest ei talu 
liigniiskust. Esimesel kahel aastal tuleb taime 
mineraalväetisega väetada. Talvekatet ei vaja.

Istutada taimed 0,8 - 1 meetri sügavusele, 1,5 - 4 
meetriste vahedega. Umbrohujuured tuleb 
istutuskohast eemaldada. Väheviljakale pinnasele 
lisada orgaanilist ainet. Mitte istutada habraste okstega 
põõsaste kõrvale - talvel laskuvad oksad maapinna ligi.

Mägimänd (Pinus 

mugo)

Foto:  Hansaplant

Ei talu tugevat tagasilõikamist. Kujundamiseks 
võib kärpida viimase aasta noori võrseid.

Istutusaugu mõõtmed peavad olema vähemalt 0,5 x 0,5 
x 0,5 meetrit. Umbrohujuured tuleb istutuskohast 
eemaldada. Lähedusse mitte istutada nõrgakasvulisi 
püsililli ega lehtpõõsaid, kuna okastest lenduv 
tärpentiin takistab rohu kasvu ja seemnete idanemist.

Nipponi enelas 
(Spiraea 

nipponica ) 
`Rainbow`

Foto:  Hortes

Igal aastal eemaldada surnud oksad, murdunud 
võrsed lõigata eelmise haru või pungani. 
Vanad võrsed lõigata pärast õitsemist tagasi, 
jättes alles 3 - 5 punga. Harvenduslõikust teha 
kevadel, enne kasvuperioodi algust.

Istutusaugu mõõtmed peavad olema vähemalt 0,5 x 0,5 
x 0,5 meetrit. Umbrohujuured tuleb istutuskohast 
eemaldada. Väheviljakale pinnasele lisada orgaanilist 
ainet.

Harilik ebajasmiin 
(Philadelphus 

coronarius)

Foto:  Hortes

Igal aastal eemaldada surnud oksad, murdunud 
võrsed lõigata eelmise haru või pungani. 
Vanad võrsed lõigata pärast õitsemist tagasi, 
jättes alles 3-5 punga. Harvenduslõikust teha 
samuti pärast õitsemist. Vajadusel võib 
põõsast noorendada, lõigates kõik oksad tagasi 
10 cm kõrgusele maapinnast.

Istutusaugu mõõtmed peavad olema vähemalt 0,5 x 0,5 
x 0,5 meetrit. Umbrohujuured tuleb istutuskohast 
eemaldada. Väheviljakale pinnasele lisada orgaanilist 
ainet.



Puud

Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Arukask      
(Betula pendula )

Foto: Kadri Kattai

Niitmiskahjustuste vältimiseks kasutada 
madalaid plastikust või kummist tüvekaitseid. 
Kasta regulaarselt kolmel esimesel aastal 
pärast istutamist. Vähemalt iga kolme aasta 
tagant teostada kujunduslõikust 20-25 aasta 
jooksul.

Istutusaugu sügavus peab olema võrdne juurepalli 
kõrgusega ja sellest kaks korda laiem.  Istutusjärgselt 
tuleb puid korralikult kasta. Istikud tuleb toestada 1 - 3 
aastaks, vastavate tugede kõrgus peaks moodustama 
1/3 istiku kõrgusest. Esimestel aastatel kasutada tüve 
ümber looduslikust materjalist kaitsematte, et vältida 
tüve ülekuumenemist.

Harilik kuusk 
(Picea abies)

Foto: Kadri Kattai

Kasta regulaarselt kolmel esimesel aastal 
pärast istutamist. Vajadusel lõigata üks kord 
aastas varakevadel või augustis, jättes viimase 
aasta kasvudest alles 2-3 cm. Esimestel 
kasvuaastatel kord aastas väetada.

Istutusaugu sügavus peab olema võrdne juurepalli 
kõrgusega ja sellest kaks korda laiem.  Istutusjärgselt 
tuleb puid korralikult kasta.

Pooppuu (Sorbus 

intermedia)

Foto: Hortes

Niitmiskahjustuste vältimiseks kasutada 
madalaid plastikust või kummist tüvekaitseid. 
Kasta regulaarselt kolmel esimesel aastal 
pärast istutamist. Vähemalt iga kolme aasta 
tagant teostada kujunduslõikust 20-25 aasta 
jooksul.

Istutusaugu sügavus peab olema võrdne juurepalli 
kõrgusega ja sellest kaks korda laiem.  Istutusjärgselt 
tuleb puid korralikult kasta. Istikud tuleb toestada 1 - 3 
aastaks, vastavate tugede kõrgus peaks moodustama 
1/3 istiku kõrgusest. Esimestel aastatel kasutada tüve 
ümber looduslikust materjalist kaitsematte, et vältida 
tüve ülekuumenemist. Kaitsta noori puid esimestel 
aastatel jänese ja metskitse kahjustuste eest.



Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Harilik pihlakas 
(Sorbus 

aucuparia) 

`Edulis`

Foto: Nurga puukool

Kasta regulaarselt kolmel esimesel aastal 
pärast istutamist. Iga kolme aasta tagant 
teostada vajadusel kujunduslõikust.

Istutusaugu sügavus peab olema võrdne juurepalli 
kõrgusega ja sellest kaks korda laiem.  Istutusjärgselt 
tuleb puid korralikult kasta. Istikud tuleb toestada 1 - 3 
aastaks, vastavate tugede kõrgus peaks moodustama 
1/3 istiku kõrgusest.

Hekitaimed

Liigi nimetus Foto Vajalik hooldus Istutusnõuanded

Üheemakane 
viirpuu 

(Crataegus 

monogyna )

Foto:  Juhani puukool

Esimestel aastatel teostada kujunduslõikust. 
Esimese kolme aasta jooksul hoida istiku 
ümbrus 45 cm ulatuses umbrohuvaba - 
hooldust lihtsustab multšimine. Igal aastal 
eemaldada surnud oksad, murdunud võrsed 
lõigata eelmise haru või pungani. Iga kümne 
aasta tagant on soovitatav hekki noorendada, 
lõigates taimed maksimaalselt 10 cm kõrguselt 
tagasi.

Hekitaimed istutada 60 - 90 meetri laiusesse ja labida 
sügavusse kraavi. Istutada 2 taime jooksva meetri 
kohta.
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5 TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Käesolevas magistritöös võrreldi maaüksuste arenduspotentsiaali endisel Võru 

nõukogudeaegsel militaaralal arvestades muutumatute faktoritena ala asukohta, 

loodusmaastikku ja lähiala atraktiivsust ning osaliselt muudetavate faktoritena ala 

tähendust,  keskkonnareostust ja lõhkemata laskemoona, infrastruktuuri ja inimtekkelisi 

maastiku omadusi. Militaaralade arenduspotentsiaali hindamisel said endise Võru 

garnisoni puhul teistest faktoritest oluliselt määravamaks ala asukoht ja loodusmaastik. 

Kolmandal muutumatul faktoril, lähiala atraktiivsusel on arenduspotentsiaalile ligi kaks 

korda vähem mõju. Muudetavatest faktoritest on alade hindamisel määravaim 

infrastruktuur. Kõige vähem oleneb Võru garnisoni militaaralade arenduspotentsiaal 

inimtekkelistest maastiku omadustest, ala tähendusest ning keskkonnareostusest ja 

lõhkemata laskemoonast. Siinkohal tuleb arvestada, et puuduliku alusinfo tõttu polnud 

võimalik reostuse kohta antud projektalal saada täielikku ülevaadet, mistõttu alusinfo 

kaasajastamisel võib faktori olulisus muutuda. Endistele nõukogudeaegsetele 

militaaraladele omaste spetsiifiliste probleemide: ala tähenduse, reostuse ja 

jäänukobjektide tagasihoidlik mõju Võru garnisonil paiknevate maaüksuste 

arenduspotentsiaalile illustreerib, et nende potentsiaal ei ole võrreldes mis tahes välja 

arendamata aladega oluliselt väiksem. 

Metoodika kohendamise käigus lisatud muutumatu faktor „Loodusmaastik“ sai projektala 

arenduspotentsiaali puhul üheks määravamaks aspektiks, mis tõendab selle faktoriga 

arvestamise vajalikkust. Osaliselt muudetavate faktorite sekka lisatud „Ala tähendus“ 

kujunes käesoleva projektala analüüsis üheks vähemoluliseks aspektiks. Võru garnisoni 

sõjaväeala varasem kasutusotstarve on kohalikele elanikele küll teada, aga ala kasutamine 

rekreatiivsetel eesmärkidel näitab, et olulist võõristust ja negatiivset emotsiooni varasem 

kasutusfunktsioon kohalikes elanikes ei tekita. Selle põhjuseks on ilmselt konkreetsel 

projektalal okupatsiooniajaga seostuvate maastikumärkide vähesus. Kriteeriumiga 

arvestamine on nõukogude militaaralade käsitlemisel sellegipoolest vajalik, kuna võib 

saada Meerits (2013) sõnul mitmete endiste militaaralade arendamisel oluliseks 

takistuseks. 
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Kujunduslahenduste ja planeeringute loomisel endisele militaaralale tuleb arvestada, et 

hilisema kui 20. sajandi alguse militaaralade nõrk kaitstus ja kehv ehituskvaliteet ei taga 

ajalooliste objektide säilimist. Puuduliku riikliku kaitstuse tõttu on militaarpärandi 

säilimine lisaks ala omanikele läbi üld- ja detailplaneeringute kohaliku omavalitsuse ja 

planeerijate otsustada. Unikaalsete ehitiste määratlemine on sealjuures keeruline, sest pole 

üleriigilist andmebaasi ega juhendit, millele toetuda ja subjektiivse otsuse tulemusel on oht 

väärtuslikud ehitised kergekäeliselt lammutada. Siinkohal on probleemiks Nõukogude 

Liidu militaaralade ja -objektide negatiivne maine. Seepärast tuleb nõukogudeaegseid 

jäänukobjekte hinnata võimalikult objektiivselt ning kasutuskõlblikud ning visuaalset 

põnevust pakkuvad objektid võimalusel säilitada ja kasutusele võtta. Eduka 

taaskasutusprojekti korral on võimalik paiga kuvandit parandada ilma ajalooliselt 

väärtuslikke elemente kaotamata. Käesoleva töö projektala puhul leidis kunstliku reljeefi 

integreerimine kohalike elanike seas rohkem toetust kui militaarset päritolu varemetele uue 

kasutusotstarbe leidmine. Käesoleva magistritöö kujunduslahendused illustreerivad 

kunstliku reljeefi ja nõukogudeaegsete varemete kasutusvõimalusi ka ilma ulatuslike 

renoveerimistööde vajaduseta. Militaarsel eesmärgil loodud ehitiste ja reljeefi 

integreerimine uue kasutusotstarbega säilitab „paiga vaimu“ ja tekitab lisandväärtust. 

Lisaks tuleb erilist tähelepanu pöörata võimaliku reostuse ulatusele ja ohtlikkusele. Alale 

parima planeerimislahenduse ja tulevikuprobleemide vältimise jaoks tuleb enne 

planeerimist alaga seotud analüüsid ja uuringud kaasajastada. Kui uuringute uuendamine 

pole võimalik, tuleb planeeringu seletuskirjas hoiatada maapinnas paikneva võimaliku 

reostuse eest, et edaspidi alaga tegelejad olukorda paremini mõistaksid. 

Militaaraladega tegeledes tuleb arvestada, et hüljatud aladel on sageli aset leidnud looduse 

taastumine ning alal võivad kehtida mitmed looduskaitselised piirangud. Käesolevas töös 

analüüsitud maaüksusel „ala 1“ said need sobivate kasutusfunktsioonide rakendamisel ka 

peamisteks takistusteks. 

Kuna sageli on tegemist ulatuslike aladega, on oluline tähelepanu pöörata endiste 

militaaralade sotsiaalsele jätkusuutlikkusele – seda kas erinevat tüüpi ja erinevasse 

hinnaklassi kuuluvate elamute või mitmesuguste kasutusfunktsioonide tagamise kaudu. 

Suuremahulisi alasid tasub arendada etappide kaupa. Tähelepanuta ei tohiks jätta ka 
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keskkonnahoiu printsiipe nagu kergliikluse soodustamine ja töö- ning elamualade 

paigutamine üksteise ligidusse. 

Projektala maaüksusele „ala 1“ varem koostatud detailplaneeringu lahenduses arvestati 

lisaks põhjalikule kohaanalüüsile ka ala potentsiaalse reostatuse ja tänapäevase 

kasutusotstarbega, mistõttu käesoleva töö metoodika koostatud detailplaneeringu lahendust 

oluliselt ei muudaks. Lisaks arvestati detailplaneeringus militaarset päritolu vallidega, 

millele aitas kaasa looduskaitseliste piirangute olemasolu. Detailplaneeringuga 

likvideeritavaks määratud jäänukehitiste kohta tehti küll õigustatud otsus, aga planeeringu 

käigus oleks võinud rohkem tähelepanu pöörata endiste militaarehitiste võimalikule 

väärtusele. Sotsiaalse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks oleks planeeritavatel 

elamukruntidel tulnud lubada ka osalist äri- ja teenindusmaa kasutusfunktsiooni. 

Projektalal paiknevate maaüksuste võrdlemise tulemusena on Võru linnas paikneva endise 

Võru garnisoni suurematest välja arendamata aladest enam soodustatud alade 1 ja 2 

arendamine, mille arenduspotentsiaal on peaaegu võrdne, ala 3 arenduspotentsiaal on neist 

üle kolme korra väiksem. Peamised erinevused tulenevad asukoha hindamise all 

maaüksuste kuju erinevustest, vähemal määral üldplaneeringu tsoneeringust ja 

seadusandlike piirangute ulatusest. Loodusmaastiku puhul said otsustavamaks erinev 

pinnas ja looduslik reljeef, vähemal määral alustaimestiku eemaldamise vajadus. 

Metoodikaga tõestati, et alale 1 esmajärjekorras detailplaneeringu koostamine oli õige 

otsus. 

Endisele militaaralale sobiv kasutusfunktsioon sõltub potentsiaalsetest kasutajatest ja 

seadusandlusest. Uurimuse käigus selgus, et projektalal paiknevatele aladele 1 ja 2 sobivad 

sarnaselt enim rekreatsiooni-, elamuala-, vähemal määral äri- või teenindushoonete maa 

kasutusotstarbed, alale 2 ka taastuvenergia tootmise otstarve. Projektalale 3 on sobivaim 

virgestusala funktsioon, vähemal määral põhjapoolses osas taastuvenergia tootmise 

otstarve, lõunaosas teenindus- ja ärimaa funktsioon. Erinevate välja pakutud ja 

huvigruppide poolt kasutatavate kasutusfunktsioonide realiseerimise puhul said ala 1 puhul 

piiravamaks looduskaitselised piirangud, alal 2 prahistamise jätkumise oht ning alal 3 

lähedal paiknevast vanametalli taaskasutuskeskusest kostuv müra ning üldplaneeringu 

tsoneering.  
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Käesolev magistritöö tõestas mitmete militaaralade arendamisega seotud probleemide 

olemasolu. Sarnaselt Bagaeen (2006), Riisalo (2011) ja Meerits 2013 leituga ilmnesid 

Võru linnas paikneva militaarala kujundamisel militaarala puudutava info kättesaadavuse 

ja teabe aegumisega seotud probleemid. Projektala ajalooga polnud kursis ei kohalik 

omavalitsus ega Keskkonnateenistus, viimane alale teostatud jääkreostuse ja 

jäänukobjektide inventuur koostati üle 20 aasta tagasi, osutudes probleemkohtade 

paiknemise osas ebatäpseks ning sisult aegunuks.  

Aktuaalse informatsiooni puudumine ala ajaloo, reostuse, keskkonnakaitse ja 

militaarehitiste kohta on metoodika kasutamise peamiseks ohukohaks. Kuna avalik info 

suure hulga nõukogudeaegsete militaaralade kohta on puudulik, siis tuleb nii ala ajalugu 

uurida kui ka reostus- ja jäänukobjektide analüüs kaasajastada ning militaarehitiste 

säilimine otsustada ala arendamisest huvitatud isikul, kelle huvi ausa ja põhjaliku analüüsi 

vastu võib olla kallutatud. Varasemate andmete kasutamisel ei saa kindel olla tulemuste 

täpsuses. Eriti keeruliseks muudab see metoodika kasutamise erinevatel endistel 

militaaraladel paiknevate maaüksuste omavahelisel võrdlemisel, kuna objektiivsete 

tulemuste saamiseks on vajalik kõigi võrreldavate andmete sarnane täpsusaste. 

Kuna endised militaaralad kujutavad endast spetsiifilist valdkonda ja vajavad paigapõhist 

lähenemist, on tarvis nende alade kasutus- ning käsitlusettepanekuid teha juba üld- või 

teemaplaneeringu tasandil. Sealjuures tuleb olla paindlik ning seni, kuni pole teostatud 

täpsemaid uuringuid looduskaitse- ja reostuse seisukohast, võimaldada alale mitmeid 

erinevaid kasutusotstarbeid. Endiseid militaaralasid pole käsitletud sarnaselt Riisalo (2011) 

poolt leituga ei Võru linna arengukavas ega üldplaneeringus. Alade omavahelise 

võrdlemise tulemustega on Võru linna üldplaneering kooskõlas, määrates alale 3 väiksema 

intensiivsusega kasutusotstarbe kui kõrgema arenduspotentsiaaliga aladele 1 ja 2. Viimaste 

puhul on üldplaneering piisavalt paindlik, et võimaldada kõigi projektalale sobivate 

kasutusfunktsioonide rakendamist. Arvestades, et projektalal ei fikseeritud endisest 

militaarsest kasutusotstarbest tulenevaid spetsiifilisi piiranguid, on selline tulemus 

loogiline. 

Endiste Nõukogude Liidu militaaralade arenduspotentsiaal oleneb ala asukohast, 

loodusmaastikust, lähiala atraktiivsusest, ala tähendusest,  keskkonnareostusest ja 

lõhkemata laskemoona olemasolust, infrastruktuurist ja inimtekkelistest maastiku 
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omadustest. Selliste alade planeerimisel ja kujundamisel tuleb arvestada ala potentsiaalse 

reostatuse, militaarsete jäänukobjektide võimaliku väärtusega ja ala kuvandiga, 

suuremahuliste alade puhul pöörata tähelepanu sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja 

keskkonnahoiule.  

Käesolevas töös analüüsitud projektalal on enim soodustatud alade 1 ja 2 arendamine, ala 3 

arenduspotentsiaal on eelnevatest üle kolme korra väiksem. Kasutusfunktsioonide poolest 

sobivad aladele 1 ja 2 enim elamu- ja rekreatsiooniala, vähemal määral teenindus- ja 

ärimaa kasutusotstarbed. Alale 2 sobib vähemal määral ka taastuvenergia tootmise 

otstarve. Alale 3 on sobivaim rekreatsiooniala funktsioon, vähemal määral põhjapoolses 

osas taastuvenergia tootmise otstarve, lõunapoolses osas teenindus- ja ärimaa 

kasutusotstarve. 

Projektala käsitlevad seadusandlikud dokumendid olid antud juhul piisavalt paindlikud, et 

võimaldada kõrgema arenduspotentsiaaliga aladele sobivaimat kasutusotstarvet, aga 

raskusi oli projektala ajalugu ja reostatust puudutava info leidmisega. Seetõttu tuleb 

endiseid militaaralasid puudutava info kättesaadavamaks ja aktuaalsemaks muutmine ette 

võtta esimesel võimalusel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Endise militaarala eduka taaskasutusele võtmise potentsiaal oleneb eelkõige ala asukohast, 

loodusmaastikust ja lähiala atraktiivsusest kui muutumatutest faktoritest. Võru linnas 

paikneva endise Võru garnisoni puhul on neist otsustavama tähtsusega esimesed kaks, 

kõige vähem mõjutavad arenduspotentsiaali inimtekkelised maastiku omadused, ala 

tähendus ning keskkonnareostus ja lõhkemata laskemoon. Faktorite konkreetne olulisus 

sõltub projektalast ning seda tuleb iga juhtumi puhul eraldi hinnata. Kui endisel 

militaaralal ei tuvastata olulist reostust, alal pole negatiivset kuvandit ning seal paikneb 

vähe jäänukobjekte, ei pruugi endise militaarala arenduspotentsiaal olla oluliselt väiksem 

ükskõik millisest välja arendamata alast. 

Endiseid Nõukogude aegseid militaaralasid on võimalik edukalt planeerida ja kujundada, 

kui arvestatakse ala potentsiaalse reostatuse, militaarsete jäänukobjektide ning nende 

võimaliku väärtusega ja ala kuvandiga. Erilist tähelepanu tuleb pöörata jääkreostuse 

ulatusele ja ohtlikkusele ning vajadusel likvideerimisele. Nõukogudeaegsed 

kasutuskõlblikud ja visuaalselt põnevad militaarobjektid tuleks subjektiivsetest arvamusest 

hoolimata võimalusel ala kontseptsiooni integreerida, et säilitada „paiga vaim“. 

Suuremahuliste alade puhul on oluline tähelepanu pöörata sotsiaalsele jätkusuutlikkusele 

ning juurutada keskkonnahoiu printsiipe. 

Võrdlemise tulemusena on Võru linnas paikneva endise Võru garnisoni suurematest välja 

arendamata aladest enam soodustatud alade 1 ja 2 arendamine, mille potentsiaal on 

peaaegu võrdne. Ala 3 arenduspotentsiaal on neist üle kolme korra väiksem. 

Uurimuse käigus selgus, et projektalal paiknevatele aladele 1 ja 2 sobivad sarnaselt enim 

rekreatsiooni ja elamuala, vähemal määral äri- või teenindushoonete maa kasutusotstarbed, 

alale 2 ka taastuvenergia tootmise funktsioon. Alale 3 on sobivaim virgestusala funktsioon, 

vähemal määral ala põhjaosas taastuvenergia tootmise otstarve, lõunaosas teenindus- ja 

ärimaa funktsioon. Projektalale sobivamate kasutusfunktsioonide leidmisel said kõrgeima 

arenduspotentsiaaliga alal piiravaimaks looduskaitselised eesmärgid, mis teisalt 

soodustasid militaarset päritolu reljeefi säilitamist. 
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Kuigi Võru linna arengukavas ja üldplaneeringus endiste militaaralade kohta infot ei ole, 

oli üldplaneering projektala kõrgema arenduspotentsiaaliga maaüksuste puhul piisavalt 

paindlik, et võimaldada sobivat maakasutust. 

Nõukogudeaegsete militaaralade käsitlemise probleemiks on eelkõige info kättesaadavus 

ala ajaloo ja eelneva kasutuse kohta ning info aegumine jääkreostuse ning jäänukobjektide 

kohta. Käesolevas töös kasutatud metoodika tulemuste täpsus oleneb alusandmete 

täpsusest ja aktuaalsusest. Erinevatel militaaraladel paiknevate maaüksuste 

arenduspotentsiaali võrdlemisel on objektiivsete tulemuste saamiseks oluline tagada 

andmete sarnane täpsusaste. 

Käesoleva töö metoodikat on võimalik rakendada nii Eestis paiknevate Nõukogude Liidu 

aegsete militaaraladega tegelemisel ala objektiivseks analüüsimiseks kui ka arendajatel ja 

kohalikel omavalitsustel endistel militaaraladel paiknevate maaüksuste omavaheliseks 

võrdlemiseks, et langetada kasulikke arendusotsuseid. Lisaks on metoodika abil võimalik 

leida militaaraladel paiknevatele maaüksustele sobivaimad kasutusfunktsioonid. 

Eesti endiste militaaralade arenduspotentsiaali uurimiseks ja tulemuslikuks hindamiseks on 

nende alade paiknemise, endise kasutuse ja olukorra kohta tarvis koostada andmebaas või 

teemaplaneering. Uuendada tuleb kohaliku tähtsusega sõjaväealade reostusanalüüse ning 

kaardistada Eestis paiknevad militaarobjektid, et hinnata objektiivsemalt nende 

unikaalsust. Eespool mainitud andmebaas oleks oluliseks info allikaks nii eraomanikele, 

kohalikele omavalitsustele kui planeerijatele, kes nende aladega kokku puutuvad ning 

võimaldaks endistele militaaraladele sobivaid käsitlus- ja kasutusettepanekuid teha juba 

üldplaneeringute tasandil. 

Käesolev magistritöö keskendub militaaralade arenduspotentsiaali hindamisele alade 

analüüsi- ja planeerimisfaasis. Loomaks häid eeldusi kogu militaaralade arendamise 

protsessiga seotud probleemide avastamiseks ja lahendamiseks ning alade 

arenduspotentsiaali võimalikult edukaks realiseerimiseks tuleb lisaks uurida militaaralade 

arendamise organisatoorset ja finantsilist poolt. 
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VÕÕRKEELNE ÜLDKOKKUVÕTTE 

 

         DEVELOPMENT OF FORMER SOVIET MILITARY AREAS: 

OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS 

Resume 

Keywords: development potential of former military areas, contamination, military 

heritage, comparing subjective criteria, re-use of military areas. 

In Estonia, approximately 1.9 % of the country`s territory was used by Soviet military 

instances. Although Soviet military objects associate with occupation and confining polity, 

Estonian military heritage differentiates from the other countries with Soviet military 

heritage because of its accessibility. Therefore it is important to use the potential of these 

areas and design them to suit the nowadays needs. Developing these areas is important to 

avoid the threats of abandoned areas such as vandalism and to use the resources 

sustainably, when intensifying the existing settlements. 

Often not enough attention is paid to former military areas. The re-development of such 

areas demands a considered approach, but to find suitable solutions, only a few 

methodologies have been worked out. 

The aim of this thesis is to analyze the development potential of land units on a former 

Soviet military area using the former Võru garrison as an example, to offer suitable land 

use functions for these land units and find design solutions for the land units with higher 

development potential. The aim of the design solutions is to use the individuality of Soviet 

military areas and adapt it to the contemporary context. 

The thesis reviews the problems and practice of the development of former military areas 

in Estonia and worldwide, focusing on the access to the information, environmental 

contamination, former buildings and facilities, also on possible functions and examples of 

re-development of former military areas. Also, the methodologies for systematic 

assessment of these areas are reviewed. 
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The present thesis applies the methodology worked out in Germany and adapts it to be 

applicable for the Soviet military areas situated in Estonia. First, the necessary factors that 

influence the development potential are determined. In the thesis the location, natural 

landscape and the attractiveness of the nearby area are considered as fixed factors; the 

image of the area, environmental contamination and unexploded ordnance, infrastructure 

and anthropogenic landscape properties as semi-variable factors; the planning and ideas for 

re-use and feasibility study as variable factors. Fixed and semi-variable factors are 

analysed and assessed to compare the development potential of three different land units 

situated in Võru garrison. Variable factors are used to find the suitable land use functions 

for these areas and create appropriate design solutions. 

 For analysis, the examination of the project area, analysis of literature and analysis of 

maps were used. Additionally, the opinions of the local inhabitants were asked. To assess 

and compare the fixed and semi-variable factors of the land units on the project area, Saaty 

method was used. 

The development potential of a former military area depends foremost on the location, the 

natural landscape and the attractiveness of the nearby areas. The infrastructure, 

anthropogenic landscape properties, the image of the area, environmental contamination 

and unexploded ordnance affect the development potential less. In Võru garrison, the 

location and natural landscape affected the development potential the most, the 

anthropogenic landscape properties, the image of the area and environmental 

contamination and unexploded ordnance factors influence the development potential of 

land units situated in Võru garrison the least. The importance of the abovementioned 

factors depends on the project area and has to be assessed separately in each case. If the 

significant contamination and negative image of the area are not identified and it has only a 

few smaller military buildings or facilities, the development potential of the former 

military area is not significantly lower than the development potential of any other 

undeveloped land unit. 

In the planning documents and design solutions made about these areas` potential 

defilement, potential value of military buildings and facilities and image of the former 

Soviet military areas are the factors which should be considered. Despite the subjective 

opinion, usable and visually interesting military objects should be integrated into the 
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concept of preserving the „genius loci“ of the area. On large scale areas, the principles of 

social and environmental sustainability should also be taken into account. 

The development potential of the two land units analysed on Võru garrison area is 

significantly higher than the result of the third land unit. The land units with higher 

development potential are suitable for recreation and  living, less for business land use and 

on one area for production of renewable energy. The development potential of the third 

land unit is more than three times lower than that of the other units and can be used for  

recreational purposes, less for production of renewable energy and for business land use. 

The development plan and comprehensive plan of Võru do not include information about 

former military areas situated in Võru. Despite that, the comprehensive plan was flexible 

enough to enable suitable functions to the land units with higher development potential.  

The main difficulties, that arose also in Võru garrison, are the expiration of the information 

about these territories and the complex accessibility to the data. The accuracy of the results 

of the used methodology depends on how precise and actual the underlying data is. The 

development comparison of land units that are situated on different former military areas 

demands the similar scale of precision of the underlying data to get the objective results. 

The present thesis acts as an example for analysis and comparison of land units situated on 

former military areas, also for finding suitable land use functions and design solutions to 

this kind of land units. The methodology of this thesis helps developers and local 

municipalities to compare the land units situated on former military areas in order to make 

beneficial development decisions and to find the most suitable land use functions to land 

units situated on former military areas. 


