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SISSEJUHATUS
Kikepera harjutusvälja arendusprogramm on dokument, mis sisaldab kavandatava Kikepera
harjutusvälja objektide lühiiseloomustust ja nende kasutamise põhimõtteid.
Arendusprogrammi koostamisel on aluseks võetud:
• Kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkirjaga nr 90 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu
laskeväljaõppe eeskiri“;
• Kaitseväe juhataja 01.06.2007 käskkirjaga nr 153 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded“;
• Kaitseväe juhataja 24.04.2006 käskkirjaga nr 109 kinnitatud (käskkirja muutmine kaitseväe
juhataja 22.09.2006 käskkirjaga nr 252) Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised
ohutuseeskirjad (OE 1.1-1.8);
• Kaitseministri 28.12.2010 määrus nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule
esitatavad nõuded ja kasutamise kord“.
Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12.06.2008 korraldusega nr 271 „Kaitseväe Kikepera
harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Harjutusvälja pindala on 846 ha ja välispiiri
pikkus 12,6 km.
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal
asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi
harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud
tehnikat.
Harjutusväljade peamine ülesanne on Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe tagamine. Eestis on kokku
kuus harjutusvälja: Kaitseväe keskpolügoon, Männiku, Klooga, Nursipalu, Sirgala ja Kikepera
harjutusväli. Harjutusväljade asukohad on valitud lähtuvalt väljaõppekeskuste paiknemisest ja
vajadusest tagada neile võimalus kuni kompanii suuruse üksuse lahinglaskmiste läbiviimiseks.
Harjutusvälja kasutamise ajal püütakse tagada ümbruskonna elanike ja looduse suhtes maksimaalselt
hooliv käitumine. Harjutusvälja üldised ohutusnõuded tingivad, et ohtliku tegevuse ajaks on ohuala
suletud. Ohuala on ala, mis on reaalses kasutuses olevast maa-alast suurem, see suletakse vaid
absoluutse turvalisuse huvides ning looduse kahjustamine on seal minimaalne.
Kikepera valiti harjutusvälja loomiseks sobivaks asukohaks AS Maves 2004. a koostatud „Võru,
Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”
aruande alusel. Juba varem on Surju Vallavalitsus reserveerinud Kikeperas riigikaitsemaa laskevälja1
rajamiseks 18.07.2002 vastuvõetud Surju valla üldplaneeringus.
Harjutusvälja arendusprogrammi koostamine algatati kaitseministri 30.09.2010 käskkirjaga nr 370
eesmärgiga määratleda maa-ala kasutustingimused ning tuua välja keskkonnakaitselised meetmed.
Arendusprogrammi koostamisega koos algatati keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).
KSH kiideti heaks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 27.01.2012 kirjaga nr PV 6-8/11/1001-10.
Arendusprogrammi on sisse viidud KSH aruandest tulenevad muudatused ja soovitused.
Arendusprogramm koos KSH aruandega on aluseks Kikepera harjutusvälja edasisel arendamisel.
1

Tegemist on Surju valla üldplaneeringu sõnastusega. Tänases kontekstis on tegu harjutusväljaga.
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HARJUTUSVÄLJA PAIKNEMINE

Kikepera harjutusväli asub Pärnu maakonnas Surju vallas Kikepera külas, 22 km kaugusel Pärnust.
Harjutusväli paikneb täielikult Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad Surju vallas on Jaamaküla
ja Metsaääre (edelas) ning Saunametsa ja Lähkma (lõunas) ning Paikuse vallas Tammuru ja
Põlendmaa (põhjas) ning Vaskrääma (läänes). Kokku elab Kikepera harjutusvälja ümbritsevates
külades 01.01.2010 seisuga 661 elanikku. Lähimad suuremad asulad – Tammuru ja Vaskrääma –
asuvad harjutusvälja piirist ca 4 km kaugusel.
Küla
Metsaääre
Jaamaküla
Lähkma
Saunametsa
Kikepera
Vaskrääma
Tammuru
Põlendmaa
Kokku

Rahvaarv,
seisuga 01.01.2010
133
154
32
25
30
86
159
42
661

Harjutusvälja ümbritseb metsane ala, kus on vähe inimtegevust, ning harjutusväli asub suhteliselt
kaugel inimasustustest. Harjutusväljal ei asu majapidamisi. Lähimad majapidamised asuvad
harjutusvälja piirist 150 m (Orikuaru talu), 200 m (Mudaoja talu), 1 km (Vingerja), 1,4 km (Uuetoa
talu) ja 1,5 km (Tagapera talu) kaugusel. Harjutusväljast vahetult lõunas, kagus ja idas asuvad endised
talukohad, mis on tänaseks mahajäetud.
Harjutusväli asub riigimaal järgmistel katastriüksustel:
• Kikepera harjutusväli
75601:006:0115
• Kikepera harjutusväli 1
75601:006:0116
• Lepa
75601:006:0105
• Paju
75601:006:0106
• Haavasaare
75601:006:0107
• Lipsu
75601:006:0108
• Keldrimäe
75601:006:0261
• Keldrimäe
75601:006:0262
• Veski
75601:006:0264

sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve riigikaitsemaa
sihtotstarve maatulundusmaa
sihtotstarve maatulundusmaa
sihtotstarve maatulundusmaa

Harjutusvälja alal on asunud NSVL armee lokaatorjaam, mis tänaseks on hävinud.
Ala on tasase reljeefiga. Absoluutsed kõrgused on 17–18 m üle merepinna. Teatud määral liigestavad
reljeefi ca 1 m sügavused kuivenduskraavid, mis on rajatud liigniiskuse vähendamiseks.
Harjutusväli on 84% ulatuses kaetud metsaga. Harjutusväljal tervikuna on valdav puuliik kask, koos
männi ja kuusega. Enamik metsa on keskealine. Ala riigimetsa keskmine tagavara on 133,7 tm/ha.
13% pindalast moodustab raba. Vee all on 2% pindalast. Avatud rohumaid on kõigest 1%. Avatud
maastikele annavad lisa raiesmikud.
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2
HARJUTUSVÄLJA VÄLISPIIRI KULGEMINE JA
TÄHISTAMINE
Harjutusvälja välispiiri kulgemise valikul arvestati järgmisi põhimõtteid:
• harjutusvälja minimaalse pindala saavutamine lähtudes ohualade paiknemisest;
• harjutusvälja territoorium sisaldab minimaalselt eramaid;
• harjutusväljal asub minimaalselt loodusväärtusi;
• piir järgib võimaluse korral looduslikke ja teisi füüsilisi rajatähiseid (jõed, teed, metsasihid
jne).
Harjutusvälja piiri tähistamisel tuleb lähtuda kaitseministri 28.12.2010 määrusest nr 26 „Kaitseväe ja
Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad tingimused ja kasutamise kord".
Harjutusvälja piirid tähistatakse piiritähistega, mis paigaldatakse piirisihi (2 m lai) keskele. Piirsihti
tuleb pidevalt hooldada (võsatõrje). Piiritähiseks kasutatakse piiriposte ja/või kasvavaid puid. Piiriposti
põhivärv on kollane2. Piiritähis koosneb kuuest värvitriibust, vaheldumisi kollase ja punase värvi
kombinatsioon. Välispiiri tähised tuleb paigutada välispiirile võimalikult lähedale, arvestades
konkreetse koha geograafilisi ja looduslikke erisusi. Juhul kui looduslik või geograafiline omadus
takistab piiritähise paigaldamist välispiirile, tuleb see paigutada välispiirile võimalikult lähedale, kuid
mitte ohuala piirist sissepoole. Piiritähised peavad olema paigaldatud nii, et välispiiri kulgemist oleks
lihtne eristada ümbritsevast loodusest. Metsasel alal tuleb puud värvida ohutusvärvidega analoogselt
piiripostidega. Puude värvimiseks kasutatavad ohuvärvid alates 2000 mm kõrguselt maapinnast
suunaga ülevalt alla: kollane, punane. Ülemisel kollasel värvitriibul on must nool, mille teravik peab
osutama harjutusvälja poole.
Suur osa harjutusväljast on ümbritsetud teedega, mis toimivad piirisihina. Piiripostid paigaldatakse
teede äärde harjutusväljapoolsele küljele. Kui puudub korrastatud teekaitsevöönd, rajatakse täiendav
piirisiht. Loodes kulgeva Kabli oja kaldale piirisihti ei rajata ja piiritähistus kantakse puudele.
Võimalusel harvendatakse oja kaldal olevat (alus)metsa, et piiritähistus oleks märgatav. Kabli oja ja
Mudaoja talu sissesõidutee vahelisel lõigul rajatakse piirisiht.
Harjutusväljale sisenevatele teedele (kattega ja pinnasteedele) paigaldatakse ca 10 metallist tõkkepuud.
Tõkkepuul on 2 toeposti, mis võimaldavad tõkkepuud lukustada kinnisesse ja lahtisesse asendisse.
Põiklatil on hoiatusvärvid vaheldumisi punane-valge, värvitriibu laius 100 mm. Põiklati kolm
värvitriipu on valgustpeegeldavad (helkivad). Põiklati pikkus on vastavalt tee laiusele, kuid ei tohi olla
lühem kui 6 m.
Harjutusvälja piirile peamiste juurdepääsuteede juurde paigaldatakse 4–6 signaalmasti. Masti kõrgus
on vähemalt 10 m (heisatav signaalvahend peab olema maapinnast vähemalt 10 m kõrgusel). Masti
heisatakse valgel ajal 1 tund enne ohtliku tegevuse algust signaallipp. Pimedal ajal on masti otsas
punane signaaltuli. Mast peab olema selgesti nähtav.
Harjutusväljale sisenevate teede otstesse paigaldatakse tõkkepuude tugiposti külge väikesed
infotahvlid. Tõkkepuu puudumisel paigutatakse need nähtavale kohale. Lisaks paigaldatakse suuremad
infotahvlid harjutusvälja juurdepääsuteede äärde (ca 4 tk) ja lähimatesse küladesse olemasolevate
infotahvlite kõrvale. Infotahvli asukoht peab olema kergesti märgatav.
2

OE 1.4 p 6.3.2 järgi on harjutusvälja piiritähistuse põhivärvideks valge-punane-valge, kuid Kikepera harjutusvälja
tähistamisel kasutatakse olemasolevaid kollase-punase värvikombinatsiooniga piiriposte OE 1.4 p 6.1 alusel.
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Lisaks infotahvlitele paigaldatakse ka ohumärgid harjutusväljale suunduvate teede, jalgradade ja
metsasihtide või rohkesti käidavate kohtade juurde. Samuti on harjutusväljal paiknevad
väljaõppeehitised märkidega tähistatud. Harjutusvälja läbivatele ja seda piiravatele üldkasutatavale
teedele paigaldatakse liiklust reguleerivad märgid, mis vastavad kehtivale liikluseeskirjale.
Harjutusvälja täpne tähistus ja liiklust reguleerivate muude märkide asukohad harjutusväljal
täpsustatakse nende rajamise eel. Üldkasutatavatele teedele paigaldatavate märkide asukohad
kooskõlastatakse tee valdajaga.
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HARJUTUSVÄLJA PROGNOOSITAV KASUTUSKOORMUS

Kasutajad
Harjutusväli pole praegu aktiivses kasutuses.
Kikepera harjutusvälja hakkavad kasutama põhiliselt Kaitseliidu Pärnumaa, Sakala, Lääne, Saaremaa
ja Rapla malevad ning Kaitseväe Lääne Kaitseringkond ja Scoutspataljon. Väiksemas mahus on
kasutajateks Kaitseliidu teised malevad, Eesti Laskurliit, Eesti Jahispordi Liit, Pärnumaa Jahimeeste
Liit, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Vanglateenistus.
Relvastus
Relvad, mida Kikepera harjutusväljal kasutatakse on peamiselt:
• püstolid kaliibri piiranguta,
• käsitulirelvad kaliibriga kuni 7,62 mm,
• raskekuulipildujad kaliibriga kuni 12,7 mm (õppemoonaga),
• sileraudsed relvad kaliibri piiranguta,
• tankitõrjegranaadiheitjad kuni 84 mm,
• miinipildujad kuni 120 mm.
Praegu varustuses olevatest suurematest relvadest saab (arvestades ohutuseeskirjadega) kasutada
miinipildujaid (kuni 120 mm). Miinipildujast laskmise eelduseks on nõuetele vastav tulepositsioon,
mis eeldab suuremat laskekaugust kui harjutusväli võimaldab. Seega on vaja koostöös kohaliku
omavalitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste maaomanikega leida puuduvad või
kooskõlastada sobivad positsioonid, mis asuvad väljaspool harjutusvälja.
Harjutusväljadel kasutatakse väljaõppeotstarbel lõhkelaenguid, visatakse kaitse- ja ründegranaati.
Taktikaõppustel kasutatakse imitatsioonivahendeid (lõhkepaketid, paukpadrunid, suitsugranaadid ja
-küünlad, valgustus- ja signaalraketid). Päästeamet võib harjutusvälja kaudtulerelvade sihtmärgialal
teha demineerimistöid.
Kasutuskoormus
Harjutusvälja täielikul väljaehitamisel on laskeharjutusteks kasutatav päevade prognoositav arv
ligikaudu 210, mis koosneb järgnevatest harjutustest:
• laskeharjutused käsitulirelvadest - toimuvad ligikaudu 90 päeval aastas;
• lahinglaskmise laskeharjutused - toimuvad ligikaudu 20 päeval aastas;
• laskeharjutused miinipildujaga - toimuvad ligikaudu 20 päeval aastas;
• laskeharjutused tankitõrjerelvadest - toimuvad ligikaudu 40 päeval aastas;
• lahingugranaadi viskeharjutused - toimuvad ligikaudu 20 päeval aastas;
• lõhketööd - toimuvad ligikaudu 10 päeval aastas (arvestatud on plaaniliste lõhketöödega);
• taktikaharjutused - toimuvad ligikaudu 100 päeval aastas.
Kasutuskoormuse aastane jaotus on esitatud arendusprogrammi lisas 1. Selle kohaselt kasutatakse
harjutusvälja aktiivsemalt jaanuarist märtsini ja juulist novembrini. Kuna praegu harjutusvälja
aktiivselt ei kasutata, on esitatud päevade arvud hinnangulised. Peamised harjutusvälja kasutajad on
Kaitseliidu üksused, seetõttu on tegevused sageli nädalavahetustel. Prognoosis pole arvestatud teiste
võimalike kasutajate (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, jahimehed) vajadusi.

7

Regulaarselt toimuvaid suurõppusi pole plaanis harjutusväljal korraldada (v.a Kevadtormi toimumisel
Pärnumaal), küll aga viiakse harjutusväljal läbi kord aastas reservõppekogunemine. Õppekogunemise
kestus on kuni 2 nädalat. Sel ajal paikneb alal orienteeruvalt 1000 inimest. Iga 2 aasta tagant ehk igal
kolmandal aastal toimub suurem õppus (3 maleva ühisõppus), kus osaleb ca 600 inimest. Sellest
lähtuvalt on maksimaalne transpordivoog kuni 20 veokist koosnev autokolonn. Muul ajal on tegemist
väiksemate üksustega keskmiselt 100 inimest (kuni 10 autot), maksimaalselt kuni 200 inimest (kuni 20
autot).

8

4

VÄLJAÕPPEKS KASUTATAVAD ALAD

Väljaõppeks kasutatavate alade paiknemise asukohavalikul arvestati järgnevaga:
• väljaõppevajadusi
• minimaalselt kahjustada väärtuslikke kooslusi ja kaitsealuseid liike;
• alad asuvad asustusest võimalikult kaugel ning häirivad võimalikult vähe kohalikku elanikkonda;
• alade ohualad jäävad harjutusvälja territooriumi sisse;
• alasid on võimalik samaaegselt kasutada;
• KSH aruande ettepanekutega.
Arvestades looduskaitselisi kitsendusi, asustuse paiknemist ning maastiku omapära ja ohutust,
kavandatakse 9 erineva väljaõppeiseloomuga ala (joonis 1). Alade suurus ja asukoht võib ehitamise
käigus muutuda vastavalt looduslikele tingimustele (geoloogia, hüdroloogia, elustik) ja väljaõppe
vajadustele.

Joonis 1. Kikepera harjutusvälja väljaõppeehitised koos ohualadega

4.1 Ala nr 1 - kaudtulerelvade sihtmärgiala
Harjutusväljale on planeeritud üks kaudtulerelvade sihtmärgiala kuni 120 mm miinipilduja laskmiseks
(joonis 2). Ala suurus on 1135 x 1879 m (ca 150 ha suurune ala), mis tuleb 85–95% ulatuses metsast
lagedaks teha.
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Sihtmärkide paigutamise ala peab võimaldama vähemalt 2–3 erineva sihtmärgi paigutamist.
Sihtmärkide vaheline kaugus peab olema vähemalt 3% laskekaugusest, kuid soovitavalt mitte alla
400 m. Sihtmärgid peavad olema tulejuhtimispunktist nähtavad (tuleb arvestada maastiku iseärasusi).
Tulekahju ennetamiseks ja tule leviku tõkestamiseks rajatakse tuletõkkeribad. Sihtmärgiala vahetus
läheduses (väljaspool ala) peavad olema tuletõrje veevõtukohad. Sihtmärgialal peavad olema teed, mis
võimaldavad liikumist sihtmärkide paigutamiseks ja aitavad tõkestada tule levimist.
Tulejuhtide vaatluse teostamiseks rajatakse nõuetele vastavad punkrid, tornid või kõrgendikud, mis
asuvad väljaspool ohuala. Tulejuhtimismeeskonna väljaõppeks on vajalik asukohavahetuse
võimaldamine.
Ohuala on 300 m ümber sihtmärgiala. Teatud tüüpi laskmistel on ohuala suurus kuni 600 m. Sellisel
juhul paigutatakse sihtmärgid ala keskme suunas selliselt, et ohuala ei ulatu väljapoole harjutusvälja.
Ohuala arvutatakse iga laskeharjutuse korral eraldi.
Sihtmärgialale rajatakse neli sihtmärkide paigutamise kohta (UXO alad, unexploded ordnance). Ainult
nendesse kohtadesse võib paigutada sihtmärke kaudtulerelvadele, korraldada demineerimise õpet ning
teostada demineerimistöid. Need kohad on maastikul eraldi tähistatud ja sinna minek on keelatud.
Väljapool UXO alasid lõhkemata lõhkekehi jääda ei tohi.

Joonis 2. Kaudtulerelvade sihtmärgiala koos lõhkemata lõhkekehade asukohtade (UXO alad) ja 300 m
ohualaga
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4.1.1 Kaudtulerelvade tulepositsioonid
Kaudtulerelvade tulepositsioonid vajavad väheseid püsirajatisi, nende loomine on otstarbekas üksnes
alalistel laskeväljadel ja tulepositsioonidel. Esmase tähtsusega on tulepositsiooniala paiknemine ning
maastiku iseloom.
Tulepositsioonide ala valikul arvestatakse maastiku iseärasuste, looduskaitseliste piirangute ja
ohutuseeskirjadega. Tulepositsioonid ei vaja tingimata väljaehitamist, kui alal on lagendikud, ala on
kuiv ja võimaldab ligipääsu transpordivahenditega ning võimaldab masinatega väiksemaid
manöövreid.
Kaudtulerelvade tulepositsioonide jaoks valitud maa-ala suurus ja paiknemine peab võimaldama:
• laskva üksuse taktikalist liikumist ning tuletegevust kasutatava relvasüsteemi optimaalset
laskekaugust (kuni 70% relva maksimaalsest laskekaugusest, s.o 6000 m);
• miinipildujad paigutatakse üksteisest (kokku 3 + 3 + 3) keskmiselt 30 m kaugusele,
ruumipuudusel võib vahemaad vähendada 20 meetrini;
• miinipildujapatarei (12 miinipildujat) tulepositsioonide keskmine laius on 600–1500 m ja
sügavus 500–1000 m;
• tulerühmade kaugus teineteisest on 300–600 meetrit;
• püsipositsiooni olemasolul võib nõuda ettevalmistatud aluseid;
• juurdepääsutee ja manööverdusala peavad võimaldama liikuda kuni 5 t kaaluvatel (2,5 t
teljekoormus) masinatel;
• laskesektoris (laskeasendis oleva miinipilduja torust 45˚-st ülespoole ei tohi olla takistusi) ja
sihikuliinil 30–60 m kaugusel relvatorust ei tohi olla takistusi.
Tulepositsioonid võivad paikneda harjutusvälja laskeväljadel (2, 7, 9) ja lagedatel aladel (idapoolseim
nurk, kagupoolseim nurk ja lõunaküljes endine radaripost). Suurema tulekauguse tagamiseks on
vajalikud tulepositsioonid väljaspool harjutusvälja. Tulepositsioonid võivad paikneda riigimetsamaal
(lageraielangid) või eramaadel (endised talukohad), mille kasutamiseks on vajalik sõlmida lepingud.
Tulepositsioonid peavad paiknema looduskaitsealadest ja püsielupaikadest vähemalt 500 m kaugusel
(vt joonis 12).

4.2 Ala nr 2 - Lutsu laskeväli
Käsitulirelvadega õppelaskmiste ja lahinglaskmiste läbiviimiseks. Laskmine toimub paigalt selleks
ettevalmistatud tulepositsioonidelt ja liikumiselt, kuni kindlaks määratud jooneni. Sihtmärgid
paigutatakse laskmisteks eelnevalt ettevalmistatud ja looduses märgistatud kohtadesse, mis kõik jäävad
laskevälja piiridesse, samuti tähistatakse laskevälja neli nurka, mille piiridest tegevus väljuda ei tohi.
Laskeväljal on määratud laskmise põhisuund, mis on läänest kirdesse. Ala piiridest väljub vaid ohuala,
mis aga ei välju harjutusvälja piiridest (joonis 3).
Laskevälja suurus on 400 x 600 m (ca 24 ha suurune ala, mis on u 90% lage). Väljaõppeks on vajalik
nähtavus kuni 600 m. Laskeväljale jäävad suuremad künkad tasandatakse.
Laskeväljal lastakse täiskaliibrilistest käsitulirelvadest, tankitõrjegranaadiheitjatest ja soomuki
pardarelvast (kaliibriga 12,7 mm õppelaskemoonaga). Laskevälja ümber ja sisse rajatakse teed, mis
toimivad tuletõkkeribadena. Lahinglaskmiste ajal võib kasutada kombineeritult kõiki Kaitseväes ja
Kaitseliidus kasutatavaid relvi, kaitselaenguid, käsigranaate ja imitatsioonivahendeid, mille ohuala
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Ohuala on planeeritud järgmiste andmete järgi:
• kasutatava laskemoona tüüp 7,62 mm harilik padrun;
• laskesektori maapind ja märklaua materjal pehme (OE 1.7);
• tõstenurk on alla 01-50 laskjalt märklauale ning märklaua taga on vähendatud ohuala;
• märklaua tüübiks on paigalseisvad märklauad, mille tulekoonus on 00-60;
• tulepositsiooni tüüp on paigalt laskmine;
• ohutu kaugus 2900 m.

Joonis 3. Lutsu laskeväli koos ohualaga

4.3 Ala nr 3 - pioneeriõppeala
Pioneeriõppeala on ca 95 ha suurune ala (u 10% lage, 50% hõrendatud, ülejäänud alalt koristatakse
mahalangenud puud ja tuulemurd) (joonis 4). Pioneeriõppeks on oluline rajada ala kitsaste ojade ja
kraavidega. Alal saab harjutada kitsaste veetõkete ületamist, purrete, truupide ja jooksusildade rajamist
ning kasutamist. Veetõkete ületamise alal peaks olema harjutamiseks sobiv veekogu, mille põhi tuleb
puhastada ja kaldad toestada. Võimaliku õlireostuse vältimiseks tuleb väljavool veekogust varustada
filtreerivast või absorbeerivast materjalist reostustõketega. Veetõkke minimaalne sügavus peab olema
vähemalt 1 m ja veekogu laius minimaalselt 15 m.
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Pioneer-fortifikatsioonitööde, miiniväljade ja mittelõhkevate tõkete alal on võimalik harjutada
miiniväljade rajamist, positsioonide, punkrite, kaevikute, tankitõrjekraavide ning mitmesuguste
mittelõhkevate tõkete rajamist pioneeritehnika toetusel ning käsitööriistadega. Mittelõhkevate tõkete
ala peab võimaldama rajada traat-, puit- ja muid mittelõhkevaid tõkkeid. Alal peab olema tee,
võimalusel ka ristmik. Õppekoht ei vaja ilmtingimata väljaehitamist.

4.3.1 ABK varustuse3 kontrollimise koht
Gaasimaskide kontrollimise hoone kujutab kerge konstruktsiooniga puit- või kiviehitist ligikaudsete
mõõtmetega 6 x 6 m. Hoones kasutatakse gaasimaskide kontrollimiseks kloorpikriini4 ja pisargaasi.
Gaasimaskide kontrollimise hoone peab olema hästi tuulutatav. Hoone peab olema vähemalt 100 m
kaugusel alaliselt kasutatavatest hoonetest.

Joonis 4. Pioneeriõppeala

3
4

Aatomi-, bioloogilise- ja keemiarelva kaitsevarustus
Kloorpikriin on ärritust tekitav ja silmi vett jooksma panev gaasiline aine
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4.4 Ala nr 4 - lõhkamispaik
Ala, kus teostatakse mitmesugustest materjalidest elementide lõhkamist. Ala peab võimaldama
erinevatest materjalidest (puit, metall, raudbetoon jms) konstruktsioonielementide lõhkamisi. Ala
suurusega 50 x 50 m on lage (100% lage ala) (joonis 5) ning see ümbritsetakse pinnasest vallidega –
kildude püüdmiseks, lõhketöödel tekkiva õhulööklaine ja müra vähendamiseks.
Alale tuleb rajada raudbetoonist või muust materjalist varjend, kuhu on võimalik varjuda, et juhtida
blokkidest süsteemi. Blokkidest süsteem peab olema selline, mis võimaldab tõmmata sõidukit
(maketti) miiniväljale. Demineerimisharjutused ja demineerimistööd korraldatakse sihtmärgialal (UXO
alal). Alale peab olema rajatud tee, mis võimaldaks lõhatavate konstruktsioonielementide vedu aasta
ringi. Lõhkamisplatsist u 200 m kaugusele tuleb rajada varjend (punker), soovitavalt vaatluse
võimalusega. Varjend vähendaks isikkoosseisu ohutusse kaugusse liikumise aega ning võimaldaks
jälgida lõhkamispaigal toimuvat. Seega peab lõhkamispaiga ja punkri vaheline ala (u 20 m laiuselt)
olema lage.
Lõhkamispaika ümbritseb lõhkamiste ajal kuni 500 m läbimõõduga ohuala. Selline ohuala ja
planeering on arvestusega, et ilma kaitsemeetmeteta lõhkeaine kogus ei ületa 10 kg trotüüli.
Lõhkamispaigal on tähistatud neli nurka, mille piiridest alal toimuv tegevus ei välju. Ala piiridest
väljub vaid ohuala, mis aga ei välju harjutusvälja piiridest.
Alale viib olemasolev tee, mis vajab rekonstrueerimist.

Joonis 5. Lõhkamispaik koos ohualaga
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4.5 Ala nr 5 - käsigranaadi viskekoht
Käsigranaadi viskamiseks. Ala võimaldab visata kaitse- ja ründegranaati.
Alale rajatakse vastavalt nõuetele viske- ja ootekoht ning sihtmärgiala. Käsigranaadi viskekohta
ümbritseb 300 m läbimõõduga ohuala. Käsigranaadi viskekoht peab olema tähistatud ja kontrollitav
nii, et käsigranaadi viskamise ajal oleks välistatud kõrvaliste isikute juhuslik sattumine ohualasse.
Käsigranaadi ohuala piir võib kattuda harjutusvälja piiriga, kuid ei tohi seda ületada. Ala suurus 50 x
50 m, lage ala (100% lage ala) (joonis 6).
Alale juurdepääsuks rajatakse tee lõhkamispaika viivalt teelt.

Joonis 6. Käsigranaadi viskekoht koos ohualaga

4.6 Ala nr 6 - liikuvtehnika õppeala
Liikuvtehnika õppeala võimaldab õppida ja harjutada soomukite ja muu tehnikaga sõitmist erinevatel
maastikuelementidel. Võimalik on harjutada praktilist vintsi kasutamist, sõitu erinevates
maastikutingimustes ja evakueerida mittekorras sõidukit. Liikuvtehnika õppeala (koos
teeninduskeskuse alaga ca 60 ha suurune ala) koosneb õpperajast, mis on kuni 10 km pikk ning
sisaldab erinevaid õppeelemente. Tuleb rajada teedevõrk, tõkkekraav ja veetõke, mis vastavad
väljaõppevajadustele ning keskkonnanõuetele (joonis 7). Liikuvtehnika õpperada rajatakse samale
alale teeninduskeskusega.
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Joonis 7. Liikuvtehnika õppeala

4.7 Ala nr 7 - tankitõrjegranaadiheitja laskeväli
Tankitõrjegranaadiheitja laskeharjutuste läbiviimiseks. Laskeväli võimaldab laskmist seisvate ja
liikuvate sihtmärkide pihta (ala 100% lage). Alale vaja rajada juurdepääsutee(d).
Laskeväljale rajatakse statsionaarsed tulepositsioonid. Sihtmärke võib paigutada kogu ala piiresse.
Metsakahjustuste vähendamiseks ja mittetabanud granaatide leidmiseks rajatakse laskevälja taha vall.
Laskeväljal määratakse laskmise põhisuund, mis jääb kirdest edelasse.
Looduses tähistatakse laskevälja neli nurka, mille piiridest alal toimuv tegevus ei välju. Ala piiridest
jääb välja vaid ohuala, mis ei välju harjutusvälja piiridest.
Laskevälja suurus on 100 x 400 m (ca 4 ha suurune ala) lage ala (100% lage ala), kus ei tohi olla puid,
kive ega kände (joonis 8).
Laskeväljale on vaja rajada juurdepääsutee. Laskeväljal peab olema võimalik liikuda jalgsi ja
maastikuhooldusmasinatega.
Ohuala on planeeritud järgmiste andmete järgi:
• kasutatava laskemoona tüüp 84 mm Carl-Gustav;
• laskesektori maapind ja märklaua materjal pehme;
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•
•
•
•

tõstenurk on alla 01-50 laskjalt märklauale ning märklaua taga olev maastik on vähendatud
ohualaga;
märklaua tüübiks on liikuvad märklauad, mille tulekoonus on 00-90;
tulepositsiooni tüüp on paigalt laskmine;
ohutu kaugus 2540 m.

Joonis 8. Tankitõrjegranaadiheitja laskeväli koos ohualaga

4.8 Ala nr 8 - teeninduskeskuse ala
Harjutusvälja teeninduskeskus kujutab endast hoonestust, kus asuvad haldus- ja valvehooned ning
varustuse hoidmise ja hoolduse hooned (osalise kõrghaljastusega) (joonis 9). Jäätmete kogumine
korraldatakse harjutuste toimumise kohas või teeninduskeskuses. Teeninduskeskuses on ette nähtud
alaline valve (mehitatud või elektrooniline valve).
Alale rajatakse:
• majutusala, mis sisaldab hoonestust kaadrikaitseväelaste haldus-, töö-, majutus- ja
valveruumideks. Lisaks rajatakse hoonestus varustuse hoidmiseks ja hooldamiseks;
• köök-söökla, väliköögi baasil kombineeritav kergkonstruktsioonist ehitis kuni 1000 inimese
vahetustega toitlustamiseks;
• parkimisala kuni 20 veoauto parkimiseks;
• degaseerimisplats, kus toimub lahingutehnika ja isikkoosseisu degaseerimisalane väljaõpe.
Degaseerimisalases väljaõppes kasutatakse inertseid, keskkonnale ohtu mittekujutavaid aineid.
Kuna on oht, et lahingutehnika degaseerimisel võib tehnika eraldada õlijääke, on vajalik
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asfalteeritud või betoneeritud platsi olemasolu. Plats peab olema piiratud ringkraaviga (pesuvee
ära juhtimiseks) ning varustatud vee ja elektriga. Samas on võimalik platsi kasutada ka
transpordi pesemiseks.
Rajama peab puurkaevu (vee tarbimine alla 5 m³ ööpäevas), veetrassid, kanalisatsiooni ja
kogumiskaevu, kuhu juhitakse ka teeninduskeskusest tulev reovesi.

Joonis 9. Teeninduskeskuse ala

4.9 Ala nr 9 - üksikvõitleja ja patrulli laskeväli
Kuni lahingupaari käsitulirelvadega lahinglaskmiste läbiviimiseks.
Laskeväljale ehitatakse erinevad rajatised (aed, kivimüür, aken, mürsukraater, mägi jms) ning
paigaldatakse liikuv sihtmärgisüsteem.
Laskeväljale määratakse laskmise põhisuund, mis jääb kirdest loodesse. Looduses tähistatakse
laskevälja neli nurka, mille piiridest alal toimuv tegevus ei välju. Tulepositsioonid võivad paikneda
kuni 300 m jooneni ja sihtmärgid kogu ala piires. Ala piiridest jääb välja vaid ohuala, mis ei välju
harjutusvälja piiridest.
Laskevälja suurus on 200 x 400 m (ca 8 ha suurune ala, mis on u 70% lage, ülejäänud täiusega 0,4),
kogu alal vajalik raadamine ning maastiku kujundamine (joonis 10).
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Ohuala on planeeritud järgmiste andmete järgi:
• kasutatava laskemoona tüüp 7,62 mm harilik padrun;
• laskesektori maapind ja märklaua materjal pehme;
• tõstenurk on alla 01-50 laskjalt märklauale ning märklaua taga olev maastik on vähendatud
ohualaga;
• märklaua tüübiks on paigalseisvad ja liikuvad märklauad, mille tulekoonus on 00-90;
• tulepositsiooni tüüp paigalt laskmine;
• ohutu kaugus 2900 m.

Joonis 10. Üksikvõitleja ja patrulli laskeväli koos ohualaga

4.10 Teised väljaõppevajadused
Lisaks eespool loetletud tegevustele, mis nõuavad ohuala (ohualade suurused on kehtestatud Kaitseväe
juhataja kinnitatud ohutuseeskirjadega), on Kaitseväe väljaõppes tegevusi, mis ei vaja ohuala. Nende
tegevuste tarbeks rajatakse konkreetselt selleks tegevuseks ettenähtud väljaõppeehitised. Allpool
olevas loetelus märgitud tegevused viiakse läbi väljaspool ohualasid ehk planeeritava harjutusvälja
äärealadel (harjutusväljal lubatavaid ja keelatud tegevusi reguleerib harjutusvälja kasutuseeskiri).
Käesoleva dokumendiga ei sätestata täpseid asukohti kaardil. Samas on selge, et kõik positsioonid ei
mahu täiel määral harjutusväljale ja neid tuleb otsida ka väljastpoolt harjutusvälja piire.
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4.10.1

Üleelamisala

Üleelamisala on ala, millel toimuv tegevus ei kahjusta keskkonda. Õppekoht ei vaja väljaehitamist.
Vajalik on tiheda metsa ja võimalusel loodusliku veevõtukoha olemasolu.

4.10.2

Taktikaõppuste ala

Taktikaõppuste ala on ala, kus on võimalik läbi viia taktikalisi liikumisi. Taktikaõppustel ei kasutata
lahingumoona. Kasutatakse imitatsioonivahendeid – paukpadruneid ja lõhkepakette, suitsugranaate ja
-küünlaid, valgustus- ja signaalrakette. Õppuseid korraldatakse tervel harjutusväljal. Taktikaõppuseid
ei viida läbi aladel, mis on looduslikult tundlikud.

4.10.3

Välimajutusala

Välimajutusala on mõeldud telkimiseks kuni 1000 inimesele. Alal peab olema kuivem pinnas ning ala
ei tohiks olla otsese päikesepaiste ja tuulte mõjutada. Ala võiks pakkuda ka varju õhust vaatluse eest,
s.o olla metsaga kaetud. Ala jääb looduslikuks. Alad valitakse väljaspool ohualasid või kui laskmisi ei
toimu, siis kogu harjutusvälja piires. Välimajutusalasid vahetatakse, et vältida üleliigset tallamist ning
võimaldada aladel taastuda (pinnase ja taimkatte kahjustused).
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5

INFRASTRUKTUUR

5.1 Teedevõrk
Kikepera harjutusväljale on 3 peamist juurdepääsu:
• Paikuse-Tammuru kõrvalmaantee (nr 19277) – loode suunast
• Surju-Saunametsa kõrvalmaantee (nr 19344) – edela suunast
• Lodja-Saunametsa kõrvalmaantee (nr 19310) – lõuna suunast
Lisaks on juurdepääsud põhja suunal Põlendmaalt Taali-Põlendmaa-Seljametsa kõrvalmaanteelt ja ida
suunal Kanakülast Viljandi-Kilingi-Nõmme põhimaanteelt.
Kikepera harjutusvälja ümbritsevad läänest, lõunast ja põhjast olemasolevad teed. Idapiirile on vajalik
olemasolev metsaveotee muuta kruusakattega teeks. Selline lahendus võimaldab optimaalseimat
juurdepääsu kõigile harjutusvälja väljaõppeehitistele. Harjutusvälja ümbritsevad teed on alati liikluseks
avatud, kuna need asuvad ohualadest väljaspool, välja arvatud harjutusvälja läbiv põhjapoolne tee, mis
jääb harjutusvälja alasse (ohualasse). Nimetatud tee mõlemad otsad suletakse ohtliku tegevuse ajaks
tõkkepuuga. Muul ajal on tee vabalt läbitav.
Nii üksikute väljaõppeehitiste kui ka harjutusvälja toimimiseks tervikuna on vajalik teede olemasolu.
Teede paiknemist harjutusväljal ja selle ümber iseloomustab arendusprogrammi kaart. Teede rajamise
vajadus otsustakse konkreetse väljaõppeehitise detailsema projekteerimise ja rajamise käigus.

Joonis 11. Kikepera harjutusvälja teed ja veevõtukohad
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Teed peavad olema kasutatavad kõigil aastaaegadel. Teedevõrk kujundatakse selliselt, et kõik
potentsiaalselt tuleohtlikud alad ja veevõtukohad on päästeteenistuse tuletõrjetehnikale ligipääsetavad.
Teedevõrgu planeerimisel arvestatakse olemasolevaid teid ja sihte. Planeeritavad ja vanad teed
ühendatakse ühtseks teedevõrguks. Teedevõrk peab tagama ligipääsu päästetöödeks, väljaõppeks ning
evakuatsiooniks kõigile harjutusvälja osadele ja sõidul ümber harjutusvälja (piiritähistuse kontroll ja
hooldus).
Autokolonnide peatumiseks ja tehnika hoidmiseks rajatakse teeninduskeskuse alale tehnikahoiu plats.
Teiste väljaõppeehitiste juures toimub autode parkimine olemasolevate või rajatavate teede laiendustel.

5.2 Ehitised
Teeninduskeskuse territooriumile rajatakse järgmised hooned järgmiste funktsioonidega:
• administratiiv - valve, tööruumid
• majutus
• majandus - varustus, ladu
• toitlustus - köök, söökla
• jäätmete kogumiskoht
Hoonete ja tehnilise infrastruktuuri ehitamiseks koostatakse ehitusprojektid.
Pioneerialale rajatakse gaasimaskide kontrollimise hoone.

5.3 Rajatised
Üleliigse pinnavee äravoolu tagamiseks tuleb rajada kuivenduskraavid ja truubid, mille asukoht, arv
ning läbimõõt määratakse projekteerimistööde käigus.
Vaatluste teostamiseks harjutusväljal on vaja rajada kuni 3 vaatetorni orienteeruva kõrgusega 20 m.
Vaatetornid peavad tagama nähtavuse kõikidele väljaõppeehitistele ja nende ohualadele. Vaatetorni
kasutatakse lisajulgestuse paigutamiseks, metsa tulekahjude ennetamiseks ja kaudtule juhtimisel.
Vaatetornide asukohad määratakse pärast väljaõppeehitiste valmimist. Tornide täpne kõrgus ja
materjal pannakse paika eraldi lähteülesandega.
Teed välispiirilt harjutusväljale tõkestatakse statsionaarsete tõkkepuudega. Tõkkepuud on suletud
ohtliku tegevuse ajal. Muul ajal on tõkkepuud avatud. Teede juures on lipumastid, kuhu harjutuste
ajaks heisatakse punased signaallipud. Harjutusvälja peamiste juurdepääsuteede (vt ülal) äärde
paigaldatakse infotahvlid harjutusvälja kaardi ja harjutuste graafikuga, mida uuendatakse pidevalt.

5.4 Elektrivarustus
Alal puudub elektrivarustus. Vajalik on elektrivarustuse tagamine teeninduskeskuse alal.
Lähim liitumispunkt teeninduskeskuse territooriumile on 3 km kaugusel asuv Martini alajaam
(Tammuru küla) või 2,3 km kaugusel olev Mudaoja alajaam (Kikepera küla).
Elektrivarustus on võimalik luua ka autonoomsena, kasutades elektrigeneraatoreid.
Elektrivarustuse lahendus selgub vajaduste ja võimaluste täpsustamisel.
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5.5 Veevarustus ja kanalisatsioon
Alal puudub joogiveevarustus ja reovee kogumissüsteem.
Vajalik on joogivee varustuse tagamine teeninduskeskuse alal. Vajalik on puurkaevu rajamine ja
kohaliku veevõrgu rajamine (vee tarbimine alla 5 m³ ööpäevas).
Teeninduskeskuse alal rajatakse reovee kanalisatsioon koos kogumiskaevuga.
Kõvakattega kaetud degaseerimise (survepesuga puhastamine) väljaku (15 x 15 m) pesu- ja vihmavee
kogumiseks rajatakse ringkraav. Kraavi vesi juhitakse läbi õli- ja mudapüüduriga puhastusseadme
looduslikku eelvoolu (Kabli oja).

5.6 Jäätmekäitlus
Harjutusväljal tekkinud jäätmete kogumine toimub teeninduskeskuse alal. Olmejäätmete kogumine ja
vedamine toimub vastavalt Surju vallavalitsuse kehtestatud korrale.
Peale olmejäätmete kogutakse harjutusväljal ka militaarjäätmeid, milleks on laskemoona hülsid ja
pakendid. Need kogutakse teeninduskeskuses paiknevatesse kogumiskastidesse. Kogutud jäätmed
utiliseeritakse perioodiliselt vastavalt vajadusele.

5.7 Tuleohutus
Teeninduskeskuse ala lähistele, samuti erinevatesse kohtadesse harjutusvälja alal rajatakse tuletõrje
veevõtukohad (tiigid) või kasutatakse looduslikke veevõtukohti harjutusvälja ümber (ojad) (vt joonis
11). Suurema tuleohuga on kaudtulerelvade sihtmärgiala ja Lutsu laskeväli.
Vältimaks kaudtulerelvade sihtmärgiala ja laskeväljadel võsa ja kulu teket, mis võivad laskmiste
käigus süttida, tuleb koostöös Päästeametiga iga aasta pärast lume sulamist korraldada kontrollitud
põletamised. Tuleohtu ja tulekahju levikut aitavad ära hoida tuleohtlikemate väljaõppeehitiste ümber
(ja ka ehitiste siseselt) rajatud tuletõkkeribad (laius ca 15 m, 100% lage ala).
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6

KESKKONNAKAITSE

6.1 Keskkonnatingimused
Valdavat osa Kikepera harjutusväljast katab mets, mis on kuivendatud. Samuti on osaliselt
metsastunud lõunaossa jäävad vanad talukohad, kus leidub ka rohumaid. Harjutusväljal leidub ka
lageraielanke, seetõttu metsadel tervikuna suurt looduskaitseväärtust pole. Siiski jääb alale ka Naturaväärtusega elupaiku nagu kase-kuuse segamets, soovikukaasik ja jänesekapsa-mustika kuusik.
Harjutusväljal asub Lutsu raba.
KSH aruande kohaselt jäävad Kikepera harjutusväljale II ja III kaitsekategooriasse kuuluvate taimede
kasvupaigad ning II ja III kategooria loomade elupaigad. Kaitstavatest taimeliikidest kasvab
harjutusväljal sagristarn (Carex irrigua), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), laialehine
neiuvaip (Epipactis helleborine), suur käopõll (Listere ovata), künnapuu (Ulmus laevis) ja lodukannike
(Viola uliginosa). Lisaks jäävad ala idaossa kolm väiksemat vääriselupaika, mille kogupindala on
3,3 ha. Harjutusväljal asub II kaitsekategooria metsise (Tetrao urogallus) mänguala ning teada on
järgmiste III kaitsekategooria linnuliikide territooriumid nagu laanepüü (Bonasa bonasia), teder
(Tetrao tetrix), herilaseviu (Pernis apivorus), hiireviu (Buteo buteo), händkakk (Strix uralensis),
musträhn (Dryocopus martius), hoburästas (Turdus viscivorus) ja väike-kärbsenäppi (Ficedula parva).
Harjutusvälja loodepiir külgneb Kabli ojaga, millele on kehtestatud looduskaitseseaduse § 37 alusel
100 m kalda piiranguvöönd (valgala suurus üle 25 km2 ). Ala keskossa jääb põhja–lõuna-suunaline
Lambaküla oja, mille kalda piiranguvöönd on 50 m (valgala suurus alla 25 km2).

Joonis 12. Kikepera harjutusvälja ümbritsevad loodusväärtused ja kaitsealused liigid
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Kikepera harjutusvälja keskkonnakaitse korraldamise aluseks on keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruanne, mis kiideti heaks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 27.01.2012
kirjaga nr PV 6-8/11/1001-10. KSH aruandes on põhjalikult kirjeldatud harjutusvälja
keskkonnatingimusi (kliima, geoloogia, hüdrogeoloogia, taimestik, loomastik, kaitstavad
loodusobjektid, rohevõrgustik), hinnatud harjutusvälja arendamise ja kasutamisega seotud mõjusid
ning määratud leevendavad meetmed ja seirevajadus. KSH aruanne on kohustuslik alusdokument
harjutusvälja arendamiseks (projekteerimine, ehitamine) ning kasutamiseks (kasutustingimused,
eeskirjad, seire). Järgnevalt on kirjeldatud peamised leevendavad meetmed ja piirangud (KSH ptk 6.2):

6.2 Leevendavad meetmed
Kikepera harjutusvälja arendamisega kaasneb erinevate mõjukomponentide lõikes mõningane
negatiivne mõju piirkonna inim- ja looduskeskkonnale. Alljärgnevalt on loetletud oluliste negatiivsete
mõjude leevendamiseks ettenähtud meetmed peamiste mõjukomponentide ja teemade kaupa:
Pinnas ja veestik
• Metsas on settebasseinid soovitav rajada metsakuivenduskraavidele enne nende eesvoolu
kraavidesse suubumist, et ei toimuks sette sissekannet eesvoolukraavidesse ning sealt edasi
jõgedesse/ järvedesse.
• Settebasseinidele peab olema tagatud juurdepääs nende korduvaks puhastamiseks, samuti tuleb
tagada olukord, kus sette eemaldamisel settetiigist ei kanduks sete allavoolu.
• Reostusohu vähendamiseks on soovitav paigaldada sihtmärgid veekogudest (sh ala läbivatest
kraavidest) võimalikult kaugele.
• Reostuse vältimiseks on soovitav korraldada laskekohtade juures padrunikestade kogumine.
• Laskeväljadele tuleks kaaluda võimalust kuulide püüdmiseks rajada otsavallid (alad 7 ja 9).
Laskemoona kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks tuleb laskevälja
laskealadel, sihtmärgialadel ja tulepositsioonidel:
• korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade, hülsside, pakendite jmt kogumine;
• korraldada laskemoona jääkide sobiv käitlemine;
• kasutada võimalusel pliivaba laskemoona.
Mets ja taimestik
• Ökoloogilise väärtuse säilitamiseks on korralise metsamajandamise käigus oluline alles jätta
vanemaid puid ja kujundada erivanuseline kooslus.
• Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus tulekahju riskide vähendamise süsteem.
• Metsa kahjustuse vältimiseks ohualas tuleb laskeväljade aladel (alad 7 ja 9) rajada ohutusvallid
laskesuunas (st tagavallid) kuulide püüdmiseks ning lõhkamispaigas lõhketöödel tekkiva
õhulööklaine ja müra kahjuliku mõju vähendamiseks ja kildude püüdmiseks.
• Harjutusvälja kirdepiiril leiduvad künnapuud tuleb metsa raadamise ja harvendamise käigus
kindlasti säilitada.
• Laialehise neiuvaiba ja vööthuul-sõrmkäpa populatsiooni säilimiseks tuleb liigi kasvukohas mets
säilitada ning jätta raiest puutumata.
• Väljaõppeks vajalikku arendustegevusest puutumatuna jäävat metsaala tuleb majandada
püsimetsana (väljaraiutud või väljalangenud puude pidev asendumine või asendamine uutega).
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Alal ei tohi teha uuendusraiet, välja arvatud aegjärkne raie tingimusel, et viimane raiejärk jääb
tegemata5.
Linnud
• Metsise, tedre, must-toonekure ja teiste kaitsealuste liikide häirimiseks ei tohi üldjuhul
harjutusvälja kasutada suurõppuste läbiviimiseks ja teha suuremahulisi ehitustöid 15. märtsist 30.
juunini. Antud perioodil peab harjutusvälja kasutusintensiivsus olema minimaalne6.
• Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini ei tohi harjutusvälja alal kasutada miinipildujaid,
tankitõrjerelvi ega korraldada korralisi lõhkamisi. Tulirelvade kasutamine piirdub käsitulirelvade
kasutamisega (sh võib kasutada käsigranaate) üksnes Lutsu laskeväljal (ala 2) kell 11-17 (talveaeg)
ja 12-18 (suveaeg).
• Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini tuleks harjutusväljal vähendada mürarohkete tegevuste
hulka. Samuti tuleks sel perioodil harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema
osalejate arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade jooksul kui hetkel kavandatav
kasutuskoormus ette näeb7.
• Harjutusväljal ei tohi teostada raieid ja kasutada helikopterit 1. veebruarist kuni 31. märtsini8.
• Metsise elupaigas tuleb järgida liigi püsielupaikade kaitsekorraldust st metsise elupaigas ei tohi
õppusi korraldada 1. veebruarist 31. augustini ning mängualal metsise mängualal on keelatud
inimeste liikumine 1. veebruarist 30. juunini.
• Metsise elupaigas on raiete läbiviimine keelatud.
• Väljaõppeks vajalikust arendustegevusest puutumata jäävat metsaala tuleb majandada püsimetsana
(väljaraiutud või väljalangenud puude pidev asendumine või asendamine uutega).
• Looduskaitse seisukohalt oluliste liikide pesitsus- ja toitumisalade säilimiseks tuleb taastada Lutsu
raba looduslik veerežiim, likvideerides selleks raba ümbritsevat kraavivõrk.
Müra ja õhusaaste
• Veokite kolonnid on soovitatav jaotada väiksemateks gruppideks, et vähendada transpordiga
kaasneva müra ja õhusaaste (sh tolm) teket.
• Müra ühe üldise leevendusmeetmetena on soovitav säilitada kõrghaljastust võimalikult
maksimaalsel määral. Tihe metsastatud ala võib anda vähemalt 3 dB müratasemete vähenemise
efekti.
• Lutsu laskeväljalt tulenev müra on allapoole lubatud normtasemeid sel juhul, kui kasutatavad
relvad viia Orikuaru talu poolselt küljelt võimalikult eemale. Koos kõrghaljastuse mõjuga on sel
juhul müratasemed normide piires. Lutsu laskeväljal ei ole soovitav kasutada tankitõrjerelvi, kuna
nende poolt tekitatavad müratasemed on Orikuaru talu juures kõrged.
• Müra modelleerimine teostati ka väiksemate lõhkeaine kogustele: TNT 5 kg ja ammoniit 1,2 kg.
Tulemused näitasid, et lubatud müratasemeid ületatakse Orikuaru talu juures ka erinevate koguste
puhul, mistõttu on soovitav kaaluda lõhkamispaiga asukoha muutmist või müra leviku
tõkestamiseks kasutada müravalle, mis peavad asuma võimalikult müraallika lähedal.
• Mürauuringus teostati müra modelleerimine lõhkamisalale erinevate lõhkeaine koguste juures
ümbritsetuna müravalliga, mille kõrgus on 5 meetrit. Modelleerimise tulemusena selgus, et TNT
10 kg ja lõhkamisala ümbritseva müravalli rajamise korral vähenevad müratasemed Orikuaru talu
juures 3 dB, kuid müratasemed jäävad üle lubatud normtasemeid kuni 7 dB. Mudaoja talu hoovil
vähenesid müratasemed kuni 105 dB-ni. TNT 5 kg ja lõhkamisala ümbritseva valli rajamise korral
on Orikuaru talu juures maksimaalsed müratasemed kuni 103 dB. Ammoniidi 1,2 kg lõhkamiste ja
5

Punkt lisatud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 04.04.2012 kirja nr PV 6-8/11/1001-13 alusel.
Punkt muudetud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 04.04.2012 kirja nr PV 6-8/11/1001-13 alusel.
7
Punkt muudetud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 04.04.2012 kirja nr PV 6-8/11/1001-13 alusel.
8
Punkt muudetud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 04.04.2012 kirja nr PV 6-8/11/1001-13 alusel.
6
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müravalli rajamise korral on Orikuaru talu hoovil 98 dB müratasemed. Lõhkamisala ümbritseva
müravalli, kõrghaljastuse säilimise ja lõhkeaine koguste vähendamisega on võimalik vähendada
müratasemed Orikuaru talu hoovil normtasemete piiresse ilma lõhkamisala asukohta muutmata.
Sotsiaalne keskkond
• Harjutusväljal tegutsemise ajal on vajalik koostöö jahiseltsiga, tagamaks hea teavitamine
harjutusväljal toimuvast tegevusest ning leidmaks vajadusel kompromisse jahiseltsi ning
harjutusvälja kasutajate huvide vahel.
• Teehoolduskulude suurenemisel on vajalik kokkulepete saavutamine harjutusvälja valdaja ning
kohaliku omavalitsuse vahel suurenenud kulude katmise osas.
• Mitte lubada müraemissiooniga harjutustegevust öisel ajal, mil see võib tuua kaasa suuremaid
terviseriske.
• Häirivuse minimeerimiseks tagada elanike võimalikult hea ja detailne teavitamine
harjutustegevusest ning kinnipidamine koostatud harjutuste plaanist. Suurem kursis olemine
tegevusega võimaldab inimestel oma tegevusi vastavalt mürahäiringutele kohaldada ja müra
põhjustajast teadlik olemine vähendab ebakindlustunnet ning häiritust.

6.3 Seire
Harjutusväljal tuleb korraldada keskkonnaseire (KSH ptk 6.3):
• Veestiku seire (pinna- ja põhjavesi)
• Taimestiku seire (vääriselupaigad, kaitstavad taimeliigid) ja tallamiskoormuse hindamine
• Linnustiku seire (metsis ja teder)
Kikepera harjutusvälja kohta koostatakse seirekava. Seire tulemustest lähtuvalt hinnatakse
leevendusmeetmete tulemuslikkust ning vajadusel korrigeeritakse harjutusvälja arendusprogrammi,
kasutuseeskirja ja seirekava (täpsustakse vajadusel seiratavate komponentide nimekirja ja seire
intervalli). Seirete tulemused avaldatakse kodulehel harjutusvali.mil.ee või www.kmin.ee/et/kikeperaharjutusvali. Seirekava koostamisse ja seire tulemustest lähtuvalt leevendusmeetmete tulemuslikkuse
hindamisse tuleb kaasata ka Keskkonnaamet.
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LISA 1. Kikepera harjutusvälja prognoositav kasutuskoormus aasta lõikes
Kasutuskoormus on hinnanguline ja prognoositav ning võib muutuda harjutusvälja aktiivsesse kasutusse võtmise järel.
Arvestatud on ainult Kaitseliidu ja Kaitseväe kasutusvajadusi. Teiste võimalike kasutajate (Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet, jahimehed) koormust arvestatud pole.
Nädal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Kokku

Kasutus,
päeva
nädalas
KL+KV

sh müraga
tegevused

7
7
7
7
7
7
7
7
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
7

6
6
6
6
6
6
6
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
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sh
miinipilduja
KL+KV

2
2
2

sh tankitõrje
granaadiheitja
KL+KV

KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL + Scouts
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL + Reservõpe
KL
KL
KL
KL
KL

2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
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Kasutajad

Max
osalejate
arv

100+100
100+100
100+100
100+100
100+100
100+100
100+100
100+100
100+100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
100
100
100

Kasutusintensiivsus

Märkused

Kui Scoutspataljon
kasutab harjutusvälja
lisandub 100 osalejat
Metsatööd on keelatud
perioodil 5-13 nädal

Käsitulirelvade
kasutamine lubatud ainult
Lutsu laskeväljal (suveajal
kl 12-18, talveajal kl 1117).
Ei tohi üldjuhul läbi viia
suurõppusi ja
suuremahulisi ehitustöid.
Metsatööd on keelatud
perioodil 5-13 nädal

Aastas on üks
reservõppekogunemine.
Reservõppekogunemise
kestus on kaks nädalat.
Õppekogunemised võivad
toimuda perioodil 31-44.
nädal. Muul ajal on
maksimaalne osalejate
arv 100+100.
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Kasutatud lühendid:
KL – Kaitseliit (kasutajad on Pärnumaa, Lääne, Sakala ja Saaremaa malev ning osaliselt ka Rapla malev)
KV – Kaitsevägi
Scouts – Kaitseväe Scoutspataljon
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