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KIKEPERA HARJUTUSVÄLJA MAAPARANDUSE EKSPERTIIS

1. Eksperdile esitatud ülesande püstitus:

1) anda hinnang vaadeldaval alal oleva kuivendussüsteemi praegusele seisundile ja
toimimisele (sh esitada alal elluviidud maaparandusprojektide põhilised parameetrid:
pindala, kraavide ja rajatud teedevõrgu pikkus, settebasseinid jne);
2) hinnata kavandatavast raadamisest tuleneda võivaid muutusi hüdroloogilistes
parameetrites (nt soostumise intensiivistumine, muutused äravoolu iseloomus);
3) selgitada, kas alade täiendav kuivendamine (olemasoleva süsteemi uuendamine) on
võimalik ja millised maaparanduslikud võtted on alal rakendatavad ja soovitatavad
saavutamaks soovitavaid tulemusi;
4) anda hinnang, mida toob kaasa täiendav kuivendamine eesvooludele;
5) hinnata, kui suurel alal loodavate/korrastavate maaparandusobjektide ümbruses
väljaspool väljaõpperajatiste piire võib toimuda maapinna kuivenemine ja millisel
määral;
6) anda soovitusi kavandatavate objektide (nt teeninduskeskus, välimajutus asukohale või
konfiguratsioonile, lähtudes maaparanduslike tööde vajalikkusest ja võimalikkusest;
7) anda soovitusi tuletõrjevee kogumissüsteemi üldisele paiknemisele hinnates sealhulgas
vajaliku kustutusvee kättesaadavust ka ekstreemelt kuivadel veevaestel perioodidel.
Taustamaterjalid:
-

Arendusprogramm – Kikepera harjutusvälja arendamise põhimõtted,

-

Kikepera harjutusvälja kavandatavate objektide kaart.
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2. Harjutusvälja ala kirjeldus
Harjutusväli on planeeritud rajada Pärnumaale Surju valda Kikepera külas Kabli oja
(Mudaoja) vasakkaldale jäävatele katastriüksustele.
Kikepera harjutusväli

75601:006:0115

-

Kikepera harjutusväli l

75601:006:0116

-

Lepa

75601:006:0105

-

Paju

75601:006:0106

-

Haavasaare

75601:006:0107

-

Lipsu

75601:006:0108

-

Lutsu Keldre Mäe

75601:006:0261

-

Lutsu Keldre Mäe

75601:006:0262

-

Veski

75601:006:0264

Harjutusvälja pindala on 846 ha ja sellele rajatakse sõjaliseks väljaõppeks vastav
infrastruktuur: laskeväljad, sihtmärgiala, teeninduslinnak, lõhkamispaik, käsigranaadi
viskekoht, soomusmasinate õpperada.
Harjutusväljaks valitud maa-ala on liigniiske metsaala, kus valitsevateks metsa
kasvukohatüüpideks olid rabastunud mustika ja mustika, mis iseloomustavad liigniiskeid
metsi.
Metsakuivendusega on haaratud ligi 70% alast (maaparandussüsteemide registri andmetel),
millest läänepoolsel osal on süstemaatiline metsakuivendus ning ülejäänud alal erinevatel
aegadel rajatud üksikud kraavid. Kuivendussüsteemide eesvooludeks on põhiliselt Kabi oja ja
vaid Mätliku tee kraavide ja üksikute idaosas olevate kraavide veed juhitakse Lambaküla ja
Valdimurru ojja. Kabli oja valgala Ilvese tee silla juures on 32,6 km2.

3. Harjutusvälja maa-alale rajatud maaparandusrajatised
Ekspertarvamuse koostamise käigus tutvus ekspert piirkonna kohta koostatud
kuivendusprojektidega ja hindas 19. mail ja 14. juunil ehitiste tehnilist olukorda Kikeperas.
Riigimetsa Majandamise Keskuse arhiivis, mis asub Sagadis, oli võimalik tutvuda maa-ala
kuivendamiseks koostatud järgmiste projektidega:
Kilingi-Nõmme MM Kilingi MK metsakuivendusprojekt nr. 254 „Ilvese” 1972. Projekt
haarab kavandatava harjutusvälja läänepoolse osa ja moodustab välja pindalast ligi 50%.
Uurimistöödel tehtud pinnase sondeerimine põhjal lasuvad sellel maa-alal õhukese kuni 0,3
m turbakihi all 0,5 – 0,8 m tüsedusega saviliivad ja liivad, mis sügavamal lähevad üle
rähkseks või kruusaseks liivsaviks. Maa-ala üldine lang on Kabli oja poole, maapinna
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kõrgusarvud jäävad vahemikku 13,3 – 21,1 m. Samas projektis on ka Mudaoja (Soosalu) tee
tehniline lahendus. Metsakuivendusega kavandati rajada kokku ligi 21 km kuivendus- ,
piirde- ja teekraave, 3,4 km metsateed, 20 truupi ja 2 tuletõrjetiiki. Eelnimetatud
kuivendussüsteemid ehitati valmis 1976. aastal. Ilvese kuivendussüsteemil on kohati tehtud
uuendustöid, mis on olnud seotud raietööde parema korraldamisega.
Kilingi-Nõmme Kilingi mk metsakuivendusprojekt nr 254 „Mudaoja” 1972. Projekti
koostamiseks tehti uurimistööd 13 km lõigul, millest süvendamine nähti ette 11,7 kilomeetril.
Kabli oja (Mudaoja) lang on 0,3 – 5,7 0/00 ja kuivendusobjekti läheduses 0,7 – 5,7 0 /00, oja
põhi on väga kivine ja säng looklev. 16. juunil tehtud ülevaatuse põhjal on Kabli oja tehniline
seisukord üldiselt rahuldav, kuid ojast tuleksid eemaldada koprapaisud ja ojja langenud puud.
Vaskjõe kevadised kõrged veetasemed tingivad üleujutusi Kabli oja alamjooksul.
Kilingi-Nõmme NM Kilingi metskonna Kikepera metsaparandus 1984 (töö nr 0983831)
tööprojekt nr 579 haarab harjutusväljast idapoole jääva metsaala ja selle projektis on antud ka
harjutusväljale jääva Mätliku tee (pikkus 2,69 km) rekonstrueerimise tehniline lahendus.
Maaparandussüsteeme teenindava Ilvese tee rekonstrueerimise projekt (töö nr 10866),
mille tellijaks oli RMK, projekteerijaks Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS 2010.
Projektdokumentatsioon asus Pärnumaa metskonnas, ehitustöödega alustati 2011. a maikuus.
Ilvese tee algab Paikuse ja Surju valla piirilt Paikuse-Tammuru maantee T-19277 lõpust ja
kulgeb kuni Saunametsa-Paikuse vallateeni nr 7560012 Kikepera bussipeatuse lähedal.
Rekonstrueeritava tee pikkus on 10,48 km ja see piirneb 4,14 km ulatuses Kabli oja sillast
kuni katastriüksuse Lutsu Keldre Mäe läänepiirini (pikett nr 31+63 - 73+00) kavandatav
harjutusväljaga.
Rekonstrueerimistööde käigus raiutakse teekraavidelt võsa ja eemaldatakse sete, uuendatakse
truubid ning ehitatakse mahasõidud. Ebarahuldavas tehnilises seisukorras olnud teele
rajatakse geotekstiilile 30…40 cm paksune uus kate. Tee peab vastama RMK metsatee I järgu
seisundi nõuetele ja olema kasutatav aastaringselt. Metsatee katend peab vastama sõiduki
arvutuslikule teljekoormusele 100 kN [3].

4. Soovitused metsaparanduslike rajatiste uuendamiseks rekonstrueerimiseks
Praegustest metsaparanduslikest rajatistest on harjutusvälja teenindamisel kasutatavad:
rekonstrueeritav Ilvese tee (teeregistri nr 7560602), põhjaosas asuv Seljametsa - Paikuse
vallatee (nr 7560012), rekonstrueerimist vajavad Mudaoja tee (3,5 km) ja Mätliku tee (2,69
km), mis jääb harjutusvälja idapiirile. Kuivenduskraavid vajavad uuendamist kvartalites nr
72 – 76 kogu ulatuses ja kvartalites nr 78 – 79 osaliselt. Hinnanguliselt tuleb uuendada ja
rekonstrueerida ligi 17 km kraave, et luua eeldused kaugtulerelvade sihtmärgiala ja Kabli
laskevälja kasutamiseks ja hooldamiseks. Hiljutiehitatud plasttruubid tuleb paigaldada õigele
kõrgusele ja rajada settebasseinid. Tankitõrjegranaadiheitja ning üksikvõitleja ja patrulli
laskevälja kuivendamiseks tuleb rekonstrueerida ligi 3 km kraave. Põhiliseks eesvooluks olev
Kabli oja tuleks sillast kuni 2x150cm truubini puhastada ojja langenud puudest ja
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koprapaisudest.
ärajuhtimiseks.

Kokku tuleks uuendada ligi 20

km kraave ja rajada nõvad pinnavee

Kuivendussüsteeminde rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb arvestada rabastunud
aladel, ennekõike Lutsu rabas olemas-oleva hüdroloogilise režiimi säilitamisele. Selleks on
soovitav raba piirkonnast põhjapoole voolavate kraavide sulgemist või kraavidel vee
paisutamist ning Mätliku tee rajamiseks projekteerida teekuivenduskraav ainult idapoolsesse
tee serva.

5. Tuletõrjevee kogumissüsteemi kavandamisest
Esialgse hinnangu põhjal, mis põhineb 1971. aastal tehtud pinnase sondeerimisandmetel,
täituvad kavandatud tuletõrjetiigid kevadel ja sügisel veega ja sügavamal lasuvad
savipinnased peaks vältima vee filtreerumise põhjavette. Tiikide asukoha valimisel tuleb
eelnevalt teha geoloogilised uurimised ja kuivendussüsteemi uues lahenduses tuleks
tuletõrjetiikidesse juhtida võimalikult paljude kuivenduskraavide vesi. Tiikide väljavoolule
tuleks rajada truupregulaatorid, millega enne õppusi tõstetakse veetaset ja õppuste järel need
avatakse kuivendusvete normaalseks ärajuhtimiseks.
Tuletõrje-veevõtukohad tuleks ehitada Kabli ojale ja võimaluse korral paigaldada sillale ja
truubiotsakule paasid, millesse paigaldatavate puitkilpidega on võimalik õppuste ajaks tõsta
veetaset ojas. Veevõtukohtade projekteerimisel tuleb lähtuda standardist „Ehitiste tuleohutus.
Osa 6: Tuletõrje veevarustus EVS 812-6:2005“, mille kohaselt peab veevõtukohas olema
sügavus vähemalt 1,5 meetrit. Tuletõrjetiikide projekteerimisel saab kasutada brošüüris
„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised„ 2008 toodud tiikide, tuletõrje veevõtukaevu ja
teenindusplatsi tehnilisi lahendusi. Tuletõrjetiikide asukohad määratakse geoloogiliste
uurimistööde tulemuste, rekonstrueeritava kuivendussüsteemi tehnilise lahenduse ja
harjutusvälja tuleohutuse tingimuste põhjal.

6. Lageraie mõju äravoolule
Metsakuivenduse eesmärkideks on ligipääsu loomine liigniisketes puistutes ja puistute
juurdekasvu suurendamine parema mulla vee- ja õhurežiimiga. Kuivenduse efektiivsus oleneb
peamiselt metsa kasvukoha tüübist, mullastikust, metsa vanusest, täiusest, boniteedist,
soostumise põhjustest, kuivenduse intensiivsusest jm. Olenevalt kasvukoha tüübist võib
ulatuda juurdekasv kuni 5 tm/ha kohta aastas. Kuivendusnorm, st põhjavee tase maapinnast
on samuti sõltuv kasvukoha tüübist ja see on 20 – 50 cm, kraavide projekteerimisnormide
järgne vahekaugus 100 – 300 m, kuid enamasti rajatakse kraavid kvartalisihtidele ja
vahekaugus oluliselt suurem. Kuivendusele aitab kaasa ka metsa transpiratsioon
(taimaurumine),
uuringute
andmetel
transpireerib
keskmistes
mullastikuja
niiskustingimustes 30-aastane männik vegetatsiooni perioodi jooksul ligi 120 mm ja kaasik
ligi 250 mm veekihi [2]. Transpiratsioon võib olla nii suur, et kesksuvel on põhjavesi
sügavturbalises kõdusoometsas sügavamal kui kraavi põhi.
7

Kirjanduse andmed kuivenduse mõjust tingitud äravoolu muutumisele on vastukäivad, mis
ilmselt on tingitud vaadeldud sooalade suurest varieeruvusest, üldise arusaama järgi see
suureneb. Metsakuivenduse mõjul väheneb hüdroloogiline stabiilsus. Soomes tehtud
uuringute põhjal väidetakse, et suvised vooluhulgad võivad suureneda isegi 50%. Talvised
keskmised vooluhulgad võivad suureneda ligi 30%.
Äravoolu mõjutavad oluliselt raied. Põhjanaabrite uuringutes, mis haaras kogu valgala leiti, et
3 – 4 aastat peale lageraiet (56 – 58%) oli äravool valgalalt 15 -20% suurem raie-eelsest
äravoolust. Uuringute põhjal on leitud, et 10 m3 puidu eemaldamine suurendab äravoolu 8
mm.
Lageraie järel on täheldatud ka kevadise maksimaalse vooluhulga suurenemist 29 – 37% ja
suviste minimaalsete vooluhulkade vähenemist [4]. Eestis taolisi uuringuid tehtud ei ole ja
äravoolu suurenemist saab hinnata vaid hüdroloogiliste arvutuste põhjal vähendades valgala
metsasust. Meie arvutuse põhjal suurendab lageraie kevadist tippäravoolu moodulit qkev max 3%
26%.
Kabli ojal asuva raudbetoon silla profiilis on oja valgala 32,6 km2 ja sellest on metsadega
kaetud 26,9 km2. Tehes kontrollarvutuse, milles vähendasime metsade pindala 300 ha võrra
(lageraie), suurenes kevadine tippvooluhulk Qkev max3% 2,6% võrra ja selline muutus ei tohiks
korrastatud Kabli ojal tekitada märgatavat veetaseme tõusu.
Lageraie järel muutub maa-ala liigniiskeks ja algab soostumine, mis on liigniiskes keskkonnas
toimuv mullatekke protsess, milles orgaanilist ainet sisaldavad horisondid turvastuvad ja
mineraalsed horisondid gleistuvad, mõlemad vähendavad maa viljakust. Tasase reljeefiga
aladel, kus liigvee äravool on takistatud ja maapinna lähedal on vettpidav pinnasehorisont
hakkavad levima turbasamblad, mis on juuretud, kõdunemisele vastupidavad ning
vähenõudlikud, osa neist suudavad toituda vaid sademetest ja õhus leiduvast tolmust.
Turbasamblad loovad soode laienemiseks soodsad tingimused ja rabad tungivad neid
ümbritsevatele mineraalmaadele kiirusega kuni pool meetrit aasta.
Metsade majandamisel rajatakse lageraie järel soostumise vältimiseks vagukraave, mis on 0,4
– 0,5 m sügavused ja risti maapinna languga.
Peale raadamist on harjutusvälja kuivendamiseks mitmeid võimalusi, millest kallimaks on
drenaažkuivendus ja liigvee pumpamine eesvoolu (polderkuivendus), kulukas on ka maapinna
tõstmine juurdeveetava pinnasega. Odavamaks lahenduseks on olemasoleva
kuivendussüsteemi uuendamine, mille käigus puhastatakse kraavid võsast ja settest,
paigaldatakse õigele kõrgusele truubid ning pinnavee ärajuhtimiseks rajatakse voolunõvad
sügavusega 0,4 – 0,6 m, nõlvusega 1:5 – 1:10 ja põhja languga vähemalt 1%0. Taolised nõvad
ei takista masinate liikumist. Soovitav oleks lageraiealadel kännud freesida, kuna juurimise
järel on maa-ala raskestiläbitav.
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7. Harjutusväljal loodavate/ korrastatavate kuivendussüsteemide mõju
väljapoole harjutusvälja piire
Kuivenduse mõju ulatus sõltub maapinna reljeefist, pinnasest ja hüdrogeoloogilistest
tingimustest. Keskmistes pinnastes ei ulatu kuivenduse mõju üle 100 m.
Kikepera harutusvälja piiravad Kabli oja, Ilvese tee, Paikuse – Seljametsa vallatee ja Mätliku
tee ning nendest väljapoole kuivendussüsteemide uuendamise/rekonstrueerimise mõju ei ole
võimalik prognoosida, sest harjutusväljal põhiliselt korrastatakse olemasolevaid
kuivendussüsteeme uusi kraave rajatakse üksikutes lõikudes. Pinnavee ärajuhtimiseks
rajatakse nõvasid, mille sügavus on kuni 0,6 m ja nende kuivenduse mõju jääb kvartali
piiresse.

8. Kavandatud objektide asukoha valikust
Enam tekitab kahtlust teeninduskeskuse asukoht, mis asub harjutusvälja madalaimas osas ja
selle maa-ala kuivendamisega võib esineda raskusi kevadiste tippvooluhulkade puhul. Kabli
oja alamjooksul esineb kevadeti üleujutusi, mis on tingitud Vaskjõe ja Reiu jõe veetasemetest.
Vaskjõel ja Kabli ojal ei ole üleujutusi täpsemalt uuritud, ei ole mõõdetud vooluhulki ega
määratud veetasemeid ja nende ajalist kestvust, kuna tegemist on olnud loodusliku alaga.
Viimase kahe aasta suurvetega on kaasnenud raskesti prognoositavaid üleujutusi, mida on
esile kutsunud jääsulud kohtades, kus varem pole neid esinenud.
Kui rajatavate objektid ohualad ei võimalda teeninduskeskuse rajamist endise radari
piirkonda, kus maapind on kõrge ja seal on varem asunud taluhooned, tuleb kavandatud
teeninduskeskuses maapinda tõsta. Maapinna uued kõrgused selguvad geodeetilise uurimiste
ja täpsustavate hüdroloogiliste arvutuste põhjal.

9. Metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimisest esineva
keskkonnamõju piiramise võimalused
Mulla niiskusrežiim mõjutab lämmastiku- ja fosforiühendite reaktsiooni ja seotust
pinnaseosakestega ning nende kasutamist taimede poolt. Kui kuivendus ei toimi hästi, siis
taimede kasvuvõime halveneb, toitaineid ei seota, suureneb pindmise äravoolu osatähtsus, mis
lõppkokkuvõttes suurendab biogeenide väljakannet, jõgedesse ja järvedesse.
Kuivendussüsteemide vananemine tingib metsakuivendusobjektide aktiivsemat hooldamist.
Kraavide setetest puhastamisel kahjustub taimkate kraavi nõlvadel. Taimkatte hävinemisel
taimed enam ei tarbi mineraalseid aineid ja hakkab toimuma toitainete aktiivne
väljaleostumine. Allpool toome ära tabeli Soomes rekonstrueeritud metsakuivendusobjektilt
mõõdetud kahe esimese aasta biogeenide muutuste suurenemisest [5].
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Nimetus
Sete
Üldfosfor
Fosfaatfosfor
Üldlämmastik
Nitraatlämmastik
Ammooniumlämmastik NH3
Raud
Mangaani

Suurenemine
4x
2x
>2x
1,3x
4x
5x
1,7x
1,4x

Metsakraavide puhastamisel osa settest liigub eesvooludesse. Eriti hästi kanduvad allavoolu
liiva setted, mis võivad kilomeetrite pikkuselt katta voolusängide põhjad täites loodusliku
ilme võtnud eesvoolude lohud ja süvikud. Kergesti liikuvad liiva setted matavad enda alla
jõepõhja elustiku, mis võib viia paljude liikide väljasuremiseni. Looduslikel veejuhtmetel on
võime paigutada setteid ümber nii, et need ladestuvad suurvee ajal luhtadele, siis kraavides ei
tõuse vesi üle kallaste. Setted uhutakse jõgedesse ja järvedesse või ladestuvad tiheda
taimestikuga kaldaservadele. Toitainerikka kihi paksenedes hakkab suurtaimestik vohama.
Selle tulemusena kasvavad kraavid kinni ja orgaanilised setted hakkavad lagunema tekitades
omakorda boigeenide väljaleostumise.
Rekonstrueeritavatel objektidel 2-3 aasta möödudes biogeenide leostumine lakkab, sest
kraavidele on kasvanud uus taimkate ja soodne kuivendusrežiim soodustab metsa kasvamist,
mis omakorda seob toitaineid ja biogeenide väljakanne väheneb.
Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu
risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde
tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:


mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;



veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis
võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami
voolamine jne.);



kaevetöödel veekogudes tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või selle kiire
taastumisvõime, selleks säilitada hädapärast mahavõetavate puude kännud ja juurestik,
seda eriti puhverribal;



voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada
voolusängist ja puhverribalt;



veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale või geotekstiile,
mis võimaldavad kalda haljastamist;



ujuvseadmete kasutamisel veekogude puhastamiseks vältida muda tagasivoolu
veekogusse;

10



kraavide puhastamisel turbamudast, kui see kraav suubub kaitserežiimiga veekogusse,
tuleb hõljumi kinnipüüdmiseks rajada kraavile enne settebassein;



maaparandustööde mõjul looduskeskkonnas toimunud muudatused ei tohi põhjustada
vee keemilise koostise halvenemist üle kahe korra võrreldes fooniks oleva eesvoolu
tasemega. (Keskkonnaministeerium 15.02.99 Nr.12 jõust.05.03.99)

Tuleks vältida juba loodusliku ilmet võtnud eesvoolukraavide puhastamist, kui see just ei
takista vee äravoolu juba enne korrastustööde algust.
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 juurdepääs nende korduvaks puhastamiseks, tuleb tagada et
sette eemaldamisel settetiigist sete ei kanduks allavoolu.
Settebasseinis sõltub tulemus viibeajast. Mida suurem see on - seda peenem fraktsioon settib.
Üldiselt arvestatakse settebasseinid liivaosakeste setitamiseks[6]. Peened saviosakesed
settivad vaid siis, kui moodustavad suuremamõõtmelised tükid.
Settebasseini efekt on suurem, kui tema valgala on ilma taimestikuta, suure kaldega ja kerge
pinnasega. Settebasseini pindalaks soovitatakse Soomes 0,1…0,2% valgala pindalast [7].
Settebassein tuleb rajada vastavalt kehtivatele projekteerimisnormidele ja järgima peaks
alljärgnevaid põhimõtteid:


Settebassein tuleb ehitada sellisesse kohta, et oleks tagatud juurdepääs settebasseinile
selle puhastamiseks, kui see on setetest täitunud



Settebasseini korduval puhastamisel tuleb tagada, et sete ei kanduks allavoolu. Selleks
tuleb:
o Settebasseini puhastada madalveeperioodil
o Kui madalveeperioodil pole puhastamine võimalik või kraavis on veevool, mis
võib kanda sette allavoolu, tuleb ehitada ümbervoolu ajutine kanal
o Kui ümbervoolukanali ehitus on raskendatud võib kaaluda tõkendkärestiku
ehitamist settetiigi väljavoolule.
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10. Kokkuvõte
Kikepera harjutusvälja maa-alast ligi 70% on kaetud kuivendussüsteemidega, mis suures
ulatuses tulevad uuendada (kraavidelt raiuda võsa ja eemaldada sete, lagunenud truubid
asendada uutega ja need rajatakse õigele kõrgusele). Uusi kraave tuleb rajada
teeninduskeskuse ja tankitõrjegranaadiheitja ning üksikvõitleja laskeväljale, kraavide vajadus
selgub uurimistööde põhjal. Kokku tuleb uuendada/rekonstrueerida ligi 20 km kraave.
Lageraie järel tuleb soostumise vältimiseks ja hooldustööde tegemiseks ning pinnavee
ärajuhtimiseks rajada 0,4 – 0,6 m sügavused nõvad. Kännud on soovitav freesida, et vältida
juurimisega kaasnevat keskkonnamõju ja pinnase kandvuse vähenemist.
Lageraie aladelt suureneb kevadine äravool, mis suurendab kevadist tippvooluhulka 300 ha
lageraie puhul Kabli ojal asuva silla profiilis 2,6%, mis Kabli oja korrastatud sängis ei tohiks
tekitada täiendavat üleujutust.
Kuivendussüsteemide uuendamise/rekonstrueerimise mõju ümbritsevatele aladele on raske
prognoosida kuna põhiliselt korrastatakse olemasolevaid kraave ja harjutusväli on piiratud
teede ja Kabli ojaga, mis piiravad põhjaveetaseme alanemist.
Rabastunud aladel olemasoleva veeseisu /-režiimi tagamine tuleb tagada tehniliste võtetega.
Tuletõrjevee saamiseks tuleks rajada kaks veevõtukohta Kabli ojale ja tuletõrjetiigid
kohtadesse kuhu suubub enam kuivenduskraave ning võimaluse korral ehitada tiikide
väljavoolule truupregulaatorid, et enne õppusi paisutada tiikide veetaset.
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4. Metsakuivenduse keskkonnamõju,2009. Tartu Eestimaa Looduse Fond
5. Metsamajanduse mõju veekeskkonnale Viru-Peipsi alamvesikonnas Eesti osas, 2004.
PB Maa ja Vesi AS
6. Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused, 2009. PB
Maa ja Vesi AS
7. Tehismärgalade projekteerimisjuhend, 2008. PB Maa ja Vesi AS
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LÄHTEÜLESANNE
KIKEPERA HARJUTUSVÄLI

Töö eesmärk



Analüüsida Kikepera harjutusvälja KSH koostamise raames Kikepera harjutusvälja
väljaehitamise võimalusi maaparanduse vaatenurgast.
Anda hinnanguid ning soovitusi planeeritud tegevuste elluviimiseks ning võimalike
mõjude leevendamiseks.

Töö teostamise tähtaeg: 30.06.2011

Taust





Kikepera harjutusväljal plaanitakse rajada infrastruktuur sõjaliseks väljaõppeks –
laskeväljad, sihtmärgiala, teeninduslinnak, lõhkamispaik, käsigranaadi viskekoht,
soomusmasinate õpperada.
Nimetatud objektide rajamiseks on vajalik ulatuslik raadamine.
Vajalik on teedevõrgu rajamine harjutusvälja sees laskeväljade vahel ja peal.
Harjutusvälja toimimiseks on vajalik, et:
1) pinnasetingimused laskeväljadel võimaldaksid (peale raadamist) liikuda jalgsi ning
heina ja võsa niitmist traktoriga;
2) laskeväljadel asuvad teed peavad olema läbitavad masinatega teljekoormusega
kuni 10 tonni ja kogumassiga kuni 30 tonni;
3) laskevälju ühendavad ja harjutusvälja ringtee peab olema läbitav masinatega
teljekoormusega kuni 10 tonni ja kogumassiga kuni 60 tonni;
4) teeninduskeskuse ala peab olema kuiva (sh välimajutusala telkimisvõimaluseks
sobiva) pinnasega;
5) tuletõrje veevõtukohti asub igal laskeväljal ja sihtmärgialal piisaval hulgal ja
asukohtades, tagamaks parima operatiivsuse võimaliku tulekahju kustutamisel.

Ala kirjeldus




Kikepera harjutusväli asub Pärnumaal Surju vallas Kikepera külas järgmistel
katastriüksustel:
o Kikepera harjutusväli
75601:006:0115
o Kikepera harjutusväli 1
75601:006:0116
o Lepa
75601:006:0105
o Paju
75601:006:0106
o Haavasaare
75601:006:0107
o Lipsu
75601:006:0108
o Lutsu Keldre Mäe
75601:006:0261
o Lutsu Keldre Mäe
75601:006:0262
o Veski
75601:006:0264
Tegemist on üle 90% metsase alaga.
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Tegemist on liiginiiske alaga. Alal asub Lutsu raba, ümbruskonnas on veel mitmed
rabad.
Osal alal asub metsakuivenduse süsteem. Ala külgneb Kabli ojaga ja läbib Lambaküla
oja.

Ülesande püstitus








Anda hinnang vaadeldaval alal oleva kuivendussüsteemi praegusele seisundile ja
toimimisele (sh esitada alal elluviidud maaparandusprojekti(de) põhilised parameetrid:
pindala, kraavide ja rajatud teedevõrgu pikkus, settebasseinid jne.).
Hinnata kavandatavast raadamisest tuleneda võivaid muutusi hüdroloogilistes
parameetrites (nt. soostumise intensiivistumine, muutused äravoolu iseloomus)
Kas alade täiendav kuivendamine (olemasoleva süsteemi uuendus) on võimalik?
Millised maaparanduslikud võtted on alal rakendatavad ja soovitatavad saavutamaks
soovitavaid tulemusi?
Anda hinnang, mida toob kaasa täiendav kuivendamine eesvooludele.
Hinnata, kui suurel alal loodavate/korrastatavate maaparandusobjektide ümbruses
väljaspool väljaõpperajatiste piire võib toimuda maapinna kuivenemine ja millisel
määral.
Anda soovitusi kavandatavate objektide (nt. teeninduskeskus, välimajutus) asukohale
või konfiguratsioonile, lähtudes maaparanduslike tööde vajalikkusest ja
võimalikkusest.
Anda soovitusi tuletõrjevee kogumissüsteemi üldisele paiknemisele hinnates
sealhulgas vajaliku kustutusvee kättesaadavust ka ekstreemselt kuivadel ja veevaestel
perioodidel.

Taustamaterjalid



Arendusprogramm

–

Kikepera

harjutusvälja

arendamise

põhimõtted

http://www.kmin.ee/files/kmin/img/files/Arendusprogramm_Kikepera_eskiis.pdf

Kikepera harjutusvälja kavandatavate objektide kaart (lisatud eraldi failina)

14

Kabli oja ja Ilvese tee silla juures

15

Pinnastee kvartalis nr 74

16

Mätliku tee harjutusvälja lõunaosas

17

Kuivenduskraav Ilvese tee pikett nr 65 + 00 juures

18

Kuivenduskraav rajatava Kabli laskevälja piiril

19

Uuendatud Lambaküla oja
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Põhiplaan 1 : 15000
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