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Sissejuhatus
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.
Kikepera valiti harjutusvälja loomiseks sobivaks asukohaks AS Maves 2004. a.
koostatud töö “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja
nende võimalike alternatiivide leidmine” aruande ning 2006 a. Eestimaa
Looduse Fondi koostatud Kikepera loodusväärtuste analüüs alusel. Juba varem
on Surju Vallavalitsus reserveerinud 18.07.2002 vastuvõetud Surju valla
üldplaneeringus Kikepera riigikaitsemaa laskevälja rajamiseks.
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 arendusprogrammi mõjude hindamiseks keskkonnamõjude
strateegiline hindamine (KSH).
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa arendusprogrammi parima
võimaliku lahenduse väljatöötamisele ja seeläbi kõigi osapoolte huvide
maksimaalselt tasakaalustatult arvestamisele. Töö käigus on hinnatud
võimalikke
mõjusid
keskkonnale,
mis
võivad
kaasneda
koostatava
arendusprogrammi elluviimisega.
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või
kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või
varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi
või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40
nõuetele, heakskiidetud KSH programmile (Keskkonnaamet 06.04.2011 nr PV
6-8/11/1001-6) ning keskkonnamõju hindamise heale tavale. Samuti
tuginetakse Hendrikson&Ko seniste analoogsete tööde positiivsele praktikale.
KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi võimalikke alternatiivseid
meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades planeeringu eesmärke ja
käsitletavat territooriumi.
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KSH
aruande
koostamisel
on
arvesse
võetud
strateegilise
planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit. Töö teostamisel kasutati
arendaja poolt esitatud andmeid ja taustinformatsiooni, koostatava
arendusprogrammi eskiise, avalikult kasutatavaid materjale, Hendrikson&Ko
valduses olevat infot jne. Olukorraga planeeringualal tutvuti kohapeal.

Mõistestik
Imitatsiooni- ehk matkevahend on pürotehnilise toimega lahingumoona
matkiv õppevahend.
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli (edaspidi harjutusväli) on maa- või
mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga, kus korraldatakse kaitseväe ja
Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi ja õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning
katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.
Katseväli on ala, kus katsetatakse relvastust, tehnikat ja seadmeid.
Käsigranaadi viskeala on ala, mis on kohandatud käsigranaadi viskamiseks.
Käsitulirelv on kerge tulirelv, millest tulistatakse kas käelt, õlalt või harkjalalt
(püstolid,
automaadid,
vintpüssid,
kergeja
täiskuulipildujad,
tankitõrjegranaadiheitjad jms).
Lahinglaskmine on laskeharjutuse sooritamine tingimustes, mis imiteerivad
lahinguolukorda.
Laskeväli on harjutusvälja ala (maa- või mereala), mis vastab ohutusnõuetele
ja
on
kohandatud
laskeharjutuste
sooritamiseks
laskurrelvadest,
tankitõrjerelvadest,
kaudtulerelvadest,
õhutõrjerelvadest
ja
laevade
pardarelvadest. Laskeväli jaguneb tulepositsioonideks, sihtmärgialadeks,
teenindusalaks ja ohuala.
Lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav ohutuseeskirjades
sätestatud nõuetele vastav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada
laskeharjutusi käsitulirelvadest. Lasketiirud jagunevad: lahtine, poolkinnine ja
kinnine lasketiir.
Laskepaik on koht, mis sobib või on kohandatud laskevõistluse või –harjutuse
ajutiseks korraldamiseks.
Ohuala on ala, kuhu laskmiste, lõhketööde, käsigranaatide viskeharjutuste ja
muu ohtliku tegevuse ajal peab kõrvaliste isikute pääs olema tõkestatud ja
rangelt keelatud, kuna seal viibimine on neile eluohtlik.
Sihtmärkide ala on laskevälja ja lasketiiru osa, kuhu laskmiste ajaks on
paigutatud või lubatud paigutada sihtmärgid.
Tulepositsioon on ala, kus lastakse laskurrelvadest, tankitõrjerelvadest,
kaudtulerelvadest, õhutõrjerelvadest või laevade pardarelvadest.
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Vastutav isik on vastutava ülema poolt harjutusvälja/väljaõppeehitise
kasutamise koordineerimiseks ja ohutuse tagamiseks määratud isik.
Õppelaskmine
imiteerimata.

on

laskeharjutuste

sooritamine

ilma

lahinguolukorda

Õppelaskemoon on üldjuhul vähendatud paiskelaenguga moon tuletegevuse
ja relva käsitsemise harjutamiseks. Õppemoonal puudub või on oluliselt
vähendatud toimeaine (nt suits, lõhkeaine või pürotehnika) kogust.
Õppeväli on ala, kus viiakse läbi harjutusi ja õppuseid imitatsioonivahendeid
kasutades.
Raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul
otstarbel kui metsa majandamiseks.
Püsimets
on
metsaala,
kus
metsakoosluse
stabiilsuse
tagamiseks
majandatakse metsa ainult valikraietega ja seda ei majandata majandusliku
tulu saamise eesmärgil.
Püsimetsana majandamine on välja raiutud või väljalangenud puude pidev
asendumine või asendamine uutega. Püsimetsana majandatavas metsas ei
tehta hooldus- ja uuendusraieid.
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1. Ülevaade Kikepera harjutusvälja
arendusprogrammist
1.1 Arendusprogrammi
iseloomustus

olemuse

ja

peamiste

eesmärkide

Hindamise objektiks on Kikepera harjutusvälja arendusprogramm, milles
nähakse
ette
harjutusvälja
väljaehitamise
(kokku
9
erineva
väljaõppeiseloomuga ala) ja väljaõppe üldised põhimõtted (relvad, koormused,
kasutusrežiim, regulatsioonid).
Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12.06.2008. a
korraldusega „Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta
üleandmine“. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega
12 600m, asub Pärnumaal Surju vallas Kikepera külas, 40 km kaugusel Pärnust
(vt Joonis 1). Käesoleva ajani on harjutusvälja sõjaline kasutamine olnud
minimaalne. Kikepera harjutusvälja väljaehitamine on ette nähtud Vabariigi
Valitsuse poolt heakskiidetud sõjalise riigikaitse arengukavas 2009-2018.
Harjutusvälja
olemasolu
Kikeperas
on
ette
nähtud
ka
Pärnu
maakonnaplaneeringus (1998) ja Surju valla üldplaneeringus (2002). Kikepera
harjutusvälja põhiliseks kasutajaks saab Kaitseliit.

Joonis 1. Kavandatava Kikepera harjutusvälja paiknemine Pärnumaal Surju
vallas.
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Harjutusvälja sobivust antud asukohas on kinnitanud Kaitseministeeriumi
tellitud võrdlev asukoha-analüüs (Maves, 2004 – Pärnumaal oli alternatiiviks
Ristiküla) ning Eestimaa Looduse Fondi koostatud (2006) Kikepera
loodusväärtuste inventuur.
Kikepera harjutusvälja täna maastikul ei eksisteeri. Selle rajamiseks on
vajalikud mitmed ehituslikud tegevused (eelkõige teede ehitamine ja
parandamine, kaitsevallide rajamine, teeninduskeskuse ehitamine, välispiiri
tähistamine), samuti on vajalikud raied (näiteks sihtmärgiala raadamine ca 200
ha pinnal), paratamatult kaasneb harjutusväljal kavandatava tegevusega
mürafooni tõus ja kasvab liiklussagedus.

1.2 Ülevaade arendusprogrammis kavandatavast tegevusest
Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik ülevaade arendusprogrammis kavandatud
tegevusest (arendusprogrammi alusel, seisuga mai 2011) kasutatavate
väljaõppeehitiste ning tegevuste lõikes. Väljaõppeehitiste paiknemine on
esitatud Joonisel 2 ja Tabelis 1.

Joonis 2. Kikepera harjutusvälja
arendusprogrammi alusel.

perspektiivne

kavandatav

tegevus
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Tabel 1. Kavandatava väljaõppealad ja tegevused Kikepera harjutusväljal.
Väljeõppeala Kavandatav tegevus
1
Kaudtulerelvade
Sihtmärgialal on planeeritud kuni 120 mm miinipilduja
sihtmärgiala
laskmiseks.
Sihtmärkide
paigutamise
ala
peab
võimaldama
vähemalt
2-3
erineva
sihtmärgi
paigutamist.
Ala suuruseks on 1135 x 1879 m (ca 200 ha suurune
ala), mis tuleb 85-95% ulatuses metsast lagedaks teha.

2

Kabli laskeväli

Alale planeeritakse ka lõhkemata lõhkekehade asukohad
(UXO alad, unexploded ordnance). Need on alad kuhu
paigutatakse
laskmise
käigus
kõige
sagedamini
sihtmärke. Kuna on teada, et laskmise käigus võib jääda
lõhkemata laskekehi, siis need märgistatakse ja
võimalusel demineeritakse.
Laskeväli
on
kavandatud
käsitulirelvadega
õppelaskmiste
ja
lahinglaskmiste
läbiviimiseks.
Laskmine toimub paigalt selleks ettevalmistatud
tulepositsioonidelt. Laskeväljal on määratud laskmise
põhisuund, mis on läänest kirdesse.
Laskevälja suurus on 400 x 600 m (ca 24 ha suurune
ala, mis on umbes 90% ulatuses lage). Väljaõppeks on
vajalik nähtavust kuni 600 m. Laskeväljale jäävad
suuremad künkad tasandatakse.
Laskeväljal lastakse täiskaliibrilistest sõjaväerelvadest
(kaliibriga kuni 7,62 mm), tankitõrjegranaadiheitja
alakaliibrist ja soomuki pardarelvast (kaliibriga 12,7 mm
õppelaskemoonaga).

3

Pioneeriõppeala

Laskevälja ümber ja sisse rajatakse teed, mis toimivad
tuletõkkeribadena. Lahinglaskmiste ajal võib kasutada
kombineeritult kõiki Kaitseväes ja Kaitseliidus kasutada
olevaid relvi, mille ohuala jääb harjutusvälja piiridesse.
Laskeväljal peab olema võimalik liikuda jalgsi ja
maastikuhooldusmasinatega.
Pioneeriõppeks on oluline rajada ala kitsaste ojade ja
kraavidega. Alal saab harjutada kitsaste veetõkete
ületamist, purrete, truupide ja jooksusildade rajamist
ning kasutamist.
Pioneeriõppeala on ca 106 ha suurune ala (millest ca 10
% lage, 50 % metsa täiusega 0,4; ülejäänud alalt
koristatakse mahalangenud puud ja tuulemurd).
Pioneer-fortifikatsioonitööde,
miiniväljade
ja
mittelõhkevate tõkete alal on võimalik harjutada
miiniväljade rajamist, positsioonide, punkrite, kaevikute,
tankitõrjekraavide ning mitmesuguste mittelõhkevate
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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

Lõhkamispaik

Alale on ette nähtud rajada gaasimaskide kontrollimise
hoone, mis kujutab kerge konstruktsiooniga puit- või
kiviehitist ligikaudsete mõõtmetega 6 x 6 m.
Ala, kus teostatakse mitmesugustest erinevatest
materjalidest elementide lõhkamist ja demineerimist.
Ala peab võimaldama erinevatest materjalidest (puit,
metall, raudbetoon jms) konstruktsioonielementide
lõhkamisi
ning
demineerimistöid
(lõhkekehade
hävitamiseks).
Ala suurusega 100 x 100 m on lage (100 % lage ala)
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. Vajalik demineerimistööde punkri rajamine,
kus saab väiksema ohualaga suuremaid lõhkekehi
demineerida.

5

Käsigranaadi
viskeala

Alale peab olema rajatud kattega tee, mis võimaldaks
lõhatavate konstruktsioonielementide ja lõhkemata
lõhkekehade kohalevedu. Lõhkamisplatsist u 200 m
kaugusele tuleb rajada varjend (punker), soovitavalt
vaatluse võimalusega.
Ala võimaldab visata kaitse- ja ründegranaati.
Alale rajatakse vastavalt nõuetele viske- ja ootekoht
ning sihtmärgiala.
Ala suurus 50 x 50 m, lage ala (100% lage ala).

6

Liikuvtehnika õppeala

Alale juurdepääsuks rajatakse tee lõhkamispaika viivalt
teelt.
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 (ca 21 ha suurune ala, mis on u
10% ulatuses lage, ülejäänud ala on täiusega 0,4)
koosneb õpperajast, mis on ~10 km pikk ning sisaldab
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7

Tankitõrjegranaadiheitja laskeväli

erinevaid õppeelemente. Tuleb rajada teedevõrk,
tõkkekraav
ja
veetõke,
mis
vastavad
väljaõppevajadustele.
Tankitõrjegranaadiheitja laskeharjutuste läbiviimiseks.
Laskeväli võimaldab laskmist seisvate ja liikuvate
sihtmärkide pihta.
Laskeväljale rajatakse statsionaarsed tulepositsioonid
granaadiheitja kasutamise õppimiseks ja harjutamiseks.
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 hektari suurune
ala) lage ala (100% lage ala) kus ei tohi olla puid, kive
ega kände.

8

Teeninduskeskuse ala
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Laskeväljale
rajatakse
kaks
juurdepääsu
(tulepositsioonile ja sihtmärgialale). Laskeväljal peab
olema
võimalik
liikuda
jalgsi
ja
maastikuhooldusmasinatega.
Harjutusvälja
teeninduskeskus
kujutab
endast
hoonestust, kus asuvad haldus- ja valvehoone ning
varustuse hoidmise ja hoolduse kuurid (ala suurus on 3
ha, ala on osalise kõrghaljastusega).
Alale on kavas rajada:
- majutusala,
mis
koosneb
hoonestusest
kaadrikaitseväelaste haldus-, töö-, majutus- ja
valveruumideks. Lisaks rajatakse teenindus- ja
laoruumid varustuse hoidmiseks ja hooldamiseks;
- köök-söökla, väliköögi baasil kombineeritav
kergkonstruktsioonist ehitis kuni 1000 inimese
vahetustega toitlustamiseks;
- parkimisala kuni 20 veoauto parkimiseks;
- välimajutusala kuni 1000 inimese telkimiseks;
- degaseerimisplats, kus toimub lahingutehnika ja
isikkoosseisu
degaseerimisalane
väljaõpe.
Degaseerimisalases
väljaõppes
kasutatakse
inertseid, keskkonnale ohutuid aineid. Kuna on
olemas oht, et lahingutehnika degaseerimisel võib
tehnika eraldada õlijääke, on vajalik asfalteeritud
või betoneeritud platsi olemasolu. Plats peab
olema
piiratud
ringkraaviga
(pesuvee
ärajuhtimiseks) ning varustatud vee ja elektriga.
Samas
on
võimalik
platsi
kasutada
ka
transpordivahendite pesemiseks.
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Rajada on vajalik puurkaev, veetrassid, kanalisatsioonija
kogumiskaevud,
kuhu
juhitakse
ka
teeninduskeskusest tulev reovesi.

9

Üksikvõitleja ja
patrulli laskeväli

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 paiknevad 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 ca 70% lage, ülejäänud täiusega 0,4) kogu alal
on vajalik raadamine ning maastiku kujundamine.

Lisaks eelpool tabelis loetletud tegevustele, mis nõuavad ohuala (ohualade
suuruse kehtestavad kaitseväe juhataja poolt kinnitatud ohutuseeskirjad) on
kaitseväe väljaõppes läbiviidavaid tegevusi, mis ei vaja ohuala. Nende
tegevuste tarbeks rajatakse konkreetselt selleks tegevuseks ettenähtud
väljaõppeehitised.
Sellised tegevused viiakse läbi väljaspool ohualasid ehk planeeritava
harjutusvälja äärealadel (harjutusväljal lubatavaid ja keelatud tegevusi
reguleerib harjutusvälja kasutuseeskiri):
-

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

-

Taktikaõppuste ala on ala kus on võimalik läbi viia taktikalisi liikumisi.
Taktikaõppustel
ei
kasutata
lahingmoona.
Kasutatakse
imitatsioonivahendeid – paukpadruneid, lõhkepakette, suitsugranaate ja
–küünlaid, valgustus- ja signaalrakette. Õppuseid viiakse läbi
harjutusväljal (väljaspool ohualasid) ja harjutusvälja lähedastes
metsades. Taktikaõppuseid ei viida läbi aladel, mis on looduslikult
tundlikud.

1.2.1 Teedevõrgustik
Kikepera harjutusväljale on ette nähtud 3 peamist juurdepääsu:
- Paikuse-Tammuru kõrvalmaantee (nr 19277) – loode suunast
- Surju-Saunametsa kõrvalmaantee (nr 19344) – edela suunast
- Lodja-Saunametsa kõrvalmaantee (nr 19310) – lõuna suunast
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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. Idapiiril 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. Erandiks on põhjapoolne tee, mis jääb
harjutusvälja alale (laskmiste ajal ohualas). Nimetatud tee mõlemad otsad
suletakse ohtliku tegevuse ajaks tõkkepuu, vastava märgistuse ja/või
mehitatud valvega (tõkestaja). Muul ajal on tee vabalt läbitav.
Nii üksikute väljaõppeehitiste kui harjutusvälja toimimiseks tervikuna on vajalik
teede olemasolu. Teede rajamise vajadus otsustakse edaspidi konkreetse
väljaõppeehitise detailsema planeerimise ja rajamise käigus.
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.

1.3 Harjutusvälja prognoositav kasutuskoormus
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.
Harjutusvälja täielikul väljaehitamisel on prognoositav laskeharjutusteks
kasutatav päevade arv ligikaudu 216 (täpne kasutuskoormuse aastane jaotus
on esitatud arendusprogrammis), mis koosneb järgnevatest harjutustest:
-

laskeharjutused käsitulirelvadest - toimuvad ligikaudu 84 päeval aastas;
lahinglaskmise laskeharjutused - toimuvad ligikaudu 15 päeval aastas;
laskeharjutused miinipildujaga - toimuvad ligikaudu 22 päeval aastas;
laskeharjutused tankitõrjerelvadest - toimuvad ligikaudu 44 päeval
aastas;
lahingugranaadi viskeharjutused ja lõhketööd - toimuvad ligikaudu 10
päeval aastas (arvestatud on plaaniliste lõhketöödega);
taktikaharjutused - toimuvad ligikaudu 100 päeval aastas.

Aktiivsem kasutus on kavandatud jaanuarist maini ja augustist novembrini.
Kuna hetkel harjutusvälja aktiivselt ei kasutata, on esitatud päevade arvud
hinnangulised. Peamised harjutusvälja kasutajad on Kaitseliidu üksused,
seetõttu toimuvad tegevused sageli nädalavahetustel. Prognoosis pole
arvestatud teiste võimalike kasutajate (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet,
jahimehed) vajadusi.
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Harjutusväljal viiakse kord aastas läbi reservõppekogunemine, mille kestus on
kuni 2 nädalat. Sel ajal paikneb alal orienteeruvalt 1000 inimest. Suuremad
õppused (3 maleva ühisõppused) toimuvad iga 2 aasta tagant ehk igal
kolmanda aastal, kus osaleb ca 600 inimest. Suurtest õppustest lähtuvalt on
maksimaalne harjutusväljaga seotud transpordivoog kuni 20 veokist koosnev
autokolonn.
Muul ajal on tegemist väiksemate üksustega suurusega keskmiselt 100 inimest
(kuni 10 autot), maksimaalselt kuni 200 inimest (kuni 20 autot).
Relvad, mida Kikepera harjutusväljal kasutatakse, on peamiselt käsitulirelvad:
 püstolid kaliibri piiranguta,
 käsitulirelvad kaliibriga kuni 7,62 mm,
 sileraudsed relvad kaliibri piiranguta,
 tankitõrjegranaadiheitjad kuni 84 mm,
 miinipildujad kuni 120 mm.
Suurematest täna varustuses olevatest relvadest saab (arvestades
ohutuseeskirjadega) kasutada miinipildujaid (kuni 120 mm). Miinipildujast
laskmise eelduseks on nõuetele vastav tulepositsiooni(de) ala, mis eeldab
suuremat laskekaugust kui seda harjutusväli võimaldab. Seega on vaja
koostöös kohaliku omavalitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste
maaomanikega leida puuduvad või kooskõlastada sobivad positsioonid, mis
asuvad väljapool harjutusvälja.
Täpsema ülevaade erinevate
arendusprogrammis.

relvaliikide

kasutamistihedusest

on

toodud

1.4 Alternatiivid
Mõjude hindamisel on alternatiivsetest lahendustest vaatluse all järgmised
alternatiivid:
-

0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine;
Alternatiiv 1- arendusprogrammi eskiisi variant 1 (Kaitseministeeriumi
esialgne ettepanek, kirjeldatud ptk-des 1.2 ja 1.3);
Alternatiiv 2 - eskiisi variant 2 (täiendavate uuringute ja
eksperthinnangute käigus väljapakutud muudatused alade nihutamise
osas).

Olemasoleva olukorra säilimine ehk 0-alternatiivi käsitluse vajadus tuleneb
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest.
Alternatiiv 1 kajastab Kaitseministeeriumi esialgset ettepanekut väljaõppealade
paiknemise suhtes.
Alternatiiv 2 tuleneb täiendavalt alal läbi viidud linnustiku uuringu1 tulemustest
ja ettepanekutest nihutada ja vähendada harjutusvälja erinevaid alasid.
Alternatiiv 2 puhul on muudetud väljaõppeehitise 6 (liikuvtehnika õppeala)
asukohta ja ühendatud see alaga 8 (teeninduskeskuse ala). Lisaks on alternatiiv
1

Kikepera harjutusvälja linnustiku uuring 2011. aastal; koostanud Hannes Pehlak
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2 puhul nihutatud ala 1 (kaudtulerelvade sihtmärgiala) poole metsakvartali (ca
250 m) ulatuses lääne suunas ning ala 3 (pioneeriõppeala) on vähendatud
ulatuses, mis kattus inventeeritud metsise mängualaga. Täpsem ülevaade
alternatiividest on toodud ptk-s 6.
KSH
eesmärk
on
leida
parim
võimalik
lahendus,
sh
arvestada
keskkonnataluvust, arendusprogrammi eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Joonis 3. Alternatiiv 2 – KSH koostamise käigus väljatöötatud
arendusprogrammi eskiisi variant 2.
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2. Seos asjakohaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega
Olulisemateks käesoleva arendusprogrammiga seonduvateks strateegilisteks
arengudokumentideks on:
-

Maakonnaplaneeringu
teemaplaneering
“Asutust
ja
maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud 20. mai 2003 Pärnu
maavanema korraldusega nr 80);

-

Maakonnaplaneeringu
teemaplaneering
”Maakonna
sotsiaalne
infrastruktuur 2008-2015” (kehtestatud Pärnu maavanema 9. oktoobri
2008a. korraldusega nr 112);

-

Surju valla üldplaneering
30.01.2003);

Vallavolikogu

poolt

-

Surju valla arengukava aastateks 2004-2014 (kehtestatud
Vallavolikogu otsusega nr 14, 16. detsember 2003).

Surju

(kehtestatud

Surju

Kõiki eelnimetatud arengudokumente on koostatava arendusprogrammi
koostamisel arvesse võetud. Olulisem info on järgnevalt välja toodud.

2.1 Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused ning loob eeldused loodushoidlikku ja
kultuurilis-ajaloolist aspekti arvestava ruumistruktuuri kujunemiseks Pärnumaal. Teemaplaneering on jaotatud kaheks teemaks: roheline võrgustik ja
väärtuslikud maastikud. Teemaplaneering on aluseks edasisele planeerimis- ja
arendustegevusele omavalitsuste tasandil.
Teemaplaneering määrab ära rohelise võrgustiku elementidena tuumalad ja
koridorid ning üldised kasutustingimused rohevõrgustiku toimimise tagamiseks,
mis
on
aluseks
alal
tegutsemisel
ning
edasisel
planeerimisel.
Teemaplaneeringus sätestatud rohevõrgustiku piire ja kasutustingimusi
täpsustatakse edasistes planeeringutes ja arengukavades omavalitsuse
tasandil, võttes aluseks maakondlikus teemaplaneeringus sätestatu.
Kikepera harjutusväli asetseb Pärnumaal Surju vallas looduslike suurte
metsamassiivide
ja
soode-rabade
piirkonnas.
Vastavalt
Pärnu
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule asetseb harjutusväli rohelise
võrgustiku tugialal T6, mis kuulub hierarhiliselt riigi suurte tugialade hulka.
Roheline võrgustik on oma iseloomult hierarhiline. Hierarhiline tasand määrab
ära tugialade suuruse, ribastruktuuride laiuse ja võrgustiku tiheduse.
Teemaplaneeringus on käsitletud rohelise võrgustiku nelja hierarhilist tasandit,
mida iseloomustab järgnev tabel.
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Tabel 2. Rohevõrgustiku elementide hierarhilised tasandid.
Leppe
-tähis

Rohelise
võrgustiku
järk

G6

Riigi suured

G7

Riigi
väikesed
Maakonna
suured
Maakonna
väikesed

G8
G9

Vaadelda
va ala
ulatus
km
100…150

Tugial
a
indeks

Koridori
indeks

Koridori
keskmine
läbimõõt

T6

Tugiala
läbimõõ
t
km
30… 50

K6

3 km

30…50

T7

10…20

K7

2 km

10…15

T8

3… 5

K8

1 km

3…5

T9

1… 2

K9

250 m

Teemaplaneering määrab väärtuslike maastike säilitamiseks ja väärtuste
suurendamiseks vajalikud meetmed ning on aluseks edasisel arendus- ja
planeerimistegevusel eristatud aladel. Eristatud alade kasutustingimused
määratakse väärtuslike maastike hoolduskavadega. Teemaplaneeringuga
nähakse ette määratletud väärtuslike maastike säilimine ja ilusate
vaatekohtade säilimine ja avamine. Uute rajatiste ja joonehitiste
projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate väärtuste säilimine ning
maastikuarhitektuuriline sobivus väärtusliku maastiku taustaga.
Kavandatava harjutusvälja alale ei jää väärtuslike maastike ning
arendusprogrammi koostamisel arvestatakse vajadusega tagada
rohevõrgustiku toimimine. Täpsemalt on harjutusvälja paiknemist
rohevõrgustiku alal ja sellega kaasnevat mõju rohevõrgustiku toimimisele
käsitletud ptk-des 4.6 ja 5.4.

2.2 Pärnu
maakonna
infrastruktuur“

teemaplaneering

„Sotsiaalne

Teemaplaneeringu ülesandeks on anda soovitusi teenuste osutajatele (sh
kohalikele omavalitsustele), et tagada sotsiaalse infrastruktuuri teenuste
kättesaadavus maakonna elanikele võimalikult kodukoha lähedal ning vastavalt
täiendada
ja
täpsustada
kehtivat
Pärnu
maakonnaplaneeringut.
Teemaplaneeringus käsitletakse teenuste ruumilist paiknemist ning antakse
soovitusi
nende
kättesaadavuse
parandamiseks
eelkõige
teedevõrgu
täiendamise/parandamise ning ühistranspordi parema korraldamise läbi.
Kõik kohalikud ühendused säilivad kavandatava arendusprogrammiga
ette nähtud harjutusvälja rajamise järgselt.

2.3 Surju valla üldplaneering ja arengukava
Kohaliku omavalitsuse arengukava on omavalitsuse tegevuse aluseks, millega
määratakse valla arengu pikaajalised eesmärgid. Valla üldplaneering on
materjal, mille abil omavalitsus määratleb valla edasise arengu visioonid ja
strateegia.
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Surju valla arengukavaga aastateks 2004 – 2014 on valdkonniti fikseeritud
valla hetkesituatsioon ning peamised arengusuunad ja – eesmärgid. Valitud
suunad ja eesmärgid on aluseks valdkondlike tegevuskavade koostamisel.
Surju valla arengukavas aastatakse 2004- 2014 on püstitatud alljärgnevad
eesmärgid, mis tagavad valla arenguvisiooni täitumise:
-

On korrastatud infrastruktuur ja arenenud teenindusvaldkonnad, mis
soodustavad elamuehitust. Uute elamualade rajamine on toonud kaasa
elanikkonna kasvu ja noorenemise.
Teedevõrk on heas korras ja hästi sõidetav, teed on kaetud tolmukindla
materjaliga, valla territoorium on kaetud mobiil- ja digitaalsidega.

Surju valla üldplaneering on koostatud valla haldusterritooriumi kohta ning see
tugineb valla arengukavas toodud tulevikuvisioonidel ning strateegiatel ja loob
eeldused valla hoidmiseks soovitud arengu teel. Üldplaneering on vajalik valla
territooriumil olevate maa- ning veealade parima kasutamise saavutamiseks ja
see on koostatud lähtudes lähima 10 – 15 aasta perspektiivist.
Üldplaneeringuga tuuakse välja:
-

maakasutuse piirangud (nii looduslikud kui tehnogeensed);
ettepanekud maade sihtotstarbe määramiseks:
reserveerida maad;
käsitleda
valla
keskkonnaseisundit,
tehnovõrke
–
teedevõrgustiku jne.

ja

rajatisi,

Valla üldplaneeringu järgi on kavandatav harjutusvälja maa Kikepera
külas
reserveeritud
riigikaitsemaana
laskevälja
rajamiseks.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist üldplaneeringu koostamisel läbi ei
viidud.
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3. Ülevaade KSH korraldusest
Arendusprogrammi ja selle KSH koostamise korraldajaks on Kaitseministeerium.
KSH järelvalvajaks on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon, kelle ülesandeks
on KSH menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH
programmi ja aruande heakskiitmine.
Tabelis 3 on toodud KSH koostamise ajakava.
Tabel 3. KSH protsessi ajaline kulg.
Keskkonnamõju hindamise etapp
KSH algatamine
KSH programmi koostamine
KSH programmi avalikust arutelust
teavitamine ja avalik väljapanek (2
nädalat)
KSH programmi avalik arutelu

Aeg
Kaitseministri käskkiri nr 370, 30.september
2010
Aprill 2010
Oktoober-november 2010

06.-20. detsember 2010

KSH programmi esitamine
heakskiitmiseks Keskkonnaameti PärnuViljandi regioonile (1)
KSH programmi esitamine
heakskiitmiseks Keskkonnaameti PärnuViljandi regioonile (2)
KSH programmi heakskiitmine

05. jaanuar 2011; Keskkonnaamet ei kiida
programmi heaks (kiri 07.02.2011)

KSH aruande koostamine
KSH
aruande
avalikust
arutelust
teavitamine ja avalik väljapanek (2
nädalat)
KSH aruande avalik arutelu
Avalikul arutelul tehtud ettepanekute
lisamine
ja
nendega
arvestamise/
mittearvestamise põhjendamine
Aruande esitamine heakskiitmiseks
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regioonile
Aruande heakskiitmine ja
keskkonnanõuete määramine

Juuli-oktoober 2011
07.-28. november 2011

21. märts 2011

Keskkonnaamet kiidab programmi
06.04.2011 nr PV 6-8/11/1001-6

heaks

30. november 2011
Detsember 2011
Heakskiitmisele 23.12.2011

27.01.2012

3.1 KSH protsess
Kaitseministri käskkirjaga 30. septembril 2010 nr 370
algatati Kikepera
harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõjude hindamine.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 36 lõikele 3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
koostamisel
sisu
osas
seisukohta
küsima
olenevalt
strateegilise
planeerimisdokumendi
iseloomust
vähemalt
Sotsiaalministeeriumilt,
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Kultuuriministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt,
kohaliku omavalitsuse organilt.

Keskkonnaametilt

või

Käesoleva KSH programmi puhul küsiti seisukohti programmi sisu osas Surju ja
Paikuse
vallavalitsustelt,
Pärnu
Maavalitsuselt,
Siseministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt,
Keskkonnaameti
Pärnu-Viljandi
regioonilt.
Seisukohad laekusid kõigilt küsitud asutustelt, millega on ka programmis
arvestatud (vt Lisa 2, KSH programmi Tabel 1).
Peale seisukohtade küsimist korraldati KSH programmi avalik väljapanek
06.-20. detsembrini 2010. a. KSH programm oli kättesaadav Surju
vallavalitsuses ja Kaitseministeeriumis (sh asutuste kodulehel).
Avaliku väljapaneku jooksul esitati täiendatud KSH programmile üks ettepanek
(Mati Kose). Ettepanekut on Mati Kose täpsustanud ka pärast seda, kui KSH
programm oli esitatud Keskkonnaametile heakskiitmiseks (ettepanekud lisatud
KSH programmi, vt Lisa 2).
KSH programmi avalikul arutelul 20. detsembril 2010 toimus Surju
Vallavalitsuses.
Pärast
avalikku
arutelu
saadeti
(05.01.2011)
KSH
programm
heakskiitmiseks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile. Keskkonnaamet
Pärnu-Viljandi regioon jättis oma 07.02.2011 a. kirjaga nr PV 6-8/1001
programmi heakskiitmata viidates puudustele programmis. Täiendatud KSH
programm esitati 21.03.2010 uuesti heakskiitmiseks, ning kiideti heaks
06.04.2011. a. Keskkonnaameti kirjaga nr PV 6-8/11/1001-6.
Pärast KSH programmi heakskiitmist asuti koostama käesolevat KSH aruannet.
KSH aruande avalikust väljapanekust teavitatakse vastavalt KeHJS § 41.
KSH aruande avaliku väljapanek kestis 07. - 28. november 2011.a.
Avalikustamisest teavitati ajalehes Pärnu Postimees, Ametlikes Teadaannetes
ning KSH huvigruppe e-maili teel. KSH aruande avalikustamisel esitas KSH
töörühmale kirjalikult omapoolsed ettepanekud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regioon (kiri on toodud lisas 3). Esitatud ettepanekute alusel aruannet täiendati.
KSH aruande avalik arutelu toimus 30. novembril 2011 algusega kell 15.00
Surju rahvamajas. Avalikul arutelul osales kokku 10 inimest. Avaliku arutelu
protokoll ja osalejate nimekiri on toodud lisas 3.
Peale avalikku arutelu esitati Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile KSH
aruanne heakskiitmiseks (kiri nr 12.4.1- 2.1/4609, 23.12.2011).
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon kiitis KSH aruande heaks oma kirjaga nr
PV 6-8/11/1001-10, 27.01.2012 (vt Lisa 3).
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3.2 Arendusprogrammi KSH koostamisega seotud isikud
Arendusprogrammi ja KSH koostamise korraldaja
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja:
Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon, Pärnumaa osakond
Roheline 64
80010 Pärnu
KSH aruande koostaja on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004
Tartu).
KSH ekspertrühm koosneb järgmistest liikmetest:
-

Riin Kutsar
Heikki Kalle
Kaile Peet
Ülle Jõgar
Tiit Oidjärv
Veiko Kärbla
Ülli Reimets

keskkonnaekspert (litsents nr KSH0131), projektijuht;
keskkonnaosakonna juhtiv keskkonnaekspert;
zooloog;
botaanik;
sotsioloog;
keskkonnaspetsialist (müra, õhusaaste);
geoinformaatik – kartograaf.

Käesoleva KSH käigus viidi läbi alljärgnevad uuringud:
-

Kikepera harjutusvälja maaparanduse ekspertiis 2011. aastal (koostanud
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS);
Kikepera harjutusvälja linnustiku uuring 2011. aastal (koostanud Hannes
Pehlak).
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4. Mõjutatava keskkonna kirjeldus
4.1 Kliima
Surju vallas on kliima üleminekuline, mida mõjutavad nii Läänemeri kui ka
maismaalised tegurid. Aasta keskmine sademete hulk on 650 mm ning
sademete hulk ületab aurumise. Niiske mereõhk põhjustab sagedast pilvisust.
Aastas on keskmiselt 150-180 pilves ja 30-45 pilvitut päeva. Päikesepaistet on
1600-1870 tundi aastas. Aasta keskmine temperatuur on 4-70 C.
Valdavaks on edela - ja lõunatuuled. Kevadel on tihti põhjatuuli, suvel esineb
lääne- ja loodetuuli. Tugevaid tuuli esineb vähem kui 1%.

4.2 Geoloogia ja hüdrogeoloogia
Geoloogia ja pinnamood
Kikepera harjutusväli Surju vallas asub lõuna pool Pärnu, Tori-Jõesuu ja Navesti
jõgede joont asuval keskdevoni liivakivide, aleuroliitide ja savide avamusalal.
Geoloogiline aluspõhi koosneb põhiliselt kesk-devoni tartu lademe nõrgalt
tsementeerunud poolkaljusest, väheste lisanditega liivakivist. Kohati leidub ka
plastilist ja tihedat savi, kuid enamasti on savi segunenud liivaga, kruusaga
ning põllu- ja paekivi osakestega, moodustades savi rähka.
Ala reljeef on tasane. Absolouutsed kõrgused on 17-18 m üle merepinna. Ala
reljeefi liigestavad teatud määral ca 1 m sügavused kraavid. Ala on olnud enne
osaliselt kasutuses põllumaana ja liigniiskuse vähendamiseks on seal tehtud
kuivendustöid. Samas on kraavid hetkel puhastamata, mis omakorda
suurendab ala liigniiskust.
Harjutusvälja alal on tegemist valdavalt alaliselt (keskmiselt kuni tugevasti)
liigniiskete muldadega (vt Joonis 4). Liigniiskust põhjustab kergetel ja
keskmistel muldadel põhja-, rasketel aga pinna- ja ülavesi. Harjutusvälja ala
ehituslikud tingimused on sellest tulenevalt keerulised.
Ajutiselt (nõrgalt) liigniisked mullad on kavandataval alal nõrgalt gleistunud
leetunud mullad (LkIG) ja gleistunud leetjad mullad (KIg).
Alaliselt (keskmiselt) liigniisked mullad on gleistunud leetunud mullad (LkG),
leede gleimullad (LG), leetjad gleimullad (GI) ja leostunud gleimullad (Go).
Alaliselt (tugevasti) liigniiskete muldade hulka kuuluvad leede-turvastunud
mullad (LG1), küllastumata turvastunud mullad (GI1), küllastunud turvastunud
mullad (Go1), siirdesoomullad (S“), õhuke madalsoomuld (M“ ) ja rabamullad
(R“).
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Joonis 4. Planeeringuala (alternatiiv 1) levivad mullatüübid (allikas: Maa-ameti
mullakaardi andmed).
Pinnavesi ja põhjavesi
Harjutusvälja loodepiir külgneb Kabli ojaga ja ala keskossa jääb põhja-lõuna
suunaline Lambaküla oja.
Kabli oja suubub Kabli-Jaagupi randa. Keskkonnaregistri andmetel on oja
pikkus 8,7 km ja valgala suurus varieerub kogu oja ulatuses keskmiselt 10 kuni
25 km2. Kabli oja valgala Ilvese tee silla juures on 32,6 km2.
Looduskaitseseaduse § 37 tulenevalt on kalda piiranguvöönd (valgala suurus
üle 25 km2 ) 100 m.
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Lambaküla oja suubub paremalt Valdimurru ojja. Keskkonnaregistri andmetel
on
oja pikkus 4,8 km ja valgala suurus jääb alla 10 km2. Oja kalda
piiranguvöönd on 50 m.
Alast on metsakuivendusega haaratud ligi 70% (maaparandussüsteemide
registri andmetel), millest läänepoolsel osal on toimunud süstemaatiline
metsakuivendus ning ülejäänud alal erinevatel aegadel rajatud üksikud kraavid.
Kuivendussüsteemide eesvooludeks on põhiliselt Kabli oja ja vaid Mätliku tee
kraavide ja üksikute idaosas olevate kraavide veed juhitakse Lambaküla oja
kaudu Valdimurru ojja.
Harjutusvälja alale jääb lisaks Lutsu raba. 1997. a. märgalainventuuri
kokkuvõttes peeti Lutsu raba ja sealseid kooslusi säilitamist väärivaiks. 2006 a.
inventuuri käigus hinnangut korrigeeriti ning leiti, et tegu on suhteliselt väikese
puis-mättarabaga (Paal 1997 järgi elupaigatüüp 3.2.2.1), mis Euroopa
mastaabis vastab küll Natura 2000 elupaikade kriteeriumele (7110), kuid mille
väärtus võrrelduna paljude muude Eesti rabadega on vägagi tagasihoidlik. Ala
lähedusse jäävad lisaks Ilvese ehk Vingerja raba, Tildri raba ja Mustraba.
Ala põhjavee kaitstust kirjeldab Joonis 5. Ala paikneb osaliselt keskmiselt
kaitstud ja valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, mistõttu tuleb põhjavee
kaitsele suuremat tähelepanu pöörata. Pinnase ja maapinnalähedane
põhjaveekiht võib laskmiste, lõhkamiste ja plahvatuste mõjul reostuda mitmete
metallidega.

Joonis 5. Põhjavee kaitstuse kaart (allikas: Eesti Geoloogiakeskus 2001).
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4.3 Taimkate ja taimestik
Kikepera harjutusväli on valdavalt tasase reljeefiga metsaga kaetud ala. Siin on
tegemist inimtegevusest oluliselt mõjutatud majandatavate metsadega.
Veerežiimi on mõjutanud kraavidevõrk, eriti ala põhja- ja loodeosas. Kuna metsi
on üsna intensiivselt majandatud, on nende looduskaitseline väärtus tervikuna
madal. Planeeritava harjutusvälja kaguosas on mõnevõrra lagedam ala – Lutsu
raba - ja lõunaservas leidub metsade keskel ka vähesel määral rohumaad.
Kikepera kavandatava harjutusvälja taimkattetüüpide kirjeldamisel on
kasutatud Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt 2006. a tehtud inventuuri2 ning
käesoleva töö käigus läbiviidud välitöödel (07.11.2011) kogutud andmeid.

2

Männiku, Klooga ja planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur, Eestimaa
Looduse Fond, Tartu 2006
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Joonis 6. Taimkatte tsoneering ja alternatiiv1.
Taimkatte ala 1 - Palumetsad
Harjutusvälja lääneosas, alal 1, on valdavalt palumetsa tüüpi puistud. Siin on
mulla veerežiim parasniiske kuni kuiv. Enamasti on tegu mustika
kasvukohatüüpi metsadega, mis on Eestis kõige levinum metsatüüp. Puistutest
leidub siin kõige rohkem männikuid, põõsarinne puudub või on hõre.
Alustaimestik on suhteliselt liigivaene – selles domineerivad puhmad. Vähemal
määral
esineb
selles
piirkonnas
naadi
kasvukohatüüpi
salumetsa.
Mustikamännikud on tallamiskindluse poolest ühed vastupidavamad (20
inimest/ha päevas3).

3

Kasvukohatüüpide vastav klassifikatsioon (mõõtühikuks külastajat hektari kohta päevas); Eesti
Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi infoleht nr 8, 1978. (Koostanud M. Margus)
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Kaitsealustest taimeliikidest kasvavad alal 1 lodukannike (Viola uliginosa),
laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) ja vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza
fuchsii). EELISe andmebaasi andmetel on samale alale märgitud balti sõrmkäpp
(Dactylorhiza baltica) ja tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), ala
ülevaatusel ja andmete kontrollimisel selgus, et tegemist on olnud eksitusega
nimetatud liikide kandmisel andmebaasi (vt lisas 1 toodud E. Leibaku
märkmed).
Lutsu rabast ida poole jääv metsakooslus (kv 73; eraldised 12,13, 14, 18) on
taimkatte poolest tagasihoidliku kaitseväärtusega, Natura elupaigatüüpe seal ei
leidu. Sellest idapoole jäävad eraldised (kv 74; eraldised 4, 8) on 2006 a.
inventuuri käigus määratud Natura elupaigatüübiks 9050 – rohunditerikkad
kuusikud, kuid nende looduskaitseline väärtus on väike. Ida pool Lutsu rabas
kasvab sagristarn (Carex irrigua).

Foto 1. Vaade mustika kasvukohatüüpi männikule ala edelaosas – taimkatte ala
1.
Taimkatte ala 2 – Soostuvad segametsad
Siin
on
metsatüüpidest
enamasti
tegu
angervaksa
kasvukohatüüpi
soovikumetsadega. Need on perioodiliselt liigniisked metsad, mida on
mõjutanud soostumisprotsessid. Puistutest on iseloomulikud segametsad, kus
enamuspuuliigiks on kask, järgnevad kuusk ja sanglepp. Põõsarinne on hõre
kuni keskmise tihedusega, rohurinne on lopsakas, sageli liigirikas. Need on
keskmise tallamiskindlusega metsad (5-6 in/ha päevas4). Loodusväärtuste
inventuuri alusel (2006) jääb samale alale lisaks lodukannikese kasvukoht
4

Kasvukohatüüpide vastav klassifikatsioon (mõõtühikuks külastajat hektari kohta päevas); Eesti
Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi infoleht nr 8, 1978. (Koostanud M. Margus)
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(kvartal 73; eraldis 5), mis on välja toodud kui liigikaitselisest seisukohast
tähtsust omav ala.
Ala põhjapiiril asuv eraldis (kv 59; eraldis 18) inventeeriti 2006 a. käigus
Natura elupaigatüüpi 9050 (rohunditerikkad kuusikud), kuid selle ala
looduskaitseliseks väärtuseks märgiti tagasihoidlik. Puistus leidub lisaks kaske
ja kooslus on määratletud angervaksa kasvukohatüüpi, mis on Eestis väga
sageli esinev metsatüüp.
Alal leiduvad taimeliigid on harilik toomingas (Padus avium), must lepp (Alnus
glutinosa), harilik vaarikas (Rubus idaeus), harilik heinputk (Angelica
sylvestris), metsosi (Equisetum sylvaticum), hanijalg (Potentilla anserina),
ohtene sõnajalg (Dryopteris carthusiana), leseleht (Maianthemum bifolium),
jänesekapsas (Oxalis acetosella), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris), harilik
jänessalat (Mycelis muralis), kollane võhumõõk (Iris pseudacorus), ojamõõl
(Geum rivale), soomadar (Galium palustre), siberi karuputk (Heracleum
sibiricum), harilik metsvits (Lysimachia vulgaris), kolmisruse (Bidens tripartita),
karvane tarn (Carex hirta), harilik varsakabi (Caltha palustris).

Foto 2. Angervaksa kasvukohatüüpi metsakooslus ala põhjaosas, kus kasvab ka
lodukannike (Viola uliginosa) – taimkatte ala 2.
Taimkatte ala 3 – Hooldamata rohumaa
Puisniiduilmeline rohumaa, mida pole viimastel aastatel niidetud, mulla pinda
katab kulu. Vaatamata sellele on ala botaaniliselt huvitav, kuna siin kasvavad
mitmed käpalised (suur käopõll ja soo neiuvaip). Samuti leidub siin kullerkuppu,
mis on mitmetes Euroopa riikides kaitsealune taimeliik. Ala keskosas kasvavad
üksikud suured puud. Puisniidud on väärtuslikud pärandkooslused, mille pindala
on viimasel sajandil oluliselt vähenenud ja seetõttu tuleks neid võimalusel

Töö nr 1501/11
Heakskiidetud aruanne 27.01.2012

30

Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

säilitada. Liigilise mitmekesisuse säilitamiseks ja võsastumise vältimiseks oleks
soovitatav ala edaspidi kord aastas niita.
Niidukooslus on suhtelisel liigirikas. Siin kasvavad mitmeõiene piiphein (Luzula
multiflora), kortsleht (Alchemilla sp), ojamõõl (Geum rivale), külmamailane
(Veronica chamaedrys), liivateelehine mailane (Veronica serpyllifolia),
kibetulikas (Ranunculus acer), kuldtulikas (Ranunculus auricomus), kullerkupp
(Trollius europaeus), harilik raudrohi (Achillea millefolium), siberi karuputk
(Heracleum sibiricum), aas-seahernes (Lathyrus pratense), aed-hiirehernes
(Vicia sepium), harilik hiirehernes (Vicia cracca), valge madar (Galium album),
põldjumikas
(Centaurea
scabiosa),
pehmekarvane
kõrvik
(Galeopsis
pubescens), harilik kerahein (Dactylis glomerata), luht-kastevars (Deschampsia
caespitosa), lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum), aas-rebasesaba
(Alopecurus pratensis), aaskaerand (Helictotrichon pubescens), aasristik
(Trifolium pratense), käokann (Lychnis flos-cuculi), harilik härghein
(Melampyrum nemorosum)
Niiskematel laikudel leidub seaohakas (Cirsium oleraceum), villohakas (Cirsium
tomentosa), heinputk (Angelica sylvestris), mets-harakputk (Anthriscus
sylvestris), harilik naat (Aegopodium podagraria), soo-osi (Equisetum palustre),
karvane tarn (Carex hirta), soomadar (Galium palustre),
Põõsarindes on valdavalt sarapuu (Corylus avellana).

Foto 3. Niiduala harjutusvälja lõunapiiril – taimkatte ala 3.
Taimkatte ala 4 - Soometsad
Ala idaosas, ümber Lutsu raba leidub kõdusoo- ja siirdesoometsi, need on
inimtegevusest mõjutatud liigniisked metsad, mida on kuivendatud. Liigniiskuse
tingimustes tekkinud turvas on hakanud kõdunema ja loonud seega paremad
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võimalused puittaimede kasvuks, kui seda on rabas. Neil aladel on
mullahorisondis kõduturba kiht ja veerežiim on kas alaliselt või perioodiliselt
liigniiske. Puistutest leidub siin männikuid, kuusikuid, vähemal määral ka
kaasikuid. Sellises metsas põõsarinne kas puudub või on hõre, alustaimestikus
on iseloomulik puhmaste, eriti mustika rohkus. Kõdu ja siirdesoo
kasvukohatüüpi puistud on väga tallamisõrnad (2-3 inimest/ha päevas5). Siin
kasvab kaitsealune taimeliik sagristarn (Carex irrigua). Ala loodetipus (kv 79;
eraldised 4,8) on 2006 läbiviidud loodusväärtuste aruande järgi kõdusoo
okasmets, mis ei kvalifitseeru Natura elupaigatüübiks.
Lutsu soost põhja pool asub vääriselupaik 126135, kus kasvavad 160 aastased
männid ja 100 aastased kuused, kus enamus neist on tugijuurtega ning see
muudab antud ala taimkatte poolest väärtuslikuks. Eelmisest alast kagus (kv
78 er 13) on vääriselupaik 126136, kus enamus mände on 110 aastased ja
leidub samuti 160 aastaseid (nii elusaid kui surnud puid). Ka see ala on
looduskaitseliselt kõrge väärtusega.
Taimkatte ala 5 - Raba
Alal kasvab rabakooslus, kus puistu koosneb 100 % mändidest. Ala äärtes on
puistu tihedam. Rabamännikut loetakse väga tallamisõrnaks koosluseks (2
inimest/ha päevas6).
Alal leidub raba kasvukohatüübile tüüpiline hästi väljakujunenud puhmarinne:
sookail (Ledum palustre), küüvits (Andromeda polifolia), pohl (Vaccinium vitisidaea), sinikas (Vaccinium uliginosum), kukemari (Empetrum nigrum), mustikas
(Vacccinuim myrtillus) ja kanarbik (Calluna vulgaris). Leidub ka rabamurakat
(Rubus chamaemorus), tupp-villpead (Eriophorum vaginatum), karvast
piipheina (Luzula
pilosa), mets-härgheina (Melampyrum
sylvaticum).
Samblarindes domineerivad turbasamblad (Sphagnum spp), vähem tuleb ette
karusammalt (Polytrichum sp). Puurindes kasvavad harilik mänd (Pinus
sylvestris) ja sookask (Betula pubescens), põõsarindes harilik pihlakas (Sorbus
aucuparia) ja paakspuu (Frangula alnus).

5

Kasvukohatüüpide vastav klassifikatsioon (mõõtühikuks külastajat hektari kohta päevas); Eesti
Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi infoleht nr 8, 1978. (Koostanud M. Margus)
6
Kasvukohatüüpide vastav klassifikatsioon (mõõtühikuks külastajat hektari kohta päevas); Eesti
Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi infoleht nr 8, 1978. (Koostanud M. Margus)
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Foto 4. Vaade rabakooslusele (samblasoomets) ala kaguosas – taimkatte ala 5.
Harjutusvälja kirdenurgas asub vääriselupaik 126215, kus väärtustatakse
üksikuid suuri puid. Ala on olnud endine õuemaa ja ulukite söödamaa. Seal
kasvab kaitsealune taimeliik künnapuu (Ulmus laevis) (LK III). Selle ala
looduskaitseline väärtus on viimaste ala vaatluste alusel (2011) väike, kuna
paljud suured puud on seenhaiguste poolt kahjustatud ja põõsarindes vohab
ilutaimena tuntud võõrliik harilik pihl-enelas. Vääriselupaiga hooldamiseks on
soovitav surnud puid ja lamapuitu mitte eemaldada ning mitte kuivendada.
Üksikpuud tuleks vabaks raiuda ja ala tuleks niita.
Alal leiduvateks puudeks on künnapuu (Ulmus laevis), sookask (Betula
pubescens), harilik pärn (Tilia cordata), harilik saar (Fraxinus excelsior), mis on
suurel määral seenhaigustest kahjustatud, toomingas (Padus avium).
Põõsastest leidub harilik pihl-enelas (Sorbaria sorbifolia) ja harilik vaarikas
(Rubus idaeus). Lopsaka rohustu moodustavad kortsleht (Alcemilla sp), ojamõõl
(Geum rivale), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris), magesõstar (Ribes
alpinum), paiseleht (Tussilago farfara), aed-hiirehernes (Vicia supium),
kerahein (Dactylis glomerata), aas-seahernes (Lathyrus pratensis), kõrvenõges
(Urtica dioica), külmamailane (Veronica chamaedrys), imekannike (Viola
mirabilis), naat (Aegopodium podagraria), maamõõl (Geum urbanum) ja
kibetulikas (Ranunculus acris).
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Foto 5. Seenhaigustest kahjustatud puistu ala kirdeosas (VEP 126215).
Kavandatava Kikepera harjutusvälja alal leiduvate kaitstavate liikide loetelu on
toodud kokkuvõtvalt Tabelis 4.
Tabel 4. Harjutusvälja alal leiduvad kaitsealused taimeliigid.
Taimeliigi
eesti keeles

nimetus

Sagristarn
Vööthuul-sõrmkäpp
Laialehine neiuvaip
Soo-neiuvaip
Suur käopõll
Künnapuu
Lodukannike

Taimeliigi nimetus
ladina keeles
Carex irrigua
Dactylorhiza fuchsii
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Listera ovata
Ulmus laevis
Viola uliginosa

Kaitse
staatus
LK II
LK III
LK III
LK III
LK III
LK III
LK III

Punane
raamat

Asub
tegevuse
piirkonnas
6
1
1
3
3
1

2006. aastal läbiviidud inventuuri andmetel leidus Kikepera harjutusvälja alal
kaitsealustest taimeliikidest (täpseid kasvukohti pole märgitud) lisaks
eelpoolnimetatud loetelule veel pruunikat pesajuurt (Neottia nidus-avis),
kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia), (sh kvartalis 89 ning Lutsu keldre Mäe
maaüksuse 75601:006:0261 metsateel), samuti laialehist neiuvaipa (Epipactis
helleborine).
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4.4 Loomastik
4.4.1 Imetajad
Kikepera harjutusväli asub Pärnumaal Surju vallas piirkonnas, kus on leidub
ulatuslikke metsa- ja rabamassiive, mis pakuvad elupaiku rikkalikule
loomastikule. Harjutusväli ise paikneb alal, mille moodustab pea kogu
harjutusvälja suurune metsamassiiv koos Lutsu rabaga. Selle piirkonna
loomastikus on teadolevalt esindatud kõik Eestis enam levinud suurimetajad.
Vastavalt jahiulukite jäljeridade seirele ja kütitud loomade statistikale Surju,
Kullipesa ja Kilingi-Nõmme jahipiirkondade territooriumil on teada ka suhteliselt
inimpelglike, suuri looduslikke alasid asustavate suurkiskjate esinemine7.
Nendeks on näiteks hunt, karu ja ilves. Viimase jäljeridu kohati ka käesoleva
töö raames Kikepera harjutusväljal välitöid läbi viies. Samuti on piirkonnas
esindatud kõik eesti uluksõralised (v.a. punahirv) ja paljud väikeulukid (rebane,
mäger, kährikkoer, kobras, halljänes).

4.4.2 Linnustik
Andmed harjutusvälja ala linnustiku kohta pärinevad Eesti looduse
infosüsteemist (EELIS, seisuga august 2011) ning 2011. aastal piirkonnas
läbiviidud välitöödest (Aivo Klein, Hannes Pehlak, Indrek Tammekänd, Jaak
Tammekänd, Üllar Tammekänd). Lisaks on kasutatud Eestimaa Looduse Fondi
(2006) teostatud inventuuri tulemusi ning viimase Eesti haudelindude
levikuatlase (välitööd 2004-2009) koostamise käigus ruutude LE7060 ja LE7065
kogutud infot.
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);
(vt joonis 5). Harjutusväljast 1300 m kagus asub I kaitsekategooria musttoonekure (Ciconia nigra) pesa ning 500 m idas II kaitsekategooria laanerähni
(Picoides
tridactylus)
pesitsusterritoorium.
Arvestades
must-toonekure
toitumisala suurt ulatust ja asustatud pesa lähedust kasutab liik toitumiseks
väga tõenäoliselt ka harjutusvälja ala veekogusid.
Eestimaa Looduse Fondi (2006) inventuuri aruandes märgitakse pesitsejana
värbkakku (Glaucidium passerinum) ning ala raiesmikega seotud liikidena sooloorkulli (Circus pygargus), sookurge (Grus grus) ja öösorri (Caprimulgus
eurpaeus). Arvestades harjutusvälja alal leiduvaid elupaiku ja Linnuatlase
välitöödel kogutud andmeid, esinevad alal haudelinnuna ilmselt ka III
kaitsekategooria liigid väänkael (Jynx torquilla), hallpea-rähn (Picus canus)
(linnuatlase
pesitsuskindlus:
võimalik
pesitseja)
ja
väike-kirjurähn
(Dendrocopos minor) (kindel pesitseja).

7

Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2011 . Männil, P.; Veeroja, R.; Tõnisson, J.
Keskkonnateabe Keskus 2011
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Joonis 7. Harjutusvälja alal ja selle lähiümbruses paiknevad kaitstavate
linnuliikide esinemine (väljaõppeehitise piirid alternatiiv 1 alusel).

4.5 Kaitstavad loodusobjektid, sh Natura 2000 võrgustiku alad
Vastavalt looduskaitseseaduse § 4 on kaitstavateks loodusobjektideks:
1)
2)
3)
4)

kaitsealad;
hoiualad;
kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid;
püsielupaigad;
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5) kaitstavad looduse üksikobjektid;
6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Kikepera harjutusvälja alale ei jää keskkonnaregistri andmetel kaitstavaid alasid
ja looduskaitse üksikobjekte. Samas tuleb arendusprogrammi koostamisel ja
harjutusvälja tegevuste läbiviimisel pöörata tähelepanu alal leiduvatele
kaitsealustele taimeliikide kasvupaikadele ja kaitsealuste loomade elupaikadele.
Kaitsealustest liikidest on ülevaade eelpooltoodud taimestiku ja loomastiku
peatükkides (4.3 ja 4.4). Kaitstavate liikide elupaigad harjutusvälja alal on
näidatud Joonisel 8.

Joonis 8. Kikepera harjusväljal paiknevad looduskaitselised objektid ja
alternatiiv 1.
Harjutusvälja piiridest väljapoole jäävad lähimad looduskaitselised objektid on
toodud alljärgnevalt (sulgudes on looduskaitseliste objektide kaugus
harjutusvälja lähimast piirist):
-

lõuna suunal Lutsu (ca 0,3 m), Jaamaküla (1,9 km) ja kirde suunal
Mustraba (ca 0,3 m) metsise püsielupaigad;
kagu suunal Valdimurru (2,1 km) ning loode suunal Kikepera (0,8 km)
musta-toonekure püsielupaigad;
edela suunas Metsaääre (2,2 km) väike-konnakotka püsielupaik;
edela suunas Valgeraba (0,6 km) hoiuala - ja loodusala;
harjutusvälja suhtes kaugemal paiknevad kirde suunal Soo-otsa (1,4 km)
looduskaitseala ja edela suunal Lähkma looduskaitseala (1,7 km).
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Kaitstavate loodusobjektide paiknemine harjutusvälja lähiümbruses on näidatud
Joonisel 9.

Joonis 9. Kikepera
loodusobjektid.

harjutusvälja

lähiümbruses

paiknevad

kaitstavad
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Valgeraba hoiuala kaitse-eesmärk nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide - rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140),
vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning
siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.
Valgeraba loodusala on arvatud Natura 2000 võrgustikuga alade hulka
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004 a. korralduse nr 615-k “Euroopa Komisjonile
esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” alusel. Valgeraba loodusala
(EE0040375) Pärnu maakonnas on loodud I lisas nimetatud looduslike
elupaigatüüpide kaitseks nagu rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soolehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).
Soo-otsa looduskaitseala kaitse-eesmärgiks on kaitsta liike, keda nõukogu
direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kes
on ühtlasi I ja II kaitsekategooria liigid ning elupaigatüüpe, mida nõukogu
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vanad
loodusmetsad (9010*)2, soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja
rabametsad (91D0*).
Lähkma looduskaitseala on kaitse alla võetud, et kaitsta liike, keda nõukogu
direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kes
on ühtlasi I kaitsekategooria liik ning elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on vanad loodusmetsad
(9010*)2 ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning III kaitsekategooria
liik – roomavat öövilget (Goodyera repens) – ja selle elupaik.
Alljärgnevas Tabelis 5 on toodud kavandataval harjutusvälja alal ja selle
mõjualal inventeeritud kaitstavad linnuliigid, mis kuuluvad Linnudirektiivi
(79/409/EMÜ) I lisasse.
Tabel 5. Linnudirektiivi I lisasse kuuluvad liigid Kikepera harjutusvälja alal ja
selle mõjualal.
Liik
Metsis (Tetrao urogallus)
Laanepüü (Bonasa bonasia)
Teder (Tetrao tetrix)
Herilaseviu (Pernis apivorus)
Händkakk (Strix uralensis)
Musträhn (Dryocopus martius)
Väike-kärbsenäppi (Ficedula
parva)
Värbkakk (Glaucidium
passerinum)
Loorkull (Circus pygargus)
Sookurg (Grus grus)
Öösorr (Caprimulgus eurpaeus)
Hallpea-rähn (Picus canus)
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4.6 Rohevõrgustik
Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2003) määrab asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused ning loob eeldused keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks Pärnumaal.
Teemaplaneering käsitleb kahte alateemat, milleks on väärtuslikud maastikud
ja roheline võrgustik. Järgnevalt käsitletakse rohelise võrgustiku olemust, selle
toimimiseks seatud tingimusi ja Kikepera harjutusvälja arendusprogrammis
ettenähtu seost nendega.
Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärgiks on tagada Pärnumaale
iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilimine, looduslike, pool-looduslike ja
teiste väärtuslike ökosüsteemide kaitsmine ning looduskasutuse juures
säästlikkuse printsiibi järgimine.
Roheline võrgustik koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest võrkudest, mis
koos tagavad süsteemi kui terviku toimimise. Rohelises võrgustikus on
eristatavad kolm komponenti:
-

tugialad
ribastruktuurid ehk koridorid
nullalad ehk neutraalalad.

Tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega alad. Seal paiknevad
vastava süsteemi seisukohalt kõige olulisemad elemendid (kaitsealad, loodusja keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad, suured looduslikud alad jne).
Koridorid on tugialasid ühendavad rohelise võrgustiku elemendid. Tugialad koos
koridoridega moodustavad tervikliku sidusa ja toimiva rohelise võrgustiku.
Nullala on ala, mis omab vaadeldava põhisüsteemi suhtes potentsiaali
(metsamaa väljaspool tugialasid, kasutusest väljajäetud rohumaad jne) ja kus
on vähe tõenäoline konkureerivate süsteemide surve.
Kikepera harjutusväli asetseb Pärnumaal Surju vallas looduslike suurte
metsamassiivide
ja
soode-rabade
piirkonnas.
Vastavalt
Pärnu
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule asetseb harjutusväli rohelise
võrgustiku tugialal T6, mis kuulub hierarhiliselt riigi suurte tugialade hulka.
Harjutusvälja ja rohevõrgustiku struktuuride omavahelist paiknemist ja suurusi
iseloomustab Joonis 10.
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Joonis 10. Roheline võrgustik Kikepera harjutusvälja piirkonnas Pärnu
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ järgi.
Ka Surju valla üldplaneering käsitleb mingil määral rohelist võrgustikku.
Üldplaneeringu järgselt täpsustatakse rohelist võrgustikku ka Kikepera
harjutusvälja
piirkonnas.
Seda
illustreerib
Joonis
11.
Lisaks
maakonnaplaneeringus
toodule
üldplaneering
uusi
kasutustingimusi
rohevõrgustiku alal ei sea.
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J
Joonis 11. Rohelise võrgustiku paiknemine Surju valla Üldplaneeringu (2002)
järgi.
Rohelise võrgustiku säilimiseks ja toimimiseks määrab teemaplaneering
tugialade ja koridoride kasutustingimused, mida käsitletakse täpsemalt mõjude
hindamise peatükis.

4.7 Elanikkond
Harjutusväli paikneb täielikult Pärnu maakonnas Surju vallas Kikepera küla
territooriumil, mis asub 22 km kaugusel Pärnust. Lähimad külad harjutusväljast
on Surju vallas 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 (vt Tabel 6). Lähimad suuremad asulad – Tammuru ja
Vaskrääma – asuvad harjutusvälja piirist ca 4 km kaugusel.
Tabel 6. Surju valla külade rahavaarv.
Küla
Metsaääre
Jaamaküla
Lähkma
Saunametsa
Kikepera
Vaskrääma
Tammuru
Põlendmaa
Kokku

Rahvaarv,
seisuga 01.01.2010
133
154
32
25
30
86
159
42
661
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Harjutusvälja ümbritseb metsane ala, kus toimub minimaalne inimtegevus ning
see asub suhteliselt kaugel inimasustustest.
Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele on Surju valla asustustihedus madal,
2,8 inimest ruutkilomeetri kohta8. Selle näitaja poolest on vald Eesti
omavalitsuste hulgas kaheksandal kohal – kõige madalam on asustustihedus
Illuka vallas Ida-Viru maakonnas (1,8 in/km2). Äärmiselt hõreda asustusega
Kikepera külas on asustustihedus vähem kui üks inimene ruutkilomeetri kohta.
Surju valla küladest on Kikepera küla üks hõredamalt asustatud külasid. Kogu
Eesti keskmine asustustihedus on 30,9 in/km2, Pärnu maakonna maaliste
omavalitsuste keskmine – 8,5 in/km2.
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 maha jäetud.

8

Eesti Statistika andmebaas http://pub.stat.ee (kasutatud 13.09.2011)

Töö nr 1501/11
Heakskiidetud aruanne 27.01.2012

Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

43

5. Arendusprogrammi elluviimisega kaasnevad mõjud
5.1 Mõjuala ulatus ja hindamise metoodika
Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnati lisaks planeeringualale ka seda
ümbritseval alal. Sealjuures hinnati seda erinevate mõjude osas erinevalt
ruumilises ulatuses, kus konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Ulatuslikumalt
avalduvat mõju (mõjud kaitstavatele liikidele, Natura 2000 aladel kaitstavatele
väärtustele, kohalikule kogukonnale jm) hinnati laiemal alal, kuid väiksema
täpsusastmega.
Piirkonnaga tutvumiseks, probleemide analüüsiks ja planeeringulahenduse
täpsustamiseks viidi läbi välitööd, lisaks eksperthinnangutele kasutati
prognoosimisel analoogiate meetodit. Analoogsete projektide kogemusi on
kasutatud erineva üldistusastmega ka käesolevas töös. Lisaks oli võimalik
kasutada eelnevatel aastatel läbi viidud asukohavaliku ja loodusväärtuste
inventuuride tulemusi.
Praeguseks on Kikepera harjutusväljal loodus- ja keskkonnaväärtuste ning
häiringute määratlemiseks läbi viidud alljärgnevad uuringud:
-

Kikepera
harjutusvälja
loodusväärtuste
inventuur
2006.
aastal
(koostanud Eestimaa Looduse Fond);
Kikepera harjutusvälja mürauuring 2010. aastal (koostanud Ramboll
Eesti AS);
Kikepera harjutusvälja maaparanduse ekspertiis 2011. aastal (koostanud
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS);
Kikepera harjutusvälja linnustiku uuring 2011. aastal (koostanud Hannes
Pehlak).

KSH koostamisel kasutatud metoodika valikul ei olnud vajalik otsese mõjude
„pingerea” koostamine. Hinnati kõiki olulisi mõjusid.

5.2 Mõju pinnasele ja veestikule
5.2.1 Pinnavormide muutumine ja pinnasekahjustused
Pinnavormide muutmine ja pinnasekahjustused on seotud lõhkamiste,
transpordi otsese ja kaudse mõjuga pinnasele aga ka relvastuse ja isikkoosseisu
mehaanilise koormusega pinnasele.
Üheks ilmseks mõjuteguriks on õhkimiste ja plahvatustega kaasnev mõju
pinnasele. Märgatav füüsiline mõju avaldub plahvatusel toimuva pinnavormide
muutumise ja pinnase struktuurimuutustena. Samas on nimetatud mõju
lokaalne ja väheoluline.
Õhkimise ja plahvatuse tagajärjel toimuv pinnavormide muutumine/
kahjustamine sõltub suuresti pinnakatte ehitusest. Soosetetesse, mis on palju
kokkusurutavad, tekitab lõhkev laskemoon suhteliselt sügava lehtri, mille
läbimõõt ei ole eriti suur. Lehtri täiskasvamine toimub võrreldes
mineraalpinnasega tunduvalt aeglasemalt. Niiskesse pinnasesse sattuv
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lõhkekeha ei pruugi lõhkeda ja on suhteliselt raskesti leitav, seega tekitab
täiendava õnnetusjuhtumi riski ning samuti võib pehme pinnasega alale tänu
pinnase segamisele varjatult paigale jääda rohkem laskemoonajääke.
Lisaks võib pinnasekahjustusi tekitada mootorsõidukite kasutamine ning uute
teede ja kuivenduskraavide rajamisel muutuv reljeef (teemulded). Kavandatava
harjutusvälja ala on valdavalt liigniiske, mistõttu on harjutusvälja aktiivseks
tegevuseks vajalik olemasolevate kuivenduskraavide korrastamine kavandatud
alade ümber ja uute rajamine ala kuivendamiseks. Liigniiskusest tulenevalt on
ala ehituslikud tingimused keerulised ning teeninduskeskuse ala (ala 8) välja
ehitamisel ja infrastruktuuri rajamisel võib osutuda vajalikuks pinnase täitmine,
mis võib omakorda kaasa tuua olulisi pinnaveerežiimi muutusi.
Pinnasekahjustused ja erosioon võivad tekkida lisaks rohkearvulise
isikkoosseisu, aga ka relvade ja mootorsõidukite ülemäärasel kasutamisel või
kasutamisel selleks mittesobival alal ja ajal. Suurimat ohtu pinnasekahjustuste
(sh taimestiku ja muu elustiku kahjustamise) tekkeks kujutab mootorsõidukite
liiklemine väljaspool selleks ette valmistatud alasid ja teid. Isikkoosseisu
koormus on väiksema mõjuga, kuid intensiivse ala kasutamise korral võib ka
tallamise tulemusel tekkida kahjustusi. Täpne kasutuskoormus ja sellega
kaasnev mõju on raskesti prognoositav, seega on soovitatav teostada pinnase
tallamiskoormuse ja taimestiku seiret ning negatiivsete suundumuste
ilmnemisel tuleb vähendada ala kasutuskoormust väljapool harjutusvälja
väljaõppeehitisteks ette nähtud alasid.
Harjutusvälja väljaõppeehitistel, mis on seotud laskeharjutuste läbiviimisega
pole tallamiskoormuse hindamine vajalik. Metsa pinnase tallamiskoormuse
hindamine on vajalik viia läbi väljapool harjutusvälja aktiivselt kasutatavaid
alasid. Tallamiskoormust (tekitatud häiringute suurust) tuleks hinnata seire
käigus ning soovitatavalt harjutusperioodile (oktoober - mai) järgneval sügisel
(septembris), kui rohttaimed ja samblakate on jõudnud osaliselt taastuda.
Kaitstavate liikide taimestiku seire on soovitav viia läbi samal ajal ning märkida
millised muutused on toimunud kaitstavate liikide kasvukohtades. Seire
korraldamisel lähtuda ELFi koostatud loodusväärtuste inventuuri ja käesoleva
töö käigus läbiviidud välitööde inventuuri tulemustest.

5.2.2 Raadamise mõju veerežiimile, kuivendussüsteemid
Kikepera harjutusvälja maa-ala on liigniiske metsaala. Metsakuivendusega on
antud alast haaratud ligi 70%, millest läänepoolsel osal on läbi viidud
süstemaatiline metsakuivendus ning ülejäänud alal on erinevatel aegadel
rajatud üksikud kraavid.
Kuivendussüsteemide eesvooludeks on põhiliselt Kabli oja. Vaid Mätliku tee
kraavide ja üksikute idaosas olevate kraavide veed juhitakse Lambaküla ja
Valdimurru ojja. Praegustest metsaparanduslikest rajatistest on harjutusvälja
teenindamisel kasutatavad: rekonstrueeritav Ilvese tee, põhjaosas asuv
Seljametsa - Paikuse vallatee, 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.
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Lisaks olemasolevate kuivenduskraavide poolt avaldatavale mõjule, mõjutavad
äravoolu ka harjutusväljal kavandatavad raied. Soomes teostatud kogu valgala
hõlmanud uuringute andmed on näidanud9, et 3-4 aastat peale lageraiet (5658%) 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. Eestis taolisi
uuringuid tehtud ei ole ja äravoolu suurenemist saab hinnata vaid
hüdroloogiliste arvutuste põhjal vähendades valgala metsasust.
Kabli ojal asuva raudbetoonsilla 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 aastas.
Pärast 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.
Mulla niiskusrežiim mõjutab lisaks 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. Soomes rekonstrueeritud
metsakuivendusobjektil tuvastati kahe esimese aasta jooksul biogeenide
sisalduse suurenemine 2-5 kordselt.

9

Metsamajanduse mõju veekeskkonnale Viru-Peipsi alamvesikonnas Eesti osas, 2004. PB Maa ja

Vesi AS
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Metsakraavide puhastamisel liigub osa settest eesvooludesse. Eriti hästi
kanduvad allavoolu liiva setted, mis võivad kilomeetrite pikkuselt katta
voolusängide põhjad täites loodusliku ilme võtnud eesvoolude lohud ja süvikud.
Kergesti liikuvad liivasetted 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 ei tõuse
kraavides vesi üle kallaste. Setted uhutakse jõgedesse ja järvedesse või
ladestuvad tiheda taimestikuga kaldaservadele.
Rekonstrueeritavatel objektidel lakkab biogeenide leostumine 2-3 aasta
möödudes, sest kraavidele on kasvanud uus taimkate ja soodne
kuivendusrežiim soodustab metsa kasvamist, mis omakorda seob toitaineid
ning mille tulemusena biogeenide väljakanne väheneb. Selleks 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. Põhimõtteliselt on
võimalik
settebasseine
kasutada
ka
tuletõrjeveevõtukohtadena.
Settebasseinidele peab olema tagatud juurdepääs nende korduvaks
puhastamiseks, tuleb tagada et sette eemaldamisel settetiigist ei kanduks sete
allavoolu.

5.2.3 Pinna-ja põhjaveereostus
Pinnas ja maapinnalähedane põhjaveekiht võib reostuda tulistamisel ja
lõhkamisel/õhkimisel
sadenevate
jääkainete
(raskemetallid
ja
lämmastikuühendid) kaudu, kui laskemoona ja lõhkamise jäätmed jäävad
loodusesse. Väljatulistatud laskemoonaks on kuulid, padrunikestad, granaadija mürsukillud, mis kontsentreeruvad pinnases sihtmärkide ja tulepositsioonide
ümbruses. Tulirelvadest tulistamisel ja lõhkeainete kasutamisel satub
keskkonda mitmesuguseid raskemetalle. Pinnasesse sattunud raskemetallid
võivad muutuda vees mobiilseks ning seeläbi reostada põhja- ja pinnavett ja
läbi taimede sattuda toiduahelasse.
Käsitulirelvade kuulid koosnevad valdavalt pliist südamikust, mis on
ümbritsetud vasest kestaga. Seega on peamised mõjutegurid pinnasesse sattuv
plii ja vaseühendid, muud metallid on vähemolulised. Nii lõhkeained kui ka
väljatulistatud laskemoon sisaldavad raskemetalle (Hg, Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr),
mis on määratletud keskkonnaministri määrustes nr 38 „Ohtlike ainete
sisalduse piirväärtused pinnases“ ja nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi
piirväärtused“.
Pinnasesse sattuva plii ning vase ohtlikkus tuleneb nende võimalikust
mobiilsusest pinnases, mille tulemusena võivad metallid reostada pinna- või
põhjavett ning sattuda toiduahelasse. Metallide mobiilsus sõltub suures osas
keskkonnatingimustest, nii on metallide liikuvus üldjuhul suurem happelises
keskkonnas, plii liikuvus on parem liivases pinnases, seevastu savikas pinnas
ning ka orgaaniline materjal võivad vähendada plii liikuvust. Keskkonda sattuva
plii ja vase ohtlikkus sõltub ka piirkonna põhjavee kaitstusest. Kaitsmata
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põhjaveega alal nagu Kikepera harjutusvälja alal on reostusoht suurem, kuna
liikuma
pääsenud
metallid
võivad
põhjavette
jõuda
kiiremini.
Ka
veekoguäärsetel aladel – harjutusväli paikneb Kabli oja ääres – kus toimub
pinnasesse sattunud metalli liikumine koos pinnaseveega veekogu suunas, on
reostusoht suurem. Samuti suurendab reostusohtu olemasolevate ja
kavandavate kuivenduskraavide võrgustik. Reostusohu vähendamiseks on
soovitav sihtmärgid paigaldada veekogudest (sh ala läbivatest kraavidest)
võimalikult kaugele. Reostuse vältimiseks tuleb laskekohtade juures korraldada
padrunikestade kogumine. Kaitseväes ja Kaitseliidus on laskemoona jäätmete
kogumine juba praeguseks seatud kohustuslikuks ning reguleeritud Kaitseväe
Logistikakeskuse
ja
Kaitseliidu
ülema
vastavate
käskkirjade
ning
harjutusväljade kasutuseeskirjadega. Kuigi kõiki padrunikesti kokku koguda ei
ole reaalne, on see lasketiirudes tulejoontel ja kuulipilduja pesades rakendatav.
Samuti tuleks laskeväljadele kaaluda võimalust kuulide püüdmiseks rajada
otsavall (alad 7 ja 9). See aitaks kuule kontsentreerida ja lihtsamalt käidelda.
Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõju hindamise (Hendrikson&Ko 2003)10
käigus arvutati seal ette nähtud kasutatava laskemoona orienteeruvatele
kogustele vastavalt plii ja vase võimalikud pinnasesse sattumise kogused
aastas. Järeldusena toodi, et arvestades kasutatava laskemoona suhteliselt
väikest kogust, hajuvust suurele pindalale laskevälja laskealadel ja reostuse
kontrolli
võimaldavat
kontsentreerumist
lasketiirudes
on
käsirelvade
laskemoonast lähtuv raskemetallide keskkonnareostuse risk madal, eriti kui
rakendatakse leevendavaid meetmeid, mis on loetletud ka käesoleva aruande
eelnevas lõigus. Kikepera harjutusvälja alal kavandatavad laskemoona kogused
jäävad tunduvalt väiksemaks keskpolügoonil kasutatavast laskemoona
kogusest.
Suurekaliibriliste relvade laskemoonast satub lisaks vasele ja pliile keskkonda
veel tsinki ja niklit. Lisaks võib laskemoon sisaldada keskkonnale äärmiselt
ohtlikke metalle nagu elavhõbe ja kaadmium. Viimased kuuluvad nii vaba
metallina kui ühendites sisalduvana veekeskkonnale ohtlike ainete nimistusse
nr 1 ning nende veeheidet või sattumist vette muul viisil peab vältima. Kuna
planeeritaval harjutusväljal kavandatakse õppusi ka miinipildujate ja
granaadiheitjatega, on ebasoodsatel tingimustel võimalik raskemetallide
reostus.
Laskemoona kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks
tuleb laskevälja laskealadel, sihtmärgialadel ja tulepositsioonidel:
-

korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade, hülsside, pakendite
jmt kogumine
korraldada laskemoona jääkide nõuetekohane käitlemine
kasutada võimalusel pliivaba laskemoona

Väiksem oht pinnasele ja põhjaveele on võimalike avariide korral, nt
teeninduskeskuse reovee keskkonda suunamise kaudu või bensiini/õli sattumine
pinnasesse lekkivatest masinatest. Tavapäraste õppuste läbiviimisel autode
tankimist harjutusvälja territooriumil ei toimu. Seega ohutusnõuete täimise ja
õige käitluse korral ei ole tegemist suure ohuga.
10

Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõju hindamine, Hendrikson&Ko OÜ, Tartu, 2003.
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Reostuse tuvastamiseks on vajalik edaspidi ette näha pinna- ja põhjavee
kvaliteedi seire. Pinnavee kvaliteedi seire eesmärgiks on välja selgitada
harjutusvälja kasutamisel keskkonda sattunud saasteainete kogused ja vältida
nende edasikandumist. Veeseire eesmärk on hinnata harjutusvälja kasutamisest
tulenevaid keskkonnaseisundi muutusi ja vajadusel rakendada vastumeetmeid.
Pinna- ja põhjavee ökoloogiline seisund tuleb kindlaks määrata enne tegevuse
algust harjutusväljal. Pinna- ja põhjaveeseire käigus tuleb hinnata
raskemetallide sisaldust. Seiret soovitame teostada peale harjutusvälja
väljaehitamist ja kasutusele võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt kahel
järjestikusel aastal. Kui raskemetallide sisaldus ei osutu probleemiks, on
hilisemalt võimalik seire sagedust harvendada pädeva eksperdi nõusolekul.
Pinnavee kvaliteedi seiratavad punktid oleksid:
- Lambajõe oja
- Valdimurru oja
- Kabli oja eesvoolul
Kuivendussüsteemide projekteerimise käigus tuleb täpsustada seiratavate
pinnaveepunktide asukohti ning vajadusel neid lisada. Samuti tuleb
väljaõppeehitiste
täpsel
projekteerimisel
(sh
kuivendussüsteemide
projekteerimisel) määrata põhjavee seire punktide asukohad.
Reostuse tuvastamisel tuleb korrigeerida kasutuskoormust, võtta kasutusele
muu laskemoon või rakendada muid reostuse vältimise meetodeid (täpsustada
konkreetse reostuse ilmnemisel).

5.3 Mõju elusloodusele
5.3.1 Mõju metsale
Tegemist on suure loodusliku alaga, mida inimtegevus on seni suhteliselt vähe
mõjutanud. Mõju on piirdunud peamiselt metsamajandusliku tegevusega,
sealhulgas kraavide võrgustiku rajamisega. Planeeritud tegevused avaldavad
taimkattele otsest ja kaudset mõju.
Planeeritava
harjutusvälja
väljaehitamisel
metsaökosüsteemile oluline mõju. Mõju liigid on:
-

ja

kasutamisel

kaasneb

metsa raadamine;
metsa kahjustamine ohualadel.

Metsa raadamine
Metsaseaduse alusel on raadamine raie, mida tehakse, et võimaldada maa
kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Raadamist tehakse
kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi alusel, mis on aluseks maa
kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamiseks.
Metsa raadamine toimub harjutusvälja välispiiril (välispiiri laius 2-5 meetrit)
ning mitmete planeeritavate objektide (laskeväljad, käsigranaadi viskeala,
lõhkamispaik jt) rajamisel. Harjutusvälja erinevatel aladel on raadatavate
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raiealade suurus ja iseloom erinev. Alljärgnevas Tabelis 7 on toodud
harjutusvälja väljaõppeehitiste suurused ning nendel aladel vajalikud ja
kavandatavad maksimaalsete raiete suurused.
Tabel 7. Harjutusvälja väljaõppeehitistel kavandatava raie ulatus.
Väljaõppeehitis

Kaudtulerelvade sihtmärgiala
(ala 1)
Kabli laskeväli (ala 2)
Pioneeriõppeala (ala 3)
Lõhkamispaik (ala 4)
Käsigranaadi visekala (ala 5)
Liikuvtehnika õpperada (ala 6)
Tankitõrjegranaadiheitja
laskeväli (ala 7)
Teeninduskeskuse ala (ala 8)

Alternatiiv 1
Ala
Lage
Lage
pindala
ala
ala %
(ha)
(ha)
170
162
95

Alternatiiv 2
Ala
Lage
Lage
pindala
ala
ala %
(ha)
(ha)
152
144
95

23
105
1
0,3
23
4

21
11
1
0,3
2
4

90
10
100
100
10
100

23
95
1
0,3
45
4

21
10
1
0,3
5
4

90
10
100
100
10
100

60

3

5

13

3

20

8

100

24
195
23

100

Üksikvõitleja ja patrulli
8
8
100
8
laskeväli (ala 9)
UXO alad (ala 10)*
24
24
100
24
KOKKU
394
211
341
Harjutusvälja pindalast (846
47
25
40
ha) %
* UXO alad (ala 10) on kaudtulerelavade sihtmärgiala osad, seega ei kajastu
kavandatava raie koguulatuses.

lisaks

Kõige suurem häiring saab olema alal 1, mis on kaudtulerelvade sihtmärgiala.
See on suurim territoorium harjutusvälja keskosas suurusega ca 150-170 ha,
kus on planeeritud metsaraie 95 % alast. Selle tagajärjel metsakooslus suurel
alal hävineb. Teiste alade suurused ning alal raiutava metsa osakaal on
väiksem. Väiksemad raietööd erinevatel laskeväljadel on pigem lokaalse
iseloomuga ja naaberalade taimkatet oluliselt ei mõjuta. Kokku väheneb raiete
ja harvendamise tulemusel majandatava metsamaa pindala ligikaudu 195 - 210
ha (lageraie alad). Täpsemad raadatavate alade pindalad ja raiete täiuse
alammäärad täpsustatakse edasise projekteerimise käigus.
Otsene lokaalne mõju taimekooslustele on destruktiivne, metsa raadamise
käigus sealne kooslus hävib. Kaudne mõju seisneb niiskusrežiimi muutustes
maaparanduse ja metsa raadamise tagajärjel. Metsade ulatuslik raadamine võib
põhjustada maapinna liigniiskuse suurenemist juba olemasoleval niiskel alal,
kuna puud on suure transpiratsioonivõimega ning puude hävitamisel vee
aurustumine pinnasest ja taimestikust väheneb. See võib omakorda kaasa tuua
veetaseme tõusu. Kikepera harjutusvälja alast on metsakuivendusega haaratud
ligikaudu 70%, millest läänepoolsel osal on toimunud süstemaatiline
metsakuivendus ning ülejäänud alal on erinevatel aegadel rajatud üksikud
kraavid. Suur osa olemasolevates kraavidest vajab korrastamist. Hinnanguliselt
tuleb uuendada ja rekonstrueerida ligi 17 km kraave (vt ptk 5.2.2).
Kokkuvõtvalt
mõjutab
raadamine
metsaökosüsteemi
väärtused
kaovad.

alade
ökosüsteemi
oluliselt,
Harjutusväljale
väljaõppeehitiste
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planeerimisel ja raadamist vajavate objektide
väärtuslikumate metsadega alasid püütud vältida.

asukoha

valikul

on

Raadamisega
veekogude
veekvaliteedile
kaasneva
negatiivse
mõju
vähendamiseks ei tohi raielangid ulatuda veekogu kallastele, kuna rikkumata
taimestiku- ja mullastiku struktuuriga aladel toimub toitainete puhverdamine
enne veekokku jõudmist. Metsa raie peab olema nendel aladel võimalikult
minimaalne. Alade raadamine on soovitatav läbi viia talvisel ajal külmunud
pinnasega. Sellisel juhul ei rikuta liigniisketes tingimustes oluliselt
alustaimestikku ja pinnast ning säilib looduslik toitainete puhverdustsoon.
Pikemas perspektiivis võib raadamine avaldada keskkonnale positiivset mõju,
kuna metsade raadamise järgselt kujunevad alad, mis on valdavalt loodusliku
taimkattega avatud maastikud (säilivad avatuna tänu tugevale inimmõjule),
ning mis omandavad kõrge loodusliku väärtuse pakkudes erinevaid elupaiku
erinevatele
looduslikele
kooslustele.
Arvestades
harjutusvälja,
kui
eriotstarbelise
ja
unikaalse
funktsiooniga
objektiga,
on
raadamine
aktsepteeritav.
Ökoloogilise väärtuse säilitamiseks on korralise metsamajandamise käigus
oluline jätta alles vanemaid puid ja kujundada erivanuseline kooslus.
Hooletu raie tulemusel võib kahjustuda pinnas (nt veokitega sõites) ning
väheneda maastiku esteetiline väärtus (rikutud pinnas, vedelema jäetud
puutüved ja kännud). Negatiivsete mõjude vältimiseks on soovitav
metsanduslikud tööd mitte teostada kevadsuvisel raierahu perioodil, vaid pigem
talvel, kui õhutemperatuur on alla 0oC.
Kokkuvõttes muudab metsa harvendamine oluliselt metsaökosüsteeme ja toob
kaasa mitmeid riske (erosioon, tormikahjustused, elupaikade muutus).
Leevendavate meetmete rakendamisel ja harjutusvälja iseärasustega
arvestades on negatiivsed mõjud ja kaasnevad riskid suhteliselt väiksed.
Tuleoht
Planeeritav tegevus harjutusväljal suurendab metsade tuleohtu. Tulekahjurisk
on harjutusväljal oluline ja suhteliselt kõrge, lähtudes peamiselt järgmistest
objektidest ja põhjustest:
- tulistamine laskeväljadel
- tulistamine kaudtulerelvade tulepositsiooni aladel
- miinide plahvatamine sihtmärgialal
- lõhkamine lõhkamispaigas ja granaadi heitmine käsigranaadi viskealas
- tegevus telkimisalal (suitsetamine, lõkke tegemine, telgiahjude kütmine)
- õnnetusjuhtumid (õlilekked jms)
- ala suhteliselt suur kaetus turbakihiga
Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus tulekahju riskide
vähendamise
süsteem
(tuletõkkeribad,
tuletõrje
veevõtukohad,
tuletõrjevahendid, alade hooldamine tulekahjude vältimiseks nt laskeväljade ja
sihtmärgialade niitmine, kontrollitud põletamine jm).
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Metsa kahjustamine ohualal
Kõigi tulirelvade kasutamisel tekib ohuala, mis on oluliselt suurem otseselt relva
ja
isikkoosseisu
paiknemisja
liikumisalast.
Peamiseks
riskiks
ja
keskkonnamõju allikaks on kuulide ja kildude lendamine ohualale ning sellega
kaasnevad puude kahjustused, inimeste ja loomade vigastamise oht,
tulekahjurisk ning väikese tõenäosusega pinnase ja vee raskemetallidega
reostamise oht. Kõige suuremad metsa kahjustused võivad tekkida vahetult
sihtmärkide taga – eeldatavalt aladel 7 ja 9. Ala 1 ja 2 on metsakahjustused
väikesemad, kuna suur osa metsast on kavas raadamise käigus langetada. Ala
2 sihtmärgialale ja selle taha metsa ei jää.
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.

5.3.2 Mõju kaitsealustele taimeliikidele
-

-

-

11

Sagristarn (Carex irrigua) – levib Lutsu rabast ida poole jääval alal.
Tegemist on Eestis suhteliselt harvaesineva liigiga. Alternatiiv 1 puhul on
nimetatud alale ette nähtud liikuvtehnika õppeala. Selle liigi elupaika
ohustab häiring, mida tekitavad õppeala kujundamisel tehtavad
pinnasetööd, samuti õpperaja kasutamisel aset leidev rasketehnika
liikumine, mis võib seada ohtu nimetatud liigi paiknemise nimetatud alal.
Alternatiiv 2 puhul on jäetud Lutsu rabast ida poole jääv ala harjutusvälja
aktiivsest kasutusest välja, seega sellisel juhul mõju liigile puudub.
Vööthuul-sõrmkäpp
(Dactylorhiza
fuchsii)
–
kasvukoht
jääb
kaudtulerelvade sihtmärgialast (alternatiiv 1, ala 1) vahetult läände (kv
74; eraldised 5,6 10,11). Vööthuul sõrmkäpp, kuulub küll III
kaitsekategooriasse, kuid on Eestis suhteliselt tavaline. Tegemist ei ole
üksnes metsas kasvava taimeliigiga. Vööthuul-sõrmkäpp kasvab sageli
niisketel niitudel (ka teeservades kus niidetakse – talub hästi häirimist).
Valgustingimuste muutumine metsa raadamise tagajärjel seda liiki
otseselt ei ohusta. Variant 2 puhul avaldab kindlasti populatsioonile
negatiivset mõju tulirelvade tule alla jäämine, selle tõenäosus pole aga
antud juhul eriti suur, kuna tegemist on konkreetse sihtmärgi naabruses
asuva ohualaga. Taimede tulirelvade alla jäämise tõenäosuse
vähendamiseks tuleb liigi kasvukohas mets säilitada ning jätta raiest
puutumata.
Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) – kasvukoht jääb
kaudtulerelvade sihtmärgialast (alternatiiv 1, ala 1)samuti vahetult
läände (kv 74; eraldised 5,6 10,11). Nimetatud liik kuulub III
kaitsekategooriasse, olles Eestis samal ajal suhteliselt tavaline. Tegemist
ei ole üksnes metsas kasvava taimeliigiga. Laialehine neiuvaip kasvab
hõredates metsades, niiduservadel – seega ka poolvarjus või päikesele
avatud kasvukohtades. Valgustingimuste muutumine metsa raadamise
tagajärjel seda liiki otseselt ei ohusta. Tegu ei ole haruldase, vaid Eestis
suhteliselt edukalt levinud käpalisega, mis on viimasel ajal muutunud
varasemast arvukamaks11. Variant 2
puhul avaldab
kindlasti

„Kodumaa käpalisi“, 2002
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-

-

-

-

populatsioonile negatiivset mõju tulirelvade tule alla jäämine, selle
tõenäosus pole aga antud juhul eriti suur, kuna tegemist on konkreetse
sihtmärgi naabruses asuva ohualaga. Taimede tulirelvade alla jäämise
tõenäosuse vähendamiseks tuleb liigi kasvukohas mets säilitada ning
jätta raiest puutumata.
Soo-neiuvaip (Epipactis palustris) – leiti viimati teostatud välitööde
käigus pioneeriõppeala niidul, selle liigi jaoks ebatüüpilises kasvukohas,
mis ei olnud liigniiske. Antud populatsioon on väike ja mitte eriti
esinduslik. Pinnasetööd pioneeriõppeala arendamisel hävitaksid siin
asuva koosluse ja seega mõjuksid ka selle liigi populatsioonile
destruktiivselt. Arvestades selle liigi laialdast levikut Eestis, ei oma selle
väikese populatsiooni kaotus olulist mõju liigile kui tervikule.
Suur käopõll (Listera ovata) - leiti viimati teostatud välitööde käigus
pioneeriõppealaks kavandatud alal. Suur käopõll on Eestis üks
tavalisemaid käpalisi, seda liiki leidub hajusalt kogu Eestis, nii niitudel,
metsaservadel kui ka hõredates metsades. Sageli jääb liik rohustus
tähele panemata, sest rohelised väikesed õied on äärmiselt
tagasihoidlikud. Planeeritav tegevus avaldab negatiivset mõju antud
populatsioonile lokaalselt, aga liigi kui terviku püsimajäämisele ja
levimisele see häiring olulist mõju ei avalda.
Lodukannike (Viola uliginosa) – leidub kaudtulerelvade sihtmärgiala
loode piiril ning mõned lodukannikese leiukohad jäävad harjutusvälja
lääneserva, Kabli oja lähedusse, kuhu ei ole planeeritud ühtegi
militaarset tegevust. Lodukannikest võib ohustada kuivendamine, kuid
talle sobivaid niiskeid metsa-alasid on selles piirkonnas rohkesti.
Positiivse poolena võib välja tuua, et see liik võib kasvada ka avatud
kasvukohtadel - soistel niitudel ja puisniitudel, seega raietegevus teda
otseselt ei ohusta.
Künnapuu (Ulmus laevis) – künnapuid leidub harjutusvälja kirdepiiril nii
harjutusväljale jääval alal kui väljapoole harjutusvälja piire. Künnapuu
kasvukohad on jäetud välja harjutusväljal plaanitud aktiivsetest
tegevustest. Künnapuud tuleb metsa raadamise ja harvendamise käigus
kindlasti säilitada.

5.3.3 Mõju loomastikule
Kavandatav tegevus Kikepera harjutusväljal toob kohalikule loomastikule kaasa
järgmised võimalikud mõjud:
- Elupaikade muutumine peamiselt läbi metsa raadamise. Harjutusväljal on
plaanis metsaraie ca kolmandikul (kokku ca 250 ha) alal leiduvast
metsast, mistõttu raadataval alal paiknenud seniseid metsa-elupaiku
muudetakse oluliselt ja need ei ole loomastikule edaspidi samaväärselt
kasutatavad. Tuleb välja tuua, et suurimaks raadamist vajavaks alaks on
kaudtulerelvade sihtmärgiala, mille ca 200 ha suurusest alast tuleb
lagedaks raiuda kuni 95%. Teised alad on oluliselt vähemulatuslikud ja
need paiknevad harjutusväljal hajutatult. Positiivseks võib pidada asjaolu,
et raadatavatele harjutusvälja osadele (va teeninduskeskuse ala) ei
plaanita hoonestust ega muid ehitisi, mis võiksid füüsiliselt ala killustada
ja takistada loomade liikumist piirkonnas.
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- Intensiivse
militaarse
tegevuse
häiriv
mõju.
Vastavalt
arendusprogrammile
on
harjutusvälja
täielikul
väljaehitamisel
prognoositav laskeharjutusteks kasutatav päevade arv ligikaudu 216.
Sealjuures kõige intensiivsem kasutusperiood on jaanuarist kuni mai
esimese pooleni ning oktoobri algusest novembri teise nädalani. Kuna
militaarne väljaõpe on enamasti sisult mürarikas, siis on kohaliku
loomastiku elukeskkond perioodiliselt häiritud.
Nagu eelnevalt välja toodud seisneb Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi
elluviimisel oodatav mõju kohalikule loomastikule peamiselt elupaikade
muutustes ja häirimises. Selge on, et harjutusvälja ala ei ole pärast täielikku
väljaarendamist ja kasutuselevõttu enam kohalikule loomastikule täies ulatuses
samaväärselt praegusega kasutatav. Suur osa harjutusväljast jääb siiski
looduslikuks ning pakub koos ümbritsevate väheasustatud piirkondadega
kohalikule
loomastikule
kompenseerivaid
elupaiku.
Harjutusvälja
väljaõppeehitised ei moodusta füüsilist barjääri loomade liikumisteedele ja ka
häiritusest (mürarikas tegevus) tulenevad barjäärid on nii aasta kui ka ööpäeva
lõikes perioodilised, võib öelda et, piirkonnas levinud loomastiku seisukohalt ei
ole tegemist mõjudega, mis võiksid ühegi liigi populatsiooni olulisel määral
mõjutada.
Erandiks võib siinkohal tuua mõningad kaitstavad linnuliigid, kelle elupaiku
harjutusvälja territooriumil ja selle vahetus läheduses leidub. Mõju kaitstavale
linnustikule ja vajalikke leevendavaid meetmeid on käesoleva töö raames
käsitletud eraldi alljärgnevas peatükis (ptk 5.3.4).

5.3.4 Mõju linnustikule
Peamised ohutegurid harjutusväljal leiduvate kaitsealustele linnuliikidele on:
-

Elupaikade hävinemine (metsa likvideerimine);
Häirimine (laskmiste ja lõhkamiste müra, liiklusmüra).

Kõik harjutusväljal ja selle läheduses pesitsevad kaitsealused linnuliigid on
sõltuvad metsaelupaikadest. Kõige olulisemateks ohustavateks teguriteks
olemasolevate lindude elupaikadele ja nende kvaliteedile on võimalikud
lageraied ja veerežiimi muutmine.
Häirimise suhtes kõige tundlikum alal esinev kaitsealune liik on metsis.
Harjutusvälja rajamise ja kasutamise mõju tedrele võib osutuda samuti suureks
ning tegevused võivad asurkonna viia mõõdukale kuni olulisele kahanemisele.
Mõju must-toonekurele on tõenäoliselt väike ning mõjutab üksnes nende
toitumisala ulatust12.
Metsis on ökoloogiliselt väheplastiline liik ja kogu oma ulatusliku areaali
ulatuses on ta adapteerunud küllalt kitsapiiriliselt kõigis tema poolt asutatud
looduslikes piirkondades – kõikjal jääb ta vähekäidavate vanade okasmetsade,
põhilistel areaaliosadel vanade männikute liigiks ja seda aastaringselt.
12

Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
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Metsakasvukohatüüpidest
samblasoometsad.

on

eelistatud

rabastuvad

metsad

ja

Periood, millal metsise elutegevus on kõige mõjutatavam, on tema
mänguperiood. Sigimisperioodil on emaslinnud ning kolmeaastased ja vanemad
isaslinnud territoriaalse käitumisega ja seotud kindlate elupaikadega ning ühe
kindla mängupaigaga. Nad omavad küllalt selgelt piiritletud territooriume, kus
tegutsevad ööpäev läbi. Isaslindude mänguaegsed territooriumid paiknevad
tavaliselt radiaalselt ümber mängupaiga tsentri ja kattuvalt suhteliselt vähe.
Enamikel metsisekukkedel ei ulatu nende territoorium mängupaigast kaugemale
kui 1 km. On oluline, et mängu ümbritsev ala, kus paiknevad isaslindude
territooriumid, oleks terviklik metsaala. Metsisele on vastunäidustatud selle
tükeldamine raielankidega, mille tulemusena tekivad isoleeritud metsatükid.
Mängupaigas on metsis eriti tundlik inimtegevuse mõjudele ja raied ning
metsamelioratsioon tuleb seal välistada. Metsise mänguaeg, sõltuvalt
ilmaoludest, võib kesta veebruari algusest kuni mai lõpuni, põhiosas tavaliselt
aprillis. Kuna metsise mänguhäälitsused on üsna vaiksed, siis seetõttu võivad
inimeste suhtes kehtestatud müranormid olla metsiste jaoks siiski häirivad.13
Metsise häirimine mängu- ja haudeajal, sh inimese viibimine mängualal ja selle
läheduses, põhjustaks suure tõenäosusega elupaiga hülgamise väikese
arvukusega asurkondade poolt. Ei ole põhjust eeldada, et õppustel kasutatavate
ja teenindavate sõidukite tekitatav häiring oleks suurem võrreldes inimeste
liikumisega. Teistest transpordivahenditest suurema häiriva mõjuga on
helikopter, mille võimalikku kasutamist õppustel arendusprogramm küll ei
maini, kuid mille kasutamist tuleks metsise mängu- ja haudeajal võimalusel
pigem vältida.
Metsisel tundlikul perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini (u harjutusvälja 11-26
kasutusnädalal) avaldab harjutusväljal tulirelvadega harjutuste korraldamine
negatiivset mõju ala linnuväärtustele, seda ka võimalike leevendavate
meetmete rakendamise korral. Seades piiranguid harjutusteks kasutatava ala,
relvaliikide, osalejate arvu ja kellaaegade osas on võimalik negatiivset mõju
linnuväärtustele kahandada. Vältida tuleb sel perioodil kindlasti inimeste
liikumist mängupaigas ja selle ümbruses kella 17-st õhtul kuni 11-ni hommikul
talveajal ning 18-st õhtul kuni 12-ni hommikul suveajal14.
Metsiste mänguperiood, mis kestab märtsist mai keskpaigani, toimub valdavalt
videvikus ja hommikupoolsel ajal (17.00 kuni 11.00 toimuv liikumine häirib
sellel perioodil metsist kõige rohkem)11.
Teder esineb samuti soo- ja metsapiirkondades, eelistab elupaigana raiesmikke
ning soode ja heinamaadega piirnevaid metsi. Nii nagu metsised peavad ka
tedred kevadel tedremängu. Kevadel kogunevad tedred mängima täiesti
lagedatele või üksikute puude ja põõsastega aladele – heinamaadele,
sooniitudele, põldudele, metsalagendikele, raiesmikele ja teistesse paikadesse,
kus läheduses on sobivaid pesitsuskohti. Pesitsetakse mitmesugustes paikades:
põõsastutes, looduslikult uuenevatel aladel, metsakultuuridel, soodes, vanema
13

Metsise kaitsekorralduskava (koostajad E. Viht, T.Randla), Keskkonnaministeerium 2001
Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
14
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metsa servades jne. Seltsingulise mängu paigad asuvad pesitsusalade vahetus
läheduses lagedamates ja tasasemates kohtades. Samasse paika tullakse
mängima aastaid järjest. Ent kui ümbruskonna pesitsusalad muutuvad
ebasobivaks, siis tedrekanad enam mängupaika ei tule. Seepeale kaob ka
kukkede huvi paiga vastu. Kõige püsivamad on seltsingulised mängud soodes,
kus maastik muutub aeglaselt. Kanad käivad mängupaikades kõige enam aprilli
lõpus ja mai algul. Kuked mängivad pidevalt veel kuni mai lõpuni või juuni
alguseni.15
Harjutusvälja rajamise ja kasutamise mõju metsisele ja tedrele on leevendavate
meetmete abil võimalik oluliselt kahandada võttes arvesse allpooltoodud
leevendavaid meetmeid:
-

-

-

-

-

15

Metsise, tedre, must-toonekure ja teiste kaitsealuste liikide häirimise
vältimiseks ei tohi harjutusvälja kasutada õppuste läbiviimiseks ega teha
suuremahulisi ehitustöid 15. märtsist 30. juunini (metsise mängu- ja
pesitsusaja kõige tundlikum periood).
Kaaluda õppetegevuse
korraldamisel alternatiivseid lahendusi, mille eesmärgiks on saavutada
paus tulirelvadega õppustes perioodil 15.03-30.06. Alternatiivideks
võivad olla näiteks kasutusperioodide nihutamine, erinevate tulirelvadega
harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine ja/või kasutuskoormuse
üldine vähendamine.
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 Kabli laskeväljal (ala 2) kell 11-17
(talveaeg) ja 12-18 (suveaeg).
Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini tuleks harjutusväljal vähendada
mürarohkete
tegevuste
hulka.
Planeeritava
harjutusvälja
kasutuskoormuse põhjal oleks parimaid võimalusi selleks 11.-26.
Kasutusnädalale
(15.03-30.06)
planeeritud
mõningate
õppuste
nihutamine 27.-30. nädalale (1.07-03.07) ja kasutusintensiivsuse
suurendamine 31.-38. Nädalatel (1.08-30.09). Samuti tuleks sel perioodil
harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema osalejate
arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade jooksul kui hetkel
kavandatav kasutuskoormus ette näeb.
Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike raiete (eriti
lageraie 200 ha ulatuses alal 1) läbiviimist ja võimalikku helikopteri
kasutamist 1. veebruarist 31. augustini (metsise mängu- ja pesitsusaeg).
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. Püsimetsana majandamine antud alal
tähendab, et metsa majandatakse üksikpuude väljaraiega ja arendusest
välja jäävas osas säilib keskealiste või vanade metsade katvus. Ala tuleb
välistada uuendusraie va aegjärkne raie tingimusel, et viimane raiejärk
jääb tegemata;

Teder, Eesti põlisasukas; Eesti Loodus 4/2008
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-

Looduskaitse seisukohalt oluliste liikide pesitsus- ja toitumisalade
säilimiseks tuleb taastada Lutsu raba looduslik veerežiim, likvideerides
selleks raba ümbritsevat kraavivõrk16.

Harjutusvälja arendusprogrammis ette nähtud tegevustest avaldavad kõige
suuremat negatiivset mõju kaitsealustele linnuliikidele alternatiiv 1, millega on
kavandatud metsa langetamine kaudtulerelvade sihtmärgiala idaossa jääval
metsise mängualal ning liikuvtehnika õppealal, sh teedevõrgu ja veetõkke
rajamine Lutsu soost idas. Metsisele kõige olulisem ohutegur on elupaikade
vähenemine ja nende kvaliteedi langus. Alternatiiv 2 puhul, kus liikuvtehnika
õppeala on nihutatud harjutusvälja lääne ossa on oluliselt väiksema mõjuga,
millega välditakse metsise häirimist ja võimalikku täiendava kuivendamise
vajadust Lutsu raba piirkonnas. Samuti vähendab see häirivat mõju musttoonekurele, kes kasutab tõenäoliselt harjutusvälja toitumisalana just Lutsu
raba piirkonnas. Olulist mõju must-toonekurele harjutusväljal kavandatav
tegevus tõenäoliselt ei avalda.
Alternatiiv 2 puhul, kus kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala 1) on nihutatud poole
metsakvartali (ca 250 m) võrra läände, võimaldab säilitada metsise elupaika
terviklikuna ning väldib metsakoosluste hävinemist metsise elupaigas. Ala 1
nihutamisega musträhni elupaigale lähemale tõenäoliselt olulist negatiivset
mõju musträhni elukvaliteedile ei kaasne. Musträhn ei ole väga häirimistundlik,
tegutseb ka raiesmikel ja nende servaaladel. Alternatiiv 2 puhul on samuti
vähendatud pioneerõppeala (ala 3) ulatust, mis kattus inventeeritud metsise
mängualaga. Looduskaitseliselt on kindlasti oluline vältida metsise elupaiga
kahjustamist. Metsise elupaiga säilimiseks on seal raiete läbiviimine keelatud.
Mitmete varasemate uuringute käigus on leitud, et militaarõppuste käigus
tekkiv müra ei ole avaldanud negatiivset mõju piirkonnas elavatele
röövlindudele. Rakendades Kikepera harjutusväljal üldisi õppuste korraldamise
ajalisi piiranguid, pole põhjust täiendavalt eeldada militaarmüra olulist
negatiivset mõju teistele alal leiduvatele kaitsealustele linnuliikidele17.
Enamuse liikide jaoks mõjutab häirivalt ka teede ja ehitiste rajamine ja
kasutamine.
Kaitseväe harjutusväljadel (v.a keskpolügoon) on 2005-2006 aastal läbi viidud
loodusväärtuste inventuurid, sh loomastiku (linnustiku) inventuurid. Lisaks viidi
2009. a Sirgala ja Nursipalu harjutusväljadel läbi linnustiku seire. Nimetatud
seiremetoodika (transektloendus, Shannoni mitmekesisuse indeks) ja
tulemused on heaks aluseks edaspidise linnustiku seire kavandamisel (sama
metoodika) ning 2009. a kogutud andmete võrdlemisel. Kuna harjutusväljad ei
ole tänaseks planeeringute järgi välja ehitatud, siis on hetkel raske täielikult
hinnata harjutusväljade arendamise ja kasutamisega kaasnevat mõju
linnustikule.

16

Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
17
Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
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Harjutusvälja alal tuleb hinnata metsise ja tedre arvukust seiresammuga 2
aastat
ning
kõigi
kaitsealuste
linnuliikide
arvukust
(üldloendus
kaardistusmeetodil) seiresammuga mitte rohkem kui 5 aastat, alustades 1 või 2
aastat pärast harjutusvälja arendustegevuse algust. Kui esimesed kaks
seireperioodi pärast harjutusvälja täiskoormusega (või sellele lähedase
koormusega) kasutamise algust ei tuvasta inimtegevuse olulist negatiivset mõju
linnustikule, võib ekspertide soovitusel seiresammu pikendada.
Samuti tuleb alal võimaldada üldiste ornitoloogiliste seireprojektide,
inventuuride ja uuringute jätkumine, nt must-toonekure ja kotkaste seire,
haudelindude levikuatlase koostamisega seotud tööd jms18.

5.3.5 Mõju Natura 2000 võrgustiku aladele
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning
looduskaitseseaduse alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju hindamise
menetluse raames.
Vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4 tuleb mis tahes kava või
projekti, mis tõenäoliselt oluliselt mõjutab mõnda Natura 2000 võrgustiku ala,
asjakohaselt hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob,
silmas pidades ala kaitse-eesmärke. Sealjuures võib tegevust ellu viia vaid
juhul, kui on kindlaks tehtud, et tegevus ei mõju kahjulikult asjaomase Natura
ala terviklikkusele.
Mõju Natura 2000 võrgustikule avaldub harjutusväljal arendusprogrammi
kavandatavate tegevustega eelkõige häiringus Linnudirektiivi alusel kaitstavate
lindude elupaikadele ja nende sidususele, mida on käsitletud eelpool kaitstavate
linnuliikide lõikes.
Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) alusel moodustatud Valgeraba loodusalal
kaitstakse üksnes direktiivi I lisas nimetatud kasvukohatüüpe. Kuna
harjutusvälja otsene tegevus ei ulatu harjutusvälja piiridest väljapoole, siis
sealsed kooslused ohustatud ei ole ning puudub mõju alal kaitstavatele
väärtustele. Harjutusvälja tegevusest lähtuvalt võib Valgeraba hoiu- ja
loodusala saada mõjutatud üksnes kaudselt läbi veerežiimi muutuste. Kikepera
harjutusvälja maaparanduse eksperthinnangus (2011) on toodud, et keskmistes
pinnastes ei ulatu kuivenduse mõju üle 100 m. Eksperthinnangu alusel ei ole
Kikepera harjutusvälja piiravad Kabli oja, Ilvese tee, Paikuse – Seljametsa
vallatee ja Mätliku tee ning
nendest väljapoole kuivendussüsteemide
uuendamise/rekonstrueerimise mõju võimalik prognoosida, sest harjutusväljal
olemasolevaid kuivendussüsteeme põhiliselt korrastatakse, uusi kraave
rajatakse vaid üksikutes lõikudes.
Harjutusväljal teostavate kuivendustööde käigus tuleb järgida ja tagada, et ala
kuivendamine ei tooks kaasa veerežiimi muutusi väljaspool harjutusvälja ala.

18

Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
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Harjutusvälja suhtes kaugemal paiknevad Soo-otsa looduskaitseala ja Lähkma
looduskaitseala võivad saada mõjutatud üksnes linnustiku kaudse häirimise
tõttu mürahäiringute läbi, mille mõju on hinnatud ning käsitletud eraldi
harjutusvälja alal ja selle lähiümbruses leiduvatele kaitsealuste linnuliikide
suhtes (ptk 5.3.4).
Kavandatava tegevuse mõju Valgeraba loodusalale ja linnudirektiivi alusel
kaitstavatele liikidele ning Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele ei ole mõju
prognooside kohaselt oluline.

5.4 Mõju rohevõrgustiku toimimisele
Kikepera harjutusväli paikneb täielikult rohelise võrgustiku alal. Rohevõrgu
säilimiseks ja toimimiseks määratakse teemaplaneeringus kasutustingimused,
mis on aluseks arendus- ja majandustegevuse korraldamisel rohelise võrgustiku
aladel. Rohelise võrgustiku aladele Pärnumaal on määratud kahe erineva
kategooriaga tingimusi:
1. nõuded, millest peab lähtuma tegevuste kavandamisel ja mille täitmisel
on tagatud rohelise võrgustiku säilimine ja toimimine,
2. soovitused, mida tuleks arvestada tegevuste juures ja mis tugevdavad
tuumalade ja koridoride looduslikkust ning võrgustiku toimimist.
Järgnevalt käsitletakse neid nõudeid ja soovitusi täpsemalt Kikepera
harjutusvälja arendusprogrammiga kavandatavate tegevuste valguses ning
selgitatakse välja tegevuste võimalik mõju rohevõrgule.
• Tugialadel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets ja
seal võib arendada majandustegevust, va väärtuslikud märgalad,
veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria
kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega
alad.
Kikepera harjutusväli on riigikaitsemaa, metsamajanduslikke tegevusi
(hooldusraied)
jätkab
metsaseaduse
alusel
RMK
kokkuleppel
Kaitseministeeriumiga. Kõik väljaõppeehitised on küll kavandatud seadusest
tulenevate
looduskaitseliste
piirangutega
aladest
väljapoole,
kuid
väljaõppeehitiste ohualad hõlmavad pea kõiki kaitstavate liikide leiukohti
(musträhn, hiireviu, herilaseviu, tedre ja metsise elupaigad ja mängukohad,
vööthuul sõrmkäpa, laialehelise neiuvaiba, sagristarna kasvukohad jne).
Harjutusvälja ala nr 8 (teeninduskeskuse ala) piirneb osaliselt Kabli ojaga ja
alad nr 3 (pioneeriõppeala) ja 1 (kaudtulerelvade sihtmärgiala) piirnevad
osaliselt Lambaküla ojaga (alternatiiv 1). Mõlema oja kalda piiranguvööndid
ulatuvad alternatiiv 1 puhul nende alade servale, mistõttu on vajalik tegevuse
kavandamisel arvestada seadusest tulenevate piirangutega. Alternatiiv 2 puhul
jääb ala 1 (kaudtulerelvade sihtmärgiala) ja ala 8 (teeninduskeskuse ala) kalda
piiranguvööndist välja, kuid ala 6 (liikuvtehnika õppeala) kattub osaliselt Kabli
oja kaldapiiranguvööndiga. Liikuvtehnika õppeala kujundamisel ja kasutamisel
tuleb nimetud piiranguga arvestada.
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• Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus
tugialas ei lange alla 90%.
Kikepera harjutusväli asub ulatuslikul rohevõrgu tugialal. Harjutusväli ise on
846 ha suurune, mis moodustab kogu tugialast vaid väikse osa (alla 10 %).
Lisaks sellele on selge, et harjutusväli jääb tegelikkuses suures osas
looduslikuks ka edaspidi, väljaõppeehitistest (alad 1-9) väljapoole jääv ala säilib
praegusel kujul (peamiselt metsana ja rabana). Ka osad väljaõppeehitiste alad
(teeninduskeskuse ala-8, pioneerõppeala-3) ei nõua praeguse metsa
langetamist, mistõttu alad saavad looduses endiselt funktsioneerida. Osadel
väljaõppealadel aga kavandatakse tegevusi, mis nõuavad metsa eemaldamist.
Suurimaks taoliseks alaks on näiteks kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala 1), mis
on ca 200 ha suurune ja tuleb kuni 95% ulatuses metsast puhastada (kändude
raiumine). Koos nimetatuga on erinevatel harjutusaladel metsaraie ulatus
kokku umbes 210 ha (siinjuures ei ole arvestatud infrastruktuuri rajamisega
kaasnevat metsa raadamist, millises ulatuses see saab toimima, ei ole täpselt
veel selge). Kui arvestada asjaoluga, et kogu harjutusala on ca 84% ulatuses
(s.o. ca 710 ha metsa) olnud senini kaetud metsaga, siis pärast
väljaõppeehitiste rajamist raadatakse kokku ligikaudu kolmandik ala metsast.
Taolises ulatuses metsaraiet võib eeskätt lokaalsel tasandil pidada suhteliselt
oluliseks muutuseks. Kui aga vaadata rohevõrgustiku metsade ulatuslikkust
piirkonnas laiemalt, siis ei ole asjakohane väita, et harjutusväljal kavandatav
võiks looduslike alade osakaalu vähendada määral, mis võiks rohevõrgu
funktsioneerimist oluliselt häirida. Lisaks tuleb mainida, et enamikel
harjutusvälja väljaõppealadel ei ole plaanitud hoonestust ja püsivaid ehitisi, mis
võiksid takistada loomade liikumist piirkonnas.
• Väärtuslikel ranna- ja puisniitudel on vajalik säilitada/taastada
traditsiooniline majandustegevus – karjatamine ja niitmine.
Rannaniite Kikepera harjutusvälja alal ei leidu. Väikeses ulatuses leidub aga
puisniiduilmelist rohumaad, kus leidub ka kaitstavaid taimeliike (vt ptk 4.3 ja
5.3.2.).
• Suurtele tugialadele ja koridoridele on reeglina vastunäidustatud teatud
infrastruktuuride (kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad,
mäetööstus, kõrge keskkonnariskiga rajatised) rajamine. Juhul kui nende
rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida rajatiste asukohta
ja rakendada vajalikke keskkonnameetmeid võimaliku negatiivse mõju
leevendamiseks.
Antud juhul on tegemist sõjaväepolügooni rajamisega tasemelt riigi suurele
rohevõrgu tugialale. Seega on vajalik hoolikalt valida ehitiste asukohti. Kikepera
harjutusvälja arendusprogrammi järgi on kõik harjutusvälja väljaõppealad (sh
kõik
ehitised/rajatised)
planeeritud
selliselt,
et
need
ei
kattuks
loodusväärtustega nagu Lutsu raba piirkond ja kaitstavate linnuliikide
(musträhn, teder, metsis jne) elupaigad, metsa vääriselupaigad jne. Siiski
leidub mõningate kaitstavate taimeliikide kasvukohti väljaõppeehitiste aladel (vt
vt ptk 4.3 ja 5.3.2.).
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Lisaks väljaõppeehitiste planeerimisele on rohelise võrgustiku toimimise
seisukohalt vajalik tähelepanu pöörata ka kavandatava tegevuse iseloomule,
milleks on intensiivne militaarne ja tihtipeale mürarikas tegevus. Kuna
harjutusväljal pesitseb mitmeid kaitstavaid linnuliike ning Lutsu raba piirkonnas
on teada metsise ja tedre elu- ja mängupaigad, siis nende elukeskkonna
väärtuse säilimise tagamiseks on vajalik teatavate piirangute seadmine
harjutusvälja tegevusele. Peamiseks on ilmselt vajadus säilitada kaitstavatele
linnuliikidele head pesitusaegsed (metsise ja tedre puhul ka mänguaegsed)
tingimused.
• Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet rohelise võrgustiku
aladel või kavandavaid joonehitisi (teetrassid, tehnilise infrastruktuuri
elemendid jne), samuti looduslike veekogude õgvendamine, tuleb
kooskõlastada omavalitsuse, keskkonnateenistuse (s.t. Keskkonnaameti)
ja maavalitsusega.
Kaitseministeerium on algatanud harjutusvälja arendusprogrammi koostamisele
lisaks keskkonnamõju strateegilise hindamise, et harjutusvälja alade
planeerimisel ja tegevuse kavandamisel arvestada keskkonnas paiknevate
piirangutega (kõrge loodusväärtusega alad).
• Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist.
Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore.
Asustust ja mahukaid ehitusalasid harjutusväljale ei planeerita. Hoonestust
planeeritakse peamiselt harjutusvälja lääneossa teeninduskeskuse alale, kus
aga olemasolev mets suures ulatuses säilib. Rohevõrgustiku koridore alal ei
leidu.
• Metsamaa raadamine rohelise võrgustiku aladel ei ole üldjuhul lubatud,
raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada
detailplaneering. Kaitstavate liikide elupaikades on raadamine keelatud.
Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi kohaselt on ette nähtud kogu
harjutusväljal leiduvast metsast ligikaudu kolmandiku (ca 210 ha) raiumine.
Ulatuslikumaks raadatavaks alaks on kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala nr 1),
mis on ca 200 ha suurune ala ja tuleb kuni 95% ulatuses metsast lagedaks
teha. Kuna harjutusväli koosnebki suures osas metsamaast, siis ei ole võimalik
paigutada väljaõppealasid ka selliselt, et minimeerida raadatava metsa
osakaalu. Harjutusalal kavandatav metsa raadamine toimub väljapool
kaitstavate liikide elupaiku.
• Rohelise võrgustiku koridorides tuleb metsade raiumisel lähtuda valikraie
printsiibist.
Rohevõrgu koridore alal ei leidu.
• Pärnu linna ümbruse rohelise võrgustiku säilitamiseks ja sidususe
tugevdamiseks koostada Pärnu linna rohelise vööndi teemaplaneering.
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Harjutusväli jääb Pärnu linna ümbrusest ca 40 km kaugusele ja ei mõjuta
sealset rohevõrgustikku ja selle sidusust.
• Veekogude eutrofeerumise vähendamiseks säilitada kõrgtaimestik jõgede
lõuna-kallaste veekaitsevööndis.
Alternatiiv 1 korral piirneb kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala nr 1) idapoolt
Lambaküla ojaga, kus on samuti plaanis raadamine. Veekogude säilimiseks
tuleb jõgede kaitsevööndis säilitada kõrghaljastus võimalikult maksimaalses
ulatuses. Alternatiiv 2 korral jääb ala 1 Lambaküla ojast u 250 m eemale.
Alljärgnevalt on toodud üldised soovitused, mida tuleks arvestada tegevuste
kavandamisel erinevatel rohelise võrgustiku struktuurielementidel:
-

tugialade terviklikkuse säilitamine
haruldaste taimekoosluste säilitamine
vääriselupaikade säilitamine
pool-looduslike koosluste hooldamine
karjääride bioloogiline rekultiveerimine
veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine
rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine
veekogude vee omadusi halvendavate tegevuste vältimine
ehituskeeluvööndi maksimaalse laiuse tagamine
allikate veerežiimi säilitamine
pinnavormide säilitamine
ökoturismi (rajatisi ja tegevust) soosimine
looduse õpperadade süsteemi kavandamine.

Kikepera harjutusvälja arendusprogrammis ettenähtu ei ole enamikule toodud
soovitustele vastassuunaline tegevus. Tugiala terviklikkust ei kahjustata
arvestataval määral, harjutusvälja aktiivselt kasutatavatele aladele ei jää
haruldasi ja kaitsealuseid taimekooslusi (vt ptk 4.3 ja 5.3.2.). Lisaks ei asu
väljaõppeehitiste aladel vääriselupaiku, pool-looduslikke kooslusi ning alal ei
leidu karjääre jne.
Nagu Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused seatud tingimuste käsitlusest selgub, on
Kikepera harjutusvälja rajamine mitmes mõttes rohevõrgule seatud
kasutustingimustega
vastuolus.
Näiteks
on
suurtele
tugialadele
vastunäidustatud
muuhulgas sõjaväepolügoonide rajamine, samuti ei ole
üldjuhul lubatud metsa raadamine rohevõrgu aladel. Kui lokaalsel tasandil võib
harjutusväljal metsa raadamist pidada olulise muutusega tegevuseks, siis
laiemalt rohevõrgu struktuuri vaadates ei saa väita, et harjutusväljal
kavandatav (nii raadamine kui ka militaarsed tegevused) võiks rohevõrgu
tuumala funktsioneerimist tervikuna olulisel määral häirida (juba harjutusvälja
enda pindala moodustab tuumalast piisavalt väikese osa). Positiivse asjaoluna
tuleb mainida, et raadatavatele aladele ei plaanita olulisel määral hoonestust ja
muid rajatisi, mis võiksid rohevõrgu toimimist (nt loomade liikumine) füüsiliselt
takistada.
Rohevõrgu seisukohalt positiivseks saab pidada asjaolu, et harjutusvälja
väljaõppeehitised (harjutusalad) on planeeritud selliselt, et need ei kattuks
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kaitstavate liikide leiukohtade/elupaikade/mängupaikadega (v.a. mõned
kaitstavate taimeliikide kasvukohad, mida on käsitletud eraldi taimestiku
peatükis). Samas tuleb aga kindlasti pöörata tähelepanu asjaolule, et
kaitstavatest loomaliikidest on Kikepera harjutusväljal teadaolevalt esindatud
mitmed linnud, kelle elutegevust võivad häirida militaarsed tegevused, mis
asuvad nende pesituspaikade/elupaikade läheduses. Seetõttu on ka rohevõrgu
funktsioneerimise seisukohalt oluline leida leevendavaid meetmeid just kohalike
linnuliikide ja nende elupaikade väärtuse säilimist silmas pidades (nt metsise ja
tedre elu- ja mängupaigad). Käesolevas aruandes on need välja toodud eraldi
peatükis 5.3.4.

5.5 Mõju välisõhu kvaliteedile
Harjutusvälja võimalikeks välisõhu saasteallikateks on alal kasutatavate
lõhkeainete ja laskemoona kasutamine ning kasvav mootorsõidukite liiklus
(tavatransport ja erisõidukid). Lisaks on alal võimalikud põlengud, mille käigus
tekib õhusaaste. Järgnevalt on erinevate saasteallikate mõju harjutusvälja
looduskeskkonnale vaadeldud detailsemalt.
Lõhkeainete ja laskemoona kasutamine
Laskemoonas ja lõhkamistel on peamisteks laengutes kasutatavateks aineteks
trotüül (võib sisaldada lisandeid, nt alumiiniumi) ja püroksüliin ehk nn suitsuta
püssirohi.
Trotüüli ja püroksüliini plahvatamisel vabaneb kogu lämmastik tõenäoliselt NO2
kujul, kuna mõlemad sisaldavad NO2-rühma. Lisaks paiskub õhku CO.
Varasemalt teostatud arvutuste põhjal (Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõju
strateegiline hindamine 2006.a.19) kujutab piirkontsentratsioone arvestades
suurimat ohtu õhu kvaliteedile lämmastikdioksiid. Mõlema aine plahvatusel
vabaneb seda vähemalt suurusjärk rohkem kui sama koguse mistahes
kasutusel oleva kütuse põlemisel. Lämmastikdioksiidi kontsentratsioon hajub
õhus suhteliselt kiiresti, kuid õhureostuse vältimiseks ja inimeste elukvaliteedi
hoidmiseks on soovitatav suuremahulised harjutused teostada elanikkonnast
võimalikult kaugel ja piirkonnas, kus elanikke on vähe. Kikepera harjutusvälja
puhul on nimetatud tingimused tagatud.
Heade hajumistingimuste korral
(vähemalt keskmine tuulekiirus) hajub tekkiv õhusaaste kiiresti.
Mootorsõidukite liiklus
Peamised saasteained, mis mootorsõidukite kasutamisel õhku eralduvad, on
lämmastik- ja süsinikdioksiidid. Saasteainete kogused sõltuvad mootorsõiduki
liikumiskiirusest, sõiduki tüübist, vanusest ja ka tee kaldest. Mida kiiremini
sõiduk liigub, seda rohkem saasteaineid eraldub ja laiali hajub. Samuti eraldub
rohkem saasteaineid suurte ja võimsate masinate liikumisel ebatasasel
maapinnal. Saasteainete levikukiirus ja ulatus sõltub ka ilmastikuoludest.
Kõrgrõhkkonna ja tugeva tuulega liigub saastus kiiremini ja kaugemale kui
madalrõhkkonna või tuuletu ilma korral, kuid samas ka hajub kiiremini.

19

Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõju strateegiline hindamine; Hendrikson&Ko OÜ, Tartu
2006.
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Harjutusväljal ei ole planeeritud regulaarselt suurõppusi korraldada. Aastas
korra
toimuvate
reservõppekogunemiste
ajal harjutab
alal korraga
maksimaalselt 1000-meheline üksus ning nende transpordiks kasutatavate
veokite arv ei ületa 20. Kuigi liikluskoormus antud alal suureneb, võib siiski
väita, et normidega kehtestatud õhusaaste piire ei ületata. Soovitatav on
suuremad veokite kolonnid jaotada väiksemateks gruppideks, et vähendada
transpordiga kaasneva müra ja õhusaaste (sh tolm) teket.
Leevendavateks meetmeteks mootorsõidukitest lähtuva saaste vähendamiseks
on:
- tagada kasutatavate mootorsõidukite tehniline korrasolek;
- suvisel ja kuival ajal korralda niisutamine asustatud kohti läbivatel
teelõikudel;
- optimeerida transpordivajadused ruumilise planeerimisega.
Võimalikud põlengud
Harjutusvälja kasutamisel on suhteliselt suur metsa ja raba süttimise oht ning
sellega kaasnev õhureostus.
Õhusaaste hajub seda kiiremini, mida tugevamalt puhub tuul, samas soodustab
tuul ka põlengute intensiivsust. Hajumine on atmosfääri ülemistes kihtides
kiirem kui alumistes. Lähemates külades võib põhjustada suur rabapõleng
tahkete
osakeste
kontsentratsiooni
tõusu
üle
kehtestatud
piirkontsentratsioonide.
Leevendavateks meetmeteks on
tuletõrjesüsteemi väljatöötamine.

põlengute

ärahoidmine

ning

tõhusa

5.6 Müra ja vibratsioon
5.6.1 Müra levik ja mõju
Ühe märkimisväärsema mõjuna harjutusväljade kasutamisel tuleb näha
harjutusvälja lasketegevusest tulenevat müra – eelkõige seetõttu, et seda
peetakse oluliseks kohalike elanike poolt ning nähakse nende elukeskkonda ja
heaolu halvendavana. Samal ajal on tegemist ehk vastuolulisima komponendiga
mõju olulisuse hindamise suhtes.
Füüsikalises mõttes on heli gaasilises või elastses keskkonnas piki-, rist- või
pinnalainetena leviv võnkliikumine. Kitsamas tähenduses on heli inimkõrvaga
kuuldav võnkliikumine. Terve inimese kõrv kuuleb helisid, mille sagedus on 16
– 20 000 Hz (1 Hz = 1 võnge sekundis).
Müra on igasugune heli, mis on soovimatu ja mõjub häirivana. Füüsikalises
mõttes on müra paljude erineva võnkesageduse ja intensiivsusega helide
korrapäratu segu. Võnkeid, mis jäävad inimkõrva tajuvuse piiridest alla- või
ülespoole, nimetatakse vastavalt infra- ja ultraheliks. Inimkõrv on kõige
tundlikum 1000 – 4000 Hz sagedusega heli suhtes.
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Müra
häirivuse
all
mõistetakse
rahulikust
meeleseisundist
erinevat
ebameeldivustunnet. Häirivustase ja kaebused sõltuvad mitmest asjaolust:
müra tugevusest, spektraalsetest omadustest, kestusest, korduvusest,
tekkimise või lõppemise järskusest.
Olulisemad häirivustaset mõjutavad tegurid on:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

üldine mürafoon (taustamüra),
mil määral segab müra inimeste tegevust,
inimeste eelnev kogemus antud tüüpi müraga,
mürasündmuse toimumise kellaaeg või kuupäev,
inimeste subjektiivsed hirmud seoses antud müraallikaga,
inimeste teadlikkus konkreetse müraallika suhtes,
inimeste teadlikkus müra vähendamise võimaluste suhtes,
kas inimene viibib siseruumis või väljas,
müraallikaga seotud teised aspektid (mitte ainult otsene mürahäiring) ja
üldine seisukoht müra tekitaja suhtes.

Müra kahjulikkus oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast,
inimese individuaalsetest omadustest. Kõige ohtlikum on kõrgsageduslik ja
impulssmüra, eriti pikemaajalise toime korral. Üldiselt on kõrgsageduslik ja
tonaalsete
komponentidega
müra
ebameeldivam
ja
ärritavam
kui
madalsageduslik ja pidevaspektriline müra. Kõige ebameeldivamaks peetakse
muutuva intensiivsuse ja helisagedusega müra.
Tabel 8. Sarnase kuulmiskahjustuse tekkimise risk erineva tugevusega
mürataseme ja toimeaja korral.
Müratase (dBA)

Müra toimeaeg

85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
118
130

8 tundi
4 tundi
2 tundi
1 tund
30 minutit
15 minutit
8 minutit
4 minutit
2 minutit
1 minut
14 sekundit
1 sekund

Tabel 9. Näiteid erinevate seadmete ja tegevustega kaasnevast mürast.
Müratase (dBA)
0
20-30
30-40
40
50
50-60
60-70
75-80
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Mõõdukas tuul
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Vihmasadu
Vestlus
Linnasisene kontor
Tihe liiklus
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85-90
100
110
120
130-140
140
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Raskeveokite liiklus
Ketassaag, puur
Rokk-kontsert
Reaktiivlennuki start
(vahetult hoovõturaja ääres)
Inimese valulävi
Tulirelvad
(vahetult kõrva juures)

Valdav osa elanikest tunnetab häirivana pidevat mürataset alates 55-60 dBA.
Sellise tugevusega müra organismi otseselt ei kahjusta, kuid võib põhjustada
meeleolu langust ja öise müra puhul ka unehäireid. Kestev müratase 60 dBA
võib häirida elulisi toiminguid nagu mõtlemine ja keskendumine. Pidevat
mürataset 65 dBA peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dBA
taustamüra raskendab kõnesid ja kõnest arusaamist. Pideva viibimise korral üle
75 dBA tugevusega müratsoonis sagenevad elanike kaebused ja tervisehäired.
Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega üle 85 dBA.
Kuulmiselundi ühekordse kahjustuse riskipiiriks peetakse 130-140 dBA
tugevusega müra.
Kuna reeglina tsiviilisikud ei ela ega viibi müra seisukohalt aladel, kus esineks
inimtervisele ohtlikult kõrge müratase, keskenduvad (militaar-)mürauuringud
peamiselt inimeste subjektiivsete kaebuste ja häiringute analüüsimisele.
Mitmed harjutusväljal hetkel teostatavad ja edaspidi kavandatavad tegevused
on mürarikkad, mistõttu tuleb suurt tähelepanu pöörata konkreetsetele
tegevustele (eriti kõige mürarikkamate) sobiva asukoha ja teostamise aja
leidmisele. On selge, et kõiki militaartegevusi ei ole võimalik läbi viia viisil, mis
ei tekitaks ümbritsevatele aladele müra seisukohalt negatiivset mõju. Siiski on
võimalik mõjusid vähendada ja/või minimiseerida eelkõige planeerimise kaudu.
Kikepera harjutusvälja väljaehitamisel viiakse alal laskeharjutusi läbi ligikaudu
216 päeval aastas. Mürarikkaid laskeharjutusi (miinipilduja, granaadiheitja,
lõhkamine) viiakse läbi kuni 76 päeval aastas. Veomasinaid, mis on samuti
müraallikaks, kasutatakse väiksemate üksustega õppeajal keskmiselt kuni 10
autot ja suurõppuse ajal maksimaalselt kuni 20 autot.
Harjutusalal võetakse kasutusele peamiselt käsitulirelvad (püstolid kaliibri
piiranguta, käsitulirelvad kaliibriga kuni 7,62 mm, sileraudsed kaliibri piiranguta
ja tankitõrjegranaadiheitjad kuni 84 mm). Suurematest täna varustuses
olevatest
relvadest
saab
(arvestades
ohutuseeskirjadega)
kasutada
miinipildujaid (kuni 120 mm).
Relvadest ja lõhkamistest tingitud müra levikut on hinnatud töös „Kikepera
harjutusvälja mürauuring“ (Ramboll Eesti AS, 2010).
Harjutusväljal kasutatava raskeliikluse liiklussagedus ei ole märkimisväärselt
suur (5 sõidukit päevas), mistõttu nende poolt tekitatav müra ei mõjuta oluliselt
lähimaid elamualasid. Üksikute suuremate kogunemiste ajal on mõistlik
aktiivsem kasutus omavalitsustega kokku leppida ja avalikust eelnevalt
teavitada suurematest liiklusvoogudest. Ajutise kõrgema häiringuna ei saa
sellist tegevust müra seadusandlusest lähtuvalt (normid käsitlevad pikaajalist ja
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pidevat müra) norme ületavaks siiski pidada. Pigem on
suhtekorraldusliku ja heanaaberlike suhete säilitamise küsimusega.

tegemist

Lähimad elamud (müratundlikud alad) asuvad harjutusvälja piirist (s.t. mitte
otseselt laskeharjutustest kasutavast alast) 150 m (Orikuaru talu), 200 m
(Mudaoja talu), 1 km (Vingerja-Mardi talu), 1,4 km (Uuetoa talu) ja 1,5 km
(Tagapera talu) kaugusel. Alljärgnevalt Tabelis 10 on toodud kokkuvõte
mürauuringust (tulemused, soovitused).
Tabel 10. Mürauuringu tulemuste kokkuvõte tulemuste/ soovitustega (Ramboll
Eesti AS, 2010).

Müra modelleerimise tulemusena selgus, et lubatud müratasemeid lähimate
eluhoonete
juures
ületatakse
lõhkamistel,
tankitõrjegranaadiheitjate
kasutamisel ning mõningal määral ka erinevate relvade üheaegsel kasutamisel
Kabli laskeväljal.
Tabelist 10 on näha, et müratasemete ületamisi leiab peamiselt aset Orikuaru
talu hoovi alal. Nimetatud talu asub planeeringualale ka kõige lähemal (150 m
kaugusel). Mudaoja talu juures leiab müratasemete ületamisi aset
tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustav kasutamisel.
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Ülejäänud tegevuste puhul jäävad müratasemed allapoole sotsiaalministri
määruses Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a
määrus nr 42) lubatud normatiive, kuid tuleb silmas pidada, et igasugune müra
(ka normidele vastav) võib inimestele siiski häiringuid tekitada, isegi kui
lubatud müratasemeid eluhoonete juures ei ületata. Seega on harjutusväljade
kasutamisel üks olulisemaid aspekte pidev koostöö kohaliku kogukonnaga ning
aktiivne selgitus- ja teavitustöö.
On selge, et laskmisega kaasnev müratase, mis olenemata müra tugevusest
võib siiski elanikke häirida, tuleb tänapäeva ühiskonnakorralduses siiski
aktsepteeritavaks lugeda, kui järgitakse ühiskonnas varasemalt kokku lepitud
norme (müranormid) ja seaduseid (kõik normidele vastavad tegevused on
reeglina lubatud).
Laskudega kaasnev müra on reeglina selgelt eristatav piirkonna üldises
mürafoonis, kuid seda mitte niivõrd kõrge absoluutse mürataseme tõttu, vaid
eelkõige mürasündmuse järsust algamisest ja lõppemisest tulenevalt.
Arvestades, et Eestis puuduvad normid, mis käsitleks üksiku mürasündmusega
(militaartegevuste või tööstusliku müraga) kaasnevat mürahäiringut päevasel
ajal, ei ole seega otsest alust nimetatud tegevuste piiramiseks päevasel ajal.
Võrdluseks võib välja tuua öisel ajal kehtestatud tööstusliku müra
maksimaaltaseme
piirnormi
elamualadel
55
dB(A).
Liiklusmüra
maksimaaltaseme piirnorm päevasel ajal on aga 85 dB(A).
Kirjeldatud mürahäiringuid võib aktsepteeritavaks lugeda ainult päevasel ajal,
öiseid mürarikkaid harjutuskordi tuleb võimalusel vältida (eelkõige laskmis- ja
lõhkamistegevusi). Öised müra tekitavad tegevused, millede teostamine on
väljaõppe kvaliteedist lähtuvalt aeg-ajalt hädavajalik, võivad lähimas mõjualas
elavate inimeste puhul põhjustada öist ärkamist ja pikemaajalise mõju korral
unehäireid. Leevendava meetmena imiteeritakse öiseid laskmisi päevasel
pimedal ajal (kevad- ja sügisperioodil).
Mõnevõrra aitab negatiivset mõju leevendada ja olukorda vastuvõetavamaks
muuta elanikkonna teavitamine harjutuste teostamise alguse ja lõpu ajast ning
harjutuste teostamise vajaduse selgitamine. Inimese seisukohalt on kõige
ebamugavam teadmatuses viibimine, näiteks võib kaebuste hulk järsult
suureneda olukorras, kus lähipiirkonna elanikud on arvestanud harjutuskorra
lõppemisega, kui järsku algab uus ja ootamatu seeria lõhkamisi või tulirelvadest
laskmisi.
Üldjuhul põhjustab laskmis- või lõhkamistegevuse hajutamine pikema
ajaperioodi peale tervikuna suurema häiringu kui samas mahus tegevuste läbi
viimine lühema perioodi vältel.
Militaartegevusega kaasneva mürahäiringu vältimise ja vähendamise üldised
võimalused on järgmised:
-

müra vähendamine tekkekohal – väiksema kaliibriga relvade kasutamine
ja laskmissuuna muutmine;
ilmastikuoludega arvestamine;
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-

müra leviku tõkestamine – looduslikud müratõkked (müravall ja
kõrghaljastus) ja/või tehiskonstruktsioonid (müratõkkesein, hoonete
heliisolatsiooni parandamine);
müra tekitavate tegevuste aja ja koha muutmine – kõrgemat mürataset
tekitavate tegevuste ära jätmine või müratundlikest aladest eemale
viimine;
maakasutuse planeerimine ja korraldamine – aitab eelkõige vältida uute
konfliktalade teket;
teavitustöö ja avalikkuse kaasamine.

Vähendamaks Kikepera harjutusvälja kasutamisega kaasnevat mürast tulenevat
negatiivset mõju lähimatele elamualadele tuleb lähtuda järgnevatest
aspektidest:
- Müra ühe
üldise
leevendusmeetmetena on soovitav
säilitada
kõrghaljastust võimalikult maksimaalsel määral. Tihe metsastatud ala
võib anda vähemalt 3 dB müratasemete vähenemise efekti.
- Kabli 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. Kabli harjutusväljal 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 müravalli rajamise korral on Orikuaru talu hoovil 98 dB
müratasemed. Lõhkamisala ümbritseva müravalli, kõrghaljastuse ja
lõhkeaine koguste vähendamisega on võimalik vähendada müratasemed
Orikuaru talu hoovil normtasemete piiresse ilma lõhkamisala asukohta
muutmata.
- Elanikkonna jaoks ei ole vahet, kas müratasemed on paar dB üle või alla
lubatud normtasemeid sest inimesed tajuvad militaarmüra ühesuguse
häiringuna sellest hoolimata. Seetõttu toimib hea leevendusmeetmena ka
koostöö elanikkonnaga ja nende teavitamine harjutusväljal toimuvatest
mürarikkamatest
tegevusest
nagu
lõhkamised
ja
tankitõrjegranaadiheitjate kasutamised. Kui elanikud saavad oma
elukorralduses ette arvestada, et päeval toimub paar lõhkamist, ei ole
häiringu mõju niivõrd suur.
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5.6.2 Vibratsioon
Inimkõrvaga üldjuhul mitte tajutav madalsageduslik müra (vibratsioon, infraheli
sagedusvahemikus 1-30 Hz) võib põhjustada ehituskonstruktsioonide värisemist
või akende „klirisemist”. Vibratsiooni all mõistetakse välise mõju toimel
tekkinud eseme edasi-tagasi liikumist võrreldes selle paigalasendiga.
Vibratsiooni taset iseloomustatakse tavaliselt aineosakeste liikumiskiirusega.
Vibratsiooni levib allikast vastuvõtjani nii maad mööda kui ka õhus. Ehitiste
vibratsioon esineb peamiselt õhu kaudu kanduva vibratsiooni tõttu. Uuringud on
näidanud, et kaebuste hulk on märgatavalt suurem aladel, kus sarnases
müratsoonis asuvate elamute puhul ilmneb lisaks mürale ka selgelt tajutav
vibratsioon. Vibratsiooni suhtes kõige tundlikumad konstruktsioonielemendid on
aknad, järgnevad uksed ja põrand.
Majade (vundament, põrand) värisemist võib põhjustada pinnase kaudu leviv
vibratsiooni. Suhtelise olulise mõjuga ala ulatuse määramisel arvutatakse
jagatis, kus lugejas on vibratsiooniallika ja vastuvõtja vaheline kaugus ning
nimetajas ruutjuur lõhkeaine kogusest. Näiteks 100 kg lõhkeaine kasutamise
korral on maavibratsiooniga oluliselt haaratud ala ulatuseks 225 meetrit.
Niivõrd suuri lõhkeainekoguseid Kikepera harjutusväljal kasutada plaanis ei ole,
samuti on tagatud oluliselt suuremad vahemaad. Vibratsiooni levik sõltub
loomulikult ka konkreetse piirkonna pinnasest ja võib sama lõhkeaine koguse
juures mitmeid kordi erineda. Üldiselt on harjutusväljal kasutatavate relvade ja
muu tegevusega kaasnev maapinna vibratsioon väikese ulatusega (tõenäoliselt
kuni mõnikümmend meetrit).
Õhu kaudu leviv vibratsioon, mis võib levida tunduvalt kaugemale kui
pinnasevibratsioon, on peamine kergkonstruktsioonide vibratsiooni tekitaja.
Puitkonstruktsiooniga maja struktuurielemendid on eriti vastuvõtlikud
sagedusvahemikuga 1 - 30 Hz helienergia suhtes. Konstruktsioonide värisemine
või akende klirisemine õhuvibratsiooni tõttu võib häirida nii ehitistes viibijaid kui
ka kahjustada ehitisi, kusjuures vibratsioon võib olla tajutav tunduvalt
madalama helirõhu taseme korral, kui esineb reaalne oht hoone
struktuurielementide kahjustamiseks. Arvestades kasutatavaid relvi ja
lõhkeainekoguseid ning lõhkamispaiga asetust, ei ole õhu kaudu leviv
vibratsioon reaalne ohuallikas piirkonna inimestele ja ehitistele.
Vibratsiooniuuringud on viidud läbi eelnevalt nii Klooga20 kui Sirgala
harjutusväljadel21.
Klooga
harjutusväljal
kavandatavad
tegevused
ja
kasutatavad relvad ja lõhkelaengud on sarnased kavandatava Kikepera
harjutusväljaga. Klooga harjutusvälja vibratsiooniuuringu käigus mõõdeti
vibratsiooniallikate poolt tekitatud mõjude suurusi laskeharjutustega seotud
erinevatest relvadest ning võrreldi neid lubatavate suuruste, kas tegurid
ületavad või ei ületa normatiividega ettenähtud suurusi väljaspool
harjutusväljaku piire ja/või inimeste elukohtades. Uuringu tulemused tõid välja
järeldused, et harjutusväljakutel toimuvad tegevused ei tekita ehitistele
maapinnavõnkeid (rääkimata ohtlikest võnkekiirustest), ei ületa normatiivseid

20

Klooga harjutusvälja vibratsiooniuuring; Tallinna Tehnikaülikool, 2010
Proovilõhkamiste, müra-, vibratsiooni- ja lööklaineuuring Kaitseväe Sirgala harjutusväli;
Tervisekaitseinspektsiooni kesklabori füüsika labor, Tallinn 2009
21
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vibratsioonikiirendusi, ei ületa lubatavaid helirõhutasemeid ning
ohtlikku õhu lööklainet.

ei tekita

5.7 Mõju sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale
5.7.1 Mõju erinevatele huvigruppidele
Jahindus
Harjutusvälja rajamine võib mõjutada jahipidamise võimalusi piirkonnas.
Harjutusvälja lähedusse jäävaid alasid on jahipidamiseks kasutatud Kullipesa
jahiselts, tegutsedes Kullipesa jahipiirkonnas. Jahindust võib mõjutada alal
liikumise piiramine ning muutused loomastikus.
Kavandatu elluviimisel väheneb mõnevõrra piirkonna metsasus, kuna vajalik on
osaline raadamine; samuti sagenevad häiringud loomade jaoks. See võib
pikemas ajaperioodis kaasa tuua loomade liikumisteede ja elupaikade muutusi.
Kullipesa jahipiirkonna kogupindala on 15 870 hektarit, millest harjutusvälja
pindala moodustab ligikaudu 5%. Vastavalt harjutusvälja arendusprogrammile
on ligipääs harjutusväljale piiratud harjutuste toimumise ajal.
Kavandatud tegevuse elluviimine võib kaasa tuua muutusi kohapealses välja
kujunenud jahinduse korralduses tulenevalt piiratud ligipääsust ning võimalikust
loomade elupaikade ja liikumisteede muutusest. Kavandatud tegevuse
elluviimine ei välista jahinduse jätkumist piirkonnas ning ei piira olulisel määral
jahipiirkonna kasutamist – harjutusvälja ala moodustab jahipiirkonna
koguterritooriumist väikese osa, samuti ei ole harjutusväljal liikumine pidevalt
keelatud. Seega ei piira harjutusvälja rajamine oluliselt jahindust.
Inimeste turvalisus tagatakse piirkonnas ohutuseeskirjade järgimisega.
Harjutusvälja tegutsemise ajal on vajalik koostöö jahiseltsiga, tagamaks hea
teavitamise harjutusväljal toimuvast tegevusest ning leidmaks vajadusel
kompromisse jahiseltsi ning harjutusvälja kasutajate huvide vahel.
Erametsaomanikud
Arendusprogrammi KSH programmi koostamisel on pööratud tähelepanu
piirangutele metsanduse valdkonnas. Käesolevaks hetkeks on kõik alale jäävad
metsad riigi omanduses.
Riigi kui maaomaniku huvi on kasutada maad vastavalt riigi vajadustele, seega
ei sea kavandatav tegevus ohtu riigi kui maaomaniku huve.
Kaudne mõju erametsaomanikele võib kaasneda seoses harjutusvälja lähedusse
jäävate
metsateede
kasutamisega
metsa
majandamiseks.
Vastavalt
arendusprogrammile ümbritsevad Kikepera harjutusvälja läänest, lõunast ja
põhjast olemasolevad teed. Idapiiril on vajalik olemasolev metsaveotee muuta
kruusakattega teeks. Arendusprogrammi kohaselt on harjutusvälja ümbritsevad
teed alati liikluseks avatud, kuna need asuvad ohualadest väljaspool. Erandiks
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on põhjapoolne tee, mis jääb ohualade sisse. Nimetatud tee mõlemad otsad
suletakse ohtliku tegevuse ajaks tõkkepuuga, muul ajal on tee vabalt läbitav.
Mõju esinemise võimaluste vähendamiseks on oluline operatiivne ja
laiapõhjaline teavitamine. Teede heakorra korraldamisel on vajalik lisaks
piirkonna elanike ning harjutusvälja kasutajate vajaduste arvestamisele tagada
ka metsa majandamiseks vajalike tingimuste olemasolu.
Piirkonna elanikud
Harjutusvälja arendamine muudab piirkonna praegust maakasutuslikku
iseloomu vastavalt Surju valla üldplaneeringus kavandatud arengule.
Harjutusvälja rajamisel luuakse piirkonda riigikaitse seisukohalt oluline objekt,
mis põhjustab liikluskoormuse suurenemist teedel ning mürataseme tõusu
harjutusvälja lähiümbruses. Lähemate naaberalade elanike jaoks võib
muudatus olla tajutav negatiivse muutusena nende elukeskkonnas, mille
olulisus sõltub isiklikest hoiakutest. Kavandatav muutus maakasutuses on
tulenev avalikust huvist (riigikaitse jätkusuutlikkuse tagamine) ning lepitud
kokku avaliku planeerimisprotsessi käigus (üldplaneeringu koostamine).
Objektiivsete mõjude – näiteks müratase – minimeerimise võimalusi on
arvestatud arendusprogrammi koostamisel (objektide paigutus harjutusväljal).
Võimalike häiringute vähendamiseks tuleb teha pidevalt koostööd kohalike
elanikega ja tagada efektiivne teavitus. Mürast tulenevat mõju naaberaladele on
käsitletud peatükis 5.6.1.

5.7.2 Majanduslikud mõjud
Kohalike omavalitsuste kulutused
Harjutusvälja kasutamisel suurenevad tulenevalt kasutuse sagenemisest
piirkonna kohalike teede teehoolduskulud. Kohalike teede hooldusega
kaasnevad kulud katab reeglina kohalik omavalitsus, osaliselt toetatakse
teehooldust riigieelarve vahenditest. Teehoolduskulude suurenemisel on vajalik
kokkulepete saavutamine harjutusvälja valdaja ning kohaliku omavalitsuse
vahel suurenenud kulude katmise osas.
Inimese vara
Otsest mõju inimese varale harjutusvälja tegevus ei avalda. Kaudne mõju
tegevusest harjutusväljal võib
kaasneda kõrgenenud müratasemega.
Mürataseme vähendamise võimalustega on arvestatud arendusprogrammi
koostamise käigus, mistõttu võimalikku mõju osas inimese varale on välja
pakutud leevendavad meetmed.
Tööhõive
Harjutusvälja väljaarendamisega kaasneb võimalus täiendavate töökohtade
loomiseks vallas, mis on valla arengukavaline eesmärk22. Kohalike
22

Surju valla arengukava 2004-2014.
(http://www.surju.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=94 kasutatud
18.08.2011)
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töökohtadena võidakse
valveteenuseid.

harjutusväljal

kasutada

korrashoiuteenuseid

ning

5.7.3 Mõju inimese tervisele ja heaolule
Mõju inimese tervisele ja heaolule tuleneb paljudest erinevatest faktoritest. Kui
mõni aspekt omab inimesele otsest mõju, siis on ka mõjuallikaid, mis avalduvad
inimese tervisele või heaolule kaudselt. Eesti seadusandluses ning seda
seletavates tekstides, samuti igapäevapraktikas ei ole ka välja kujunenud
tavapärast piiritlust, mida konkreetselt ning millistel alustel sotsiaalsete mõjude
hindamisel ning sotsiaalse heaolu analüüsil arvestada, analüüsivaldkondade
valik sõltub tavapraktikas eelkõige teemade olulisusest konkreetsel juhul. Kuigi
aruande kõigis peatükkides hinnatud mõju puhul on arvestatud inimesega, siis
käesolevas alapeatükis on lühidalt välja toodud võimalikud otsesed negatiivsed
mõjud inimese tervisele ja heaolule, mis kavandatava harjutusvälja rajamisega
võivad kaasneda.
Tervisemõjude olulisuse hindamisel saab abivahendina kasutada näiteks
järgnevat Soome Sotsiaal- ja terviseministeeriumi poolt koostatud juhendis
esitatud skeemi, mis kirjeldab tervisemõjude olulisust olenevalt mõju
iseloomust.

Joonis 12. Oluliste tervisemõjude tuvastamine. (Allikas: Ympäristövaikutusten
Arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalija terveysministeriö, Helsinki 1999)
Otsesed terviseriskid (tulirelvade kasutamisest tulenevad riskid) välistatakse
vastavalt arendusprogrammi elluviimisel täpsustatavatele meetmetele, mis
tagavad riskidega arvestamise harjutusvälja kasutamise ajal. Vajalik on
nõuetekohane teavitamine ning pidev koostöö kohaliku omavalitsuse ja
harjutusvälja kasutajate vahel, tagamaks asjakohane teavitamine.
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Müra mõju tervisele
Müra mõju hindamiseks inimese tervisele on teostatud mitmeid akadeemilisi
uuringuid ning avaldatud juhendmaterjale Euroopa Komisjoni ja Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt. Ometi ei ole esitatud kindlaid põhjustagajärg seoseid või esitatud statistiliselt olulisi korrelatsioone, mis
võimaldaksid näidata teatud müratasemega tõenäoliselt kaasnevaid otseseid
mõjusid inimese tervisele. Uuringud toetuvad üldjuhul inimeste subjektiivsete
häiringute hindamisele ehk analüüsitakse erineva tugevusega mürafooni korral
mürast häiritud inimeste hulka ning häiringu ulatust, mis koos akadeemiliste
teadusuuringutega pikaajalisest müra mõjust inimese tervisele ongi aluseks
müra normväärtuste väljatöötamisel, millest lähtutakse keskkonnamõju
hindamisel. Iga keskkonnamõju hindamise protsessi käigus ei ole seega
põhjendatud ega ka vajalik uute teadusuuringute teostamine. Nagu mitmetes
allikates viidatakse, ei saa keskkonnamõju hindamisel inimese tervisele eeldada
samast lähenemist arstiteadusliku tervisekäsitlusega, kus inimesel ilmnevate
sümptomite alusel diagnoositakse haigus, mida asutakse ravima. Mõju
hindamisel inimese tervisele tuuakse välja riskina sümptomite või tervisehäirete
esinemiseks.
Euroopa Komisjoni hinnangul on müra keskkonnategur, mis mõjutab kõige
suuremat hulka eurooplastest. Peamiste terviseriskidena müra puhul on
märgitud pidevat ärritusseisundit ja sellest tulenevat stressi, sotsiaalse
käitumise ning kommunikatsioonihäireid, unehäireid ning sellest tulenevaid
tagajärgi, mõjusid südame-veresoonkonna tegevusele ning hormonaalseid
häireid. Enamus toodud häiretest ilmnevad pigem vanematel inimestel, samas
peetakse hingamisteede häireid ja migreene oluliseks riskiteguriks just laste
puhul. Raseda viibimine väga kõrge müratasemega alal võib kahjustada loote
kuulmisorganite arengut ning põhjustada hilisemas elus kuulmishäireid.
Silmapaistvaim tervisemõju Kikepera harjutusvälja puhul on tõenäoliselt
lähedalasuvate
elanike
häiritus
lasketegevusest.
Lähimad
elamud
(müratundlikud alad) asuvad harjutusvälja piirist 150 m (Orikuaru talu), 200 m
(Mudaoja talu), 1 km (Vingerja-Mardi talu), 1,4 km (Uuetoa talu) ja 1,5 km
(Tagapera talu) kaugusel. Müratasemete ületamisi leiab peamiselt aset Orikuaru
talu hoovi alal.
Terviseriskide vähendamiseks tuleks näha ette järgmisi meetmeid:
-

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.

Põlengutega kaasneva suitsu mõju inimese tervisele
Vastavate leevendavate meetmete kasutusele võtul on põlengu (sh raba,
metsa, hoonete) tekkimise tõenäosus Kikepera harjutusväljal suhteliselt väike.
Arvestades valdavalt aeglast tuule liikumise kiirust, levib suits harjutusväljast
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kaugemale samuti aeglaselt ning väiksemate põlengute puhul on suitsu levik
lokaalne ning kaugemaid alasid ja seal elavaid inimesi ei mõjuta. Suuremate
põlengute ja tugevama tuule puhul võib suits levida ka harjutusvälja piiridest
kaugemale. Seega on järgnevalt ära toodud põlengutega kaasneva suitsu mõju
inimese tervisele, mida tuleks samuti käsitleda ühe tervist mõjutava
riskifaktorina.
Põhiline riskirühm, keda põlengutega kaasnev suits mõjutada võib on
astmaatikud jt hingamisprobleemidega inimesed. Põlemisel tekkiv suits sisaldab
lämmastikoksiide, hingamisteede ärritust ja haigusi põhjustavat osooni,
lämbumist ja uimasust tekitavat vingugaasi, toksilisi raskmetalle ning muid
orgaanilisi ühendeid.
Suitsu levides harjutusväljast kaugemale väheneb selles saasteainete
kontsentratsioon. Samuti hajub suits kõrgematesse atmosfääri-kihtidesse ning
maapinna lähedastes kihtides, kus inimesed suitsu sisse hingavad, väheneb
saasteainete kontsentratsioon veelgi. Suitsu sissehingamise vältimiseks on
soovitav põlengu toimumise ja suitsu leviku ajal püsida siseruumides ning
sulgeda hoolikalt uksed ja aknad, et vältida suitsu levikut siseruumidesse.
Raskemetallide mõju keskkonnale ja inimese tervisele on käsitletud ptk-s 5.2.3.

5.8 Harjutusvälja sulgemisega seotud mõjud
Pärast harjutusvälja sulgemist antakse maa üle tsiviilkasutusse. Eeldatavalt
võetakse maa kasutusele uuesti metsamaana, st laskeväljad taasmetsastatakse
ning ala tänane looduslik ilme taastub kiiresti. Harjutusväljale rajatud ehitised
lammutatakse (laskeväljade rajatised) või nähakse ette neile muu tsiviilotstarve
(jahindus, metsamajandus, puhkemajandus).
Enne
harjutusvälja
suunamist
tsiviilkasutusse
on
vajalik
teostada
keskkonnaaudit ning vajadusel saavutada keskkonna nõuetekohane seisund
(eelkõige pinnase ja veepuhtuse näitajad).
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6. Alternatiivide valik, leevendavad meetmed ja seire
6.1 Alternatiivide valik ja võrdlus
Mõjude hindamisel on alternatiivsetest lahendustest vaatluse all järgmised
alternatiivid:
-

0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine;
Alternatiiv 1- arendusprogrammi eskiisi variant 1 (Kaitseministeeriumi
esialgne ettepanek, kirjeldatud ptk-des 1.2 ja 1.3);
Alternatiiv
2eskiisi
variant
2
(täiendavate
uuringute
ja
eksperthinnangute käigus väljapakutud muudatused alade nihutamise
osas).

Olemasoleva olukorra säilimine ehk 0-alternatiivi käsitluse vajadus tuleneb
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest.
Kikepera harjutusvälja arendamisega kaasneb arvestatav negatiivne mõju
piirkonna inim- ja looduskeskkonnale mistahes harjutusvälja alternatiivi
elluviimisel, seetõttu ei ole alternatiive 1 ja 2 alternatiiviga 0 tabelis 11
võrreldud. Samas on Kikepera harjutusvälja rajamise vajadus üleriigiliselt
olulise objektina kajastatud mitmetes riikliku tähtsusega riigikaitselistes
arengudokumentides, samuti ka Surju valla üldplaneeringus.
KSH eesmärk on hinnata ja leida parim võimalik lahendus, sh arvestada
keskkonna taluvust, arendusprogrammi eesmärke ja käsitletavat territooriumi.
Alternatiiv 1 kajastab Kaitseministeeriumi esialgset ettepanekut väljaõppealade
paiknemise suhtes. Võrreldes arendusprogrammi esmase versiooniga
(alternatiiv 1) on töö käigus linnustiku inventuuri tulemuste põhjal sisse viidud
mitmeid muudatusi väljaõppeks kasutatavate alade paigutuse osas ning
töötatud välja alternatiiv 2. Alternatiiv 2 osas on muudetud liikuvtehnika
õppeala (ala 6) asukohta ja paigutatud see harjutusvälja lääneossa, kus asus
alternatiiv 1 järgi teeninduskeskuse ala (ala 8). Alternatiiv 2 puhul on lisaks
nihutatud kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala 1) poole metsakvartali võrra lääne
suunas ning pioneerõppeala (ala 3) on vähendatud ulatuses, mis kattus
inventeeritud metsise mängualaga.
Alternatiivi
1
ja
2
on
hinnatud
eelnevalt
kõikide
käsitletavate
mõjukomponentide lõikes iga alapeatüki juures eraldi. Alternatiivide
paremusjärjestus mõjukomponentide lõikes on toodud alljärgnevas Tabelis 11.
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Tabel 11. Alternatiivide 1 ja 2 võrdlus mõjukomponentide lõikes (roheline hindamise tulemusena eelistatuim variant; punane – hindamise tulemusena
negatiivsema mõjuga variant, kollane – alternatiivid neutraalsed oma mõjude
poolest).
Mõjukomponent
Mõju pinnasele ja veestikule
Mõju metsale
Mõju kaitsealustele taimeliikidele
Mõju loomastikule
Mõju linnustikule
Mõju Natura 2000 võrgustiku
aladele
Mõju rohevõrgustiku toimimisele
Mõju välisõhu kvaliteedile
Müra levik ja mõju; vibratsioon
Mõju erinevatele huvigruppidele
Majanduslikud mõjud
Mõjud inimese tervisele ja heaolule

Alternatiiv 1

Alternatiiv 2

Alternatiiv 1 puhul võib eeldada olulist negatiivset mõju kaitsealustele
linnuliikidele ning nimetatud alternatiivi elluviimine võib põhjustada veerežiimi
häiringuid Lutsu soo piirkonnas. Kuna alternatiiv 2 puhul on juba arvesse
võetud mitmeid ettepanekuid harjutusvälja alade paiknemise osas, on
nimetatud variant eelistatuim, ning variant 2 tuleks harjutusvälja rajamisel
aluseks võtta.

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
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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.
Linnud
– Metsise, tedre, must-toonekure ja teiste kaitsealuste liikide häirimise
vältimiseks ei tohi harjutusvälja kasutada õppuste läbiviimiseks ega teha
suuremahulisi ehitustöid 15. märtsist 30. juunini (metsise mängu- ja
pesitsusaja kõige tundlikum periood).
Kaaluda õppetegevuse
korraldamisel alternatiivseid lahendusi, mille eesmärgiks on saavutada
paus tulirelvadega õppustes perioodil 15.03-30.06. Alternatiivideks
võivad olla näiteks kasutusperioodide nihutamine, erinevate tulirelvadega
harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine ja/või kasutuskoormuse
üldine vähendamine.
– 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 Kabli laskeväljal (ala 2) kell 11-17
(talveaeg) ja 12-18 (suveaeg).
– Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini tuleks harjutusväljal vähendada
mürarohkete
tegevuste
hulka.
Planeeritava
harjutusvälja
kasutuskoormuse põhjal oleks parimaid võimalusi selleks 11.-26.
Kasutusnädalale
(15.03-30.06)
planeeritud
mõningate
õppuste
nihutamine 27.-30. nädalale (1.07-03.07) ja kasutusintensiivsuse
suurendamine 31.-38. Nädalatel (1.08-30.09). Samuti tuleks sel perioodil
harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema osalejate
arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade jooksul kui hetkel
kavandatav kasutuskoormus ette näeb.
– Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike raiete (eriti
lageraie 200 ha ulatuses alal 1) läbiviimist ja võimalikku helikopteri
kasutamist 1. veebruarist 31. augustini (metsise mängu- ja pesitsusaeg).
– 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.

Töö nr 1501/11
Heakskiidetud aruanne 27.01.2012

Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

78

– 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.
– Kabli 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. Kabli harjutusväljal 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 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
– Harjutusvälja tegutsemise ajal on vajalik koostöö jahiseltsiga, tagamaks
hea teavitamise 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
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tegevusi vastavalt mürahäiringutele kohaldada ja müra põhjustajast
teadlik olemine vähendab ebakindlustunnet ning häiritust.

6.3 Seire vajadus
Keskkonnaseire eesmärgiks on inimtegevuse otsese või kaudse mõju
pikaajaline jälgimine keskkonnas. Teades keskkonnas toimuvaid muutusi ja
nende põhjuseid, on võimalik hinnata inimtegevuse mõju iseloomu ja vajadusel
võtta kasutusele meetmed selle kõrvaldamiseks või vähendamiseks.
Käesolevas peatükis on keskkonnaekspert teinud alljärgnevalt ettepanekud
seire
korraldamiseks,
lähtudes
kavandatava
tegevusega
eeldatavalt
kaasnevatest tagajärgedest ning nendest tulenevatest mõjudest.
Veestiku seire
Pinnaveeseire eesmärgiks on välja selgitada keskkonda sattuvate saasteainete
kogused ja vältida nende edasikandumist. Põhjavee seire eesmärk on selgitada
kas ja kui palju on saasteaineid harjutusvälja kasutamisel jõudnud põhjavette.
Pinna- ja põhjavee ökoloogiline seisund tuleb kindlaks määrata enne tegevuse
algust harjutusväljal. Pinna- ja põhjaveeseire käigus tuleb hinnata
raskemetallide sisaldust. Seiret soovitame teostada peale harjutusvälja
väljaehitamist ja kasutusele võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt kahel
järjestikusel aastal. Kui raskemetallide sisaldus ei osutu probleemiks, on
hilisemalt võimalik seire sagedust harvendada pädeva eksperdi nõusolekul.
Seiratavad pinnaveepunktid oleksid:
- Lambajõe oja
- Valdimurru oja
- Kabli oja eesvoolul
Kuivendussüsteemide projekteerimise käigus tuleb täpsustada seiratavate
pinnaveepunktide asukohti ning vajadusel neid lisada. Samuti tuleb
väljaõppeehitiste
täpsel
projekteerimisel
(sh
kuivendussüsteemide
projekteerimisel) määrata põhjavee seire punktide asukohad.
Reostuse tuvastamisel tuleb korrigeerida kasutuskoormust, võtta kasutusele
muu laskemoon või rakendada muid reostuse vältimise meetodeid (täpsustada
konkreetse reostuse ilmnemisel).
Tallamiskoormuse hindamine ja taimestiku seire
Harjutusvälja väljaõppeehitistel, mis on seotud laskeharjutuste läbiviimisega
pole tallamiskoormuse hindamine vajalik. Metsa pinnase tallamiskoormuse
hindamine on vajalik viia läbi väljapool harjutusvälja aktiivselt kasutatavaid
alasid. Tallamiskoormust (tekitatud häiringute suurust) tuleks hinnata seire
käigus ning soovitatavalt harjutusperioodile (oktoober - mai) järgneval sügisel
(septembris), kui rohttaimed ja samblad on jõudnud osaliselt taastuda.
Tallamiskoormuse hindamisel soovitame järgida Tabelis 12 toodud kriteeriume.
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Tabel 12. Tallamiskoormuse hindamisel kasutatavad kriteeriumid
Liigne tallamiskoormus
Alustaimestiku üldine katvus
Alustaimestiku ühtlus
Tallamisõrnade liikide
osatähtsus võrreldes
tallamiskindlamatega
Puude juurte seisund
Uute jalgradade laius
Uute jalgradade sügavus
Loodusliku metsauuenduse
olemasolu ja selle seisund

Rohkesti paljandunud
pinnast
Taimed kasvavad ainult
puude ümber
Samblikke vähe maapinnal

Paljandunud ja vigastatud
juurte osatähtsus suur
>2 m
>5 cm
Vähe järelkasvu, paljud
noored puud vigastatud

Väike
tallamiskoormus
Vähe paljandunud
pinnast
Taimkate ühtlane
Maapinnal kasvavate
samblike osatähtsus
suur
Juured ei ole
paljandunud
<2 m
< 5 cm
Metsa järelkasv
elujõuline

Vääriselupaikade ja kaitstavate taimeliikide seire on soovitav viia läbi samuti
harjutusperioodile (oktoober - mai) järgneval sügisel (septembris) ning märkida
millised muutused on toimunud kaitstavate liikide kasvukohtades. Seire
korraldamisel lähtuda ELFi poolt koostatud loodusväärtuste inventuuri23 ja
käesoleva töö käigus läbiviidud välitööde inventuuri tulemustest. Soovitame üle
3 aasta teostada mõjutatavate vääriselupaikade (3-4) ja kaitsealuste liikide
inventuur, mille käigus jälgida nende olemasolu ja seisundit.
Linnustiku seire
Harjutusvälja alal tuleb hinnata metsise ja tedre arvukust seiresammuga 2
aastat
ning
kõigi
kaitsealuste
linnuliikide
arvukust
(üldloendus
kaardistusmeetodil) seiresammuga mitte rohkem kui 5 aastat, alustades 1 või 2
aastat pärast harjutusvälja arendustegevuse algust. Kui esimesed kaks
seireperioodi pärast harjutusvälja täiskoormusega (või sellele lähedase
koormusega) kasutamise algust ei tuvasta inimtegevuse olulist negatiivset mõju
linnustikule, võib ekspertide soovitusel seiresammu pikendada. Seire
korraldamisel lähtuda ELFi koostatud loodusväärtuste inventuuri ja käesoleva
töö käigus läbiviidud linnustiku uuringu tulemustest.
Alal tuleb tagada üldiste ornitoloogiliste seireprojektide, inventuuride
uuringute jätkumine, nt must-toonekure ja kotkaste seire.

ja

Seire korraldus
Keskkonnaseire seaduse alusel teostab ettevõtja, antud juhul siis
Kaitseministeerium või tema poolt määratud asutus (Kaitsevägi või Kaitseliit),
keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või sellega keskkonda suunatavate
heitmete
mõjupiirkonnas.
Vastavalt
keskkonnaseire
seadusele
on
Keskkonnaametil keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata
keskkonnanõudena ettevõtja keskkonnaseire tegemise tingimused ja ulatus.

23

Männiku, Klooga ja planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur, Eestimaa
Looduse Fond, Tartu 2006
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KeHJS
§
42
alusel
on
kinnitatud
seiremeetmed
planeerimisdokumendi elluviijale järgimiseks kohustuslikud.

strateegilise

KSH aruandes toodud leevendusmeetmed sh seire vajadus lisatakse Kikepera
arendusprogrammi, mille alusel toimub harjutusvälja arendamine. Samuti
arvestatakse leevendavaid meetmeid harjutusvälja kasutuseeskirja koostamisel.
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
www.kmin.ee/et/kikepera-harjutusvali.
Seirete
keskkonnamõju hindamise järelvalvajale.

harjutusvali.mil.ee
või
tulemused
edastatakse
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7. Kokkuvõte ja järeldused
Hindamise objektiks on Kikepera harjutusvälja arendusprogramm, milles
nähakse
ette
harjutusvälja
väljaehitamise
(kokku
9
erineva
väljaõppeiseloomuga ala) ja väljaõppe üldised põhimõtted (relvad, koormused,
kasutusrežiim, regulatsioonid).
Kikepera valiti harjutusvälja loomiseks sobivaks asukohaks AS Maves 2004. a.
koostatud töö “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja
nende võimalike alternatiivide leidmine” aruande ning 2006 a. Eestimaa
Looduse Fondi koostatud Kikepera loodusväärtuste analüüsi alusel.
Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12.06.2008. a
korraldusega „Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta
üleandmine“. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega
12 600m, asub Pärnumaal Surju vallas Kikepera külas, 40 km kaugusel Pärnust.
Käesoleva ajani on harjutusvälja sõjaline kasutamine olnud minimaalne.
Kikepera harjutusvälja väljaehitamine on ette nähtud Vabariigi Valitsuse poolt
heakskiidetud
sõjalise
riigikaitse
arengukavas
2009-2018.
Kikepera
harjutusvälja põhiliseks kasutajaks saab Kaitseliit.
Hindamisel
lähtuti
olemasolevatest
strateegilistest
dokumentidest,
planeeringutest ja keskkonnaeesmärkidest. Pärnu maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu kohaselt on alal ettenähtud rohevõrgustik ning Surju valla
üldplaneeringus on reserveeritud maa Kikepera riigikaitsemaa laskevälja
rajamiseks. Hindamisel tugineti harjutusvälja ala käsitletavatele uuringutele ja
dokumentidele ning kasutati ka teisi harjutusväljade keskkonnamõju käsitlevaid
töid. Olulise osa hindamisest moodustab eelnevalt läbiviidud mürauuring
(Ramboll Eesti AS, 2011) ning samaaegselt läbiviidud linnustiku uuring (Hannes
Pehlak, 2011).
Mõjude hindamisel on alternatiivsetest lahendustest vaatluse all 0-alternatiiv
ehk olemasoleva olukorra säilimine, 1-alternatiiv ehk arendusprogrammi variant
1 (Kaitseministeeriumi esialgne ettepanek) ning 2-alternatiiv, mis on
arendusprogrammi eskiisi variant 2, kus on tehtud muudatused tulenevalt
peamiselt linnustiku uuringu käigus väljapakutud leevendavate meetmete
alusel. Alternatiiv 2 puhul on muudetud liikuvtehnika õppeala (ala 6) asukohta
ja ühendatud see alaga 8 (alternatiiv 1), alternatiiv 2 puhul ala 8 suurust
vähendati. Lisaks on alternatiiv 2 puhul nihutatud kaudtulerelvade sihtmärgiala
(ala 1) poole metsakvartali ulatuses lääne suunas ning pioneeriõppeala (ala 3)
on vähendatud ulatuses, mis kattus inventeeritud metsise mängualaga.
Alternatiiv 1 puhul võib eeldada olulist negatiivset mõju kaitsealustele
linnuliikidele ning nimetatud alternatiivi elluviimine võib põhjustada veerežiimi
häiringuid Lutsu soo piirkonnas. Kuna alternatiiv 2 puhul on juba arvesse
võetud mitmeid ettepanekuid harjutusvälja alade paiknemise osas, on
nimetatud variant eelistatuim, ning variant 2 tuleks harjutusvälja rajamisel
aluseks võtta.
Hindamisel leiti, et harjutusvälja planeeritavad tegevused mõjutavad oluliselt nii
ümbritsevat looduskeskkonda kui põhjustavad häiringuid kohalikele elanikele.
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Põhiline keskkonnamõju kaasneb metsa raadamisega, mõjuga kaitsealustele
liikidele ning veekeskkonnale tulenevalt ala kuivendamisest. Harjutusvälja
tegevusest tulenev müra häirib peamiselt Orikuaru talu (150 m kaugusel).
Mudaoja
talu
juures
leiab
müratasemete
ületamisi
aset
üksnes
tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustav kasutamisel.
Kõikide keskkonnamõjude osas on esitatud vajalikud leevendusmeetmed, mille
kasutuselevõtmisel ei ole mõju keskkonnale oluline. Seiremeetmed on esitatud
veestiku, tallamiskoormuse ja kaitsealuste liikide jälgimise kohta. KSH aruandes
toodud
leevendusmeetmed
sh
seire
vajadus
lisatakse
Kikepera
arendusprogrammi, mille alusel toimub harjutusvälja arendamine.
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LISAD
Lisa 1. KSH raames läbi viidud uuringud
Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur 2006. Aastal;
koostanud Eestimaa Looduse Fond (lisatud eraldiseisva dokumendina);
Kikepera harjutusvälja mürauuring 2010. aastal; koostanud Ramboll
Eesti AS (lisatud eraldiseisva dokumendina);
Kikepera harjutusvälja maaparanduse ekspertiis 2011. aastal; koostanud
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (lisatud eraldiseisva dokumendina);
Kikepera harjutusvälja linnustiku uuring 2011. aastal; koostanud Hannes
Pehlak (lisatud eraldiseisva dokumendina);
Kikepera harjutusvälja taimkatte ülevaade 2011. Aastal; koostanud
Hendrikson & Ko OÜ (lisatud eraldiseisva dokumendina).
Lisa 2. KSH programm (eraldiseisva dokumendina)
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Lisa 3. KSH aruande avaliku väljapaneku ja aruteluga seotud
materjalid
KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade
väljaandes Ametlikud Teadaanded
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KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade
ajalehes Pärnu Postimees
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KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest teavitav
kiri
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KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest teavitav
kiri harjutusvälja naabritele
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KSH aruande avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri
Avaliku arutelu protokoll
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
Protokollija:
Osalejad:

30. november 2011 kell 15.00-16.15
Surju rahvamajas
Riin Kutsar
osalejate nimekiri lisatud eraldi lehel

Koosoleku käik:
1. Kaitseministeeriumi
esindaja
Andres
Ideon
tutvustas
harjutusvälja arendusprogrammi ja sellega kaasnevaid tegevusi.

lühidalt

OÜ Hendrikson & Ko keskkonnaekspert ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande koostaja/projektijuht Riin Kutsar tutvustas KSH
aruannet– KSH eesmärki ja ulatust, eeldatavaid keskkonnamõjusid, KSH
protsessi ja ajakava.
2. Sõnavõtud, küsimused, vastused:
Rene Verlin: Mis juhtus sel nädalavahetusel, laupäeval? Käisid hirmsad
kõmakad ning kedagi polnud teavitatud? See, et teavitatakse üksnes Pärnu
Postimehes pole piisav!
A.Ideon: Kaitseministeeriumi esindajana jään siinkohal vastuse võlgu, kuid
peab nentima, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga. Selgitame kindlasti
olukorda!
Lühidalt korrektsest teavitussüsteemist, kuidas see peaks toimuma. Esiteks
saab olema vastav interneti keskkond, kust võimalik vaadata järgmisele kuule
kavandatud harjutusi. Teiseks teavitatakse maakonna ja valla lehtedes.
Kolmandaks
pannakse
informatsioon
ja
graafikud
erinevatesse
bussipeatustesse ja teadetetahvlitele, mis hakkavad olema harjutusvälja
olulisemate teede juures. Hetkel seda süsteemi Surju vallas ei ole, kui see
tekib, hakkab ka informatsioon kindlasti paremini levima. Samuti tehakse seda
laiemalt, kindlasti läheb ka info vallavalitsusesse e-maili teel. Kes sarnast
teavitusviisi soovib, peab teavitama oma kontaktandmetest harjutusvälja
vastutavat isikut ning vastav info edastatakse ka neile igapäevaselt!
Oleme nõus, et ei piisa kui info avaldatakse üksnes maakondlikus lehes!
Margo Ollino: Käsitulirelvadega polegi probleemi, aga kui lõhkainega hakatakse
tegelema, siis peaks kindlasti sellest teavitama! See mis laupäeval toimuv oli
küll õudne!
Kuu aega tagasi kui tutvustatav aruanne ilmus, oli seal kirjas, et müra tõke ja
mets ei kaitse Orikselja talu ning leiavad aset müranormide ületamised,
erinevad dB olid ka välja toodud. Nüüd te väidate, et on võimalik tegutseda
ilma müra ületamata?
A.Ideon: (Tutvustab erinevaid modelleeritud mürakaarte) Müra hindamise
käigus modelleeriti erinevaid variante. Esiteks vaatame maksimaalse lõhkeaine
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laenguga modelleeritud kaarti. Peamine häiriv müra saab olla tõenäoliselt
ühekordne `matsakas` ehk ühekordne müra. Hetkel meil riiklikult kehtestatud
piiri pole, lähtume Soome kaitseväe piiridest, mis saavad tõenäoliselt olema
aluseks ka Eestis. Ühekordse müra talutavaks normiks loetakse 100dB ehk mis
on kaardil märgitud nö valge alana. Nagu näha maksimaalse laenguga
modelleeritud kaardilt on 10 kg laenguga need normid Orikselja talu juures
ületatud. Kui võtta 5 kg laenguga modelleeritud kaarti, siis Orikselja talu asub
endiselt rohelises alas ehk norme on ületatud, lisaks on siin kaartidel arvutatud
juba sisse 5 m kõrgune müratõkke vall. Kui vaatame minimaalset lõhkaine
laengut 1,2 kg, siis see 100 dB jääb valdavalt harjutusvälja piiridesse. Seega
saab olla see peamine laeng millega lõhkamisi läbi viiakse.
M.Ollino: Mis laupäeval juhtus? Kui suri laenguid siis kasutati? Olid ka kindlasti
erinevad kohad. kus lõhkamise tehti! Tunda oli seda isegi 7 km kaugusel.
A.Ideon: Kindlasti uurime välja, mis laupäeval toimus ning mis lõhkaineid
kasutati. Siis saame ka konkreetse sisendi enda jaoks, millega võimalik alal
edaspidi tegutseda. (Lisaks vaadati miinipilduja müra modelleerimise kaarte,
hetkeprognoos on see müra piir jääb harjutusvälja sisse).
Jaanus Männik: Teavitamine peaks olema elementaarne, et teavitatakse valda
ja just lähedale jäävate elamute inimesi.
Margo Sai: Vahepeal laekus telefonitsi info, et õppuste läbiviimisel eelneval
laupäeval kasutati lõhkelaenguid 0,65 kg kuni 1,25 kg ning asukoht, kus seda
tehti oli nö radari jaama asukoht. Seega elamistele väga lähedal.
J.Männik: Seega kogused olid väiksemad, kui need millega hetkel kavandatud?
A.Ideon: Lõhkamised olid ka elamutele väga lähedal ning hetkel polnud
kasutatud ka müra takistavaid valle, mis annavad suurt leevendust. Praeguseks
kogemused puuduvad, mis häirib, mis mitte ja milliste laengutega võimalik
edaspidi tegutseda. Saame edaspidises koostöös selle välja selgitada.
Kadri-Aijo Viin: Kas KKA on oma nõusoleku ja kooskõlastuse juba aruandele
andnud?
Mida
te
kavatse
Lutsu
rabaga,
veerežiimi
taastamine?
R.Kutsar: KKA on aruandega varasemalt tutvunud ja esitanud ka märkused
vahetult enne tänast koosolekut. Peale tänast avaliku arutelu ja aruande
täiendamist läheb araunne KKA heakskiitmisele!
Hannes Pehlak: Veerežiimi kohta ettepanek on toodud üldisemat laadi, et
tagada just musta toonekure toitumisala tingimused ning lisaks on selline
ökosüsteem soodus seal mitmetele leiduvatele kaitstavatele taimeliikidele.
R.Kutsar: Täpsemalt lahendatakse ala kuivendamisega ja Lutsu rabaga seotud
aspektid ära maaparanduse projekti käigus. Praeguseks on antud juba
eelhinnang, et kõik tehniliste lahenditega võimalik tagada nii Lutsu raba režiim
kui ka ülejäänud arendustegevuseks vajalik ala kuivendamine.
R.Verlin: Avastatud on ka, et seal elavad metsised, kuhu need jäävad ja kas
neile tegevusi ei mõju?
R.Kutsar: Harjutusvälja piires see ala uuringutega avastatud ja määratud.
Aruandega seatud tingimused, et metsise elupaik jääks väljapoole
arendustegevuse aktiivset tegevust ning lisaks seatud tegevusele mitmed
ajalised piirangud.
H.Pehlak: Kõige kriitilisem on mänguaeg ja selle järgnev periood, piirangud
võetud ja seatud praegusest kaitseeeskirja piirangutest lähtuvalt. Kuigi hetkel ei
ole see veel kaitstavate metsise elupaikade hulka haaratud.
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K-A.Viin: Kes jääb vastutajaks või ala haldajaks?
A.Ideon: Hetkel vastutab harjutusvälja eest siiski Kaitsevägi ning selle
Logistikakeskuse haldusteenistus. Sisuliselt viib läbi õppusi pigem Kaitseliit.
Vastutus hetkel veel hajunud. Kuid mingi aja pärast peaks ka see selgeks
saama. Praegu veel lahtine olukord, kas peaksime alustama teavitussüsteemiga
koheselt või alles siis kui harjutusväli toimib juba terves ulatuses.
J. Männik: Tekitame teavituskorra juba kohe, kui alal toimub miskit, siis sellest
teavitatakse meili aadressidele kuni telefonini välja.
A.Ideon: Teeme ettepanku kuidas see peaks käima ja siis vaatame, mis te
sellest arvate.
R.Kutsar:
Nimed
ja
kontaktandmed
on
olemas,
edastame
need
Kaitseministeeriumile ja Kaitseliidule.
K-A.Viin: Teil on aruandes ka juttu tööhõive loomisest, mida ja mis mahus te
olete selle all mõelnud?
A.Ideon: Töökohtade loomine on aktuaalne ja need loob Kaitseliit, siis kui
teeninduslinnak, ala 8, saab välja arendatud. Oluline siis sealseid asju valvata,
seega saab see koht olema hõivatud kõige tõenäolisemalt lähivaldade elanike
seast. Peale harjutusvälja arendamist hakatakse kindlasti korraldama hankeid
ala hooldamiseks – teede hooldus jne. Kõige mõistlikumat hinda suudab siin ka
tõenäoliselt pakkuda kohalik ettevõte.
J.Männik: Kus tekivad lageraie alad?
R.Kutsar: Lageraie alad on ette nähtud kindlasti kõikidele laskevälja aladel,
aladel 1,2,9,7 ning osaliselt teistel arendustegevusega ette nähtud aladel. Ca
210 ha on arvutuslikult kogu lageraie ulatus olenevalt alternatiivist.
R.Verlin: Millal protsess võiks alata – väljaehitamine jne?
A.Ideon: Hetkel veel see ebaselge. Arvatavasti lähima 4 a jooksul ei hakka
suurt midagi juhtuma. Kabli laskeväli võiks olla esimene, mida hakatakse varem
arendama, kuna selle kasutamise vajadus on Kaitseliidul.
R.Verlin: Mis teed mööda põhiliiklus hakkab käima?
M.Sai: Läbi Paikuse, administratiivala jääb sinna poole.
A.Ideon: Kõik mis puudutab kokkuleppeid ning meie huvid kattuvad valla või
RMK huvidega, siis tasub nende peale mõelda, et me saaks hakata tegema
koostööd ja pidama läbirääkimisi.
A.Ideon: Lisaks tasub tutvustamist esialgne kasutusgraafik. Kasutusgraafik on
jagatud aasta lõikes nädalateks ning siin on toodud, mis kasutusintensiivsus
kuhu nädalatele on kavandatud. Kevadine aktiivne periood praeguse info
kohaselt väheneb tulenevalt linnustikuga seotud piirangutest. Suurem koormus
tuleb seega tõenäoliselt pigem nüüd sügisesse.
R.Verlin: Palju hetkel üldse Eestis polügoone. Millest tuleneb, et see siia tuleb?
A.Ideon: Hetkel neid viis, Kikepera on kuues. Kõige suurem Keskpolügoon on
Tapa kandis. Põhja-Eestis neid kolm - Klooga Paldiski lähedal, Männiku Tallinna
külje all ja Sirgala Ida-Virumaal. Alade jaotus olnud seotud konkreetsete
väeosadega. Lisaks asub üks Võrus - Nursipalu. Lähiajal hakatakse samuti
arendama ja rajama juurde lasketiire.
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KSH aruande kohta laekunud seisukohad
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