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1. Kokkuvõte 
 

Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusaladena ja mereväe 

harjutusaladena võetakse Kaitseväe poolt kasutusele järgmised harjutusalad: 

 

I. Õhutõrje harjutusalad: 

 Peraküla (Nõva vald, Lääne maakond) 

 Keibu (Padise vald, Harju maakond) 

 Rutja (Vihula vald, Lääne-Viru maakond) 

 

II. Suurtükiväe harjutusala: 

 Rutja (Vihula vald, Lääne-Viru maakond) 

 

III. Mereväe harjutusalad: 

 Mereväe harjutusala nr 001 

 Mereväe harjutusala nr 002 

 Mereväe harjutusala nr 003 

 Mereväe harjutusala nr 004 

 

Harjutusalade valik põhineb Kaitseväe poolt teostatud eelvalikul, arendusprogrammi 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandel ja teostatud testlaskeharjutustel ning 

nende käigus läbiviidud uuringutel. 

 

Harjutusalade kasutamine toimub arendusprogrammis sätestatud tingimustel (ptk 6 ja 

ptk 7). 

 

Arendusprogramm rakendatakse järgmiste tegevustega: 

1. Vabariigi Valitsuse loa saamine Peraküla, Keibu ja Rutja harjutusaladel 

riigimetsas alalise väljaõppe korraldamiseks (vastavalt metsaseaduse §36 lg 1 p 2 

ja lg 2). 

2. Õhutõrje ja suurtükiväe ning mereväe harjutusalade määramine ja kehtestamine 

eripiirkonnana ning kandmine Veeteede Ameti hallatavasse navigatsiooniandmete 

andmebaasi (vastavalt meresõiduohutuse seaduse §471 lg 1). 

3. Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe 

harjutusalade kajastamine koostatavates maakonnaplaneeringutes ja merealade 

maakonnaplaneeringutes. 
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2. Dokumendi alused ja eesmärk 
Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe harjutusalade 

asukohtade valimiseks algatas kaitseminister arendusprogrammi koostamise 

23.05.2007 käskkirjaga nr 213. Sama käskkirjaga algatati arendusprogrammi 

elluviimisega kaasneda võiva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH 

aruande on koostanud Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (vastutav 

ekspert: Liis Sipelgas). KSH aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti 24.11.2009 

kirjaga nr 6-8/17907-7.  

 

Arendusprogrammi eesmärk on valida harjutusalad õhutõrje õhusihtmärkide 

laskmiseks ning suurtükiväe otsesihtimismeetodil laskmiseks. Neid harjutusi pole 

nõuetekohaselt võimalik Kaitseväe harjutusväljadel läbi viia. Dokumendi teine 

eesmärk on valida mereväe harjutusalad, millel on võimalik läbi viia manöövreid, 

laskeharjutusi, miinitõrje väljaõpet ning testida varustust. Eesmärk oli mitmekesistada 

mereväe väljaõppevõimalusi, leides erinevate keskkonnatingimuste ja 

kasutusvõimalustega merealasid. 

 

Lisaks harjutusalade valikule sätestab arendusprogramm harjutusalade kasutamise 

tingimused, mida Kaitsevägi peab väljaõppe korraldamisel järgima. 

Kasutustingimused tulenevad eelkõige keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikest 

piirangutest, mis tuvastati KSH käigus. 

 

3. Harjutusalade vajadus 

3.1. Suurtükiväe harjutusalade vajadus 

Peamine vajadus merele orienteeritud harjutusalade järele tuleneb 155 mm 

välihaubitsate FH-70 A1 otsesihtimisega laskmiste ohuala suurusest, mille katkematu 

pikkus on 18 km. Sirgala harjutusväljal on lastud otsesihtimisega 105 mm 

välihaubitsatest, kuid 155 mm välihaubitsatest laskmiseks see ala ei sobi. Seega 

puudub harjutusala 155 mm välihaubitsate otsesihtimisega laskmisteks. 

 

Harjutusala peab olema sobiv ka 155 mm välihaubitsate FH-70 A1 

koordinaatmeetodil laskmisteks, mille maksimaalne laskekaugus on 18 km ja ohuala 

ulatus ei ületa 22 kilomeetrit1. Koordinaatmeetodil laskmistel on oluliselt kõrgem 

õhuohuala. 

 

Riigikaitse arengukavas 2013-2022 nähakse ette 155 mm kaliibriga liikursuurtükkide 

hankimine Kaitseväe varustusse. Tulevikus on vajalik tagada ka nendest 

laskeharjutuste sooritamise võimalused. 

3.2. Õhutõrje harjutusalade vajadus 

Keskpolügoon rahuldab osaliselt õhutõrje vajadused maasihtmärkide laskmistel 23 

mm õhutõrjekahuritest, kuid läbi ei saa viia õhutõrjekahurite laskmisi õhusihtmärkide 

pihta lahingmoonaga ja õhutõrjeraketikompleksi laskmisi. Enne arendusprogrammi 

                                                 
1 arvestatakse sihtmärgiala suhtes, mis merel on 2x2 km. 
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algatamist on õhutõrjepataljon viinud vastavat väljaõpet läbi Lätis ja Soomes, mis ei 

ole kulude mõttes jätkusuutlik. 

 

Ohutusreeglite tõttu rajatakse õhutõrje laskealad tavaliselt kas mere rannajoonele 

(Soome, Saksamaal, Kreekas ja Lätis) või suurtele asustamata aladele (nt USA ja 

Venemaa kõrbes/stepis), mistõttu on mõistlik leida ka Eestis sarnane lahendus 

käesoleva arendusprogrammi raames. 

3.3. Mereväe harjutusalade vajadus 

Mereväe harjutusalade eesmärk on luua kontrollitud keskkond harjutuste 

läbiviimiseks, tehniliste vahendite kasutamiseks ja harjutuste ajal teiste mereliiklejate 

turvalisuse tagamiseks. Harjutusaladel soovitakse teostada vajalikus mahus laevade 

(laeva- ja üksusepõhine) ja tuukrigrupi väljaõpe, uue tehnoloogia kasutuselevõtuks 

vajalikud merekatsetused reaalsetes oludes ning kokkuvõttes teostada mereväe 

kohalolu Eesti Vabariigi territoriaalmerel. 

 

Merevägi kasutab alates 2009. aastast autonoomseid allveeroboteid / mehitamata 

sensorikandjaid (Remus 100, UUV2), mis eeldab väljaõppe tagamiseks veesügavuse 

ja põhjatingimuste poolest sobivate harjutusalade olemasolu. Arvestades miinitõrjeks 

kasutatavate vahendite tehnilist arengut on mereväele püstitatud ülesannetest 

tulenevalt nähtav mehitamata süsteemide osakaalu suurenemine tulevikus. Hetkel 

selliste süsteemide väljaõppeks sobivad  harjutusalad puuduvad. Puudub statsionaarne 

õppemiiniväli ehk sobiva veesügavuse, põhjakontuuride, erinevate settematerjalide 

ning samas eelnevalt kontrollitud ja turvaline harjutusala miinijahtijate ning tuukrite 

jaoks, kus oleks võimalik häälestada ja testida parda-, külgvaatlus- ja käsisonareid 

ning mehitamata sensorikandjaid (USV3, UUV). 

 

Mereväe kasutada olevad kaks harjutusala ei suuda täita kõiki mereväe tänaseid ja 

tulevasi väljaõppevajadusi. Mõned olulisemad puudused on: 

 90% aladest on miinituukrite jaoks liiga sügavad; 

 alad ei võimalda miinijahtimise ja miinijahtija orgaaniliste komponentide 

(miinituuker) koostöö kõiki etappe samas piirkonnas läbi viia (ROV4-de 

kasutamine, kontaktide identifitseerimine tuukrite poolt); 

 alade mõõtmed ei ole kooskõlas ohutusreeglitega pardarelvadest laskmisel. 

 

Mitme eri territoriaalmere piirkonnas asuva ning erinevate keskkonnaparameetritega 

harjutusala olemasolu tagab väljaõppe läbiviimise kõigis territoriaalmere osades (ehk 

kõigis võimalikes kriisisituatsioonis tegutsemisel ettetulevates tingimustes). Suurem 

harjutusalade arv lihtsustab tunduvalt väljaõppe juhtimist ja varieerimist vastavalt 

aastaajale ning võimaldab arvesse võtta keskkonnaalaseid aspekte (nt lindude ja 

kalade ränne, kalade kudemine, ilmastik). 

                                                 
2 Unmanned Underwater Vehicle – mehitamata veealune sensorikandja 
3 Unmanned Surface Vehicle - mehitamata pealvee sensorikandja 
4 Remotely Operated Vehicle – kaugjuhitav veealune seade 
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4. Nõuded harjutusaladele 

4.1. Suurtükiväe harjutusalad 

Üldised nõuded alale 

Harjutusala otstarve on 155 mm välihaubitsate laskmiste läbiviimine peaasjalikult 

otsesihtimismeetodil kuni tulerühma suuruse üksuse koosseisus.  

 

Harjutusala komponentideks on: 

 tulepositsiooniala 

 sihtmärgiala 

 ohuala 

 juurdepääsuteed 

 ohutustehnilised rajatised (tõkestuspostid, poomid, vaatluspunktid jms) 

 

Sidevahendite levialad peavad tagama võime taktikaliste ja kehtivate kaudtulerelvade 

ohutustehnika eeskirja (OE) poolt ettenähtud ohutustehniliste sideühenduste 

loomiseks. Mobiilside ühendused peavad võimaldama sidepidamise Päästeametiga ja 

sihtmärkideala seiravate mereväe või Politsei- ja Piirivalveameti ning Veeteede 

Ametiga. Sisemised raadio- või telefonisideühendused peavad olema tagatud 

laskmiste läbiviija, tulejuhtimise kontrollija ja tulepositsiooni kontrollija vahel.  

 

Tulepositsiooniala 

Tulepositsiooniala paiknemine ja maastiku iseloom on laskmiste läbiviimisel esmase 

tähtsusega. Otselaskmiste tulepositsioonialaks sobib avatud rannajoon, mis võimaldab 

kogu ohuala takistusteta vaatlust ja tuletegevuse teostamist merele. Tulepositsiooniala 

peab paiknema võimalikult kaugel asustusest ning olema kergesti suletav kõrvalistele 

isikutele. Samuti pole soovitav ohuala ulatumine tiheda mereliiklusega piirkonda. 

Tulepositsioonialale peab olema võimalikult hea ligipääs suurtükiväepataljoni 

transpordivahenditega. Lisaks peab tulepositsioonil või selle vahetus läheduses olema 

harjutuses osaleva allüksuse transpordivahendite ja tehnika hoiustamiseks ning 

isikkoosseisu majutamiseks sobilik territoorium. 

 

Tulepositsioonile püstitatud spetsiifilisemad nõuded on järgmised: 

 Asukoha valikuga tuleb välistada mahukamate pinnasetööde vajadus. Vältida 

tuleb soist pinnast. 

 Haubitsad peab olema võimalik paigutada üksteisest u 30 m kaugusele. 

 Kogu tulepositsiooniala laius koondrühmituse puhul peaks olema keskmiselt 200 

m. 

 Positsioonialale juurdepääsuks kasutatav tee peab võimaldama liikuda täismassiga 

kuni 27 t (teljekoormus kuni 7 t) transpordivahenditel (koos järelhaagistega). 

 Maapind peab tulepositsioonil olema tasane. Maapinna lubatud maksimaalne kalle 

haubitsa tulepositsioonil on pikisuunas +/- 01-78 (10°) ja ristisuunas +/- 01-25 

(7°). 

 Relva laskesektoris (laskesuunast (10-00) 56° paremale ja vasakule) ei tohi olla 

takistusi. 

 Maastiku või taimestiku poolt moodustatud varjenurk ei tohi laskesuunas ületada 

00-80 – 01-50 (4,5° – 8,4°) (koordinaatmeetodil laskmisel). 
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 Otselaskmise korral ei tohi relvasuudmest minimaalselt 800 m ulatuses olla 

takistusi, koordinaatmeetodil laskmistel peab takistustest vaba ala olema 

minimaalselt 200 m. 

 Kilbiliini taga kuni 150 m kaugusel ei tohiks soovituslikult olla tihedat võsa, 

metsa või muid suuremaid takistusi. 

 

Asukoht ja juurdepääs 

Harjutusala asukoht on soovitavalt Mandri-Eestis. Harjutusala peaks asuma Tapal 

paiknevast Kirde kaitseringkonna suurtükiväepataljonist kuni 150 km kaugusel ja 

marsruut ei tohiks läbida suuremaid asulaid ja transpordi sõlmpunkte. 

 

Vajalikud väljaõppeehitised 

Kaudtulerelvade tulepositsioonid vajavad väheseid püsirajatisi ja nende loomine on 

otstarbekas üksnes alalistel harjutusväljadel. Harjutusalal on soovituslik 

vaatluspunktide/tornide olemasolu, mis võimaldaks visuaalselt vaadelda ohuala täies 

ulatuses. Juhul kui laskeharjutuse läbiviimisel on ohuala seire tagatud radariga, ei ole 

antud soovituse täitmine vajalik. 

 

4.2. Õhutõrje harjutusalad 

Üldised nõuded 

Harjutusala peab võimaldama õhutõrjerelvade (raskekuulipilduja, õhutõrjekahur, 

õhutõrjeraketikompleks) laskeharjutuse läbiviimist.  

 

 Harjutusala peab võimaldama majutusala ja logistilise ala määramist. 

 Harjutusala peab olema võimalik sulgeda kõrvalistele isikutele (looduslike tõkete 

ära kasutamine).  

 Harjutusalalt peab olema võimalik maal ja merel paikneva ohuala visuaalne 

kontroll.  

 Harjutusala peab võimaldama laskmiste vaatlust väljastpoolt ohuala (kaugus 

tulepositsioonidest 400 meetrit).  

 Laskesektor peab olema lage. Varjatud nurk metsamassiiviga kaetud alale peab 

olema 0 tuhandikust (praktiliselt lage ala) – 30 tuhandikku. 

 Tulepositsiooniala pinnas peaks olema liivane, võimaldamaks kaevumist ja 

vähendama võimalikke rikošeteerimisi. Alternatiivina tehakse positsioonid 

liivakottidest. 

 

Tulepositsiooniala 

 Tulepositsiooni ala laius peab olema minimaalselt 200 meetrit (maksimaalne 

vajadus 1000 meetrit). 

 Tulepositsioonide ala peab võimaldama laskejoone (joon, millel relvad paiknevad) 

paigutamist risti laskesektori telgjoonega. 

 Tulepositsioonide ala peab võimaldama lahinglaskmiste läbiviimist maapinnalt 

või masinalt (raskekuulipilduja, õhutõrjekahur, õhutõrjeraketikompleks). 

 Tulepositsioone peab läbima tee (kruus, killustik), millel oleks võimalik sõita kuni 

15 tonnise (teljekoormus kuni 7 t) täismassiga masinatel. 

 Tulepositsioonide ala peab võimaldama samaaegset visuaalset vaatlust kõigile 

tulepositsioonidele (vajadusel vaatlustorni ehitamine/ kasutamine). 
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Ohuala 

 Ohualas ei tohi olla elektri-, telefoni-, kõrgepingeliine. 

 Ohuala (maa, meri, õhk) peab olema visuaalselt jälgitav tulepositsioonidelt. 

 

Asukoht ja juurdepääs 

 Harjutusala ümbruses peab olema võimalikult vähe asustust.  

 Harjutusalal peab olema tagatud GSM levi, maastik peab olema lauge 

võimaldamaks kogu laskmiste alal raadioside levikut. 

 Teedevõrk: 

o peab kandma sõidukit täismassiga kuni 15 t, 

o peab olema kruusa, killustiku või kõvakattega, 

o peab võimaldama liikumist majutusala, laskeala ja tulepositsioonide 

vahel, 

o peab võimaldama ühendust laskealalt suuremale maanteele, 

o peab võimaldama meditsiinitranspordi ligipääsu kõikidele punktidele, 

kus laskmiste ajal tegutseb isikkoosseis. 

 

Vajalikud väljaõppeehitised 

Soovituslik on vaatlustorni olemasolu (tulepositsioonide taga, keskse asukohaga), mis 

võimaldaks teostada vaatlust kõigile laskepositsioonidele ja ohualale (maa, meri, 

õhk). Muid väljaõppeehitisi (nt kaevikud või kindlustused) ei ole vaja rajada. 

 

4.3. Mereväe harjutusalad 

Mereväe harjutusalad peavad võimaldama miinitõrje väljaõpet, tuukriväljaõpet, 

pardarelvadest laskeharjutuste läbiviimist, samuti individuaalsete, laevapõhiste ja 

üksusepõhiste harjutuste läbiviimist ning rahvusvaheliste miinitõrjeoperatsioonide 

korraldamist. Lisaks on harjutusalasid vaja miinitõrje meetodite, taktikaliste harjutuste 

ja uute tehniliste lahenduste kasutusevõtuga seonduvate testide ning eksperimentide 

turvaliseks ja efektiivseks läbiviimiseks. 

 

Mereväe harjutusalad tuleb tähistada alaliselt Veeteede Ameti poolt väljaantavatel 

navigatsiooniteavet sisaldavatel trükistel ja materjalidel, k.a. elektrooniline 

navigatsiooniteave (navigatsioonikaardid, lootsiraamatud jm). Harjutusalade füüsiline 

markeering (poid vms.) on mittevajalik. Erandina võidakse ajutiselt tähistada 

õppemiinivälju5. 

 

Harjutusalal ei määratleta erinevate relvade laskesektoreid tulenevalt harjutusala 

kasutusspetsiifikast, keskkonnast (meri) ja harjutusalal läbiviidavate tegevuste 

sõltuvusest välistest teguritest (ilmastikuolud, keskkonnatingimused). Relvade 

ohualad peavad jääma harjutusala piiridesse. 

 

Harjutusalad on avatud tsiviillaevadele (k.a. kalapüügiga tegelevad laevad), kui 

merevägi ei kasuta harjutusalasid. Erisusi võib esineda harjutusala osas, kus 

veesatakse statsionaarne õppe-/harjutusmiin, õppe-/harjutusmiiniväli või muu 

mereväe poolt kindlaks määratud parameetrite ja positsiooniga veealune tehisobjekt, 

mis sel juhul vastavalt tähistatakse (nii reaalses asukohas kui Veeteede Ameti poolt 

edastatavas navigatsiooniteabes koos piiranguid sisaldava informatsiooniga). 

                                                 
5 Õppemiinid ei sisalda lõhkeainet 
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Harjutusalade kujundamisel tuleb aluseks võtta alade planeeritud kasutusfunktsioon ja 

geograafiline asend Eesti rannikumeres. Kasutusfunktsiooni valikul erinevatel aladel 

tuleb lähtuda harjutusala piirkonna hüdrograafiast, batümeetriast ja veemassi 

omadustest nagu näiteks hoovused, lainetus ja temperatuur erinevatel aastaaegadel.  

 

Harjutusalade kujundamisel tuleb arvestada järgmisi piiravaid tegureid: 

 territoriaalmere ulatus 

 mereväe tugisadamate olemasolu/puudumine piirkonnas 

 rannajoone liigestus ja liigestuse geograafilised iseärasused 

 kaitsealade, hoiualade ja püsielupaikade asukohad ja piirid 

 pardarelvadest laskmise ohualad 

 ala sobivus manöövrite/harjutuste läbiviimiseks 
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5. Harjutusalade valik 

5.1. Protsess 

Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe harjutusalade 

asukohtade valimise arendusprogramm (ÕSMAAP) algatati kaitseministri 23.05.2007 

a käskkirjaga nr 213. Arendusprogrammi eesmärk oli leida võimalikud 

väljaõppekohad merel, kaaludes alade riigikaitselist, looduslikku ja sotsiaal-

majanduslikku sobivust. Esialgse valiku tulemusel olid vaatluse all veealad, mis 

külgnesid kuue maakonnaga: Ida-Virumaa, Harjumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja 

Hiiumaa. Sama käskkirjaga algatati ka arendusprogrammi elluviimisega kaasneda 

võiva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH algatamise aluseks on 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §33 lg 1 p 4. KSH 

eesmärk oli leida keskkonnale sobivaimaid lahendusi.  

5.1.1. Eelvalik 

Kaitseväe ekspertide poolt valiti välja merele orienteeritud harjutusalade võimalikud 

asukohad. Eelvaliku kriteeriumid on järgmised: 

 Ala sobivus lähtudes väljaõppevajadustest. 

 Ala ümbritsev asustus (kauge või hõre asustus). 

 Looduskaitselised piirangud alal ja ala ümber (võimalikult väikesed piirangud). 

 Õhuruumi ja veealade kasutuse aktiivsus (võimalikult madal kasutusaktiivsus). 

 

Lähtudes eelvaliku kriteeriumidest teostati kartograafiline analüüs ning kohapealsed 

vaatlused. Tulemusena valiti välja järgmised alad, mille sobivust hinnati 

keskkonnamõju strateegilise hindamise ja testlaskeharjutuste käigus: 

1. Kõpu poolsaar (Hiiu maakond) 

2. Peraküla (Lääne maakond) 

3. Keibu (Harju maakond) 

4. Juminda poolsaar (Harju maakond) 

5. Rutja (Lääne-Viru maakond) 

6. Letipea neem (Lääne-Viru maakond) 

7. Sõmeri poolsaar (Pärnu maakond) 

8. Aseri (Ida-Viru maakond) 

 

Mereväe harjutusalade eelvalikul eelistati olemasolevate harjutusalade 

kasutusvõimaluste laiendamist. Lisaks mõeldi täiendavate harjutusvõimaluste 

loomisele uute harjutusalade näol. Eelvaliku kriteeriumid olid järgmised: 

 Ala sobivus lähtudes väljaõppevajadustest. 

 Ala kasutamise senine ajalugu. 

 Looduskaitselised piirangud (võimalikult väikesed piirangud). 

 Veealade ja õhuruumi kasutuse aktiivsus (võimalikult madal kasutusaktiivsus). 

 

Mereväe harjutusaladena pakuti välja: 

1. Mereväe harjutusala nr 001 (olemasoleva laiendamine) 

2. Mereväe harjutusala nr 002 (olemasoleva laiendamine) 

3. Mereväe harjutusala nr 003 (uus) 

4. Mereväe harjutusala nr 004 (uus) 
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Joonis 1. Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe harjutusalade 

võimalikud asukohad 

 

5.1.2. Keskkonnamõju strateegiline hindamine 

Arendusprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati 

kaitseministri 23.05.2007 a käskkirjaga nr 213. KSH läbiviimiseks korraldatud hankel 

valiti töö teostajaks välja TTÜ Meresüsteemide Instituut. KSH aruanne kiideti heaks 

Keskkonnaameti 24.11.2009 kirjaga nr 96-8/17907-7. 

 

Keskkonnamõju hindamise käigus leiti, et kõigil merele orienteeritud harjutusaladel 

esineb olulisi keskkonna  või sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Ühegi ala kasutamist 

Kaitseväe väljaõppe eesmärgil ei välistatud. Alternatiivide valik ja põhjendused on 

esitatud ptk 5. 

 

Mereväe harjutusaladel leiti, et olulisi keskkonnamõjusid esineb olemasolevate 

harjutusalade (001 ja 002) kasutamisel. Uute harjutusalade puhul olulisi mõjusid ei 

esinenud. 

 

Harjutusalade kasutamisel väljaõppeks esitati rida leevendavaid meetmeid ja 

soovitusi, mille järgmise korral on väljaõppe ja laskeharjutuste teostamine võimalik. 

Leevendavad meetmed – ajalised piirangud, alade kasutamise piirangud on esitatud  

ptk 6. Elanikkonna ja ametkondade teavitamise kohustus on esitatud ptk 7. Seire 

nõuded on esitatud ptk 6.2 (harjutusala kasutustingimused). 
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5.2. Suurtükiväe ja õhutõrje harjutusalad 

Tulenevalt KSH aruandest ning kaitseväe vajaduste täpsemast analüüsist loobuti 

Juminda poolsaare (maastikukaitseala sihtkaitsevöönd laskesektori keskel), Letipea 

neeme ja Aseri (raadioside probleemid) ning Sõmeri poolsaare (juurdepääsu 

probleem, keskkonnapiirangud) edaspidisest käsitlusest võimalike merele 

orienteeritud harjutusaladena. 

 

Arendusprogrammi koostamise käigus valiti sobivate harjutusaladena välja 

Peraküla6, Keibu (õhutõrje) ja Rutja (õhutõrje ja suurtükivägi). Kõpu poolsaare 

sobivus merele orienteeritud laskeharjutuste teostamiseks vajab tulevikus täpsemat 

analüüsi. 

 

 
Joonis 2. Sobivad merele orienteeritud õhutõrje ja suurtükiväe harjutusalad ning mereväe 

harjutusalad 

5.2.1. Peraküla 

Peraküla harjutusala paikneb Nõva vallas, Peraküla külas, RMK Peraküla puhkealal 

(53101:001:0591). Tegemist on hea juurdepääsu ja valmis ehitatud infrastruktuuriga 

puhkealaga (parklad, varjualused, kuivkäimlad), mis tagab, et väliõppuste toimumine 

ei põhjusta alale kahjustusi. Väliõppusega seotud toetavad tegevused (majutamine, 

toitlustamine, parkimine) saab teostada puhkealal kasutades selleks olemasolevaid 

rajatisi. 

 

                                                 
6 Varem dokumentides nimega Nõva 



 13 

 
Joonis 3. Peraküla harjutusala asendiskeem 

 

Harjutusalal viidi 12.02.2010 läbi testlaskmised, mil kasutati raskekuulipildujat 

Browning ning kolme õhutõrjekahurit ZU-23-2. Harjutuste käigus teostati 

müramõõtmine ning lindude seire. Müra mõõtmise tulemusena selgus, et 

soovituslikku üksikute laskude C-korrigeeritud helirõhutaset (LCE) elamualadel ei 

ületata, päeva keskmine mürataseme (LAeq) soovituslik väärtus ületati lähimas asulas 

Perakülas. Müra vähendamine pole tehniliselt võimalik, kuid kuna kriitilisi tasemeid 

ei ületata, siis arvestades laskeharjutuste toimumise väga väikest sagedust, ei põhjusta 

müra tervisekahjustusi. 

 

Lindude seire tulemusena tõdeti, et laskeharjutuste tõttu toimus merel peatuvate 

lindude ümberpaiknemine. Mõjutatud olid enam ranniku lähedal paiknevad linnud, 

avamere linde laskmised oluliselt ei häirinud.  

 

Testlaskmiste järeldusena leiti, et väljaõppe seisukohast on ala väga sobiv 

õhutõrjekahuri harjutusteks. Samuti sobib ala õhutõrjeraketikompleksi kasutamiseks. 

Harjutuste läbiviimise ala ei ole vaja täiendavalt välja ehitada. Kaaluda võib 

vaatlustorni rajamist koostöös RMK’ga ning juurdepääsuteede korrastamist koostöös 

omavalitsuse ja RMK’ga. Laskeharjutuste müra võib olla häiriv lähima küla elanike 

jaoks, kaugemal on müra mõju väike. Laskeharjutuste teostamine ei ole võimalik 

suveperioodil, mil piirkonna inimasustus oluliselt kasvab ning puhkeala on aktiivses 

kasutuses puhkajate poolt. Looduskaitse (peamiselt linnustiku) seisukohalt tuleb 

vältida ala kasutamist märtsist novembrini (10-46 nädal). Harjutusala 

kasutustingimused ja piirangud on kirjeldatud peatükis 6.2. 

 

Õhutõrje laskeharjutuste läbiviimiseks on Peraküla laskeala väljavalitud aladest 

sobivuselt kolmas Keibu ja Rutja järel, mille tõttu võib eeldada, et selle 

kasutusaktiivsus on teistest madalam. 
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5.2.2. Keibu 

Keibu harjutusala paikneb Padise vallas, Keibu külas, RMK metsamaa kinnistul 

(56201:001:0838). Tegemist on hea juurdepääsuga alaga, kus väliõppused saab läbi 

viia kasutades olemasolevaid teid. Väliõppustega seotud toetavad tegevused (majutus, 

toitlustus, parkimine) saab teostada kinnistul paikneval ammendunud karjääris. 

 

 
Joonis 4. Keibu harjutusala asendiskeem 

 

Harjutusalal viidi testlaskmised läbi 10.05.2011. Kasutati õhutõrjeraketikompleksi 

„Mistral“. Laskmiste käigus teostati müramõõtmine ja linnustiku seire. Müra 

mõõtmise tulemusena selgus, et laskepaiga lähedal olevatel elamualadel Keibu külas 

ületati soovituslikku üksikute laskude C-korrigeeritud helirõhutaset (LCE), samuti 

päeva keskmise mürataseme  (LAeq) soovituslikke väärtusi. Kriitilisi tasemeid samas 

ei ületatud ning seetõttu võib eeldada, et arvestades harjutuste väikest sagedust, ei 

põhjustata müra elanikele tervisikahjustusi. Küll võib müra olla lühiajaliselt häiriv. 

Linnustiku seire käigus leiti, et kevadrändel olevad merel peatuvad linnud tõusid 

rakettide plahvatuste ajal lendu, kuid laskusid peale müra vaibumist tagasi merele. 

Siiski liikus suur osa merel peatuvatest lindudest päeva jooksul müra tsoonist eemale. 

 

Testlaskmiste järeldusena leiti, et väljaõppe seisukohast on ala väga sobiv õhutõrje 

raketikompleksi harjutusteks. Samuti sobib ala õhutõrjekahuri kasutamiseks. 

Harjutuste läbiviimise ala ei ole vaja täiendavalt välja ehitada. Kaaluda võib 

vaatlustorni rajamist ning juurdepääsuteede korrastamist koostöös RMK’ga. 

Laskeharjutuste müra võib olla häiriv lähima küla elanike jaoks, kaugemal on müra 

mõju väike. Laskeharjutuste teostamine ei ole võimalik suveperioodil, mil piirkonna 

inimasustus oluliselt kasvab. Looduskaitse (peamiselt linnustiku) seisukohalt tuleks 

vältida ala kasutamist ajavahemikel märts-mai (10-21 nädal) ja september-november 

(36-46 nädal). Arvestades harjutuste teostamise väikest sagedust ja lühiajalisust on 
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võimalik laskeharjutuste läbiviimine linnustikule tundlikel aegadel (10, 19-21 nädal). 

Harjutusala kasutustingimused ja piirangud on kirjeldatud peatükis 6.2. 

5.2.3. Rutja 

Rutja harjutusala paikneb Vihula vallas, Rutja  külas, RMK metsamaa kinnistul 

(88703:003:0890). Tegemist on hea juurdepääsuga alaga. Laskeharjutusi saab 

teostada endise piirivalve objekti ümbruses asuvatel teedel ja platsidel. Väliõppustega 

seotud toetavad tegevused saab teostada laskeharjutustega piirneval alal või lähedal 

asuval riigikaitsemaal (endine Rutja lennuväli). 

 

 
Joonis 5. Rutja harjutusala asendiskeem. 

 

Harjutusalal viidi 15.12.2011 läbi haubitsate laskeharjutused. Laskeharjutuste käigus 

teostati müramõõtmine, mille tulemusena selgus, et kusagil ei ületatud soovituslikku 

üksikute laskude C-korrigeeritud helirõhutaset (LCE). Ületati päeva keskmise 

mürataseme  (LAeq) soovituslikke väärtusi, päeva keskmise mürataseme kriitilisi 

ületamisi ei toimunud. 

 

Harjutusalal viidi läbi õhutõrjekahurite testlaskmised 05.-06.05.2012 ja 

õhutõrjeraketisüsteemi testlaskmised 08.05.2012. Laskmiste käigus teostati 

müramõõtmine ja linnustiku seire. Müramõõtmiste käigus tuvastati, et õhutõrjekahuri 

laskmise korral ei ületata kusagil soovituslikku üksikute laskude C-korrigeeritud 

helirõhutaset (LCE). Ületati päeva keskmise mürataseme (LAeq) soovituslikke väärtusi, 

päeva keskmise mürataseme kriitilisi ületamisi ei toimunud. Õhutõrjeraketikompleksi 

testimisel leiti, et soovituslikku üksikute laskude C-korrigeeritud helirõhutaset (LCE) 

ega päeva keskmise mürataseme  (LAeq) soovituslikke väärtusi ei ületatud. 

 

Linnustiku seirel leiti, et õhutõrjekahuri laskmised avaldavad linnustikule enam mõju 

kui raketilaskmised, kuna viimaste tulistamise intensiivsus on väga väike. 
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Õhutõrjekahuri laskmise tulemusena osad linnud lahkusid laskesektorist ning 

maandusid eemale, osasid liike laskmised ei mõjutanud. Ülelennul olevad parved 

korrigeerisid laskmiste ajal lennutrajektoori.  

 

Testlaskmiste tulemusena leiti, et ala sobib haubitsate merele orienteeritud 

laskeharjutusteks. Kaaluda võib vaatlustorni rajamist koostöös RMK’ga ning 

korrastamist vajavad juurdepääsuteed koostöös RMK’ga. Kuna laskeharjutused on 

kavandatud talvisele ajale, siis on mõju elusloodusele minimaalne. Mõju elanikele on 

olulisem, kuna tekitatav müra ületab soovituslikke väärtusi. Talviste laskmiste korral 

on häiring inimestele väiksem, kuna ollakse sisetingimustes ning piirkonna arvukad 

suvemajad on reeglina tühjad. Haubitsate laskeharjutuste teostamine ei ole võimalik 

suvisel ajal, kui piirkonna elanike arv oluliselt tõuseb. 

 

Harjutusala on väga sobiv õhutõrje laskeharjutuste läbiviimiseks. Kuna 

laskeharjutused on kavandatud kevadisele ajale, siis avaldavad need mõju lindude 

kevadrändele. Arvestades harjutuste teostamise väikest sagedust ja lühiajalisust  on 

võimalik laskeharjutuste läbiviimine linnustikule tundlikel aegadel (10, 19 ja 20 

nädal). Sarnaselt haubitsatele ei ole õhutõrjerelvade kasutamine harjutusalal võimalik 

suvisel ajal. 

 

Harjutusala kasutustingimused ja piirangud on kirjeldatud peatükkides 6.1 ja 6.2. 

 

5.3. Mereväe harjutusalad 

Mereväe harjutusaladel täiendavaid testlaskmisi ega keskkonnauuringuid ei teostatud. 

 

Keskkonnamõju hindamise tulemusena leiti, et harjutusalal 001 on sobivaim aeg 

harjutuste teostamiseks detsember-veebruar, mil mõju mereimetajatele ja linnustikule 

on väikseim. Samas pole talveperiood mereväe jaoks sobivaim aeg harjutuste 

teostamiseks. Tegemist on ainsa kohaga, kus Eestis on võimalik õhusihtmärkide 

laskmine, seetõttu tuleb võimaldada laskeharjutuste teostamine alal mereväele sobival 

ajal. Kuna harjutused on väga harvad, väheintensiivsed ja lühiajalised, siis mõju 

linnustikule ja veeimetajatele saab olla äärmiselt lühiajaline ja väike. Laskeharjutuste 

läbiviimisel on soovitatav eemale hoida Krassi laiust ning teostada harjutused 

võimalikult rannikust eemal, et mitte häirida rändel olevaid või talvituvaid linde. 

 

Harjutusala 002 puhul leiti, et sobivaim aeg harjutuste teostamiseks on detsember-

juuni, samuti august, mil mõju linnustikule on väikseim. Samas pole otstarbekas 

keelata laskeharjutusi linnustikule tundlikul ajal, kuna harjutused on väga harvad, 

väheintensiivsed ja lühiajalised ja mõju linnustikule saab olla äärmiselt lühiajaline ja 

väike. 

 

Keskkonnamõju hindamise käigus ei leitud uutel mereväe harjutusaladel 003 ja 004 

olulisi keskkonnamõjusid. Harjutusala 003 puhul ei tohi merevägi harjutusi teha 

Malusi sihtkaitsevööndis. 

 

Harjutusaladel võib miinitõrje harjutusi viia läbi aastaringselt. Piirangud on kirjas ptk 

6.3 ja kooskõlastamise nõuded 7.2.  
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Arendusprogrammi koostamise käigus valiti sobivatena välja kõik neli pakutud 

mereväe harjutusala. 

 

5.3.1. Mereväe harjutusala nr. 001  

 

 
Joonis 6. Mereväe harjutusala 001 

 

Staatus: Olemasolev, muudetavate piiridega 

Asukoht: Soome lahe lääneosa, Osmussaar N / NE 

Harjutusala pindala: 120,6 NM² (413,79 km²) 

 

Koordinaadid: 

001-01 5927.000N-02320.000E 

001-02 5927.000N-02350.000E 

001-03 5925.000N-02350.000E 

001-04 5922.000N-02344.000E 

001-05 5918.000N-02344.000E 

001-06 5917.000N-02332.000E 

001-07 5917.000N-02328.000E 

001-08 5922.000N-02320.000E 

 

Harjutusala iseloomustus:  

Kõige läänepoolsem harjutusala, mistõttu selles piirkonnas saaksid jääolud tegevuste 

läbiviimisel  otsustavaks kõige hiljem ning “pehmemate” talveperioodide puhul ei 

pruugi ala kattuda jääga. See võimaldaks piirangutega arvestades planeerida väljaõppe 

läbiviimist aastaringselt, laskeharjutusi merel (k.a õhusihtmärkide pihta), 

laevamanöövreid nii individuaalselt (üksiklaev) kui üksusepõhiselt (BALTRON, 
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SNMCMG17, miinilaevadivisjon). Varieeruvad sügavused lubavad läbi viia ka 

väljaõpet tuukritele (laeva- ja miinituukrid), samuti miinitõrjealaseid harjutusi/õppusi 

(miinijahtimine, miiniveeskamine, miinitraalimine). 

Ala miinusteks võib lugeda Soome lahe läänesuudme keskosas asuva aktiivse 

liiklusega laevatee suhtelist lähedust ning tsiviillaevaliiklust, samuti avatust lääne- ja 

põhjakaarte tuultele. 

 

Ülesõit/transiit Miinisadamast: u 7 tundi. 

 

Harjutusala kuju on tingitud: 

 Eesti rannikumere ja rannajoone liigestatuse geograafilistest iseärasustest;  

 harjutusala kavandatud kasutusfunktsioonidest; 

 laevaliikluse eripäradest / režiimist Soome lahe W osas 

 

5.3.2. Mereväe harjutusala nr. 002  

 

 
Joonis 7. Mereväe harjutusala 002 

 

Staatus: Olemasolev, muudetavate piiridega 

Asukoht: Soome lahe lääneosa, Naissaar W / NW 

Harjutusala pindala: 50,1 NM² (171,74 km²) 

 

Koordinaadid: 

002-01 5932.000N-02412.000E 

002-02 5937.706N-02412.000E 

002-03 5939.000N-02417.300E 

                                                 
7 Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 
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002-04 5939.000N-02426.500E 

002-05 5932.000N-02426.552E 

 

Harjutusala iseloomustus:  

Ala on viimase 10-15 aasta jooksul olnud regulaarses kasutuses peamiselt lühiajalise 

väljaõppe (kestusega 1-3 merepäeva) eesmärgil, kuna asub Miinisadamast lühikese 

transiidi kaugusel (ülesõit/transiit Miinisadamast: u 1.5 tundi). Harjutusala on 

kasutatud laskeväljaõppeks (parda- ja käsitulirelvad), manöövriharjutusteks nii 

individuaalselt (üksiklaev) kui üksusepõhiselt (nt BALTRON, SNMCMG1, 

miinilaevadivisjon), samuti miinitõrjeharjutuste eesmärgil. 

Olemasolev ala on laiendatud W-NW suunal eelkõige suuremakaliibriliste (76 mm)8 

pardarelvade laskeharjutuste läbiviimisel ohutuse tagamiseks. Alal kasutatakse 

laskeharjutuste läbiviimiseks 76 mm ja 23 mm kahureid, lisaks 12,7 mm 

raskekuulipildujaid. 

 

Harjutusala kuju on tingitud: 

 Eesti rannikumere ja rannajoone liigestatuse geograafilistest iseärasustest; 

 harjutusala kavandatud kasutusfunktsioonidest; 

 laevaliikluse eripäradest / režiimist Soome lahe W ja keskosas ning Tallinna lahel 

 

5.3.3. Mereväe harjutusala nr. 003  

 

 
Joonis 8. Mereväe harjutusala 003 

 

                                                 
8 Mereväe relvastuses on hetkel suurim pardarelva kaliiber 23 mm. Harjutusaladel, kus laskeväljaõpe 

on lubatud, viiakse läbi ühiseid harjutusi koos teiste riikide sõjalaevadega, mille pardarelvade kaliiber 

võib ulatuda 76 mm’ni. 
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Staatus: Kavandatav 

Asukoht: Soome lahe keskosa, Kolga laht, Kolga laht N 

Harjutusala pindala: 62,6 NM² (214,67 km²) 

 

Koordinaadid: 

003-01 5935.550N-02512.000E 

003-02 5940.000N-02512.000E 

003-03 5940.000N-02529.000E 

003-04 5939.300N-02529.000E 

003-05 5931.572N-02527.377E 

Märkus: Lõunast (punktide 003-01 ja 003-05 vahel) piiratud 20 m 

samasügavusjoonega. 

 

Harjutusala iseloomustus:  

Alal on viimase 10 aasta jooksul ebaregulaarselt läbi viidud õppusi ja kasutatud nii 

individuaalseks (üksiklaev) kui üksusepõhiseks väljaõppeks (BALTRON, 

miinilaevadivisjon). Varieeruvad sügavused lubavad läbi viia ka väljaõpet tuukritele 

(laevatuukrid/miinituukrid), samuti miinitõrjealaseid harjutusi/õppusi (miinijahtimine, 

miiniveeskamine, miinitraalimine). Geograafiline asend tagab halbade ilmastikuolude 

korral hea kaitstuse pea kõigist ilmakaartest (v.a. N tuuled). 

Harjutusala plussiks võib lugeda kaldajoone läheduse harjutusalale, mis sobib 

maismaal ja merel tegutsevate üksuste koostöö harjutamiseks (näiteks tuukriüksuse ja 

FSU (Forward Supply Unit) vahel). 

Harjutusala miinuse on kaitseala ja sihtkaitsevööndi paiknemine harjutusala sees ja 

rahvuspargi lähedus. Arvestades mereväe viimaste aastate kogemusi ja praktilist 

koostööd Keskkonnaametiga ei ole see keskkonnaalaste piirangute rangel järgimisel 

harjutusala kasutust piirav tegur. 

 

Ülesõit/transiit Miinisadamast: u 3.5 tundi. 

 

Harjutusala kuju on tingitud: 

 Eesti rannikumere ja rannajoone liigestatuse geograafilistest iseärasustest; 

 harjutusala idapiir kulgeb mööda Lahemaa rahvuspargi läänipiiri merel; 

 harjutusala kavandatud kasutusfunktsioonidest 

 laevaliikluse eripäradest/režiimist Soome lahe keskosas, Kolga lahes ja Muuga 

lahes 

 

Laskeharjutusi ja veealuseid lõhkamisi sellel harjutusalal läbi ei viida, võttes arvesse 

keskkonnaalaseid piiranguid (sihtkaitsevöönd, kaitseala, Lahemaa rahvuspark) 
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5.3.4. Mereväe harjutusala nr. 004  

 

 
Joonis 9. Mereväe harjutusala 004 

 

Staatus: Kavandatav 

Asukoht: Soome lahe idaosa, Vainupea N, Rutja N, Kunda laht NW 

Harjutusala pindala: 47,5 NM² (162,96 km²) 

 

Koordinaadid: 

004-01 5941.000N-026 12.000 E 

004-02 5941.000N-026 24.000 E 

004-03 5936.994N-026 28.000 E 

004-04 5933.702N-026 28.405 E 

004-05 5933.401N-026 24.502 E 

004-06 5935.698N-026 16.405 E 

004-07 5936.180N-026 12.000 E 

 

Harjutusala iseloomustus:  

Kõige idapoolsem harjutusala. Alal on viimase 10-15 aasta jooksul läbi viidud 

erinevaid õppusi (miinijahtimine, miinitraalimine, manöövriharjutused), nii 

individuaalselt (üksiklaev) kui üksusepõhiselt (BALTRON, miinilaevadivisjon). 

Piirkond laiemalt on oluline ka vastuvõtva riigi toetuse ja kontrollitud laevateede  

arendamise eesmärkidest lähtuvalt (Kunda sadam). 

Harjutusala valikul on määravaks teguriks sobivad keskkonnatingimused 

miinitõrjeharjutuste seisukohast ning väga madala intensiivsusega laevaliiklus 

piirkonnas. 

Ülesõit/transiit Miinisadamast: u 5 tundi. 
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Harjutusala kuju on tingitud: 

 Eesti rannikumere ja rannajoone liigestatuse geograafilistest iseärasustest 

 harjutusala kavandatud kasutusfunktsioonidest; 

 

Laskeharjutusi ja veealuseid lõhkamisi sellel harjutusalal läbi ei viida, võttes arvesse 

võimalikke keskkonnaalaseid piiranguid (kaitsealade vahetu lähedus). 
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6. Harjutusalade kasutamine ja kasutustingimused 

6.1. Suurtükiväe harjutusalad 

 

Tegevuse lühikirjeldus 

Harjutusalal viiakse läbi otsesihtimismeetodil ja koordinaatmeetodil välihaubitsate ja 

suurtükkide lahinglaskmisi kuni 155 mm kaliibriga relvadest, samuti võib läbi viia 

testlaskmisi. 

 

Harjutused viiakse läbi järgmiselt. Tehakse ettevalmistused laskeharjutuse 

läbiviimiseks: tulepositsiooni, tulejuhtimispunkti (vajadusel) ja sihtmärgiala 

topogeodeetiline ettevalmistamine ning sihtmärkide paigaldamine. Transporditakse 

tulepositsiooni alale laskmisteks vajalik laskemoon, tõkestatakse ohuala ja 

saavutatakse OT-personali juhtimisel laskevalmidus. Laskmisi alustatakse relvadega 

järjestikku. Seejärel vastavalt laskmiste tulepositsiooni, tulekontrollija või 

tulejuhtimise kontrollija poolt määratule. Pärast laskmisi korrastatakse 

lahinglaskmiste käigus kasutatud maa-alad ning antakse need üle maaomanikele või 

nende poolt volitatud esindajatele. 

Sihtmärkidena kasutatakse ankurdatud, taustast selgelt eristuvaid (eelistatult punaseid 

või kollaseid) ja mitte-kilduvaid ujuvobjekte. 

 

Relvad ja laskemoon 

Laskeharjutusi viiakse läbi 155mm järelveetava haubitsaga FH-70. Võimalik on 

laskeharjutuste läbiviimine ka väiksema kaliibriga või teist tüüpi haubitsate ning 

suurtükkidega. 

 

Laskemoon on järgmiste omadustega: 

 kildmürsk (lühike ja pikk) 

 lööksütik 

 laeng (2. – 8. laeng) 

 süütekapsel 

 

Ohualad 

Tulepositsiooniala ja sihtmärgiala asukoht ning paiknemine peavad tagama võimaluse 

laskeharjutuste ohutuks läbiviimiseks vastavalt kehtivatele kaudtulerelvade OE 

nõuetele.  

Ohualade määramisel ja joonistamisel lähtutakse „Suurtükiväe ohutustehnika 

eeskirjast“ (OE 3.1), kinnitatud Kaitseväe juhataja 22.07.1999.a käskkirjaga nr 368 ja 

Saksamaa Liitvabariigi ohutustehnika eeskirjast ZDv 44/10. 
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Joonis 10. Otselaskmiste sihtmärgiala ohuala joonis 

 
Tabel 1. Laskmisel kujuneva ohuala mõõtmed (155 mm välihaubitsad FH-70/A1) 

Otselaskmistel kujuneva ohuala mõõtmed 

Laskemoonatüüp 

Minimaalne 

sihtmärgikaugus (m) Laeng 

Ohuala mõõtmed (m) 
Õhuohuala 

kõrgus (m) 
Pehme Betoon Teras a b l 

Kild-fugassmürsk 

(lühike) 

1000 1000 1000 5 1600 2500 9500 

1970 – 2475 
1000 1000 1000 6 1600 2700 10800 

800 800 800 7 1600 2900 12100 

800 800 800 8 1600 3200 14000 

Kild-fugassmürsk 

(pikk) 

800 800 800 5 1600 2700 11000 

1824 – 2290 
800 800 800 6 1600 3200 13600 

700 800 800 7 1600 3400 15200 

700 800 800 8 1600 3900 18000 

Kaudtulelaskmistel kujuneva ohuala mõõtmed 

Laskemoonatüüp 

Minimaalne sihtmärgi 

kaugus (m) Laeng 

Ohuala mõõtmed (m) 
Õhuohuala 

kõrgus (m) 
Pehme Betoon Teras a b l 

Kild-fugassmürsk 

(lühike ja pikk) 
Ei mõjuta ohuala määramist 2. – 8. 

Määrab 

laskekaugus ja 

langemisnurk 
3200 – 

22000 
4621 

 

 

Kasutustingimused 

Suurtükiväe merele orienteeritud harjutusteks kasutatakse ainult Rutja harjutusala.  

 

Harjutusala kasutustingimused on järgmised: 

 Harjutusi võib läbi viia ajavahemikul 47-9 nädal; 

b 

a 

l 
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 Keelatud on laskeharjutuste läbiviimine ajavahemikul 10-46 nädal; 

 Kokku on aastas lubatud lasketegevusega päevi 10. See ei hõlma päevi, mil 

toimub laskmisteks ettevalmistamine, ilma mürata harjutused või harjutuste 

lõpetamisega seotud tegevused; 

 Päevas võib maksimaalselt lasta 40 mürsku; 

 Laskeharjutuste teostamiseks tuleb määrata ajutine julgeolekuala vastavalt 

kaitseväe korralduse seaduse §50 lg 3, §51, §53 ja §54; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada ja teavitada vastavalt peatükis 7.1 toodud 

tingimustele. 

 

Harjutusala on mõeldud: 

 ohvitseride, vanemallohvitseride, nooremallohvitseride erialakursuse ja 

meeskonnakursuse õppekavajärgsete otsesihtimismeetodil laskmiste 

läbiviimiseks; 

 välihaubitsate koordinaatmeetodil lahinglaskmiste läbiviimiseks; 

 välihaubitsate testlaskmiste läbiviimiseks. 

 

Tuginedes hetkel kehtivale Kaitseväe väljaõppetsüklile ning kinnitatud õppekavadele, 

on laskeharjutuse toimumise võimalikud ajavahemikud 7. – 9. ja 50. – 51. nädal, 

mõlemal perioodil kuni kolm päeva. Kehtiva õppekava kohaselt on aastas 

laskeharjutused maksimaalselt kuuel päeval. Arvestades võimalusi, et laskeharjutused 

võivad tehnilistest põhjustest või ilmastikust tingituna venida, ning samuti võib olla 

vaja läbi viia erakorralisi laskeharjutusi, lubatakse suurtükiväe laskeharjutusi läbi viia 

maksimaalselt kümnel päeval aastas. 

 

Sõltuvalt õppekursusest on väljatulistatavate mürskude koguseks 40-80 mürsku. 

Testlaskmiste korral kujuneb mürskude arv vastavalt harjutuses osalevate relvade 

hulgale, kuid ei ületa 120 mürsku. Arvesse tuleb võtta päevast lubatud maksimaalset 

laskude arvu. 

 

6.2. Õhutõrje harjutusalad 

 

Tegevuse lühikirjeldus 

Harjutusaladel viiakse läbi lahinglaskmisi õhutõrjerelvadest. Laskepositsioonid 

paiknevad maapinnal või masinal. Laskmiste ajal tõkestatakse kõrvaliste isikute 

liikumine kogu ohuala ulatuses (maa, meri, õhk). Lastakse lendavat sihtmärki (raadio-

teel juhitavat lennukit). 

 

Relvad ja laskemoon 

Laskmisteks kasutatavad õhutõrjerelvad ja laskemoon: 

1. Raskekuulipilduja kaliibriga 12,7 mm.  

Kasutatav laskemoon:  

 12,7x99 mm täismantelkuuliga padrunid.  

 12.7x99 mm trasseeriva kuuliga padrunid.  

 12,7x99 mm plastikkuuliga treeningpadrunid. 

2. Õhutõrjekahur kaliibriga 23 mm. 

Kasutatav laskemoon: 

 23x152 mm soomust läbistava mürsuga padrunid. 
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 23x152 mm kildmürsuga padrunid. 

 23x152 mm trasseeriva kildmürsuga padrunid. 

 7,62x39 mm trasseeriva kuuliga padrunid (treeningrelv AK-47). 

 7,62x51 mm trasseeriva kuuliga padrunid (treeningrelv MG-3). 

3. Õhutõrjeraketikompleks. 

Kasutatav laskemoon: 

 Õhutõrjerakett. 

 

Ohualad 

Ohualade näidisteks on võetud hetkel õhutõrjepataljonis kasutusel olevad relvade 

ohualad (õhutõrjerakett Mistral, õhutõrjekahur ZU-23-2, raskekuulipilduja 

Browning). Harjutusaladel on võimalik kasutada ka teisi analoogseid relvasüsteeme. 

 

 
Joonis 11. Raskekuulipilduja BROWNING 12,7 mm (ühe relva ohuala) 
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Joonis 12. Õhutõrjekahur ZU-23-2 23 mm (ühe relva ohuala) 

 

 

 
Joonis 13. Õhutõrjerakett MISTRAL (ühe relva ohuala) 

 

Kasutustingimused 

Õhutõrje merele orienteeritud laskeharjutusi võib läbi viia Peraküla, Keibu ja Rutja 

harjutusaladel. 

 

Peraküla harjutusala kasutustingimused on järgmised: 

 Harjutusi võib läbi viia ajavahemikul 47-9 nädal; 

 Keelatud on laskeharjutuste läbiviimine ajavahemikul 10-46 nädal; 
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 Laskeharjutusi ei soovitata teha riiklikku seireprogrammi kuuluva kesktalvise 

veelinnuloenduse keskse loendusperioodi eel ja ajal jaanuari keskpaigas; 

 Kokku on aastas lubatud lasketegevusega päevi 5. See ei hõlma päevi, mil toimub 

laskmisteks ettevalmistamine, ilma mürata harjutused või harjutuste lõpetamisega 

seotud tegevused; 

 Laskeharjutuste teostamiseks tuleb määrata ajutine julgeolekuala vastavalt 

kaitseväe korralduse seaduse §50 lg 3, §51, §52 ja §54; 

 Harjutuste läbiviimine tuleb läbi viia vastavalt Nõva maastikukaitseala kaitse-

eeskirjale, mis muuhulgas sätestab keelu sõita väljaspool teid, kahjustada pinnast 

(sh tallamine ja kaevumine) ning nõude kooskõlastada ehitiste (teede) 

hooldustööd kaitseala valitsejaga; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada maaomanikuga; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada ja teavitada vastavalt peatükis 7.1 toodud 

tingimustele. 

 

Keibu harjutusala kasutustingimused on järgmised: 

 Harjutusi võib läbi viia ajavahemikul 19-22 nädal ja 47-10 nädal, võimalusel tuleb 

10. nädalat vältida; 

 Keelatud on laskeharjutuste läbiviimine ajavahemikul 11-18 nädal ja 23-46 nädal; 

 Kokku on aastas lubatud lasketegevusega päevi 5. See ei hõlma päevi, mil toimub 

laskmisteks ettevalmistamine, ilma mürata harjutused või harjutuste lõpetamisega 

seotud tegevused; 

 Laskeharjutuste teostamiseks tuleb määrata ajutine julgeolekuala vastavalt 

kaitseväe korralduse seaduse §50 lg 3, §51, §52 ja §54; 

 Keibu-Ristna hoiualal võib liikuda ainult teedel, keelatud on kahjustada pinnast 

(sh kaevuda) ja kaitsealuseid taimi (sh tallata). Harjutuste toetustegevused 

(parkimine, majutus, toitlustus, jms) tuleb läbi viia väljaspool hoiuala. Hoiuala 

piiridest ja kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadest tuleb harjutustel osalejaid 

teavitada. Laskeharjutusi võib teostada ainult olemasolevatelt teedelt või teedele 

pargitud masinatelt; 

 9-10 ja 19-21 nädalal läbi viidavate laskeharjutuste raames tuleb kolmel esimesel 

korral teostada linnustiku seire vastavalt Eesti Ornitoloogiaühingu poolt koostatud 

linnustiku seire kavale ning seire tulemused edastada Keskkonnaametile; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada maaomanikega; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada ja teavitada vastavalt peatükis 7.1 toodud 

tingimustele. 

 

Rutja harjutusala kasutustingimused on järgmised: 

 Harjutusi võib läbi viia ajavahemikul 19-22 nädal ja 47-10 nädal, võimalusel tuleb 

10. nädalat vältida;  

 Keelatud on laskeharjutuste läbiviimine ajavahemikul 11-18 nädal ja 23-46 nädal; 

 Kokku on aastas lubatud lasketegevusega päevi 5. See ei hõlma päevi, mil toimub 

laskmisteks ettevalmistamine, ilma mürata harjutused või harjutuste lõpetamisega 

seotud tegevused; 

 Laskeharjutuste teostamiseks tuleb määrata ajutine julgeolekuala vastavalt 

kaitseväe korralduse seaduse §50 lg 3, §51, §52 ja §54; 

 9-10 ja 19-20 nädalal läbi viidavate laskeharjutuste raames tuleb kolmel esimesel 

korral teostada linnustiku seire vastavalt Eesti Ornitoloogiaühingu poolt koostatud 

linnustiku seire kavale ning seire tulemused edastada Keskkonnaametile; 
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 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada maaomanikuga; 

 Iga laskeharjutus tuleb kooskõlastada ja teavitada vastavalt peatükis 7.1 toodud 

tingimustele. 

 

Lähtudes Kaitseväes kehtivast väljaõppetsüklist võivad õhutõrjerelvadest laskmised 

toimuda 9.-10. nädalal (kõrgema sõjakooli kadetid ja õhutõrjepataljoni tegevväelased) 

ja 19.-22. nädalal (õhutõrjepataljoni ajateenijad ja õhutõrje reservväelased) ja 49. 

nädalal (ajateenijad). Ühte laskeala ei kasutata rohkem kui 5 päeva aastas.  

 

6.3. Mereväe harjutusalad 

 

Tegevuse lühikirjeldus 

Mereväe harjutusalasid kasutatakse miinitõrje väljaõppeks, tuukriväljaõppeks, 

pardarelvadest pealvee- ja õhusihtmärkide laskeharjutuste läbiviimiseks ning 

rahvusvaheliste miinitõrjeoperatsioonide läbiviimiseks, samuti individuaalsete, 

laevapõhiste ja üksusepõhiste harjutuste läbiviimiseks. Lisaks leiavad harjutusalad 

kasutust miinitõrje meetodite, taktikaliste harjutuste ja uute tehniliste lahenduste 

kasutusevõtuga seonduvate testide ning eksperimentide turvaliseks ja efektiivseks 

läbiviimiseks. 

 

Relvad ja laskemoon 

 

Laskeharjutuste läbiviimisel kasutatavad kaliibrid: 

 Kahurid kaliibriga 76 mm ja 23 mm (pealvee- ja õhusihtmärk) 

 Raskekuulipildujad kaliibriga 12.7 mm (pealvee- ja õhusihtmärk) 

 

Ohualad  

Harjutusalal ei määratleta erinevate relvade laskesektoreid tulenevalt harjutusala 

kasutusspetsiifikast, keskkonnast (meri) ja harjutusalal läbiviidavate tegevuste 

sõltuvusest välistest teguritest (ilmastikuolud, keskkonnatingimused). Relvade 

ohualad peavad jääma harjutusala piiridesse. 

 

Kasutustingimused 

 
Tabel 2. Mereväe harjutusalade kasutamine 

 Harjutusala  

nr. 001 

Harjutusala  

nr. 002 

Harjutusala  

nr. 003 

Harjutusala 

nr. 004 

Tegevus Sagedus (korda aastas) 

Pealveesihtmärgi laskmine 2-3 2-3 - - 

Õhusihtmärgi laskmine 2 - - - 

Üksusepõhised harjutused 

(rohkem kui üks laev) 

1-3 1-3 1-3 1-3 

Miinitõrje (miinijahtimine, 

miinitraalimine) 

Eraldi ei planeerita, tegevused toimuvad vastavalt 

Miinilaevadivisjoni väljaõppeplaanile 

Miinituukrite harjutused Eraldi ei planeerita, tegevused toimuvad vastavalt 

Miinilaevadivisjoni väljaõppeplaanile, jooksvalt vastavalt 

vajadustele ja võimalustele 

Miiniveeskamine Miiniveeskamine on planeeritav võimekus. Täna on 
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realiseeritud õppemiinide veeskamine miinitõrje 

harjutamise eesmärgil (ajas ja ruumis piiratud, 

rekupereeritakse vahetult peale harjutuse lõppu). 

Tehnilise varustuse 

testimine, 

eksperimentaalsed 

taktikad, hangitava 

varustuse tootjapoolsed 

demonstratsioonid 

Vastavalt vajadusele ja sõltuvalt testitava varustuse 

planeeritavast sihtotstarbest ja kasutusfunktsioonist 

 

 

 

Mereväe harjutusala nr 001 kasutustingimused on järgmised: 

 Lubatud on pealvee- ja õhusihtmärgi laskmised aastaringselt, välja arvatud 

harjutusala lõunaosas9, kus laskeharjutusi tuleb vältida ajavahemikus nädal 10-22 

ja nädal 36-46. Sobivaim aeg laskeharjutuste teostamiseks on detsember-veebruar; 

 Laskeharjutuste läbiviimisel on soovitatav eemale hoida Krassi laiust ning 

teostada harjutused rannikust võimalikult eemal; 

 Miinitõrje harjutused (sh leitud miinide lõhkamine) on lubatud aastaringselt, välja 

arvatud kaitstavatel loodusobjektidel ja ranniku lähistel kalade kudeajal ja lindude 

pesitsusajal; 

 Moodustataval Neugrundi looduskaitsealal ei ole lubatud veealused lõhketööd 

ilma Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Pealvee- või õhusihtmärgi paigutamine 

looduskaitsealale ei ole lubatud; 

 Üksustepõhised harjutused, miinituukrite harjutused jt laske- ja lõhkamismüra 

mittetekitavad tegevused on lubatud aastaringselt; 

 Laskeharjutused tuleb kooskõlastada vastavalt peatükis 7.2 toodud tingimustele. 

 

Mereväe harjutusala nr 002 kasutustingimused on järgmised: 

 Lubatud on pealveesihtmärgi laskmised aastaringselt, sobivaimad ajad 

laskeharjutuste teostamiseks on detsember-juuni ja august. Õhusihtmärkide 

laskmine pole lubatud; 

 Miinitõrje harjutused (sh leitud miinide lõhkamine) on lubatud aastaringselt, välja 

arvatud ranniku lähistel kalade kudeajal ja lindude pesitsusajal; 

 Üksustepõhised harjutused, miinituukrite harjutused jt laske- ja lõhkamismüra 

mittetekitavad tegevused on lubatud aastaringselt; 

 Laskeharjutused tuleb kooskõlastada vastavalt peatükis 7.2 toodud tingimustele. 

 

Mereväe harjutusala nr 003 kasutustingimused on järgmised: 

 Pealvee- ja õhusihtmärkide laskmine pole lubatud; 

 Miinitõrje harjutused (sh leitud miinide lõhkamine) on lubatud aastaringselt, välja 

arvatud kaitstavatel loodusobjektidel ja ranniku lähistel kalade kudeajal ja lindude 

pesitsusajal; 

 Üksustepõhised harjutused, miinituukrite harjutused jt laske- ja lõhkamismüra 

mittetekitavad tegevused on lubatud aastaringselt; 

 Harjutusi pole lubatud läbi viia Malusi sihtkaitsevööndis, keelatud on inimeste 

viibimine sihtkaitsevööndis ajavahemikus 01.01-20.05; 

                                                 
9 Harjutusala lõunaosa on harjutusala nurgapunktide 04 ja 08 vahelisest mõttelisest joonest lõuna pool 

olev osa (vt lk 17 joonis ja tekst). 
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 Laskeharjutused tuleb kooskõlastada vastavalt peatükis 7.2 toodud tingimustele. 

 

Mereväe harjutusala nr 004 kasutustingimused on järgmised: 

 Pealvee- ja õhusihtmärkide laskmine pole lubatud; 

 Miinitõrje harjutused (sh leitud miinide lõhkamine) on lubatud aastaringselt, välja 

arvatud ranniku lähistel kalade kudeajal ja lindude pesitsusajal; 

 Üksustepõhised harjutused, miinituukrite harjutused jt laske- ja lõhkamismüra 

mittetekitavad tegevused on lubatud aastaringselt; 

 Laskeharjutused tuleb kooskõlastada vastavalt peatükis 7.2 toodud tingimustele. 
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7. Kooskõlastamine ja teavitamine 

7.1. Suurtükiväe ja õhutõrje harjutusalad 

Kooskõlastamisel lähtutakse Kaitseväe ohutuseeskirjadest: OE 1.3 Elanikkonna ja 

ametivõimude informeerimine laskmistest, käsigranaadi viskeharjutustest ja 

lõhkamistest; OE 1.4 Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel 

tegutsemise kord, OE 4.1 Üldised maaväe õhutõrje lahinglaskmise ohutuseeskirjad ja 

OTE 3.1 Suurtükiväe ohutustehnika eeskirjad. 

 

 Kui õhutõrje- ja suurtükiväerelvade laskmine toimub väljaspool 

Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevaid Kaitseväe harjutusvälju, peab 

laskmiste läbiviimiseks olema maavaldaja kirjalik luba. 

 Kui metsad on kuulutatud tuleohtlikuks, on laskmiste läbiviimiseks vaja kohaliku 

metskonna ülema luba.  

 Kui laskmise ohuala ulatub territoriaalvetesse, peab laskmise läbiviimine olema 

kooskõlastatud nii Veeteede Ameti kui ka Politsei- ja Piirivalveametiga. 

 

Teavitamise kord 

Teavitamisel lähtutakse Kaitseväe ohutuseeskirjadest: OE 1.3 Elanikkonna ja 

ametivõimude informeerimine laskmistest, käsigranaadi viskeharjutustest ja 

lõhkamistest; OE 1.4 Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel 

tegutsemise kord, OE 4.1 Üldised maaväe õhutõrje lahinglaskmise ohutuseeskirjad ja 

OTE 3.1 Suurtükiväe ohutustehnika eeskirjad.  

 

 Kui laskmine toimub väljaspool Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevaid 

Kaitseväe harjutusvälju, on laskmiste läbiviimist korraldav väeosa või asutus 

kohustatud vähemalt seitse päeva enne laskmiste algust sellest kirjalikult  

teavitama: 

o maavalitsust, mille haldusterritooriumil laskmine aset leiab; 

o vallavalitsust, mille territooriumil laskmine aset leiab; 

o metskonda, mille territooriumil laskmine aset leiab; 

o politseiprefektuuri, mille territooriumil laskmine aset leiab; 

o päästeametit, mille territooriumil laskmine aset leiab; 

o elanikkonda läbi massiteabevahendite. 

 Kui tegevus toimub tuleohtlikul ajal, peab vastutav ülem informeerima 

toimumiskohast, tegevusest ja osalevate inimeste hulgast regionaalset 

päästekeskust vähemalt 3 tööpäeva enne tegevuse algust. 

 Kaitseväe väeosa või asutus, kelle harjutusala on laskmiseks antud, on kohustatud 

kohaliku elanike informeerimiseks: 

o saatma teate kohalikku raadiosse vähemalt kolm päeva enne laskmise 

algust, nii et teadet oleks võimalik eetris lugeda kahel päeval enne 

laskmist ning laskmise päeval; 

o saatma teate kohalikku maakonnalehte vähemalt viis päeva enne 

laskmist, nii et teadet oleks võimalik avaldada vähemalt kaks päeva 

enne laskmiste algust;  

o hoolitsema selle eest, et teated avaldatakse vajadusel ka venekeelses 

kohalikus meedias ning vajadusel ka muudes võõrkeeltes; 
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o hoolitsema selle eest, et teatele, mis saadetakse kohalikele 

ametivõimudele ning avaldatakse kohalikus maakonnalehes, lisatakse 

ka ohtliku ala piirid 1:50 000 kaardi koopiale kantuna. 

 Kaitseväe väeosa või asutus, kelle käsutusse harjutusala on laskmiste 

läbiviimiseks antud, on kohustatud harjutusala lähiümbruse käidavatesse 

kohtadesse üles panema teated laskmisi puudutava informatsiooniga. Käidavad 

kohad on näiteks statsionaarsed tõkkepuud, teeristid, kauplused, bussipeatused või 

valla infopunkt. Laskmiste läbiviija peab tegema selle kohta märkuse oma laske- 

või harjutuskäsku. Teated tuleb üles panna eesti-, vene- ja ingliskeelsetena. 

 
Tabel 3. Kokkuvõtvalt toimub kooskõlastamine ja teavitamine järgmiselt: 

  Ametkond / Kanal Märkused 

K
o
o
sk

õ
la

st
u
s 

Maavaldaja Perakülas, Keibul ja Rutjal RMK 

metskond 

Keskkonnaamet Kooskõlastatakse iga Perakülas 

toimuv laskeharjutus 

Veeteede Amet   

Politsei- ja Piirivalveamet   

Lennuamet   

RMK metskond Tuleohtlikul ajal 

T
ea

v
it

am
in

e 

Maavalitsus   

Vallavalitsus sh naabervaldade valitsused 

Politseiprefektuur   

Päästeamet   

Keskkonnaamet Teavitatakse igast Keibus ja Rutjal 

toimuvast laskeharjutusest 

Kohalikud ettevõtjad sh farmid ja turismiettevõtted, kelle 

tegevust võib müra mõjutada 

Kohalikud elanikud Eluhoonete omanikud, kes asuvad 

müra häiringutsoonis 

Sadamad Rutjal Kunda sadam 

Teade kohalikus raadios Minimaalselt kolm päeva enne 

laskmisi 

Teade kohalikus maakonna- või 

vallalehes 

Min. viis päeva enne laskmisi 

Teated avalikes kohtades infotahvlitel Kolmes keeles (eesti, vene, inglise) 

Merevägi   

Õhuvägi   

 

7.2. Mereväe harjutusalad 

Mereväe tegevuste osas teavitab merevägi asjaomaseid ametkondi, kes 

kooskõlastavad tegevuse ja esitavad vajadusel oma täiendavad juhised piirangute 

osas, samuti edastavad teabe oma kasutuses olevaid kanaleid mööda avalikkusele. 

 

Kooskõlastusringis on: 

(1) Veeteede Amet (kooskõlastamine, edastab ühtlasi vajalikud 

navigatsioonihoiatused navigatsiooniteabesse (nt. NAVTEX) 
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(2) Keskkonnaamet (kooskõlastamine, kui toimub lõhkekehade kahjutustamine) 

(3) Päästeamet (kooskõlastamine) 

(4) Lennuamet (kooskõlastamine, ainult laskmiste korral) 

(5) Politsei- ja Piirivalveamet (teavitamine) 

(6) Kohalik omavalitsus (teavitamine) 

(7) Muinsuskaitseamet (kooskõlastamine, teatud õppuste korral) 

 

Keskkonnaalaste piirangutega aladel (merealadel üldiselt, ka väljaspool 

harjutusalasid) tegevuste läbiviimisel tehakse koostööd Keskkonnaametiga. 

Rahvusvaheliste miinitõrjeoperatsioonide (HOD ops, OS seeria) planeerimisfaasis 

kaasatakse Keskkonnaamet, et tagada võimalikult varases faasis tegevuste vastavus 

keskkonnanõuetele. 

 

8. Arendusprogrammi rakendamine 
 

Arendusprogramm rakendatakse järgmiste tegevustega: 

 

1. Vabariigi Valitsuse loa saamine Peraküla, Keibu ja Rutja harjutusaladel 

riigimetsas alalise väljaõppe korraldamiseks (vastavalt metsaseaduse §36 lg 1 p 2 

ja lg 2). 

2. Õhutõrje ja suurtükiväe ning mereväe harjutusalade määramine ja kehtestamine 

eripiirkonnana ning kandmine Veeteede Ameti hallatavasse navigatsiooniandmete 

andmebaasi (vastavalt meresõiduohutuse seaduse §471 lg 1). 

3. Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe 

harjutusalade kajastamine koostatavates maakonnaplaneeringutes ja merealade 

maakonnaplaneeringutes. 

 

9. Lisainformatsioon 
 

Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe harjutusalade 

asukohtade valimise arendusprogrammi koostamise käigus teostatud uuringutega saab 

tutvuda Kaitseministeeriumi kodulehel:  

 

http://www.kaitseministeerium.ee/et/ohutorje-suurtukivae-ja-merevae-asukohtade-

arendusprogramm  

 

 

http://www.kaitseministeerium.ee/et/ohutorje-suurtukivae-ja-merevae-asukohtade-arendusprogramm
http://www.kaitseministeerium.ee/et/ohutorje-suurtukivae-ja-merevae-asukohtade-arendusprogramm

