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1 Üldsätted
1.1

Kaitseliidu Sakala maleva Väluste 300 m täisohualaga lasketiiru kasutuseeskiri (edaspidi
eeskiri) määrab kindaks lasketiiru üldise kasutamise korra.

1.2

Väluste 300 m täisohualaga lahtine lasketiir (edaspidi lasketiir) asub Viljandi maakonnas
Viljandi vallas Mõnnaste külas (KÜ tunnus 79701:001:0300).

1.3

Lasketiiru tuleb käsitleda koos ohualaga, mis jääb suures osas väljaspool Kaitseliidu
maad, ulatudes Kaitseministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatele
kinnistutele ning osaliselt eramaadele (lisa 1).

1.4

Lasketiiru vastutavaks ülemaks on Kaitseliidu ülema 29.08.2013 käskkirja
nr K-0.2-4/13/14887U määratud Kaitseliidu Sakala maleva pealik (edaspidi vastutav
ülem).

1.5

Lasketiiru vastutav isik on määratud vastutava ülema käskkirjaga 12. september 2013
nr SA-1.1-4/13/15687P.

1.6

Kontaktandmed:

Vastutav ülem:
Sakala maleva pealik
tel. 717 9201, 59 201
Lasketiiru vastutav isik:
tel. 53341 449
e-post: valuste@kaitseliit.ee
Sakala maleva valvur:
tel. 717 79249, 5345 5648
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2 Eeskirjas kasutatavad mõisted
2.1

Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:

2.1.1

vastutav ülem – Kaitseliidu Sakala maleva pealik, kes tagab lasketiiru korrashoiu ja
edasise arendamise, määrab lasketiiru kasutamise eest vastutava isiku ning kinnitab
lasketiiru kasutamise kuugraafikud.

2.1.2

vastutav isik – Kaitseliidu Sakala maleva pealiku poolt lasketiiru kasutamise
koordineerimiseks ja ohutuse tagamiseks määratud isik.

2.1.3

väljaõppe (laskmiste) läbiviija (edaspidi läbiviija) - isik, kes vastutab tegevuse
toimumise eest vastavalt tegevuskäsule (õppuse käsk, laskeharjutuse käsk), Kaitseväe
ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjadele (OE 1.0–2.8) ja käesolevale eeskirjale.
Väljaõppe läbiviija on vastutav tõkkepuude, hoiatussiltide ja tõkestajate väljapanemise
eest.

2.1.4

plaaniline tegevus – tegevus, mille läbiviimine on planeeritud järgnevaks kuuks ning
mille kohta on broneering (kasutamistaotlus) tehtud (edastatud) hiljemalt eelneva kuu
10. kuupäevaks.

2.1.5

plaaniväline tegevus – tegevus, mille läbiviimise kohta ei ole mõjuval põhjusel tehtud
(edastatud) vastavasisulist broneeringut (kasutamistaotlust) eelneva kuu
10. kuupäevaks.

3 Lasketiiru kasutamine
3.1

Lasketiiru võivad kasutada Kaitseliidu ja Kaitseväe struktuurüksused ning
Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused. Muud
asutused võivad lasketiiru kasutada üksnes vastutava ülema eelneval kirjalikul loal.

3.2

Lasketiiru kasutamist reguleerivad järgmised õigusaktid ja dokumendid:

3.2.1

Kaitseministri 28.12.2010 määrusega nr 26 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“;

3.2.2

Kaitseväe juhataja 06.01.2012 käskkirjaga nr 3 kinnitatud „Aeronavigatsioonilise teabe
edastamise kord Kaitseväes ja Kaitseliidus“;

3.2.3

Kaitseväe juhataja 03.07.2017 käskkirjaga nr 150 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu
väljaõppe ohutuseeskiri OE 1“ ;

3.2.4

Kaitseväe juhataja 31.07.2019 käskkirjaga nr 183 kinnitatud „Laskeväljaõppe eeskiri“;

3.2.5

Kaitseväe juhataja 02.01.2019 käskkirjaga nr 1 kinnitatud laskeharjutuste läbiviimise
ohutuseeskiri 2.0, „Käsitulirelvade laskeharjutused OE 2.1.1“ „Tankitõrjerelvade
laskeharjutused OE 2.2“, Käsigranaadi viskeharjutused OE2.6“, Lahingu- ja
treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemise ohutuseeskiri 2.8“.

3.2.6

Kaitseväe juhataja 11.07.2019 käskkirjaga nr 174 kinnitatud „Väljaõppeehitistele
esitatavad tehnilised nõuded“;
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3.2.7

Kaitseliidu ülema 06.06.2013 käskkirjaga nr K-0.2-4/13/11019U kinnitatud
„Lahingumoonast järelejäänud materjali kokku kogumise ja käitlemise kord
Kaitseliidus, Kaitseliidu ülema käskkirja kehtetuks tunnistamine“;

3.2.8

Kaitseväe juhataja 15.01.2010 käskkirjaga nr 25, muudetud Kaitseväe juhtaja
22.05.2014 käskkirjaga nr 148 ja 19.01.2015 käskkirjaga nr 12 „ KV ja KL
lõhkeväljaõppe eeskiri“;

3.2.9

Väluste 300m lasketiiru kasutuseeskiri.

3.2.10 Kaitseliidu ülema 15.04.2020 käskkirjaga nr K-7-1/20/8558V kinnitatud
„Laskeväljaõppe korraldamine Kaitseliidus“
3.3

Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga
kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja
treeninglaskemoona (v.a. tankitõrjekahur) ning püstoleid/revolvreid ja sileraudseid
käsitulirelvi kaliibri piiranguta.

3.4

Lasketiirus on kokku 24 laskekohta. Vanema tiiru poole peal on 15 laskekohta.

3.5

Lasketiirus sooritatakse laskeharjutusi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m,
250 m ja 300 m distantsilt.

3.6

Lasketiirus lubatud tegevused (mõlema poole peal).

3.6.1

laskeharjutused püstolist: P.1 - P.5

3.6.2

laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 - PK.8

3.6.3

laskeharjutused automaadist: A.0 - A.12

3.6.4

laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 - KP.2 ja KP.6 – KP.7

3.6.5

laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.2 - TL.5 ja TL.7

3.6.6

laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4

3.6.7

laskeharjutused tankitõrjerelvast (ainult treeninglaskemoon): TTG.1

3.6.8

laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1

3.6.9

taktikalised harjutused püstolist: T.P.1 – T.P.8

3.6.10 taktikalised laskeharjutused automaadist: T.A.1 - T.A.7
3.6.11 taktikalised laskeharjutused pumppüssist: T.PP.1 - T.PP.6
3.6.12 taktikalised laskeharjutused püstolist ja automaadist: T.K.1 - T.K.3
3.6.13 laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja siinidel liikuvate
märklehtede pihta.
3.6.14 lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkidega seadet. Võib kasutada
ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.
3.6.15 lõhkeväljaõppe eeskirjas kajastatud lõhketöid kui üheaegselt lõhatavate laengute
mass ei ületa 3kg.
3.6.16 lõhata Eesti kaitseväe tabelvarustuses olevaid miine ja laenguid, mille lõhkeaine
mass on kuni 3 kg.
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3.6.17 käsigranaadi viskeharjutusi ja demineerimistöid ning lõhkeharjutusi ei tohi läbi viia
samaaegselt 300m ja 500m lasketiirus toimuvate laskeharjutustega
3.7

Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata
laskemoona tähistamise vajadus).

3.8

Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel vahemikus kell
8.00 ‒23.00, väljaarvatud kui pole lasketiiru vastutavaga teistmoodi kokku lepitud.

3.9

Lasketiiru kasutamise piirangute järgimise eest vastutab lasketiiru vastutav ülem.

4 Lasketiiru kasutamise planeerimise kord
4.1

Lasketiiru plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt
eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Kaitseväe harjutusväljade
broneerimissüsteemis Brontos 2.0, mis asub veebileheküljel https://brontos.mil.ee/ või
esitama kasutamistaotluse (lisa 2) e-posti aadressil valuste@kaitseliit.ee (juhul, kui
broneerimine veebilehel ei ole võimalik).

4.2

Kui ilmneb kahe või enama üksuse üheaegne lasketiiru kasutamise soov, on esmane
lasketiiru kasutamise õiguse järjekord järgmine:

4.2.1

Kaitseliidu Sakala malev;

4.2.2

muu Kaitseliidu üksus;

4.2.3

esimesena taotluse esitanud Kaitseväe üksus;

4.2.4

Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused;

4.2.5

muu asutus lasketiiru vastutava ülema eelneva kirjaliku loa alusel.

4.3

Kasutamistaotlustele, mille esitamisel on ilmnenud kahe või enama üksuse üheaegne
lasketiiru kasutamise soov või muu(d) täpsustusi vajav(ad) asjaolu(d), võtab vastutav
isik ühendust kasutustaotluse esitajaga e-posti või telefoni teel.

4.4

Esitatud broneeringute ja kasutamistaotluste põhjal koostab vastutav isik lasketiiru
kasutamise kuugraafiku (edaspidi kuugraafik), mis esitatakse kinnitamiseks vastutavale
ülemale
hiljemalt
eelneva
kuu
15.
kuupäevaks
(kui
15. kuupäev kattub nädalavahetusega, siis sellele eelnevaks reedeks).

4.5

Lasketiiru plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 10
(kümme) tööpäeva enne tegevuse toimumist broneerimissüsteemis veebileheküljel
https://brontos.mil.ee/
või
esitada
kasutamistaotlus
e-posti
aadressil
valuste@kaitseliit.ee.

4.6

Laekunud broneeringute ja taotluste alusel, mis esitatakse hiljemalt 10 (kümme)
tööpäeva enne tegevuse toimumist, koostatakse kuugraafiku lisa, mille kooskõlastab
vastutav ülem.
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4.7

Lasketiirus toimuva tegevuse täpsustamiseks peab lasketiiru kasutada sooviv isik
esitama kinnitatud (väeosa/asutuse ülema poolt) tegevusplaani (õppuse käsu,
laskeharjutuse käsu, tegevuse kava) vastutavale isikule hiljemalt 10 (kümme) päeva
enne tegevuse toimumist e-posti aadressil valuste@kaitseliit.ee. Juhul kui tegevus
toimub vahetult peale nädalavahetust või riiklike pühi, tuleb tegevusplaan esitada 10
(kümme) päeva enne nädalavahetust või riiklikke pühi.

4.7.1

Kõik Kaitseväe üksused peavad esitama vastava tegevusplaani kooskõlastamiseks
hiljemalt 10 (kümme) päeva enne tegevuse toimumis Kikepera harjutusvälja e-post
aadressile kikepera@mil.ee.

4.7.2

Kaitseväe harjutusväljade teenistuse Kikepera harjutusvälja ohutusallohvitseril on
õigus kontrollida Kaitseliidu Väluste lasketiirus Kaitseväe üksuste tegevuste läbiviimist
võttes aluseks esitatud tegevusplaane.

4.7.3

Juhul kui Kikepera harjutusvälja ohutusallohvitser on tuvastanud tegevusplaanis või
tegevuse käigus puuduseid või rikkumisi, tehakse sellest vastav ettekanne vastutavale
isikule.

4.8

Tegevusplaanide kontrollimise käigus peab vastutav isik jälgima, kas tegevuse
planeerimise käigus on kinni peetud kõigist lasketiiru kasutamist reguleerivatest
dokumentidest ning kas tegevus vastab broneeritud või taotletud tegevustele ja
ajakavale. Juhul kui ilmneb puuduseid, juhib vastutav isik neile tähelepanu ning need
tuleb likvideerida. Kui puuduste likvideerimine ei ole võimalik, on tegevuse läbiviimine
keelatud.

4.9

Kui allüksus jätab tegevusplaani esitamata on vastutaval isikul õigus planeeritud tegevus
keelata.

4.10 Lasketiirus on lubatud läbi viia ainult eelnevalt planeeritud ning vastutava isiku poolt
kooskõlastatud tegevusi, selleks määratud ajavahemikus.

5 Vastutava isiku kohustused ja vastutus
5.1

Vastutava isiku kohustused:

5.1.1

kinnitab või lükkab tagasi veebileheküljel https://brontos.mil.ee/ kasutajate poolt tehtud
broneeringud;

5.1.2

võtab vastu või lükkab tagasi kasutamistaotlused, mis saabuvad aadressile
valuste@kaitseliit.ee;

5.1.3

koostab kuugraafikud ning edastab need kinnitamiseks vastutavale ülemale;

5.1.4

peab ühendust lasketiiru kasutajatega kuugraafiku, kasutustingimuste ja -võimaluste
osas;

5.1.5

kontrollib tegevusplaani vastavust kehtivale korrale ja vajadusel juhib tähelepanu
puudustele;

5.1.6

informeerib Kikepera ohutusallohvitsere, e-posti aadressil kikepera@mil.ee või telefonil
+372 53032206, Kaitseväe üksuste tegevuste läbiviimisel ilmnenud rikkumistest või
puudustest;

5.1.7

informeerib lasketiiru kasutajaid ohualast ning kehtivatest piirangutest;
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5.1.8

annab lasketiiru kasutajale üle, kontrollib kasutust ja lasketiiru seisukorda peale
kasutamist;

5.1.9

kontrollib, kas lasketiiru kasutajad on tutvunud kasutuseeskirjaga;

5.1.10 teostab regulaarselt tema vastutusalas oleva lasketiiru ohutuse kontrolli, kirjeldab
ohutuse riskid ja nende likvideerimiseks vajalikud tööd vastutavale ülemale;
5.1.11 teeb ettepanekud vajalike hooldus- ja remontööde kohta lasketiirus;
5.1.12 informeerib elanikkonda ja ametivõime vastavalt kehtivale korrale;
5.1.13 teavitab aeronavigatsioonilise teabe edastajat vastavalt kehtivale aeronavigatsioonilise
teabe edastamise korrale;
5.1.14 teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt eeskirjas toodud skeemile (lisa 3).
5.2

Vastutav isik on vastutav:

5.2.1

isik teostab väljaõppeehitise kasutuseeskirja ja ohutusnõuete järgset järelevalvet ning
koordineerib läbiviidavat tegevust harjutusväljal ja/või väljaõppeehitisel

5.2.2

teostab nõuetekohast kontrolli vastavalt dokumendile VÄLJAÕPPEEHITISTELE
ESITATAVAD TEHNILISED NÕUDED;

5.2.3

teostab ja korraldab nõuetekohast hooldust vastavalt dokumendile
VÄLJAÕPPEEHITISTELE ESITATAVAD TEHNILISED NÕUDED;

5.2.4

lasketiiru tuleohutusnõuetele vastavuse eest;

5.2.5

lasketiiru keskkonnakaitsenõuetele vastavuse eest;

5.2.6

peab omama kaarti sihtmärgialast, kuhu on kantud lõhkemata laskemoona asukohad;

5.2.7

ohuala sulgemiseks ja tähistuseks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku eest;

5.2.8

väljaõppe läbiviimiseks olemasolevate vahendite korrasoleku ja väljaandmise eest.

5.3

Vastutaval isikul on õigus lasketiiru kontrollida ning vajadusel anda täiendavat teavet
piirangute ja ohuala kohta.

5.4

Lasketiiru kasutamise võib vastutav isik ajutiselt peatada või keelata, kehtestada
piiranguid või nõuda täiendavate nõuete täitmist, kui avastatakse lasketiiru kasutamist
reguleerivate dokumentide rikkumine ja/või tegevust takistav asjaolu.

5.5

Lasketiiru tegevuse käigus aset leidnud keskkonna ja/või varaliste kahjustuste korral
koostab vastutav isik akti, milles märgitakse ära kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja
tekitaja. Vastutava isiku ja läbiviija poolt allkirjastatud akt esitatakse vastutavale ülemale
(lisa 5).

6 Väljaõppe läbiviija kohustused ja vastutus
6.1
6.1.1

Läbiviija on kohustatud:
tutvuma käesoleva eeskirjaga enne lasketiiru saabumist ning jälgima eeskirjas
sätestatud nõuete täitmist;
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6.1.2

lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande „Väluste lasketiiru
kasutamise registreerimisraamatusse“ (lisa 6).

6.1.3

järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte ning kontrollima nende täitmist
väljaõppes osaleva allüksuse poolt;

6.1.4

sulgema ohuala vastavalt eeskirjale ja/või vastutava isiku korraldustele;

6.1.5

ohtliku tegevuse korral panema vajadusel tõkkepuude juurde tõkestajad;

6.1.6

kontrollima, et signaalmastidesse heisatakse vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse
algust ja langetatakse vahetult pärast tegevuse lõppemist ning ala kontrollimist
punased signaallipud;

6.1.7

tegevuse lõppedes kontrollima ja tagama, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks
esemeid, mis võiksid ohustada lasketiiru kasutajaid;

6.1.8

vastutama, et lasketiirus kasutatakse ainult lubatud relvi;

6.1.9

koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja ladustama need selleks ettenähtud
kohta;

6.1.10 informeerima viivitamatult Sakala maleva valvur tel. 717 9249) kõigist lasketiirus
toimunud õnnetusjuhtumitest ja ohuallikatest;
6.1.11 täpsustama lasketiirus ja ohualas kehtivad piirangud vastutava isikuga;
6.1.12 alluma vastutava isiku korraldustele;
6.1.13 tagama lasketiiru heaperemeheliku kasutamise ja heakorrast kinnipidamise.
6.2

Lasketiiru kontroll toimub enne kasutamist läbiviija poolt ja peale kasutamist läbiviija ja
vastutava isiku poolt. Puuduste korral tehakse sellekohane sissekanne “Väluste
lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”. Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste
korral koostab vastutav isik akti, milles märgitakse kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja
tekitaja.

6.3

Pärast lasketiiru kontrollimist ja enne tegevuse algust annab läbiviija vastutava isiku
juures allkirja „Väluste 300m lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”, millega
tõendab, et on tutvunud eeskirjaga ning lasketiiru seisukorraga.

6.4

Väljaõppe läbiviijal on õigus:

6.4.1

saata lasketiiru territooriumilt ära iga isik, kes viibib seal eelneva kooskõlastuseta;

6.4.2

saata lasketiiru territooriumilt ära isik, kes toob sinna prügi või rikub muul moel kehtivaid
õigusakte ning teavitab sellest keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 või politseid
telefonil 112;

6.4.3

saada infot lasketiirus toimuva kohta;

6.4.4

saada ohuala sulgemiseks ja väljaõppe läbiviimiseks olemasolevaid vahendeid.

7 Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine ning kõrvaliste
isikute omavolilise tõkestamise kord
7.1
7.1.1

Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine toimub järgmiste dokumentide alusel:
kinnitatud kuugraafik;
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7.1.2

„Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri“;

7.1.3

„Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad“;

7.1.4

„Aeronavigatsioonilise teabe edastamise kord Kaitseväes ja Kaitseliidus“;

7.1.5

„Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja
kasutamise kord“;

7.1.6

„Väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded“;

7.2

Plaanilisest tegevusest lasketiirus teavitab vastutav ülem hiljemalt 20. kuupäevaks ja
plaanivälisest tegevusest 10 päeva enne tegevuse algust järgmisi asutusi/isikuid e-posti
teel:

7.2.1

Kaitseministeerium (kuugraafik@kmin.ee );

7.2.2

Viljandi Vallavalitsus (viljandi@viljandi.ee);

7.2.3

Riigimetsa Majandamise Keskus (rmk@rmk.ee);

7.2.4 Kaitseväe toetuse väejuhatuse harjutusväljade teenistus (kv.aeroteave@mil.ee).
7.3

Kohalikku elanikkonda teavitatakse lasketiirus toimuvatest tegevustest vähemalt
7 tööpäeva enne tegevuse algust
lasketiiru infotahvlite ja interneti lehekülje
https://brontos.mil.ee/ kaudu.

7.4

Info kohalikule elanikkonnale ilmub minimaalselt 7 tööpäeva kaupa.

7.5

Kui tegevus toimub tuleohtlikul ajal, peab vastutav isik informeerima toimumiskohast,
tegevusest ja osalevate inimeste hulgast Lõuna-Eesti Päästekeskust vähemalt
3 tööpäeva enne tegevuse algust (OE 1.3).

7.6

Kõrvaliste isikute pääs ohualale tõkestatakse vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse
algust, sulgedes kõik ohualale viivad üld kasutatavad teed alaliste või nende puudumisel
ajutiste tõkkepuudega. Vajaduse korral pannakse tõkkepuude juurde tõkestaja.
Signaalmastidesse heisatakse vähemal üks tund enne ohtliku tegevuse algust ja
langetatakse vahetult pärast tegevuse lõppemist ning ala kontrollimist, päevasel ajal
punased signaallipud ning pimedal ajal punased signaaltuled.

8 Ohutustehniline side
8.1

Väljaõppe läbiviijal peab olema kontrollitud ja toimiv side Sakala maleva valvuriga ning
väljaõpet korraldava personaliga.

9 Päästeteenistuse ja arstiabi korraldamine
9.1

Õnnetusjuhtumi korral antakse esmaabi, vajadusel transporditakse abivajaja Viljandi
Haiglasse (aadress Viljandi vald, Jämejala küla Pärna tee 3) või kutsutakse
häirekeskusest (tel 112) abi.

9.2

Õnnetusjuhtumist
teavitab
läbiviija
Sakala
maleva
valvurit,
oma
väljaõppekeskust/asutust ja Kaitseliidu Peastaabi operatiivkorrapidajat (Kaitseliit
teavitab Kaitseväe peastaapi).

9.3

Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust väljaõppe (ürituste) läbiviija, kes:
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9.3.1

peab vajadusel sidet häirekeskusega (tel 112);

9.3.2

kannab õnnetusjuhtumist ette Sakala maleva valvurile.

9.4

Sakala maleva valvur teavitab õnnetusjuhtumist lasketiiru vastutavat ülemat ja
vastutavat isikut.

9.5

Vastutava isiku nõudmisel peab läbiviija koostama 24 h jooksul õnnetusjuhtumi kohta
seletuskirja.

9.6

Läbiviija vastutab ettenähtud meditsiini varustuse eest laskmiste ajal.

9.7

Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem (lisa 3).

10 Keskkonnakaitse
10.1 Väärtuslikud kooslused ja liigikaitse:
10.1.1 kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade
kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud. Samuti ei tohi kaitsealuseid loomi
tappa, jälitada ega vangistuses pidada;
10.1.2 püsielupaiga asukohast1 ja seal kehtivatest piirangutest informeerib kasutajaid
vastutav isik.
10.2 Olulisemate keskkonnamõjude leevendamise ja/või ärahoidmise meetmed:
10.2.1 avalikkuse teavitamine laskeharjutuste toimumistest lasketiirus;
10.2.2 avalikustatud lasketiiru kasutusgraafikust kinnipidamine;
10.2.3 laskeharjutuste läbiviimisel ebasoodsate ilmastikutingimustega (nt üle 10 m/s puhuvad
tuuled) arvestamine;
10.2.4 laskeharjutuste läbiviimise vältimine elanikele ebasobival ajal (riigipühad);
10.2.5 võimalusel öiste laskmiste imiteerimine päevasel pimedal ajal (sügis-talveperioodil);
10.2.6 lindude pesitsusperioodiga (aprill-juuni) arvestamine;
10.3 Keskkonnakahjustuste ja –reostuse ärahoidmise eesmärgil keelatud tegevused:
10.3.1 jätta ala tegevuste järgselt üle kontrollimata ja koristamata;
10.3.2 raiuda loata puid ja teha tuld selleks mitte ettenähtud (ettevalmistatud) kohtades;
10.3.3 lõigata oksi tüvele lähemalt kui 10 cm;
10.3.4 langetada kasvavaid puid, lüüa puudesse naelu, jätta maha traate, nööre või
kahjustada loodust muul viisil;
10.3.5 kaevata välikäimlat puude või veekogude vahetus lähedusse;
10.3.6 ankurdada vintsi eelnevalt kaitsmata puutüve külge;
10.3.7 jätta kokku kogumata olme- ning militaarjäätmeid (laskemoona jäätmed, märklehed);
10.3.8 jäätmete metsa ladustamine ja matmine;
10.3.9 põletada keskkonda saastavaid jäätmeid (plastmass, kumm jms);
10.3.10

jätta likvideerimata teekahjustused;
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10.3.11

sõitmine maastikul, istandikes ja keelumärkidega tähistatud aladel;

10.3.12
hävitada vääriselupaiku ja nende moodustamise
võtmeelemente (nt vanad puud, põõsad, allikad);

eelduseks

10.3.13

tankida kütuseid või õlisid märgalade ja veekogude vahetus läheduses;

10.3.14

rikkuda veekogude kaldaid;

olevaid

10.3.15
väljaõppega mitteseotud müra tekitamine ja elanike, loomade ning lindude
tahtlik häirimine;
10.3.16
lasketiirus tuleb kasutada olemasolevad välikäimlaid. Kui see ei ole võimalik,
siis määrab läbiviija välikäimla rajamise koha, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada
vastutava isikuga. Välikäimla rajamisel tuleb lähtuda kehtivast „Kaitseväe välihügieeni
juhendist“;
10.3.17
sõidukitega liikumisel tuleb järgida liiklus- ja ohutuseeskirju. Sõidukitega on
lubatud liigelda selleks ettenähtud kohas või eelnevalt kooskõlastatud teedel ja maaaladel, tehes seda võimalikult loodus- ja tehiskeskkonda säästvalt;
10.3.18
tegevuse planeerimise käigus tuleb arvestada naftasaaduste ja muude ohtlike
materjalide juhusliku keskkonda sattumise ohuga, võimalusel teostada preventiivseid
tegevusi;
10.3.19
läbiviijal tuleb tegevuse käigus reostuse tekkimise vältimiseks võtta tarvitusele
efektiivseimad võimalikud meetmed;
10.3.20
naftasaaduste maha voolamisel või ohtlike ainete õhku paiskumisel tuleb
juhtunust koheselt vastutavat isikut teavitada.
10.4 Jäätmete kogumine ja sorteerimine:
10.4.1 lasetiiru risustamise ja raskemetallide reostuse vältimiseks lasketiiru kasutajate poolt,
tuleb lasketiiru kasutajal kõik tekkinud jäätmed endaga kaasa võtta.
10.4.2 plahvatusohtlikud jäätmed tuleb allüksusel kohapeal kahjutuks teha või hävitamiseks
üle anda vastavale üksusele või Päästeametile.
10.4.3 prügi ladustamine lasketiiru territooriumile, välja arvatud ettenähtud kogumiskohta, on
keelatud. Jäätmete sorteerimise kohta saab lisainformatsiooni vastutavalt isikult, kes
koordineerib jäätmete liigiti kogumist lasketiirus.

1I

ja II kaitsekategooria liikide täpsete leiukohtade andmete avalikustamine massiteabevahendites on
Looduskaitseseaduse kohaselt keelatud.
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11 Tuleohutusnõuded
11.1 Tuleohutuspiirangute kehtestamise, tuleohutusnõuete täitmise ja tulekustutusvõtete
tutvustamise eest lasketiiru kasutajatele on kohustus lasketiiru vastutaval isikul.
11.2 Tuleohutuse eest vastutav laskeharjutuse ajal on laskmiste läbiviija.
11.3 Laskmiste läbiviija peab tagama tulekustutusvahendite olemasolu.
11.4 Väljaõppe läbiviimisega võib lasketiirus kaasneda metsade ja rabade tuleoht, seda eriti
tuleohtlikul ajal. Keskkonnaministri 01.08.2008 määruse nr 37 „Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded” järgi algab tuleohtlik aeg metsa ja muu
taimestikuga kaetud aladel kevadel pärast lume sulamist ning lõppeb sügisel vihmaste
ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab eelpool nimetatud määruse
järgi igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, kes teavitab sellest
avalikkust massiteabevahendite kaudu (www.emhi.ee).
11.5 Tuleohtlikul ajal peab läbiviija määrama tuleohutuse eest vastutaja ja
tulekustutusmeeskonna. Tuleohutuse eest vastutaja vastutab nimetatud meeskonna
varustamise tuletõrjevahendite ja ülesande täitmise ettevalmistamise eest.
11.6 Kindlasti tuleb jälgida, et juurde sõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud rajatistele,
tuletõrje- ja päästevahenditele ning veevõtukohtadele oleksid vabad ja aastaringselt
kasutamiskõlblikud.
11.7 Lahtist tuld tohib teha ainult ettenähtud kohas. Tuld ei tohi jätta järelvalveta.
11.8 Suitsetamine on lubatud ainult vastavalt tähistatud (prahipõletustünn) või vastutava
isiku poolt määratud kohtades.
11.9 Suure tuleohu korral katkestab vastutav isik tulekahju ennetamiseks harjutused, kus
lastakse tulirelvadest süütava toimega kuule (trasseerivad kuulid) või tehakse teisi
võimaliku tule tekkega seotud toiminguid.
11.10 Tulekahju puhkemisel tuleb sellest viivitamatult teavitada häirekeskust (telefon 112) ja
vastutavat isikut.
11.11 Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks
uuesti.
11.12 Vajadusel määratakse tulevalve laskmisel osalevast allüksusest kuni tuleohu tekkimise
möödumiseni.
11.13 Lasketiiru kasutamisel saab läbiviija vastutava isiku käest infot käesoleva eeskirja
punktis 11.14 märgitud tuleohutusastmete kohta.
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11.14 Tuleohutusastmed
Tuleohutusastme
värvid
(HTML
värvikoodid)

(3CC2FA)

(3CF964)

(FAFA54)

Tuleohutusastmed

Tuleohutusastmete
nimed

Tuleohutusastmest tulenevad kohustused ja
piirangud

I aste

Tuleohtu ei ole

 Täiendavaid piiranguid ei ole.

Tuleoht on väike

 Lahtise tule tegemine kooskõlastada
vastutava isikuga.
 Käepärast
peavad
olema
esmased
tulekustutusvahendid.

Keskmine tuleoht

 Lahtise tule tegemine kooskõlastada
vastutava isikuga.
 Käepärast
peavad
olema
esmased
tulekustutusvahendid.
 Vastutav isik võib keelata lahtise tule
tegemise.

Suur tuleoht

 Tegevuse juures peavad olema esmased
tulekustutusvahendid.
 Tegevuse juurde peab olema määratud
tulekustutusmeeskond.
 Keelatud
on
trasseerivate
kuulide,
valgustusrakettide ja suitsugranaatide
kasutamine ning igasugune lahtise tule
tegemine.
 Tegevusest tuleb täiendavalt teavitada
päästeteenistust.

Äärmiselt suur tuleoht

 Keelatud on imitatsioonivahendite ja
trasseerivate kuulide kasutamine ning
igasugune lahtise tule tegemine.
 Tegevuse juures peavad olema esmased
tulekustutusvahendid.
 Tegevuse juurde peab olema määratud
tulekustutusmeeskond.
 Vastutav isik võib katkestada või keelata
tegevuse.

II aste

III aste

IV aste

(FCCE02)

(FB2B02)

V aste
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12 Lõppsätted
12.1 Võttes arvesse laskeharjutuste laadi, ilmastikuolusid ja võimalikke eriolukordi (nt tugev
põud, rahvaüritused või rahvarohked õppused lasketiiru vahetus läheduses jmt), võib
vastutav ülem või vastutav isik kehtestada lisapiirangud.
12.2 Käesolevat eeskirja saab muuta väljaõppeosakonna ülema korraldusega.

13 Lisad
Lisa 1 Lasketiiru ohuala joonis
Lisa 2 Väluste lasketiiru kasutamise taotlus vorm
Lisa 3 Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem
Lisa 4 Laskmiste kava/tegevuse kava näidis (asutustele väljaspool Kaitseväge ja
Kaitseliitu
Lisa 5 Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akt
Lisa 6 Registreerimisraamatu näidis
Lisa 7 Lasketiiru skeem
Lisa 8 Väluste lasketiiru, käsigranaadi viskekoht, ohuala, legend
Lisa 9 Väluste kaitselaengu M21F ohuala
Lisa 10 Väluste külgmiini M14 ohuala
Lisa 11 Väluste lõhkamispaiga kuni 3 kg laenguga lõhkamisel maksimaalne kildude
laialipaiskumise ohuala.
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Lisa 1 Lasketiiru ohuala joonis
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LISA 2

VÄLUSTE LASKETIIRU KASUTAMISE TAOTLUSE VORM

Kuupäev

Algus

Lõpp

Tegevus

Asutuse
nimetus

Kasutajate
arv
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Kasutatavad
vahendid
(relvad,
imitatsioon,
jne)

Harjutuse
Õhuohunimetus,
ala kõrgus
nr

Läbiviija nimi,
kontakttelefon

LISA 3 Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem

Vajadusel
informeerib
Häirekeskus
(112)
Läbiviija

1

Vastutav isik
4

2

Sakala maleva valvur

3

Kaitseväe peastaabi
operatiivkorrapidaja

Tsiviilasutus ei
informeeri

Vastutav ülem
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LISA 4
Laskmiste kava/tegevuse kava näidis (asutustele väljaspool Kaitseväge ja Kaitseliitu)
ÜKSUS

Julgestuspolitsei

ISIKKOOSSEISU ARV

60

AEG

17.07.2012 kell 10:00-13:00

KOHT

Piirsalu 300 m lasketiir

RELVASTUS

H&K USP, G-36. Kui tegemist on salastatud infoga siis kirja
panna järgmiselt: 9 mm püstol; 5,56 mm automaat

LASKEMOON JA
IMITATSIOONIVA-HENDID

5,56 x 45 mm – 1000 tk
9 x 19 mm – 500 tk

TEGEVUSE KIRJELDUS

Kirja panna vabas vormis. Nt iga laskja sooritab põlvelt
laskeasendist 5 lasku, distants 20 m. Seejärel liiguvad laskjad
15 m tulejoonele ja sooritavad 5 lasku püsti laskeasendist.

LASKMISTE/TEGE-VUSE
LÄBIVIIJA NIMI JA
TELEFONINUMBER

Mati Tamm, tel. 5676 8543

KASUTATAVAD
SIHTMÄRGID JA
VÄLJAÕPPEVAHENDID

Rinnakuju koos alusega 15 tk
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LISA 5 Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akt

AKT
KINNITAN
.......kuu.aasta nr LN-4.2-4/.....
(koostamise koht)

Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akt

Tekst

Akt on koostatud (kokku arv lehel ja lisad selle juurde arv lehel) arv eksemplaris:
1. eks KLPS tagalajaoskonda
2. eks kellele.

Vastutav isik

Kahju tekitaja

Eesnimi Perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametinimetus

Eesnimi Perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametinimetus

Lisa:
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LISA 6 Registreerimisraamatu näidis

Jrk

Kasutaja

Üksuse
suurus

Tegevuse
kirjeldus

Algus
kp.,
kell

Lõpp
kp.,
kell

Laskem.
kogus
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Laskem.
jäätmete
kogus

Läbiviija
nimi
(allkiri)

Vastutav isik
nimi (allkiri)

Märkused

LISA 7 Lasketiiru skeem
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LISA 8 Väluste lasketiiru käsigranaadi viskeala, legend

Kuulipüüdja

KAITSEVÄGI
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud 12.06.2020
Juurdepääsupiirang kehtib kuni 12.06.2025
Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 3

Sihtmärkide ala
50m Tulejoon
Käsigranaadi ohuala

Käsigranaadi viskeala

100m Tulejoon

200m Tulejoon

300m Tulejoon

500m Tulejoon

0

0,05

0,1

0,15

0,2

km

1:
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5 000

LISA 9 Väluste kaitselaengu M21F ohuala
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LISA10 Väluste külgmiini M14 ohuala
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LISA 11 Väluste lõhkamispaiga kuni 3 kg laenguga lõhkamisel maksimaalne kildude
laialipaiskumise ohuala.
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