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I. ÜLDSÄTTED 

1.1 Kaitseliidu Sakala maleva Väluste 300m lahtise lasketiiru  (edaspidi  lasketiir) kasutuseeskiri 

(edaspidi eeskiri) määrab  kindlaks  lasketiiru  ja taktikaala kasutamise  korra. 

1.2  Kaitseliidu Sakala maleva Väluste 300m lahtine lasketiir ja taktikaala asub  Viljandi 

maakonnas, Tarvastu  valla  territooriumil. Lasketiiru ja taktiala üldplaan  on toodud 

käesoleva eeskirja lisas (LISA 1). 

1.3  Lasketiiru ja taktikaala valdaja on Kaitseliidu Sakala malev, Karula tee 7, Saarepeedi vald, 

71073 Viljandimaa, tel. 717 9249. 

1.4  Väluste lasketiir on asutatud kaitseministri 15.02.2013 käskkirjaga nr 47. 

1.5  Lasketiiru vastutav ülem on Kaitseliidu ülema 29.08.2013 käskkirja nr K-0.2-4/13/14887U 

alusel Sakala maleva pealik (edaspidi vastutav ülem). 

1.6  Lasketiiru vastutav isik on Sakala maleva pealiku käskkirjaga määratud isik. 

Kontaktandmed:  Vastutav ülem:  
Sakala maleva pealik 
Tel. 717 9201, 59201 
Lasketiiru vastutav isik:  
Tel. 5334 1449;lühi nr 59233 
E-post valuste@kaitseliit.ee  

II. EESKIRJAS KASUTATAVAD MÕISTED 

Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

2.1 vastutav ülem – Kaitseliidu Sakala maleva pealik, kes tagab lasketiiru korrashoiu ja 

edasise arendamise, määrab lasketiiru kasutamise eest vastutava isiku ning kinnitab 

lasketiiru kasutamise kuugraafikud; 

2.2  vastutav isik – Sakala maleva pealiku poolt lasketiiru kasutamise koordineerimiseks ja 

ohutuse tagamiseks määratud isik;  

2.3 väljaõppe läbiviija (edaspidi läbiviija) - isik, kes vastutab tegevuse toimumise eest 

vastavalt tegevuskäsule (õppuse käsk, laskeharjutuse käsk),  Kaitseväe ja Kaitseliidu 

väljaõppe ohutuseeskirjadele (OE 1.1–1.7) ja käesolevale eeskirjale;  

2.4 plaaniline tegevus– tegevus, mille läbiviimine on planeeritud järgnevaks kuuks ning mille 

kohta on kasutamistaotlus tehtud hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks;  

2.5 plaaniväline tegevus – tegevus, mille läbiviimise kohta ei ole mõjuval põhjusel tehtud  

vastavasisulist kasutamistaotlust eelneva kuu 10. kuupäevaks. 
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III. LASKETIIRU KASUTAMINE 

Lasketiiru kasutamist reguleerivad järgmised dokumendid:  

3.1 Kaitseministri 28.12.2010. a määrus nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja 

lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“; 

3.2 Kaitseväe juhataja 04.07.2008 käskkiri nr 196 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja 

allüksuste väljaõppe eeskiri“; 

3.3 Kaitseväe juhataja 06.01.2012  käskkiri nr 3 „Aeronavigatsioonilise teabe edastamise kord 

Kaitseväes ja Kaitseliidus“ (muudetud 15.03.2013 KVJ kk nr 55); 

3.4 Kaitseväe juhataja 26.06.2008. a käskkiri nr 179„Ohutuseeskirja kinnitamine“ (Kaitseväe ja 

Kaitseliidu väljaõppe üldine ohutuseeskiri OE 1.7 “Käsitulirelvadest laskmise ohutuseeskiri“); 

3.5 Kaitseväe juhataja 24.04.2006. a käskkirjaga nr 109 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe 

üldised ohutuseeskirjad OE 1.1 - OE 1.5“ (edaspidi OE 1.1 - 1.5)  (muudetud osaliselt 

Kaitseväe juhataja 22.09.2006. a käskkirjaga nr 252 „Ohutuseeskirja käskkirja muutmine“; 

Kaitseväe juhataja 19.01.2007. a käskkirjaga nr 23 „Käskkirjade muutmine“); 

3.6 Kaitseväe juhataja 13.03.2007 käskkirjaga nr 79 kinnitatud „Kaitseväe ja kaitseliidu 

väljaõppe üldised ohutuseeskirjad OE 1.6“ (edaspidi OE 1.6); 

3.7 Kaitseväe juhataja 26.06.2008 käskkirjaga nr 179 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu 

väljaõppe üldised ohutuseeskirjad OE 1.7“ (edaspidi OE 1.7); 

3.8 Kaitseväe juhataja 01.06 2004.a käskkirjaga nr 132 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu 

laskeväljaõppe eeskiri; 

3.9 Käesolev kasutuseeskiri;  

3.10 Eeskirjaga reguleerimata küsimustes juhindutakse muudest kehtivatest õigusaktidest, 

sealhulgas Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülema käskkirjadest.  

IV. LUBATAVAD RELVALIIGID JA HARJUTUSED 

4.1 Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest mille 

maksimaalse suudmeenergia ei tohi ületada 4500 J. 

4.2 Lasketiirus on lubatud kasutada järgnevaid relvi: 

4.2.1 Kuni 6mm sport- ja pneumaatilised relvad; 

4.2.2 püstol ja püstolkuulipilduja (kaliiber piiranguta); 

4.2.3 vintpüss kaliibriga kuni 7,62mm; 

4.2.4 sileraudne relv (kaliiber piiranguta); 

4.2.5 tankitõrje relvade alakaliiber kuni 9mm. 

4.2.6   9mm vintraudne jahipüss (lastakse tavalisse sihtmärki) 
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4.3 Keelatud on kasutada soomust läbistavat ja lõhkevat laskemoona. Suure tuleohu tõttu on 

ebasoovitav kasutada trasseerivat laskemoona. 

4.4 Vintpüssi lubatud tõstenurk on 00-70, mille puhul tagavalli ületavad kuulid jäävad lasketiirule 

määratud ohuala piiresse. Püstoli ja püstolkuulipilduja ning sileraudse relva tõstenurk võib 

olla suurem kui 00-70, sest antud relva kuulilennukaugus on väiksem määratud ohualast 

ning tagavalli ületavad kuulid jäävad ohuala piiresse. 

4.5 Lasketiirus on võimalik kasutada nelja tüüpi sihtmärke kahel erineval kõrgusel alljärgnevalt: 

4.5.1 ülemisi sihtmärke kasutatakse laskedistantsidel 200-300m ning alumisi sihtmärke 

laskedistantsidel 5-100m; 

4.5.2 elektroonilised sihtmärgid (kasutatakse kõikidelt laskepositsioonidelt), ülemisel ja alumisel 

sihtmärgi kõrgusel; 

4.5.3 liikuvad sihtmärgid (kasutatakse 300m, 200m, 100m, 50m ja 35m laskepositsioonidelt), 

alumisel sihtmärgi kõrgusel; 

4.5.4 tõusvad ja langevad sihtmärgid (kasutatakse kõikidelt laskepositsioonidelt), ülemisel 

sihtmärgi kõrgusel. NB! Tõusvate sihtmärkide kasutus laskepositsioonidelt 5m (põlvelt 

laskeasendist 800mm ja lamades laskeasendist 300mm) ja 10m (lamades laskeasendist 

300mm) ei ole soovituslik, sest arvutuslik kuulipüüdja kõrgus peaks antud laskepositsioone 

ja laskeasendeid kasutades olema kõrgem, kui valitud kuulipüüdja kõrgus; 

4.5.5 tavalised sihtmärgid ülemisel ja alumisel sihtmärgikõrgusel. 

4.6 Lasketiirus on 24 laskekohta  laskepositsioonidega 5 -20m, 25m, 30m, 35m,  50m, 100m, 

200m  ja 300m distantsil. 

4.7 Laskepositsioone kasutatakse: 

4.7.1 laskepositsioonidel 5m  kuni  25m lubatud kasutada püstolit ja püstolkuulipildujat (lamades, 

põlvelt ja püsti laskeasendist); 

4.7.2 laskepositsioonidel 300m kuni 25m lubatud kasutada vintpüssi kaliibriga kuni 7,62mm (25m, 

30m, 35m, 50m ja 100m on lubatud lamades, põlvelt ja püsti laskeasend. 200m ja 300m on 

lubatud põlvelt ja lamades laskeasendid); 

4.7.3 liikuva sihtmärgi laskmiseks on lubatud kasutada vintrelva lamades ja põlvelt   

laskepositsioonidelt ja  100m, 50m ja 35m kauguselt on lubatud kasutada sileraudset- ja vintrelva   

(lamades, põlvelt ja püsti laskeasendist); 

4.7.4 NB! Ebasoovitav, kuid lubatud on 300m ja 200m laskepositsioonidel kasutada ka 

trasseerivat laskemoona, kaliibriga kuni 9mm ning laskepositsioonil 100m on lubatud 

kasutada ka trasseerivat laskemoona kaliibriga kuni 5,56mm. 

4.8 Taktikaalal on lubatud läbi viia: 

4.8.1 õppusi ja taktikaalaseid harjutusi; 

4.8.2 laagreid; 
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4.8.3 sõjalis-sportlike ja vabaaja üritusi; 

4.8.4 muu tegevus vastavalt eeskirjale ja vastutava isiku kooskõlastusele. 

4.9 Lasketiiru laskerajatiste ja kaitserajatiste skeem on toodud käesoleva eeskirja lisas (LISA 2). 

V. LASKETIIRU KASUTAMISE PLANEERIMISE KORD 

5.1 Lasketiiru kasutamiseks tuleb esitada kasutamistaotlus (Lisa 3) hiljemalt eelneva kuu 10. 

kuupäevaks e-posti aadressile valuste@kaitseliit.ee  Kui viimane satub nädalavahetusele 

või riiklikule pühale, siis sellele eelnevaks tööpäevaks.  

5.2 Kui ilmneb, et lasketiiru soovib kasutada kaks  või enam üksust ja/või asutust, on eesõigus 

esimesena taotluse esitanul. Eriarvamuste korral on vastutav isik kohustatud osapooltega 

lahenduse leidmiseks kontakteeruma e-posti või telefoni teel. Juhul kui kokkulepet ei 

saavutata, otsustab lasketiiru kasutamise vastutav ülem.  

5.3 Lasketiiru plaaniväline kasutamise taotlus tuleb esitada vastutavale isikule hiljemalt 10 

tööpäeva enne tegevuse algust e-postiga aadressile valuste@kaitseliit.ee. Laekunud 

taotluste alusel, mis esitatakse õigeaegselt koostatakse kuugraafiku lisa.   

5.4 Lasketiirus ja taktikaalal toimuva tegevuse täpsustamiseks peab ala kasutada sooviv isik 

esitama kinnitatud (väeosa/asutuse ülema poolt) tegevusplaani (õppuse käsu, 

laskeharjutuse käsu või tegevuse kava) vastutavale isikule hiljemalt 2 (kaks) päeva enne 

tegevuse toimumist e-posti aadressil valuste@kaitseliit.ee. Juhul kui tegevus toimub 

vahetult peale nädalavahetust või riiklike pühal, tuleb tegevusplaan esitada 2 (kaks) päeva 

enne nädalavahetust või riiklike pühi. 

5.5 Tegevusplaanide kontrollimise käigus peab vastutav isik jälgima, kas tegevuse planeerimise 

käigus on kinni peetud kõigist lasketiiru ja taktikaala 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. 

5.6 Lasketiirus on lubatud läbi viia ainult eelnevalt planeeritud ning vastutava isiku poolt 

kooskõlastatud tegevusi, selleks määratud ajavahemikus. 

VI. VASTUTAVA ISIKU KOHUSTUSED,VASTUTUS JA ÕIGUSED 

6.1 Vastutav isiku kohustub: 

6.1.1 kinnitab või lükkab tagasi e-posti aadressile kasutajate poolt lasketiirule tehtud 

kasutamistaotlused; 

6.1.2 koostab laekunud taotluste põhjal lasketiiru kasutamise kuugraafiku;  

6.1.3 edastab kuugraafiku hiljemalt 12. kuupäevaks vastutavale ülemale kinnitamiseks; 

6.1.4 peab ühendust lasketiiru kasutajatega kuugraafiku, kasutustingimuste ja kasutusvõimaluste 

osas;  

6.1.5 kontrollib regulaarselt lasketiiru ohutust ning  vajadusel korraldab vajalikud tööd;  

6.1.6 teeb ettepanekuid vajalike hooldus- ja remontööde kohta;   

mailto:valuste@kaitseliit.ee
mailto:valuste@kaitseliit.ee
mailto:valuste@kaitseliit.ee
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6.1.7 paigaldab lasketiiru infotahvlitele informatsiooni lasketiiru kasutamise kohta; 

6.1.8 kontrollib laskekäsu/tegevusplaani vastavust ohutuseeskirjale  ja juhib tähelepanu 

puudustele; 

6.1.9 arhiveerib aegunud kuugraafikud;  

6.1.10 informeerib lasketiiru kasutajaid ohualast ning  kehtivatest piirangutest;  

6.1.11 paneb infotahvlitele kuugraafiku vähemalt 7 tööpäeva  enne tegevuse algust; 

6.1.12 annab lasketiiru või taktikaala kasutajale üle, kontrollib kasutust ja kontrollib lasketiiru või 

taktikaala seisukorda peale kasutamist; 

6.1.13 tõkestab pääsu ohualale või kontrollib kas ohualale pääs on tõkestatud ja väljastab 

olemasolevad väljaõppevahendid; 

6.1.14 kontrollib kas ala kasutajad on tutvunud kasutuseeskirjaga; 

6.1.15 Teavitab aeronavigatsioonilise teabe edastajat vastavalt Kaitseväe juhataja 06.01.2012  

kinnitatud käskkirjale nr 3 „Aeronavigatsioonilise teabe edastamise kord Kaitseväes ja 

Kaitseliidus“ (muudetud 15.03.2013 KVJ kk nr 55);“; 

6.1.16 teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt käesoleva eeskirja lisas 4 toodud skeemile; 

6.1.17 koostab lasketiiru kasutamise aruanded; 

6.1.18 tegevuse käigus asetleidnud 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). 

6.2 Vastutav isik  vastutab:  

6.2.1 tuleohutusnõuete täitmise ja vahendite korrasoleku eest;  

6.2.2 keskkonnakaitsenõuete täitmise eest;  

6.2.3 heakorra eest;  

6.2.4 lasketiiru ohutu kasutamise tagamise eest;  

6.2.5 eeskirjas sätestatud korrast kinnipidamise eest; 

6.2.6 ohuala sulgemiseks ja tähistuseks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku eest.  

6.3      Vastutava isiku õigused: 

6.3.1  Kui allüksus jätab tegevusplaani esitamata on vastutaval isikul õigus planeeritud tegevus 

keelata. 

6.3.2  lasketiiru või taktikaala kasutamise võib vastutav isik ajutiselt peatada või keelata, kehtestada 

piiranguid või nõuda täiendavate nõuete täitmist, kui avastatakse lasketiiru või taktikaala kasutamist 

reguleerivate dokumentide rikkumine ja/või tegevust takistav asjaolu; 

6.3.3   saada infot lasketiiru ja taktikaalal toimuva kohta; 
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6.3.4   Lasketiiru ja taktikaala 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 ära kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja tekitaja. 

6.3.5   Peale väljaõppeehitise kontrollimist ja enne tegevuse algust annab läbiviija vastutava isiku 

juures allkirja “Väluste lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”, millega tõendab, et on 

tutvunud eeskirjaga ning lasketiiru või taktikaala seisukorraga. 

6.3.6 saata lasketiiru ja taktikaala territooriumilt ära iga isik, kes viibib seal eelneva 

kooskõlastuseta; 

6.4.7   saata lasketiiru ja taktikaala territooriumilt ära isik, kes toob sinna prügi või rikub muul moel 

kehtivaid õigusakte ning teavitab sellest keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 või politseid telefonil 

110; 

VII. LASKEHARJUTUSTE LÄBIVIIJA KOHUSTUSED VASTUTUS JA ÕIGUSED 

7.1 Laskeharjutuste läbiviija kohustub: 

7.1.1 tutvuma käesoleva eeskirjaga enne lasketiiru või taktikaalale saabumist; 

7.1.2 teavitama välilasketiiru saabuvat isikkoosseisu lasketiiru ohutustehnikanõuetest ja 

tegutsemisreeglitest. Instrueeritud kinnitavad ohutuseeskirjade instrueerimise raamatus 

allkirjaga, et on nimetatud nõuete ja reeglitega tutvunud; 

7.1.3 järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte ning kontrollima nende täitmist 

väljaõppes osaleva allüksuse poolt; 

7.1.4 lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande “Kaitseliidu Väluste 300 m 

lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse ”; 

7.1.5 veenduma, et laskealal ja sihtmärkide alal ei viibi kõrvalisi isikuid;  

7.1.6 koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ladustama need selleks ettenähtud kohta 

7.1.7 teavitama vastutavat isikut viivitamatult kõigist lasketiirus toimunud õnnetusjuhtumitest 

7.1.8 tagama, et lasketiirus viibimise ajal täidaks kogu üksus tuleohutusnõudeid;  

7.1.9 tagama kogu lasketiiru kasutamise vältel relvade, inventari ohutu ning sihipärase 

kasutamise;  

7.1.10 jälgima, et kasutatakse ainult eeskirja punktis 4.2 lubatud relvi; 

7.1.11 tutvustama eeskirja harjutavale allüksusele;  

7.1.12 tutvustama laskeharjutuse läbiviimise korda laskeharjutust korraldavale isikkoosseisule;  

7.1.13 sulgema ohuala vastavalt eeskirjale ja/või vastutava isiku korraldustele;  

7.1.14 tagama, et signaalmasti heisatakse vähemält 1h enne ohtliku tegevuse algust punane lipp 

ning pimedal ajal süüdatakse signaaltuli. Signaalvahendid langetatakse vahetult pärast 

tegevuse lõppemist; 
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7.1.15 tegevuse lõppedes kontrollima ja tagama, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks esemeid, 

mis võiksid ohustada lasketiiru või taktikaala kasutajaid; 

7.1.16 alluma vastutava isiku korraldustele; 

7.1.17  tagama lasketiiru ja taktikaala heaperemeheliku kasutamise ja heakorrast kinnipidamise. 

7.2 Laskeharjutuse läbiviija vastutab:  

7.2.1 tuleohutusnõuete, ohutuseeskirjade ja teiste asjaomaste õigusaktide täitmise eest 

lasketiirus;  

7.2.2 tegevuse käigus tekkinud jäätmete kokkukogumise  ja nende ladustamise eest selleks 

ettenähtud kohta;  

7.2.3 lasketiiru kasutamise vältel relvade, inventari  ja ala ohutu ning sihipärase kasutamise eest;  

7.2.4 tõrkega laskemoona ohutu käitlemise eest vastavalt OE.1.7-le. 

7.2.5   eeskirjas sätestatud korrast kinnipidamise eest; 

7.2.6   ohuala sulgemiseks ja tähistuseks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku eest.  

7.2.7   Laskmiste läbiviijad vastutavad ettenähtud meditsiinivarustuse olemasolu eest laskmiste 

ajal. 

7.3 Läbiviijal on õigus: 

7.3.1 saata lasketiiru ja taktikaala territooriumilt ära iga isik, kes viibib seal eelneva 

kooskõlastuseta; 

7.3.2 saata lasketiiru ja taktikaala territooriumilt ära isik, kes toob sinna prügi või rikub muul moel 

kehtivaid õigusakte ning teavitab sellest keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 või politseid 

telefonil 110; 

7.3.3 saada infot lasketiiru ja taktikaalal toimuva kohta; 

7.3.4 saada ohuala sulgemiseks ja väljaõppe läbiviimiseks olemasolevaid vahendeid. 

7.4 Lasketiiru ja taktikaala 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 ära kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja 

tekitaja. 

7.5 Peale väljaõppeehitise kontrollimist ja enne tegevuse algust annab läbiviija vastutava isiku 

juures allkirja “Väluste lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”, millega tõendab, et 

on tutvunud eeskirjaga ning lasketiiru või taktikaala seisukorraga. 

            LASKETIIRU JA TAKTIAALA TÄHISTAMINE JA PIIRANGUD  

8.1 Tõkkepuude, lipumastide ja infotahvlite asukohad on toodud lisas 1. 

8.2 Tuleohutuspiirangud kehtestab igapäevaselt vastutav isik. 
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8.3 Lasketiiru välispiirile on rajatud 2m laiune piirisiht. 

8.4 Lasketiiru välispiir on tähistaud ohuala piiritähistega. 

8.5 Ohuala piiritähis on kollase ja musta värvi kombinatsioon kantud piiripostidele. 

8.6 Piiritähis on varustatud musta noole tähisega, mille teravik osutab lasketiiru poole. 

8.7 Piiritähis on paigaldatud selliselt, et piiritähise juurest on nähtav eelmine ja järgmine 

piiritähis.  

8.8 Alale on paigaldatud  2 statsionaarset tõkkepuud (Lisa 1) tee laiuselt ja 9 ajutist tõkkepuud. 

8.9 Statsionaarseid tõkkepuid on võimalik lukustada nii lahtisesse kui ka kinnisesse asendisse. 

8.10 Alale on paigaldatud 2 signaalmasti üks asub lasketiiru sissesõidu suunduva tee vahetus 

läheduses ja teine ohuala kirde nurgas. 

8.11 Ohtliku tegevuse korral süüdatakse signaalmasti punane signaallipp-Pimedal ajal 

süüdatakse punane signaaltuli. 

8.12 Alale on paigaldatud 2 suurt infotahvlit ja 2 väiksemat. Üks suur infotahvel asub lasketiiru 

sissepääsu ning lipumastide juures ja teine ohuala kirde nurgas (Lisa 3), kus on kirjas: 

8.12.1 lasketiiru nimetus ja aadress; 

8.12.2 volitatud asutuse nimetus, vastutava isiku kontaktandmed; 

8.12.3 informatsioon piirangute kohta; 

8.12.4 tähistamise kord; 

8.12.5 kasutamise graafik. 

8.13 Lasketiirus ja taktikaalal kehtivatest piirangutest saab infot lasketiiru piiril asuvalt infotahvlilt, 

lasketiiru vastutavalt ja Sakala maleva kodulehelt (http://sakala.kaitseliit.ee/). 

 

VIII. ELANIKKONNA JA AMETIVÕIMUDE TEAVITAMINE, KÕRVALISTE ISIKUTE 

OMAVOLILISE SISENEMISE TÕKESTAMINE  

9.1 Plaanilisest tegevusest välilasketiirus teavitab vastutav isik hiljemalt 15. kuupäevaks ja 

plaanivälisest tegevusest 10 kalendripäeva enne tegevuse algust järgmisi institutsioone (kui 

15. kuupäev satub nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis sellele eelnevaks 

tööpäevaks):  

9.1.1 EV Kaitseministeerium; info@kaitseministeerium.ee 

9.1.2 Kaitseväe Peastaap operatiivkorrapidaja; 

9.1.3 Lennubaas; 

9.1.4 Kaitseväe logistikakeskuse haldusteenistus aeroteave@mil.ee; 

9.1.5 Tarvastu Vallavalitsus;  

http://sakala.kaitseliit.ee/
mailto:info@kaitseministeerium.ee
mailto:aeroteave@mil.ee
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9.1.6 Riigimetsa Majandamise Keskus. 

9.2 Kõrvaliste isikute pääs ohualale tõkestatakse enne ohtliku tegevuse algust. Ohualale viivad  

teed suletakse alaliste ja ajutiste tõkkepuudega. Vajadusel pannakse tõkkepuu juurde välja 

tõkestaja. Signaalmasti heisatakse päevasel ajal punane lipp, pimedal ajal süüdatakse 

punane signaaltuli vahetult enne ohtliku tegevuse algust. Lipp langeta-takse (signaaltuli 

kustutatakse) vahetult pärast tegevuse lõppemist ja ala kontrollimist. 

9.3 Kohalikku elanikkonda teavitatakse lasketiirus ja taktikaalal toimuvatest tegevustest 

vähemalt 7 tööpäeva enne tegevuse algust infotahvlite ja interneti lehekülje 

http://sakala.kaitseliit.ee/ kaudu minimaalselt 7 tööpäeva kaupa . 

IX. OHUTUSTEHNILINE SIDE  

10.1 Laskeharjutuste läbiviijal peab olema tagatud side Sakala maleva korrapidaja ja vastutava 

isikuga. 

X. PÄÄSTETEENISTUSE JA ARSTIABI KORRALDAMINE  

11.1 Õnnetusjuhtumi korral teavitab laskeharjutuste  läbiviija telefoni teel vastutavat isikut ning 

koostab erakorralise vahejuhtumi ettekande, mille esitab Sakala maleva korrapidajale, kes 

omakorda on kohustatud teavitama ka Kaitseliidu peastaabi operatiivkorrapidajat.  

11.2 Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust vastutav isik.  

11.3 Vastutava isiku nõudmisel peab laskeharjutuse läbiviija esitama 24 tunni jooksul 

õnnetusjuhtumi kohta seletuskirja.  

11.4 Õnnetusjuhtumi korral antakse kannatanule esmaabi, vajadusel transporditakse ta 

haiglasse (SA Viljandi Haigla, Pärna tee 3, Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandimaa) või 

kutsutakse kiirabi hädaabinumbril 112.   

XI. KESKKONNAKAITSE- JA TULEOHUTUSNÕUDED 

12.1 Lasketiir ja taktikaala tuleb pärast tegevuse lõppemist üle kontrollida ning koristada; 

12.2 lasketiirus ja taktikaalal tuleb kasutada olemasolevaid välikäimlaid. 

12.3 keskkonnakahjustuste ja –reostuse ärahoidmise eesmärgil  keelatud tegevused: 

12.3.1 raiuda loata puid ja süüdata lõkkeid mitte ettenähtud (ettevalmistatud) kohtades; 

12.3.2 lahkuda laagriplatsilt lõket kustutamata; 

12.3.3 lõigata oksi tüvele lähemalt kui 10 cm; 

12.3.4 langetada kasvavaid puid, lüüa puudesse naelu, jätta maha traate, nööre või kahjustada 

loodust muul viisil; 

12.3.5 ankurdada vintsi eelnevalt kaitsmata puutüve külge; 

12.3.6 jätta kokku kogumata olme- ning militaarjäätmed (padrunikestad, märklehed jms); 

12.3.7 jäätmete metsa ladustamine ja matmine; 

12.3.8 põletada keskkonda saastavaid jäätmeid (plastmass, kumm jms): 

http://sakala.kaitseliit.ee/
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12.3.9 jätta likvideerimata teekahjustused; 

12.3.10 sõitmine pehme pinnasega maastikul, istandikes ja keelumärkidega tähistatud aladel; 

12.3.11 hävitada vääriselupaiku ja nende moodustamise eelduseks olevaid võtmeelemente (nt 

vanad   puud, põõsad, allikad); 

12.3.12 tankida kütuseid või õlisid märgalade ja veekogude vahetus läheduses; 

12.3.13 rikkuda allikate, ojade jms veekogude kaldaid; 

12.3.14 murukamara lõhkumine selleks vastutavalt isikult luba saamata. (Eemaldatud või rikutud 

murukamar, ka lubatud kaevetööde kohtadel, tuleb pärast harjutust tasandada.); 

12.3.15 väljaõppega mitteseotud müra tekitamine ja elanike, loomade ning lindude tahtlik häirimine; 

12.4 Sõidukitega liikumisel tuleb järgida liiklus- ja ohutuseeskirju. Sõidukitega on lubatud liigelda 

selleks ettenähtud kohas või eelnevalt kooskõlastatud teedel ja maa-aladel, tehes seda 

võimalikult loodus- ja tehiskeskkonda säästvalt. 

12.5 Tegevuse planeerimise käigus tuleb arvestada naftasaaduste ja muude ohtlike materjalide 

juhusliku keskkonda sattumise ohuga, võimalusel teostada preventiivseid tegevusi. 

12.6 Läbiviijal tuleb tegevuse käigus reostuse tekkimise vältimiseks võtta tarvitusele 

efektiivseimad võimalikud meetmed. 

12.7 Naftasaaduste mahavoolamisel või ohtlike ainete õhkupaiskumisel teatatakse juhtunust    

koheselt vastutavat isikut.  

12.8 Lasketiiru ja taktikaala risustamise vältimiseks on lasketiirul ja taktikaalal kindel jäätmete 

kogumis- ja sorteerimissüsteem. Lasketiiru kõrvale on loodud jäätmete kogumiskoht, kus 

asuvad prügikonteinerid paberi-papi ja segaolmejäätmete jaoks. Lisaks prügikonteineritele 

on Väluste laskeväljal olemas lukustatav merekonteiner, kus asuvad kastid laskemoona 

jäätmete kogumiseks. Laskemoona jäätmeid tuleb liigiti koguda neljas osas (padrunikestad, 

segametall, mittemetallist ja plahvatusohtlikud jäätmed). 

12.9 Raskemetallide reostuse ärahoidmiseks tuleb kokku koguda 50-80% laskemoona 

jäätmetest  ja need ettenähtud jäätmete kogumiskohta viia. 

12.10 Jäätmete kogumiskohas hoitakse väljaõppe vms tegevuse käigus tekkinud jäätmeid kuni 

äraveoni. Prügi ladustamine territooriumile, va ettenähtud kogumiskohta, on keelatud (Lisa 

1). Jäätmete sorteerimise kohta saab informatsiooni vastutavalt isikult, kes koordineerib 

jäätmete liigiti kogumist lasketiirus. 

12.11 Konkreetsete tuleohutuspiirangute kehtestamise, tuleohutusnõuete täitmise ja 

tulekustutusvõtete tutvustamise eest ala kasutajatele on vastutav lasketiiru vastutav isik. 

12.12 Väljaõppe läbiviimisega võib lasketiirus või taktikaalal kaasneda metsade tuleoht, seda eriti 

tuleohtlikul ajal. (Tuleohutusseadus § 16) algab tuleohtlik aeg metsa-ja muu taimestiku 

kaetud aladel pärast lume sulamist, ning lõppeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. 

Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab eelpool nimetatud määruse järgi igal aastal Eesti 



13 

 

Keskkonnaagentuur ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu 

www.ilmateenistus.ee; www.keskkonnainfo.ee 

12.13 Ilma vastutava isiku loata on keelatud raiejäätmete põletamine, kulu põletamine, rohket 

suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju. 

12.14 Tuleohtlikul ajal peab läbiviija määrama tuleohutuse eest vastutaja ja 

tulekustutusmeeskonna. Tuleohutuse eest vastutaja vastutab nimetatud meeskonna 

varustamise tuletõrjevahendite ja ülesande täitmise ettevalmistamise eest. 

12.15 Kindlasti tuleb jälgida, et juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele, 

rajatistele, tuletõrje- ja päästevahenditele ja veevõtukohtadele oleksid vabad ning 

aastaringselt kasutamiskõlblikud. Tuletõrje veevõtukohtade asukohad on määratud kaardil 

(Lisa 1). 

12.16 Lasketiiru vastutav isik tagab esmaste tulekustutusvahendite korrasoleku ning teavitab 

väljaõppe läbiviijaid nende paiknemisest lasketiirus. 

12.17 Lõket võib teha selleks ettenähtud kohas ja ainult vastutava isikuga kooskõlastatult. 

12.18 Suitsetamine on lubatud ainult vastavalt tähistatud või vastutava isiku poolt määratud 

kohtades. 

12.19 Suure tuleohu korral keelab vastutav isik tegevused. 

12.20 Tulekahju puhkemisel helistab laskeharjutuse läbiviija viivitamatult Päästeameti telefonile 

112. Pärast seda teatab juhtunust  vastutavale isikule ja asub iseseisvalt tuld kustutama 

jälgides kustutajate ohutust.  

12.21 Tulekustutid  asuvad lasketiiru 300m paviljonis (enne väljaõpe algust kontrollida olemasolu). 

12.22 Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks 

uuesti. 

12.23 Vajadusel määratakse tulevalve kuni tuleohu tekkimise möödumiseni. 

12.24 Lasketiiru ja taktikaala kasutamisel saab läbiviija vastutava isiku käest infot käesoleva 

eeskirja punktis 12.25 märgitud tuleohutusastmete kohta. Tuleohutusastmest tulenevad 

piirangud on kirjas samas tabelis. 

  

http://www.ilmateenistus.ee/
http://www.keskkonnainfo.ee/
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12.25 Tuleohutusastmed: 

Tuleohutusast
me  värvid 
(HTML 
värvikoodid) 

Tuleohut
us-
astmed  

Tuleohutusas
tme nimed 

Tuleohutusastmest tulenevad 
kohustused ja piirangud 

 

 

 

 

I aste 
 

Tuleohtu ei ole - Täiendavaid piiranguid ei ole. 

 

II aste 
Tuleoht on 
väike 

- Lahtise tule tegemine 
kooskõlastada vastutava isikuga. 

- Käepärast peavad olema esmased 
tulekustutusvahendid. 

 

III aste 
Keskmine 
tuleoht 

- Lahtise tule tegemine 
kooskõlastada vastutava isikuga. 

- Käepärast peavad olema esmased 
tulekustutusvahendid. 

- Vastutav isik võib keelata lahtise 
tule tegemise. 

 

IV aste Suur tuleoht 

- Tegevuse juures peavad olema 
esmased tulekustutusvahendid. 

- Tegevuse juurde peab olema 
määratud tulekustutusmeeskond. 

- Keelatud on trasseerivate kuulide-, 
suitsugranaatide kasutamine, 
igasugune lahtise tule tegemine ja 
valgustusrakettide kasutamine. 

- Tegevusest tuleb täiendavalt 
teavitada päästeteenistust. 

 

 

V aste 
 

Äärmiselt suur 
tuleoht 

- Keelatud on imitatsioonivahendite-, 
trasseerivate kuulide kasutamine ja 
igasugune lahtise tule tegemine. 

- Tegevuse juures peavad olema 
esmased tulekustutusvahendid. 

- Tegevuse juurde peab olema 
määratud tulekustutusmeeskond. 

- Vastutav isik võib katkestada või 
keelata tegevuse. 

 

 

XII. LÕPPSÄTTED 

Võttes arvesse laskeharjutuste laadi, ilmastikuolusid ja võimalikke eriolukordi (nt tugev põud, 

rahvaüritused või õppused lasketiiru vahetus läheduses jms) võib vastutav ülem või vastutav isik 

kehtestada lisa piirangud. Käesolevat eeskirja saab muuta Kaitseliidu ülem oma käskkirjaga.   

  

(3CC2FA) 

(3CF964) 

(FAFA54) 

(FCCE02) 

(FB2B02) 
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LISA 1 

Väluste 300m lahtise lasketiiru ja taktikaala üldplaan 

 

 
 Ohuala piir                              Tõkkepuu (2 tk)   Ohuala piir 

taktikaala   Lipumast 2tk Jäätmete kogumiskoht 300m lasketiiru ohuala 

   Signaalmast (2 tk)       Tulekustutid                            7,62 trasseeriva laskemoona ohuala 
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LISA 2 

  Väluste 300 m lahtise lasketiiru laskerajatiste ja kaitserajatiste skeem 
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LISA 3 

Väluste 300 m lahtise lasketiiru kasutamistaotluse näidis: 

 

Kuupäev Algus Lõpp Asutus Kasutajate 
arv 

Kasutatavad 
relvad 

Kasutatav 
ala 

Tegevuse 
kirjeldus 

Läbiviija, 
kontakttelefon 

28.11.2013 10.00 15.00 Sakala 
Malev 

20 AK-4  A.3 Ltn Kask 
55623112 

         

 

         

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

            LISA 4   

                                           Õnnetusjuhtumist informeerimise  skeem: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Läbiviija 

 

Sakala Maleva 

korrapidaja 

Kaitseväe 

Peastaabi 

operatiivkorrapidaja 

 

Vastutav ülem 

 

Vastutav isik 

Tsiviilasutus 

ei informeeri 

1 

 

Häirekeskus 

(112) 

2 

3 

 

4 

Vajadusel 

peab 

ühendust 
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       LISA 5 

                           Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akt 

 

 
 
 
 
 
AKT 
 
 
…kuu.aasta nr 
 
(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 tagalakeskus 
2. eks kellele.  
 
 
Vastutav isik       Kahju tekitaja  
 
Eesnimi Perenimi      Eesnimi Perenimi  
Sõjaväeline auaste      Sõjaväeline auaste  
Ametinimetus      Ametinimetus 
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                    LISA 6 

                                 Väluste 300m lahtise lasketiiru kasutamise registreerimisraamatu näidis 
 

Täidab läbiviija (enne tegevust) Täidetakse peale läbiviimist 

Täidetakse enne läbiviimist. Vastuvõtmisel kinnitab läbiviija allkirjaga, et 

on tutvunud lasketiiru kasutuseeskirjaga. 
Täidab läbiviija (peale tegevust) 

Täidab vastutav isik lasketiiru 

vastuvõtmisel 

Jrk.n

r. 

 

Kuupäe

v/ 

kellaaeg 

Allüksus 
Läbiviidav 

harjutus 

Väljastatu

d inventar 

 Võttis vastu 

(auaste, 

nimi, allkiri) 

Üksuse 

suurus 

Kasutatud 

laskemoona 

hulk) 

Intsidendid/õnn

etused 

(inimesed, 

relvad) 

Auaste

, nimi, 

allkiri 

Lõpp 

kuupäev/ 

kellaeg 

Märkused (lasketiiru 

seisukord 

üleandmisel/vastuv

õtmisel, lasketiiru 

kasutamise käigus 

purunenud inventar) 

  
 

             
    

  

  

 

              

    

  

 


