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SISSEJUHATUS 

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) raames viidi 
läbi avaliku arvamuse uuring ankeetküsitluse vormis. Küsimustiku koostas küsitluse läbiviija 
(Ramboll Eesti AS). Küsimustik on kooskõlastatud Kaitseministeeriumiga. Küsimustiku ankeet 
eesti ja vene keeles on toodud käesoleva aruande lisas 1. Küsitluse viisid läbi 6 inimest 3 päeva 
jooksul (22.02.10, 25.02.10 ja 07.03.10). 

Küsitluse piirkonnaks oli Klooga harjutusvälja lähiümbrus ning sihtrühm kohalikud elanikud. 
Avaliku arvamuse küsitluse läbiviimise eesmärk oli välja selgitada, kas Klooga harjutusväljal 
toimuvad tegevused mõjutavad või häirivad elanike igapäevast elu ning mis on nende ette-
panekud olukorra leevendamiseks. Samuti selgitati kohalike jaoks olulised keskkonnaaspektid. 

 

Joonis 1.  Klooga harjutusvälja ala ning orienteeruv valimi ala 

Juhuvalim moodustati Klooga alevikust ning harjutusvälja lähiküladest, vt Joonis 1. Valimisse 
jäid:  

1. Klooga alevik (1115 elanikku) 

2. Maeru küla (87 elanikku) 

3. Niitvälja küla (90 elanikku) 

4. Suurküla küla (49 elanikku) 

5. Langa küla (21 elanikku) 

6. Põllküla küla (38 elanikku) 

7. Kersalu küla (36 elanikku) 



 

Eesmärgiks oli seatud küsitleda proportsionaalselt ümbruskonna külade ja aleviku rahvaarvuga 
ligikaudu 10% elanikest (1436
arvamused saadi 147 inimese käest. 
antud piirkonnas, siis valimi hulk
Joonis 2 illustreerib küsitletute arvu

 

Joonis 2. Küsitletute jaotus elukoha järgi 

 

Küsitletud meeste ja naiste osakaal jäi enam
ning naisi 56%. Eestlasi oli küsitletute hulgas 60% ning mitte

 

Joonis 3. Sooline ning rahvuslik osakaal küsitletute hulgas  

 

Küsitletute vanuseline koosseis jagunes suhteliselt võrdselt, kõige vähem sattus küsitlusvalimis
alla 18 ning üle 71 aastaseid isikuid. Kuid üldiselt küsiti arvamust kõigilt erinevatelt vanuse
rühmadelt (Joonis 4). 
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oli seatud küsitleda proportsionaalselt ümbruskonna külade ja aleviku rahvaarvuga 
36-st elanikust). Seatud eesmärk sai täidetud 3 küsitluspäevaga ning 

arvamused saadi 147 inimese käest. Kuna tegemist oli üldkokkuvõttes juhusliku valimiga ette
tud piirkonnas, siis valimi hulka jäid ka paar Lehola ning üks Madise ja üks Tuulna küla elanik. 

b küsitletute arvu elukoha järgi. 

. Küsitletute jaotus elukoha järgi  

Küsitletud meeste ja naiste osakaal jäi enam-vähem võrdseks, kõigist küsitletutest mehi oli 44% 
sitletute hulgas 60% ning mitte-eestlasi 40% (Joonis 

 

. Sooline ning rahvuslik osakaal küsitletute hulgas   

eis jagunes suhteliselt võrdselt, kõige vähem sattus küsitlusvalimis
alla 18 ning üle 71 aastaseid isikuid. Kuid üldiselt küsiti arvamust kõigilt erinevatelt vanuse
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oli seatud küsitleda proportsionaalselt ümbruskonna külade ja aleviku rahvaarvuga 
märk sai täidetud 3 küsitluspäevaga ning 

Kuna tegemist oli üldkokkuvõttes juhusliku valimiga ette-
a jäid ka paar Lehola ning üks Madise ja üks Tuulna küla elanik. 

 

, kõigist küsitletutest mehi oli 44% 
Joonis 3). 

 

eis jagunes suhteliselt võrdselt, kõige vähem sattus küsitlusvalimisse 
alla 18 ning üle 71 aastaseid isikuid. Kuid üldiselt küsiti arvamust kõigilt erinevatelt vanuse-
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Mitte 
eestlasi

40%
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Joonis 4. Küsitletute arvu jagunemine vanusegruppide järgi

 

Küsitletutest oli 78 töötajat, 32 pensionäri, 17 töötut, 17 kodust inimest ning 3 õpilast.

67 vastanu leibkonnas on 1–2 inimest, 61 vastanu leibkonnas 3
konnas on üle 4 liikme. 

Küsitluse tulemused sisetati ning analüüsiti 
käsitletakse analüüsi tulemusi, piltlikustamise eesmärgil on kasutatud erinevaid graafikuid.
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jagunemine vanusegruppide järgi 

78 töötajat, 32 pensionäri, 17 töötut, 17 kodust inimest ning 3 õpilast.

2 inimest, 61 vastanu leibkonnas 3-4 inimest ning 19 vastanu leib

sisetati ning analüüsiti Microsoft Excel programmis. Järgnevates punktides 
analüüsi tulemusi, piltlikustamise eesmärgil on kasutatud erinevaid graafikuid.
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78 töötajat, 32 pensionäri, 17 töötut, 17 kodust inimest ning 3 õpilast. 

4 inimest ning 19 vastanu leib-

programmis. Järgnevates punktides 
analüüsi tulemusi, piltlikustamise eesmärgil on kasutatud erinevaid graafikuid.  
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1. KOHALIKE ELUTEGEVUSE
HARJUTUSVÄLJAL TOIMU

1.1. Kas kaitseväe tegevus Klooga harjutusväljal segab Teie elutegevust?

Tegemist on küsimusega, mis annab üldise ülevaate sellest, kas inimesi tegelikult häirivad 
tegevused harjutusväljal või ei. Ette olid antud valikuvariandid: mitte kunagi, mõnikord, sageli, 
peaaegu alati ning alati. Kõikide vastanute üldist seisukohta 

Joonis 5. Harjutusvälja tegevustest tulene

Nimetatud jooniselt 5 nähtub, et 33% vastanuist (49 isikut) 
kunagi ning 33% vastanuist 
vastanuist 14% vastas, et tegevus harjut
poole vastanuist (66%) leidis, 

Vaadeldes eraldi Klooga harjutusvälja läheduses olevate 
aleviku elanike vastuseid, siis tulevad 

Joonis 6. Klooga elanike ja lähi
harjutusväljal toimuvate tegevuste häirivuse kohta
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KOHALIKE ELUTEGEVUSE HÄIRITUS KLOOGA 
HARJUTUSVÄLJAL TOIMUVAST 

aitseväe tegevus Klooga harjutusväljal segab Teie elutegevust?

Tegemist on küsimusega, mis annab üldise ülevaate sellest, kas inimesi tegelikult häirivad 
tegevused harjutusväljal või ei. Ette olid antud valikuvariandid: mitte kunagi, mõnikord, sageli, 

egu alati ning alati. Kõikide vastanute üldist seisukohta illustreerib Joonis 5. 

 

tegevustest tulenevad häiringud kohalike meelest

, et 33% vastanuist (49 isikut) ei sega harjutusvälja tegevus mitte 
vastanuist segab harjutusvälja tegevus mõnikord. 20 inimest, ehk kõigist 

vastanuist 14% vastas, et tegevus harjutusväljal segab neid alati. Kokkuvõttes võib öelda, et ül
 et harjutusväljal toimuv tegevus neid väga ei häiri

Klooga harjutusvälja läheduses olevate külade elanike vastuseid ning Klooga 
siis tulevad välja mõningad erinevused (Joonis 6). 

. Klooga elanike ja lähipiirkonna külade inimeste arvamus Klooga 
harjutusväljal toimuvate tegevuste häirivuse kohta 

mitte 
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33%

mõnikord
33%

Kas kaitseväe tegevus Klooga 
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elutegevust?
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aitseväe tegevus Klooga harjutusväljal segab Teie elutegevust? 

Tegemist on küsimusega, mis annab üldise ülevaate sellest, kas inimesi tegelikult häirivad 
tegevused harjutusväljal või ei. Ette olid antud valikuvariandid: mitte kunagi, mõnikord, sageli, 

.  

vad häiringud kohalike meelest 

ei sega harjutusvälja tegevus mitte 
20 inimest, ehk kõigist 

võib öelda, et üle 
neid väga ei häiri. 

de elanike vastuseid ning Klooga 

 

külade inimeste arvamus Klooga 

Mitte 

kunagi

52%

Külades elavate inimeste 
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Klooga aleviku elanikest 18% leidis, et neid häirib harjutusvälja tegevus alati ning 25% leidis, et 
neid ei häiri tegevus mitte kunagi. Külaelanikest leidis vaid 4% vastanutest, et neid häirib 
harjutusväljal toimuv tegevus alati ning üle poole ehk 52% leidsid, et neid ei häiri see mitte 
kunagi. 

Vanusegruppide kaupa tuli välja, et peamiselt ei häiri harjutusvälja tegevus kuni 30 ning kuni 40-
aastaseid vastanuid. Alati häirib tegevus harjutusväljal inimesi vanusegruppides kuni 50, kuni 60 
ning kuni 70 eluaastat (Joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Vanusegruppide kaupa harjutusväljal toimuvate tegevuste häirivus  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et üle poole vastanuist (66%) leiavad, et Klooga harjutusväljal 
toimuvad tegevused ei häiri nende igapäevavast elutegevust või häirib vaid mõnikord. Piirkonniti 
võttes on tegevustest häiritud rohkem Klooga aleviku elanikud, kui lähedal asuvate külade 
elanikud. Alati häirib tegevus peamiselt keskealisi ning vanemaid inimesi.  
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2. KOHALIKE INIMESTE IN
KLOOGA HARJUTUSVÄLJA

2.1. Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga harjutusväljal kaitsevä
läbiviidavatest tegevustest?

Küsimustega informeerituse kohta sooviti teada saada, 
teavad Klooga harjutusväljal
saadakse. 

Küsimusele, kas kohalikud elanikud
arvamus suhteliselt võrdne erinevate arvamuste osas
kohalikud on alati informeeritud
teata tegevuste toimumisest. Seisukohal
toimuvatest tegevustest arvas 

 

Joonis 8. Kohalike informeeritus 

 

Vaadeldes eraldi Klooga elanike vastuseid ning ümbruskonna 
tuleb välja erisus, et Klooga elanikest pooled (kokku 51%) on arvamusel, et kohalikud on kas 
alati või peaaegu alati informeeritud tegevustest harjutusväljal, samas kui külades elavate 
inimeste arvamuses domineerib üle poolte seas (52%) arvamus, et kohalikud 
kunagi informeeritud harjutusväljal 

peaagu alati
16%

alati
26%

Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga 
harjutusväljal kaitseväe poolt läbiviidavatest 
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KOHALIKE INIMESTE INFORMEERITUS TEGEVUST
KLOOGA HARJUTUSVÄLJAL 

Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga harjutusväljal kaitsevä
läbiviidavatest tegevustest?  

Küsimustega informeerituse kohta sooviti teada saada, mil määral piirkonnas elavad
Klooga harjutusväljal toimuvast ning millistest allikatest peamiselt informatsiooni 

elanikud on teadlikud tegevustest harjutusväljal, oli vastanute 
arvamus suhteliselt võrdne erinevate arvamuste osas (vt Joonis 8). 26% vastanuist leidis, et 
ohalikud on alati informeeritud, samas kui 24% vastanuist oli seisukohal, et mitte kunagi ei 

teata tegevuste toimumisest. Seisukohal, et peaaegu alati, mõnikord või sageli teatakse 
 vastavalt 16-18% kõigist vastanuist. 

. Kohalike informeeritus Klooga harjutusväljal toimuvatest tegevustest

eraldi Klooga elanike vastuseid ning ümbruskonna külaelanike vastuseid
tuleb välja erisus, et Klooga elanikest pooled (kokku 51%) on arvamusel, et kohalikud on kas 

või peaaegu alati informeeritud tegevustest harjutusväljal, samas kui külades elavate 
inimeste arvamuses domineerib üle poolte seas (52%) arvamus, et kohalikud elanikud 

informeeritud harjutusväljal toimuvatest tegevustest. 

mitte kunagi
24%

mõnikord
16%
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oska öelda

18%
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FORMEERITUS TEGEVUSTEST 

Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga harjutusväljal kaitseväe poolt 

s elavad inimesed 
allikatest peamiselt informatsiooni 

on teadlikud tegevustest harjutusväljal, oli vastanute 
. 26% vastanuist leidis, et 

et mitte kunagi ei 
et peaaegu alati, mõnikord või sageli teatakse 

 

vatest tegevustest 

elanike vastuseid (Joonis 9), 
tuleb välja erisus, et Klooga elanikest pooled (kokku 51%) on arvamusel, et kohalikud on kas 

või peaaegu alati informeeritud tegevustest harjutusväljal, samas kui külades elavate 
elanikud pole mitte 

mõnikord

Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga 
harjutusväljal kaitseväe poolt läbiviidavatest 



 

Joonis 9. Klooga aleviku ning lähi
saamise kohta  

2.2. Kuidas olete harjutusväljal toimuvate tegevuste kohta informatsiooni saanud?

Allikas, kust kohalikud peamiselt informatsiooni saavad harjutusvälja
tahvlid, nõnda leidis 46% kõigist vastanuist (
sissesõitude juures. 12% vastanuis
vastanuist tõi välja info kättesaadavuse internetis. Muu valiku all (7%) mainiti ära infoteatisi 
kohalikes poodides. 

Joonis 10. Kohalike elanike 
tegevuste kohta 

Vaadeldes eraldi Klooga elanike ning ümbruskonna küla
infotahvlitelt saavad infot pe
Külaelanikest 21 mainis, et kohalikud ei olegi informatsiooni saanud.
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. Klooga aleviku ning lähipiirkonna külaelanike arvamused informatsiooni 

Kuidas olete harjutusväljal toimuvate tegevuste kohta informatsiooni saanud?

Allikas, kust kohalikud peamiselt informatsiooni saavad harjutusväljal toimuva kohta
tahvlid, nõnda leidis 46% kõigist vastanuist (Joonis 10). Infotahvlid asuvad harjutusvälja 
sissesõitude juures. 12% vastanuist leidist, et infot saadakse ka ajalehtedest ning 10% 
vastanuist tõi välja info kättesaadavuse internetis. Muu valiku all (7%) mainiti ära infoteatisi 

 informatsiooni allikad Klooga harjutusväljal toimuvate 

elanike ning ümbruskonna külaelanike vastuseid (Joonis 
saavad infot peamiselt Klooga aleviku inimesed, infotahvleid mainiti 

, et kohalikud ei olegi informatsiooni saanud. 
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elanike arvamused informatsiooni 

Kuidas olete harjutusväljal toimuvate tegevuste kohta informatsiooni saanud? 

l toimuva kohta, on info-
). Infotahvlid asuvad harjutusvälja 

t leidist, et infot saadakse ka ajalehtedest ning 10% 
vastanuist tõi välja info kättesaadavuse internetis. Muu valiku all (7%) mainiti ära infoteatisi 

 

äljal toimuvate 

Joonis 11) selgus, et 
mainiti 73 korda. 

Mitte 
kunagi
52%

Kohalike informeeritus 
tegevustest, külade elanikud

Kuidas olete harjutusväljal toimuvate tegevuste kohta 
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Joonis 11. Klooga aleviku ning külaelanike informatsiooni saamise viisid, toodud on iga 
allika mainimise korrad 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Klooga aleviku elanikud on rohkem informeeritud harjutusväljal 
toimuvatest tegevustest, kui ümbruskonna külade elanikud. Peamiselt saadakse informatsiooni 
harjutusvälja sissesõiduteede juures asuvatelt infotahvlitelt ning allikaks on ka teatised kohalikes 
poodides. Lähipiirkonna külaelanikud on halvasti informeeritud. 
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3. KLOOGA HARJUTUSVÄLJA
ELANIKE POOLT 

3.1. Kas Teie ja/või Teie lähedased külastate harjutusvälja ning kui tihti? 
külastate harjutusvälja kõige enam?

96 inimest 147-st vastas, et tema või tema lähedane külastab Klooga harjutusvälja piirkonda 
ning 51 vastas, et ei külasta. 96
ning 21 käib kord kuus (Joonis 
Klooga harjutusvälja suvel ning sügisel

 

Joonis 12. Harjutusvälja külastuse sagedus ning külastuse periood

3.2. Millistel eesmärkidel Teie ja/või Teie lähedased külastate Klooga harjutusvälja 
kõige rohkem? 

Kõige enam mainiti Klooga harjutusväljal 
korjamist (83 korda) ning jalutamist (42 korda) (
ning kalapüügi harrastamist harjutusvälja piirkonnas.
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KLOOGA HARJUTUSVÄLJA KASUTAMINE KOHALIKE 

Kas Teie ja/või Teie lähedased külastate harjutusvälja ning kui tihti? 
külastate harjutusvälja kõige enam? 

et tema või tema lähedane külastab Klooga harjutusvälja piirkonda 
et ei külasta. 96-st harjutusvälja külastavast vastanust 45 käib seal kord nädalas 

Joonis 12). Samalt jooniselt on näha ka, et peamiselt külastatakse 
Klooga harjutusvälja suvel ning sügisel. 

 

külastuse sagedus ning külastuse periood 

Millistel eesmärkidel Teie ja/või Teie lähedased külastate Klooga harjutusvälja 

Kõige enam mainiti Klooga harjutusväljal harrastatavatest tegevustest marjade ja seente 
korjamist (83 korda) ning jalutamist (42 korda) (Joonis 13). Oluliseks peeti veel tervisespordi 

ist harjutusvälja piirkonnas. 

Kui tihti külastate 
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KASUTAMINE KOHALIKE 

Kas Teie ja/või Teie lähedased külastate harjutusvälja ning kui tihti? Millal 

et tema või tema lähedane külastab Klooga harjutusvälja piirkonda 
st harjutusvälja külastavast vastanust 45 käib seal kord nädalas 

Samalt jooniselt on näha ka, et peamiselt külastatakse 

 

Millistel eesmärkidel Teie ja/või Teie lähedased külastate Klooga harjutusvälja 

tegevustest marjade ja seente 
). Oluliseks peeti veel tervisespordi 

22

Sügisel Talvel

Millal külastate kõige 



 

Joonis 13. Klooga harjutusvälja külastuse eesmärk (mainitud kordade arv)

Vaadeldes, mis piirkonnast inimesed külastavad Klooga harjutusvälja, selgub, et peamiselt 
külastavad harjutusväljal siiski Klo
määral (Joonis 14). Samuti on selgelt näha
korjamine. 

 

Joonis 14. Klooga harjutusvälja külastatavus piirkonniti

3.3. Kas kaitseväe tegevusest tulenevad piirangud (liikumiskeeld) harjutusväljal 
on Teile probleemiks? 

Arvestades, et kohalikud elanikud külastavad Klooga 
piirangud külastamise osas seoses kaitseväe tegevusega harjutusväljal on 
Kõigi vastanute hulgast 50% leidis, et tegelikult pole liikumiskeeld harjutusväljal neile otseselt 
probleemiks ning 24% vastanuist leidis, et seatud piirangud on neile mõnikord probleemiks 
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Vaadeldes, mis piirkonnast inimesed külastavad Klooga harjutusvälja, selgub, et peamiselt 
harjutusväljal siiski Klooga aleviku elanikud ning lähipiirkonna külaelaniku vähesel 

on selgelt näha peamine külastuse eesmärk – marjade ja 

. Klooga harjutusvälja külastatavus piirkonniti  

Kas kaitseväe tegevusest tulenevad piirangud (liikumiskeeld) harjutusväljal 

Arvestades, et kohalikud elanikud külastavad Klooga harjutusvälja, on asjakohane küsimus, kas 
piirangud külastamise osas seoses kaitseväe tegevusega harjutusväljal on neile 
Kõigi vastanute hulgast 50% leidis, et tegelikult pole liikumiskeeld harjutusväljal neile otseselt 

stanuist leidis, et seatud piirangud on neile mõnikord probleemiks 
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Klooga harjutusvälja külastuse eesmärk (mainitud kordade arv) 

Vaadeldes, mis piirkonnast inimesed külastavad Klooga harjutusvälja, selgub, et peamiselt 
piirkonna külaelaniku vähesel 

marjade ja seente 

 

Kas kaitseväe tegevusest tulenevad piirangud (liikumiskeeld) harjutusväljal 

on asjakohane küsimus, kas 
neile probleemiks. 

Kõigi vastanute hulgast 50% leidis, et tegelikult pole liikumiskeeld harjutusväljal neile otseselt 
stanuist leidis, et seatud piirangud on neile mõnikord probleemiks 
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(Joonis 15). Vaid 11% kõigist vastanuist leidis, et liikumiskeeld harjutusvä
probleemiks. 

Joonis 15. Piirangute problemaatika kohalike elanike jaoks
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). Vaid 11% kõigist vastanuist leidis, et liikumiskeeld harjutusväljal on neile alati 

 

. Piirangute problemaatika kohalike elanike jaoks 

 naiste ja meeste vastuste olulisi erinevusi ega ka vanusegruppide 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2/3 vastanuist külastavad harjutusvälja tihti (kord nädalas)
Enamasti käiakse selles piirkonnas seenel ja marjul, kuid ka

nikud satuvad harjutusväljale märksa harvemini, kui Klooga aleviku 
harjutusväljaga seotud piirangud probleemiks. 
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ljal on neile alati 

 

erinevusi ega ka vanusegruppide 

tihti (kord nädalas), 
käiakse selles piirkonnas seenel ja marjul, kuid ka niisama 

kui Klooga aleviku 
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4. HÄIRIVUSE ASPEKTID SEOSES KLOOGA 
HARJUTUSVÄLJAGA 

4.1.   Mis Teid häirib harjutusväljaga seonduvalt kõige enam? 

Antud küsimus pidi välja selgitama, mis häirib kohalikke kõige enam ning ette oli antud ka 
variandid. Kui mainiti ära mitu varianti, siis püüti häiringud reastada olulisuse järjekorda. 

 

 

Joonis 16. Peamised häiringud seoses Klooga harjutusvälja tegevustega 

 

Analüüsi käigus selgus (Joonis 16), et kõige enam mainiti ära üksikuid intensiivseid laske ja 
lõhkamisi (kokku 70 korda 147-st vastanust). Teiseks leiti, et probleemiks on öine tulistamine 
(mainiti 44 korda) ning pidev tulistamine (42 korda). Üsna oluliseks häirivaks tegevuseks peeti 
ka tulistamist puhkepäevadel ning pühadel (38 korda). Muu tegevuse all toodi välja, et kaitseväe 
tegevus toimub väidetavalt väljaspool harjutusvälja piire ning see häirib. 

Vastanute soolise jagunemise järgi erinevust vastuste juures ei esinenud. Vanusegruppide järgi 
vastuste jaotumist näitab Joonis 17. Üldine tendents on sama ning vastaja vanus ei määra olulist 
rolli. Vaid alla 30-aastaste inimeste jaoks oli häirivate tegevuste olulisuse järjekord natuke erinev 
ning nende jaoks tulistamine puhkepäevadel oli olulisemal kohal, kui pidev tulistamine ja öine 
tulistamine. 
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Joonis 17. Klooga harjutusvälja häirivad tegevused vanusegruppide kaupa 

4.2. Millised on Teie meelest harjutusväljaga seonduvad olulised keskkonna-
aspektid?  

Antud küsimuse eesmärk oli välja selgitada, mida peavad kohalikud elanikud seoses Klooga 
harjutusvälja tegevustega olulisteks keskkonnaaspektideks.  

 

 

Joonis 18. Olulised keskkonnaaspektid vastanute arvates 
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Analüüsil selgus (Joonis 18), et kõige olulisem keskkonnaaspekt seoses harjutusväljaga on müra 
– 93 inimest 147-st pidas seda oluliseks. Samuti olid olulised keskkonnaaspektid vastanute 
meelest vibratsioon (mainiti 49 korda) ning Klooga järv (43 korda). Veel peeti oluliseks piirkonna 
kinnisvara väärtust (25 korda) ning samuti Klooga aleviku ja harjutusvälja teid (23 korda). 
Muude keskkonnaaspektide juures toodi välja Vasalemma jõge ning kõrgendatud tuleoht 
harjutusvälja territooriumil.  

4.3. Mida pakute välja kompromisslahenduseks? 

Küsimuse eesmärk oli teada saada kohalike elanike arvamus ning ettepanekud olukorra leeven-
damiseks. Küsimustik sisaldas nii valikvastuseid, kui võimalust endapoolseid ettepanekuid 
nimetada. 

 

 

Joonis 19. Kohalike ettepanekud olukorra leevendamiseks (nn kompromisslahendused) 

 

Üldiselt võib mainida, et kõik küsimustikus nimetatud kompromisslahendused leidsid suuremal 
või vähemal määral äramainimist. Kõige enam leiti (mainiti 49 korda), et kaitsevägi võiks aidata 
heakorrastada harjutusvälja ümbruskonda. Täpsustavate kommentaaridena toodi välja peamiselt 
Klooga aleviku teede korrashoidu ning vajadusel teede renoveerimist, ümbruskonnas "teeme ära" 
tüüpi koristustalgutel osalemine ning Klooga järve korrastamine.  

43 vastanut on huvitatud "Sõjatehnika tutvustuspäevast".  

Sotsiaalse keskkonna arendamise juures (mainiti 32 korda) oli peamisteks täpsustusteks vajalike 
spordiväljakute (näiteks jalgpalliplats) või lastele mänguväljakute ehitamine.   

28 vastanut leidis, et lasketiirus harjutamise võimaldamine oleks huvipakkuv. 

23 vastanut on huvitatud personaalse info saamisest, peamiselt SMS või e-maili teel.  

Tehti ka 24 muud ettepanekut, millest suurem osa kattus tegelikult ümbruskonna hea-
korrastamise ettepanekutega, ehk teede korrashoid, sh talviti ning Klooga järve puhastamine. 
Samuti leiti, et kaitsevägi võiks teha tihedamat koostööd kohalikega. Pakuti välja, et hilisel ajal ei 
toimuks lasketegevust ning raskerelvade kasutamine toimuks kaitseväe muudel harjutusväljadel.  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõige enam häirib kohalikke üksikud intensiivsed lasud ja lõhkamised 
(70 inimest 147-st pidas kõige häirivamaks). Samuti häirivad öine ning pidev tulistamine. Kõige 
olulisemaks keskkonnaaspektiks peeti müra (93 inimest 147-st), samuti on olulised vibratsioon 
ning võimalik mõju Klooga järvele. Kompromisslahendustest mainiti kõige enam ümbruse 
heakorrastamist (sh teede remont ning Klooga järve puhastus). Samuti meeldiks kohalikele kui 
kaitsevägi korraldaks "Sõjatehnika perepäevi" ning viiks kohalikke paremini kurssi harjutusväljal 
toimuvaga.  
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5. MUUD KOMMENTAARID 

Positiivsed kommentaarid: 

• Ligi 20 inimest tõi konkreetselt ja rõhutatult välja, et müra neid ei häiri. 

• Kümmekond inimest ütles, et neid ei häiri mitte kui miski harjutusväljaga seonduvalt. 

• Üle kümnekonna vastanu leidis, et "hea, et kuskil on võimalus harjutada" , "kuskil ju 
ometi peab harjutama" ja "las harjutavad". 

• Neli vastanut rõhutas riigile olulisuse aspekti, et "Riigi kaitse on oluline", "Annab tunde, 
et elame vabariigis" ja "Tekitab turvatunde riigi suhtes". 

• "Turvaline, kui kaitsevägi on lähedal." 

• "Kord on seal majas, ümbruskond on korras ja puhas." 

• "Kaitseväelased on korrektsed, heatahtlikud ja sõbralikud." 

• "Kaitsevägi teeb ise korda, kui midagi juhtub." 

• "Jõudu-jaksu." 

• "Kogu aeg on nad seal olnud, olgu aga edasi, vahet pole." 

 

Üldised kommentaarid ja ettepanekud: 

• "Noored käiksid ehk lasketiirus." 

• "Peaasi et loodus jääks puhtaks, siis tehku, mis vaja. Kõmmutamine on probleemiks vast 
väikeste lastega peredele, kui päeval ei saa lapsed selle müra pärast magada." 

• "Selles piirkonnas on palju marju ja seeni ja kahjuks ei saa seal marjul käia. Seal tehti 
korralikud teed, kuid nendel ei lubata sõita. Kord juhtus nii, et lubati harjutusväljale 
autoga, kuid siis äkki hakati kahel pool teed "sõda mängima". Kord paadiga Klooga järvel 
kalal käies ehmatas vette tulistamine üsna paadi lähedal harjutusvälja poolses küljes." 

• "Kuna on mujal ka võimalik käia, siis otseselt harjutusvälja alale ei lähe." 

• "Võiksid kasutada ümbruskonna muid teid, peale selle, mis läheb läbi Klooga ning üldiselt 
mida vähem sõda, seda parem." 

• "Kui tõkkepuu on ees, siis ei lähe ju väljale." 

• "Kui elad siin, siis oled sellega juba harjunud, sellepärast ei häiri. Seal olevaid mägesid on 
kasutatud kelgutamise mägedena." 

• "Üldiselt paugutamine ei häiri, ühe korra on olnud selline kõmakas, nii et maja värises. 
Sügisel ei saa alati marjul käia, kui tahaks." 

• "Sõjavägi võiks sealt ära kolida." Analoogseid ettepanekuid tuli kokku kõigi vastanute 
peale umbes 3-4. 

• "Info suurematest laskmistest ka eraldi infotahvlitele." 

• "Müra barjääri võiksid ehitada" ja " Müraseina võiksid vahele ehitada". 

• "II grupi invaliidi ehmatavad väga tugevad kõmakad. Harjutusväli just parim marjade 
koht. Tankimägede kõrval on üks täiesti ära kuivanud taimedega koht. Lihtsamalt ja 
selgemalt võiks olla kirjas see, kunas on suuremad paugud, kasvõi pildiga." 

• "Aknad värisevad, kui on suured paugud." 

• "Ettepanek on, et harjutusvälja kasutajad suhtleksid intensiivsemalt kohalikega. Vanasti 
käidi suvel tihti seal kandis marjul, kuid enam ei julge." 
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• "Ettepanekud: võiksid teha müra tõkked, relvade kasutusele piirangud peale ning 
tihedam koostöö kohalikega." 

• "Vanasti käidi suvel seal kandis marjul, jalutamas, ujumas, enam ei julge" ja "Varem 
käidi suvel seal kandis marjul ja tervisesporti harrastamas, enam mitte". 

• Niitvälja elanikke häirib rohkem Ämari lennuväli. 

• "Harjutama peab, kuid asukohas, kus ei häiri inimesi."  

• "Öösel võiks vaikus olla, harjutagu päeval." 

• "Rohkem võiks olla küsitlusi/koostööd elanikega. Huvi tunda kohalike arvamuse vastu. 
Kaitsevägi võiks ümbruskonna turvalisuse eest vastutada, nt patrullida." 

• "Kaitseväelased on harjutanud väljaspool oma ala, küla vahel ja põllu peal", analoogseid 
kommentaare oli kokku 3. 

• "Otsetee võiks minna harjutusväljalt läbi." 

• "Inimesed ei ostaks uutesse majadesse kortereid, kui teaksid, mis müra on. Müra ärritab 
ka koeri." 

• "Ei piirduta ainult oma alaga, vaid tegutsetakse laiemalt. Võiksid ehitada kergliiklusteid.". 
Kergliiklustee rajamise ettepanekuid oli kokku 2. 

• "Võiksid korda teha/tekitada ujumiskoha, talvel liuvälja. Mürarikkamad tegevused ära 
viia." 

• "Rasketehnika segab, müra ei sega." 

• "Väravad võiksid olla õigesti suletud/avatud." 

• "Olgu harjutused tööpäeviti ja tööaegadel (8-17)." 

• "Laste turvalisus on mure, nemad ei saa keelust ega harjutusvälja alast aru." 

• "Ranna võiksid korda teha, paadisilla, kultuurimaja võiksid korda teha." 

• "Tahaks kala püüda, aga ei julge, kuna kuulid teevad rikošette ja ei julge järvele minna." 

• "Loodust ilusti hoitakse, kui nad enda järgi kõik ära koristavad, siis pole mingisugust 
probleemi." 

• "Nädalavahetusel ei tohiks lasta. Kui on teada millal tulistamine on, siis ei lähe metsa ja 
pole probleemi." 

• "Ohvitseride maja võiksid ära renoveerida ja sinna teha kino või vabaaja veetmise koha 
(klubi vms). Seal võiksid toimuda lõikuspeod, kaitseväelaste kontserdid, tantsupoed jne. 
Muidu ollakse kohalikega sõbralikud." 

• "Võiks olla kaitsevöönd, näiteks metsariba sinna serva istutatud, mis summutaks pauke. 
Kui tööhõive kasvaks, siis tuleks noori ka Kloogale elama." 

• "Võiksid öösel mitte lasta ja raskerelvasid mitte kasutada. Tahaks rohkem seal teedel 
lapsekäruga jalutada, aga ei julge. Aktiivset tegevust toimub ka väljaspool harjutusvälja, 
seepärast on jalutamine riskantne. Alal lastakse öösiti rakette." 
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KOKKUVÕTE 

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) raames viidi 
läbi kohalike elanike arvamuse uuring (ankeetküsitluse vormis). Küsitluse piirkonnaks oli Klooga 
harjutusvälja lähiümbrus ning sihtrühm kohalikud elanikud. Küsitluse läbiviimise eesmärk oli 
välja selgitada, kas Klooga harjutusväljal toimuvad tegevused mõjutavad või häirivad elanike 
igapäevast elu ning mis on nende ettepanekud olukorra leevendamiseks. Samuti selgitati 
kohalike jaoks olulised keskkonnaaspektid. 

Küsitlus toimus veebruari lõpus ning märtsi alguses 2010. Küsitleti kokku 147 inimest, nende 
seas oli 56% naisi ning 44% mehi erinevatest vanusegruppidest. Küsitlusmeetodiks oli suuline 
individuaalne anonüümne küsitlus küsitlusankeetide alusel. 

Üle poole vastanuist (66%) leidsid, et Klooga harjutusväljal toimuv tegevus ei häiri nende 
igapäevast elutegevust või häirib vaid mõnikord. Piirkonniti on harjutusvälja tegevusest häiritud 
rohkem Klooga aleviku elanikud, kui lähedal asuvate külade elanikud. Alati häirib tegevus 
peamiselt keskealisi ning vanemaid inimesi.  

Klooga aleviku elanikud on paremini informeeritud harjutusväljal toimuvast, kui ümbruskonna 
külaelanikud. Peamiselt saadakse informatsiooni harjutusvälja sissesõitudel asuvatelt info-
tahvlitelt ning teatistelt kohalikes poodides. Lähipiirkonna külaelanikud on halvasti informeeritud. 

2/3 vastanuist külastavad harjutusvälja tihti (kord nädalas), peamiselt suvel ja sügisel. Kõige 
enam käiakse selles piirkonnas seenel ja marjul, kuid ka niisama jalutamas. Klooga lähikülades 
elavad inimesed satuvad harjutusväljale märksa harvemini, kui Klooga aleviku elanikud. 
Enamikele vastanuist ei ole piirangud seoses harjutusväljaga probleemiks. 

Kõige enam häirivad kohalikke üksikud intensiivsed lasud ja lõhkamised (70 inimest 147-st pidas 
kõige häirivamaks). Samuti häirib öine ning pidev tulistamine. Kõige olulisemaks keskkonna-
aspektiks peavad kohalikud müra (93 inimest 147-st), samuti on olulised vibratsioon ning 
võimalik mõju Klooga järvele. Kompromisslahendustest kõige rohkem mainiti ettepanekut, et 
kaitsevägi võiks heakorrastada ümbruskonda (sh teede korrashoid ning Klooga järve 
puhastamine). Samuti meeldiks kohalikele, kui kaitsevägi korraldaks "Sõjatehnika perepäevi" 
ning viiks kohalikke paremini kurssi harjutusväljal toimuvaga.  

Positiivsetest kommentaaridest kõige enam mainiti ära, et müra üldiselt ei häiri või et mitte miski 
ei häiri. Samuti leiti, et kuskil on vaja kaitseväel harjutada ning et kaitseväe harjutamine tekitab 
usaldust riigi suhtes ning turvatunnet. 

Üldistest kommentaaridest vaid mõni üksik oli väga negatiivse alatooniga ning soovitas kaitseväel 
Kloogalt ära kolida. Kohalikud elanikud tegid ettepaneku piirata raskerelvade kasutamist ning 
soovitati harjutustegevust läbi viia pigem tööpäeviti ja päevasel ajal. Samuti selgus, et varem 
käidi harjutusväljal sagedamini seenel-marjul ning niisama jalutamas, kuid kaitseväe tegevuse 
suurenedes seda enam ei julgeta teha, vähemalt mitte harjutusvälja alal.  
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LISA 1 
KÜSIMUSTIKU ANKEEDID EESTI JA VENE KEELES 
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KÜSITLUS 

Teie sugu:     Mees    Naine 
Teie vanus:  
 Kuni 18  18-30  31-40  41-50  
 51-60  61-70  71 ja vanemad  
 
Rahvus:     Eestlane    Venelane   muu...................... 
 
Inimesed Teie leibkonnas: 

 1-2    3-4   üle 4 
Elukoht:  
 Kersalu küla  Niitvälja küla  Klooga alevik  
 Põllküla küla  Langa küla   Suurküla küla 
 Maeru küla   muu.........................       

 
Amet või tegevusvaldkond: 
 
 Töötaja   Õpilane   Töötu   
 Kodune   Pensionär   muu ......................... 

 
1. Kas kaitseväe tegevus Klooga harjutusväljal segab Teie elutegevust? 

 
 Mitte kunagi    Peaaegu alati 
 Mõnikord   Alati 
 Sageli 

 
2. Kas kohalikud elanikud on informeeritud Klooga harjutusväljal kaitseväe poolt 

läbiviidavatest tegevustest? 
 
 Mitte kunagi   Peaaegu alati 
 Mõnikord   Alati 
 Sageli   Ei oska öelda 

 
3. Kuidas olete harjutusväljal toimuvate tegevuste kohta informatsiooni saanud? 
 

 Infotahvlitelt 
 Ajalehtedest 
 Internetist 
 Teiste kohalike elanike kaudu 
 Vallavalitsusega suheldes (nii suuliselt kui kirjalikult) 
 Ei olegi saanud 
 Muu............................................................................................................ 

 
4. Kas Teie ja/või Teie lähedased külastate harjutusvälja ning kui tihti?  

 
 Jah    Ei 

  
 Kord nädalas   Kord kvartalis  
 Kord kuus   Kord aastas 

 
5. Millistel eesmärkidel Teie ja/või Teie lähedased külastate Klooga harjutusvälja 

kõige rohkem? 
 

 Looduse uurimine, tundma õppimine 
 Jalutamine 
 Tervisesport (jooksmine, suusatamine, orienteerumine jms) 
 Marjade, seente korjamine 
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 Motospordiga tegelemine 
 Kalapüük 
 Ujumine/suplemine  

 
6. Millal Teie ja/või Teie lähedased külastate Klooga harjutusvälja kõige rohkem? 

 
 Kevadel (märts-mai)    Sügisel (september-november) 
 Suvel (juuni-august)    Talvel (detsember-veebruar) 

 
7. Kas kaitseväe tegevusest tulenevad piirangud (liikumiskeeld) harjutusväljal on 

Teile probleemiks? 
 
 Mitte kunagi    Peaaegu alati  
 Mõnikord    Alati 
 Sageli 

 
8. Mis Teid häirib harjutusväljaga seonduvalt kõige enam? 

 
 Harjutusväljal pole võimalik vabalt kogu aeg liikuda 

 Rasketehnikaga sõitmine  

 Pidev tulistamine  

 Üksikud intensiivsed lasud ja lõhkamised  

 Öine tulistamine  

 Tulistamine puhkepäevadel ja pühadel 

 Muu .............................. 

 
9. Millised on Teie meelest harjutusväljaga seonduvad olulised 

keskkonnaaspektid?  
 

 Müra     Vibratsioon  Taimed ja loomad 

 Klooga järv   Jäätmed   Piirkonna areng 

 Kinnisvara väärtus  Turvalisus   

 Läbisõiduteed harjutusvälja alal   Muu............................... 
 

10. Mida pakute välja kompromisslahenduseks? 
 

 Saada personaalselt infot tihedamatest-mürarikkamatest laskepäevadest 
(ettepanek kuidas, nt infotahvel, e-post, internet, ajaleht, sms) .............................. 
 Kaitsevägi võiks aidata heakorrastada harjutusvälja ümbruskonda 
 Kaitsevägi võiks aidata arendada harjutusvälja ümbruskonna sotsiaalset keskkonda 

           (ettepanek mida)................................................................................................. 
            ........................................................................................................................ 

 Kohalikud elanikud saaksid ise käia harjutusvälja lasketiirus laskmist harjutamas  
 Tsiviilisikutele korraldatakse Klooga harjutusväljal "Sõjatehnika tutvustuspäevi" või nö 
"Perepäevi", kus kõik soovijad saavad tutvuda ohutult sõjatehnikaga ning infot Eesti 
kaitsetegevuse kohta 
 Muu ................................  
 

11. Kas te oskate välja tuua midagi positiivset seoses harjutusvälja ja sellega 
seonduvaga? 
...................................................................................................................... 
 

12. Muud kommentaarid 
 

........................................................................................................................ 
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ОПРОС 

Ваш пол:     мужщина    женщина 
 

Ваш возраст:  
 

 до 18  18-30  31-40  41-50  
 51-60  61-70  71 и старше  
 

Национальность:   эстонец/эстонка   русский/русская  прочее..................... 
 
Количество членов Вашей семьи: 

 

 1 до2    3 до 4   больше 4 (четырех) 
 

Местожительство:  
 

 деревня Кэрсалу  деревня Нийтвяля  поселок Kлоога  
 деревня Пылькюла  деревня Ланга  деревня Сууркюла  
 деревня Маэру  прочее.........................       
 
Профессия или сфера деятельности: 
 

 трудящийся  ученик   безработный 
  
 домашний/надомник  пенсионер   прочее......................... 

 
1. Мешает ли Вам действие оборонительных воисков на Клоогаском учебном 

поле? Воздействует ли это на Вашу ежедневную жизнь? 
 

 никогда, в никакой мере  почти все время  
 иногда   постоянно 
 часто 

 

2. Информированы ли местные жители о действиях, проведенных 
оборонительными воисками на Клоогаском учебном поле? 
 

 никогда, в никакой мере  почти все время  
 иногда   постоянно 
 часто   не умею сказать 

 

3. Kаким путем Вы узнаете о действиях на учебном поле? 
 

 по объявлениям на информационных досках 
 из газет 
 по иртернету 
 у других местных жителей 
 общаясь с волостным управлением (устно и письменно) 
 не получал(-а)/ не имею информации 
 прочее............................................................................................................ 

 

4. Посещаете ли Вы или Ваши близкие учебное поле и как часто Вы это 
делаете?  

 

 да    нет 
 раз в неделе   раз в квартале 
 раз в месяце   раз в году 

 
5. С какой целью  Вы и/или Ваши близкие посещаете Клоогаское учебное поле 

чаще всего? 
 

 для обознавания и изучения природы 
 погулять 
 заниматься спортом (бег, бег на лыжах, oриентирование итп) 
 за грибами и ягодами 
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 заниматься мотоспортом 
 на рыбалку 
 купаться/плавать  

 

6. Когда Вы и/или Ваши близкие посещаете Клоогаское учебное поле чаще 
всего? 
 

 весной (март, апрель, май)    осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 летом (июнь, июль, август)    зимой (декабрь, январь, февраль) 

 
7. Являются ли вытекающиеся из действий оборонительных воисков 

ограничения (запрет движения) для Вас проблемой? 
 

 никогда, в никакой мере   почти все время  
 иногда    постоянно 
 часто 

 

8. Что больше всего беспокоит Вас в связи с учебным полем? 
 

 на учебном поле невозможно все время свободно двигаться 

 езда на тяжелой военной технике/воз тяжелого орудия 

 постоянная стрельба  

 отдельные интенсивные выстрелы и разрывания 

 ночная стрельба  

 стрельба во выходные и праздничные дни 

 прочее.............................. 
 

9. Какие на Ваш взгляд самые важные аспекты воздействий на окружающую 
среду, связанные с учебным полем?  

 

 шум и грохот     вибрация   растения и животные 

 озеро Клоога   отходы   развитие округа 

 ценность недвижимости  чувство охранности/ 
    защитности  

 проездные дороги на    прочее.................. 
    территории учебного поля 
 

10. Ваши  предложения в качестве компромисных решений? 
 

 Получать персональную информфцию о более шумных днях, когда на учебном 
поле ведутся интенсивные упражнения по стрельбе (Ваше предложение на счет 
вида подачи информации: объявление на инфодоске, письмо по электронной 
почте, объявление на сайте ОВ или в газете итп) .......................................... 

 Оборонительные воиска могли бы помочь при благоустройстве окрестности 
учебного поля  

 Оборонительные воиска могли бы помочь развитию социальной среды окрестности 
учебного поля  (Ваше предложение- каким образом? ....................................... 

            ........................................................................................................................ 
 Местные жители могли бы  упражняться  в стрельбе  в тире учебного поля  
 Частным лицам проводятся на Клоогаском учебном поле тематические дни 

ознакомления с военной техникой или же так называемые "семейные дни", когда 
все желающие могут безопасно знакомиться  с военной техникой и получать 
информацию об оборонительных действиях в Эстонии 

 Прочее ................................  
 

11. Можете ли назвать что-нибудь положительное на счет учебного поля и 
действиий, проведенных на нем? 
 

...................................................................................................................... 
12. Прочие комментарии 

 

........................................................................................................................ 


