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PLANEERINGU KOOSTAMISEL OSALESID
Planeeringu koostamist konsulteerib konsultandi poolne töögrupp koosseisus:
Ramboll Eesti AS
Hans Teiv

planeeringute osakonna juhataja

Mildred Liinat

projektijuht, vanemarhitekt-planeerija

Eneli Niinepuu

maastikuarhitekt

Esti Meier

planeerija

Andrus Oitsalu

elektriinsener

Klooga Vallavalitsuse poolt on teinud koostööd:
Märt Penjam

ehitusspetsialist

Age Leedo

ehitus-, planeerimisvaldkonna, vallamajandus- ja keskkonnavaldkonna juht

Kaitseministeeriumi poolt on teinud koostööd:
Kaupo Kaasik

Infrastruktuuri osakond

Andres Ideon

Infrastruktuuri osakond

Nele Loorents

Infrastruktuuri osakonna juhataja

Kaitsväe poolt on teinud koostööd:
Liina Allikas

Kaitseväe Logistikakeskus

Kristjan Õim

Kaitseväe Logistikakeskus

Kersti Ristimägi

Kaitseväe Logistikakeskus
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TEKSTILINE OSA
SISSEJUHATUS
Kaitseväe Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 24. juunil 2008 a.
Keila Vallavalitsuse korraldusega nr 106 algatati 9. veebruaril 2009. a Klooga harjutusvälja detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu ja KSH programmi
avalik arutelu toimusid 14. jaanuaril 2010. a Klooga Kultuuri ja Noortekeskuses.
Klooga KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti poolt 17. veebruaril 2010. a.
20. mail 2010. a tutvustati Klooga Kultuuri ja Noortekeskuses Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) raames läbiviidud uuringute tulemusi:
1) Avaliku arvamuse uuring, 2) Müra modelleerimine ja 3) Vibratsiooni mõõtmine.
10. juuni 2010. a toimus KSH aruande avalik arutelu Klooga Kultuuri ja Noortekeskuses. Klooga
harjutusvälja detailplaneering KSH aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti poolt 5. oktoobril
2010. a.
1. oktoobril 2010. a toimus Klooga harjutusvälja teabepäev, kus tutvustati ümberkaudsetele elanikele igapäevaselt toimuvaid tegevusi ja anti rahvale võimalus avaldada arvamust ning küsida
küsimusi. AS Ramboll Eesti andis põgusa ülevaate detailplaneeringu käigus teostatud uuringutest.
20. oktoobri 2011.a Keila vallavalitsuse otsusega vähendati läänenurgas planeeringuala piiri.
Detailplaneering võeti vastu 12. jaanuaril 2012.a. Planeeringu avalik väljapanek korraldati 20.
jaanuarist 20. veebruarini 2012.a. ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 29. märtsil 2012.a
Klooga Kultuuri ja Noortekeskuses.
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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK
Detailplaneeringu koostamise alused:

Kaitseministeeriumi esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus (23.09.2008);

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine, Keila Vallavalitsuse korraldus nr 106 (09.02.2009).

Riigihange „Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“;

Keila Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimiskomisjonidest (24.09.2008, 18.12.2008,
15.02.2009) ettepanekud;

Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine, Vabariigi Valitsuse korraldus nr 334
(24.07.2008);

Keila Valla ehitusmäärus;

Planeerimisseadus;

Keila Vallavalitsuse 09.02.2009.a korralduse nr 106 muutmine, Keila Vallavalitsuse korraldus nr 768 (20.10.2011).
Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid:

"Kavandatava Klooga harjutusvälja objektide lühiiseloomustus ja nende kasutamise põhimõtted", Kaitseväe Logistikakeskus haldusteenistus, 2009;

Keila Valla üldplaneering;

Eesti Standard EVS 843:2003 „Linnatänavad”;

Teeseadus;

Planeeritava Klooga harjutusvälja seisundi ja loodusväärtuste inventuur, ELF, 2006.
Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

Klooga harjutusväli mürauuring, Akukon 2008;

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu KSH avaliku arvamuse uuring, Ramboll 2010,

Tervisekaitseline hinnang Klooga harjutusvälja mürast tuleneva mõju kohta ümbruskonna
elanike tervisele, FIE Rein Rannamäe, 2010;

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu mürauuring, Ramboll Eesti AS, 2010;

Klooga harjutusvälja vibratsiooni uuring, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut 2010.

1.1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk

Planeeringu koostamise eesmärk on moodustada üks riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksus,
määrata moodustatava krundi ehitusõigused, krundile juurdepääsud, krundisisesed teed, määratleda ja piiritleda harjutusvälja tsoonid ja tagada samaaegselt inimeste ohutus.

2. OLEMASOLEV OLUKORD
Klooga harjutusväli asub Harjumaal Keila vallas ja on asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega
24. juulil 2008.a. Eesti NSV perioodil asus Klooga harjutusvälja territooriumil motoriseeritud laskurdiviisi linnak (cà 1370 ha). Linnakuala põhjaosas asusid hoonestatud sõjaväelinnaku ala ja
tankodroom, lõunaosas laskeväljad.
Praegu on kasutusel endine tankodroom, rajatud lasketiir ja kaks laskevälja: Klooga ja Põllküla.
ENSV aegse sõjaväelinnaku hooned on lammutatud v.a üks garaaž.
Olemasolevad väljaõppekohad Kloogal võimaldavad läbi viia ainult esmaseid laskeharjutusi käsitulirelvadest ja meeskonnarelvadest ning teostada lõhketöid ja käsigranaadi viskeharjutusi. Klooga harjutusvälja kasutavad põhiliselt Kaitseväe, Kaitseliidu ja Siseministeeriumi üksused.
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2.1.

Asend, planeeritava ala piirid

Planeeritav ala Klooga harjutusväli asub Harjumaal Keila vallas. Enamus planeeritavast territooriumist (763 ha) paikneb Klooga aleviku alal, väike nurk kagus Maeru külas ja loodes Põllküla külas.
Planeeritavast alast põhja poole jääb Tallinn-Paldiski elektriraudtee ja kirdesse Klooga aleviku tiheasustusala. Idas piirneb planeeritav ala Klooga järvega, edelas Vasalemma jõega ja läänes
Põllküla-Madise maantee ning Põllküla küla elanike elamu- ja maatulundusmaadega. Mööda Vasalemma jõge jookseb Keila valla ja Padise valla vaheline piir.
Planeeritava ala pindala on 981,1 ha ja välispiiri pikkus 17998 m.

2.2.

Maa-ala üldiseloomustus

Planeeritava ala põhja osas asub üksikute puude gruppide ja lammutatud hoonete asemetega
endine (Eesti NSV aegne) sõjaväelinnaku ala, loodeosas endine tankodroomi ala. Kasutatav lasketiir ja ainus alal olev endine garaaž asuvad planeeritava ala põhjaosas endisest linnakualast
lõuna pool. Kasutusel olevad laskeväljad asuvad planeeringuala keskosas.
Planeeringuala loodus on mitmekesine: mets, nõmm, raba, märgala ja veekogud. Lääneosa on
kaetud segametsaga ning enamuse kesk- ja lõunaosast hõlmab Klooga raba (587 ha).
Planeeringuala lõuna osas asub Kloogajärve oja, kus vesi voolab planeeringuala idapiiril olevast
Klooga järvest edelapiiril olevasse Vasalemma jõkke. Kloogajärve ojal on pais ehk tamm suhteliselt oja suudme lähedal (N 59
2 0 ja E 24 4
4 4 . ais koosne maakividest tehtud
veetõkkest ja allavoolu ehitatud kahest püstpalkide reast. Paisu püstpalkidest on vahetult maakivide ääres säilinud umbes 50 % ja veidi eemal allavoolu ehitatud reas üksikud.
Fotod planeeritavast alast

Endine linnakuala

Endine linnakuala õhuliinipostiga
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Sorteeritud ja purustatud ehitusjäätmed

Lasketiir

linnakualal

Lasketiiru valvehoone

Endine garaaž

Klooga laskeväli

Klooga laskevälja laskekohtade ala

Endine tankodroom

Piiripost metsas
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Lehtmets

Nõmmemännik

Klooga raba

Klooga soo

Kloogaoja

Pais Kloogaojal
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Klooga järv talvel

Vasalemma jõgi

Reljeefilt on planeeritav ala valdavalt tasane, maapinna kõrgused jäävad 25,4 ja 8,4 m vahemikku. Kõrgeim on ala põhjapoolne osa, kust maapind langeb põhja ja edela suunas. Ülejäänud alal
on kalle Klooga järve ja Vasalemma jõe suunas. Läänes on rajatud kuivenduskraavid.
Planeeringuala reljeef
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2.3.

Olemasolev maakasutus, hoonestus ja rajatised

Planeeritav maa-ala asub seitsmel kinnistul ja reformimata riigimaal.
Planeeritavale alale jäävad kinnistud:
Katastritunnus

Nimetus

29501:009:0206

Klooga laskeväli I

29501:009:0207

Klooga sõjaväelinnak

29501:009:0435

Vahi

29501:009:0178

Pindala

Sihtotstarve

745,15 ha

Riigikaitsemaa

56,50 ha

Riigikaitsemaa

8,80 ha

Maatulundusmaa

Vana-Urba

22,68 ha

Maatulundusmaa

29501:009:0269

Kaldamäe1

10,46 ha

Maatulundusmaa

29501:009:0310

Rehe

6,61 ha

Maatulundusmaa

29501:009:0326

Kaareti

2923 m²

Maatulundusmaa

AT030221014
AT030221020
AT030221024
AT030313035
AT030327059

Planeeritavast alast on riigikaitsemaad 81,7%, maatulundusmaad 5,0% ja reformimata riigimaad
13,3%.
Klooga harjutusvälja välispiir on tähistatud valge- ja punasetriibuliste piiripostidega Klooga laskeväli I ja Klooga sõjaväelinnaku kinnistute ümber. Osa piiriposte loodes on piiri ettepaneku kohas
mitte seal kus piiri kehtestati.
Alal on 200 m pikkune lasketiir mille läheduses asuvad ainsa hoonena endine garaaž ja harjutusvälja vastutava isiku tööruumina kasutusel olev konteinersoojak.
Õppusteks on kasutusel kaks laskevälja: Klooga laskeväli ja Põllküla laskeväli. Põllküla laskeväljal
on ka tankitõrjegranaadiheitja laskeala. Maastikuõppusteks kasutatakse taktikaalana Nõukogude
armee aegset tankodroomi (vt joonis Tugiplaan).

2.4.

Olemasolevad teed ja liiklus

Planeeringualale on juurdepääs Põllküla-Madise maanteelt ja Klooga alevikust mööda Aedlinna
teed ja Raudtee tänavat.
Planeeringu alale jääb mitmeid Nõukogude armee perioodi motoriseeritud laskurdiviisi linnaku
aegseid pinnas- ja asfaltteid, milledest on osa teid hiljem rekonstrueeritud. Olemasolevad teed
võimaldavad otseühendust Langa külast Klooga alevikku.
Harjutusväljale suunduvatele teedele on paigaldatud statsionaarsed tõkkepuud (22 tk), signaalmastid (4 tk). Ohtliku tegevuse ajal heisatakse signaalmasti punane lipp, pimedal ajal lülitatakse
sisse lisaks punane latern. Harjutusvälja olulisemate sisenemiskohtade juurde on paigutatud infotahvlid (4 tk).

2.5.

Olemasolevad tehnovõrgud

Planeeringualale jääb elektrialajaam nr 3263. Ala läbivad 35-110 kV elektriõhuliin (L3534:KEI),
kaks elektri maakaabelliini (3263 ja Klooga 5: KLO) ning kuni 20kV elektriõhuliin Põllküla:KLO.
Vee ja kanalisatsioonivõrgud planeeringualal puuduvad, kuid on olemas planeeringualast kirdes
asuvas Klooga alevikus.
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2.6.

Raudtee kaitsevöönd

Klooga harjutusväljast põhja pool asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee, mille kaitsevöönd ulatub
kitsa ribana planeeritava ala põhjaosale. Planeeringualast põhjapool paikneb ka Klooga-Aedlinna
reisirongi ooteplatvorm.

2.7.

Kehtivad kitsendused

Planeeritav ala kuulub enamjaolt rohevõrgustiku tuumalasse T8 ning kattub osaliselt Natura 2000
nn varinimekirja arvatud alaga (s.o. potentsiaalne tulevane Natura ala).
Planeeringu ala keskosal asuvad III kategooria kaitsealuste loomaliikide leiukohad ja loode-, lääne- ning kaguosal III kategooria kaitsealuste taimeliikide leiukohad. Edelast piirneb ala Vasalemma jõe hoiuala ja II ning III kategooria kaitsealuste loomaliikide leiukohtadega.
Planeeringuala ida- ja kaguservas asub osaliselt kohaliku tähtsusega Klooga (Kiimsoo) maardla
(ID 12013) pindalaga 422,73 ha. Maardla siseselt jagunevad varud 3 plokki: 1. ploki (ID 13950)
moodustab hästilagunenud turvas, pindalaga 422,73 ha; 2. ploki (ID 13948) moodustab vähelagunenud turvas pindalaga 164,42 ha; 3. ploki moodustab järvelubi (järvekriit) (ID 13949), mille
pindala on 88 ha.
Planeeringuala idaserva jääb tervenisti järvelubja leiukoht.
Pärandkultuuriobjektidest jäävad planeeringualale täielikult endine turbavõtuala Klooga järve
läänekaldal ja osaliselt endine Klooga tankodroom planeeritava ala loode osas.
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3. PLANEERIMISETTEPANEK
Käesoleva planeeringuga kavandame, Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2008. a korraldusega asutatud,
Klooga harjutusvälja alal jätkuvalt sõjalise väljaõppe läbiviimist, sest harjutusvälja peamine
ülesanne on kaitseväe väljaõppe tagamine.
Kaitseväe harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga, kus korraldatakse
kaitseväe, Kaitseliidu ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevate sõjaväeliselt korraldatud
üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi, lõhkamistöid ning katsetatakse relvi,
lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

3.1.

Planeeritava maa-ala kontaktvööndi ehituslikud seosed

Planeeritav ala Klooga harjutusväli paikneb Harjumaal Klooga aleviku hajaasustusalal Klooga aleviku asula vahetus läheduses. Klooga harjutusväljast põhja pool asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee ja teispool raudteed metsaga kaetud alal Klooga hajaasustus, kirdes korter- ja väikeelamutega endine sõjaväe asula Klooga alevik. Idas piirneb planeeritav ala Klooga järvega, mille idakaldal
asub Klooga mõis ja Maeru küla hajaasustus. Kagus läheb planeeringuala piir üle Klooga soo, mis
asub Maeru küla aladel. Edelas on planeeringuala piiriks Vasalemma jõgi, millest edela pool asub
Padise valla Langa küla ja Suurküla hajaasustus. Planeeringualast läänes asuvad Põllküla-Madise
maantee ja Põllküla hajaasustus.
Kontaktvööndi alal kehtivad planeeringud:
Klooga alevikus on kehtestatud Klooga aleviku detailplaneering (Arhitektibüroo Koot & Koot, töö
nr H-69-99, kehtest. 1999), millega on planeeritud uued elamukrundid Klooga aleviku lõunaossa
Klooga harjutusvälja alast ca 100 m kaugusele. Uue elamuala kõrvale (kirdesse) on planeeritud
uus tootmisala keskkonda mittehäirivatele tööstusettevõtetele ning Klooga järve lähedusse spordiväljak.
Klooga järve idakaldal on kehtestatud Klooga mõisa detailplaneering (Arhitektibüroo Koot & Koot,
töö nr H-1010-03, kehtest. 2006), millega on planeeritud Klooga mõisa ümbrus turismi- ja puhkealaks. Klooga järve äärde on planeeritud supluskohad ja paadisild ning planeeringuala lõunaossa 23 eramukrunti.
Langakülas on Männa detailplaneeringuga (kehtest, 2007) planeeritud eramukrunt suurusega
4 970 m2. Eelmisest krundist kirdes on algatatud 2010. a Liivaranna detailplaneering krundil
suurusega 5 484 m2. Padise valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist perspektiivse pere- ja
ridaelamualaga.

3.2.

Planeerimislahendus

Käesoleva planeeringuga on kavandatud kogu planeeringuala riigikaitsemaana, et jätkata ja mitmekesistada sõjalise väljaõppe läbiviimist Klooga harjutusvälja alal.
Klooga harjutusväljale on juurdepääs Põllküla-Madise maanteelt ja Klooga alevikust.
Harjutusvälja põhjaosale on kavandatud taktikaala, mille linnakuala koos teeninduskeskusega
asuvad endise hoonestatud sõjaväelinnaku alal ning liikuvtehnika õppeväljak endise tankodroomi
alal.
Planeeritavast taktikaalast lõuna poole on kavandatud laskeväljad, kaudtulerelvade sihtmärgiala,
lõhkamiskoht, patrull-laskeväli ja granaadiviskekoht nii, et nende ohualad jäävad planeeritava ala
piiridesse. Ohuala on laskerajatise osa, kuhu võivad langeda sihtmärke mittetabanud üksikud
mürsud, miinid ja granaadid või sihtmärkide alalt väljalennanud rikošeteerunud kuulid ja killud.
Olemasolevatest laskeväljadest jääb Klooga laskeväli kasutusse ka edaspidi, uus Põllküla laskeväli on kavandatud kasutusel olevast lääne poole.
Olemasolev 200 m lasketiir jääb kasutusse kuni olemasolev lasketiir rekonstrueeritakse 300 m
pikkuseks lasketiiruks või rajatakse uus 300 m pikkune lasketiir.
Klooga harjutusväljal kasutatakse nii käsitulirelvasid (kaliibri piiranguta püstolid, automaatrelvad
ja snaipripüssid) kui ka meeskonnarelvasid (kuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitjad ja miinipildu14 / 35
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jad). Samuti on võimalik teostada taktikalisi harjutusi (jalgsi ja soomukitega) maastikul, mille
käigus kasutatakse ka imitatsioonivahendeid.
Harjutusvälja ja sellel paiknevate väljaõppeehitiste nõuetekohane väljaehitamine võimaldab kvaliteetsemat ja mitmekülgsemat väljaõpet ning võimalikult mitmete erinevate väljaõppeehitiste
samaaegset kasutamist, millest tulenevalt on võimalik ühe päeva jooksul tagada suurema hulga
sõdurite väljaõpe. Harjutusvälja täielikul väljaehitamisel ja Jalaväebrigaadi üksuste ning
Scoutspataljoni kaitseväelaste arvu võimalikul suurenemisel harjutusvälja laskeharjutuste läbiviimiseks kasutatavate päevade arv mõnevõrra suureneb. Kuna tegemist on harjutusväljaga, mille peamised kasutajad on Kalevi JVP ning Scoutspataljon, siis prognoositav kasutuskoormus jaguneb ühtlaselt aastaringselt. Harjutusväljal ei ole planeeritud regulaarselt korraldada suurõppusi, kohapeal harjutab maksimaalselt kompanii suurune üksus.
Väljaõppeks kasutatavate alade paiknemise asukohavalikul arvestati, et:
-

minimaalselt kahjustataks väärtuslikke kooslusi;
ohualad jääksid harjutusvälja territooriumile;

-

võimalikult mitut erinevat ala (väljaõppeehitist) oleks võimalik kasutada samaaegselt.

3.2.1.

Ettepanek üldplaneeringu muutmiseks

Keila valla üldplaneeringu (OÜ Maaplaneeringud, töö nr 144-02(02-06/032)) Põhijoonisel on planeeritav ala olemasolev riigikaitsemaa (R7) ja perspektiivne riigikaitsemaa (R9 ja R10). Selle detailplaneeringuga on planeeritav ala kavandatudki riigikaitsemaa (R) sihtotstarbega maaüksuseks.
Väljavõte kehtestatud üldplaneeringust

Keila valla üldplaneeringu tekstilises osas on käesoleva planeeringuala põhjaosa raudteeäärne
Klooga sõjaväelinnaku maa-ala kavandatud perspektiivseks tootmismaaks (vt Keila valla üldplaneering, kd I osa II ptk 2.3).
Ettepanek muuta Keila valla üldplaneeringu (I köide) teksti II osa Territooriumi planeerimine
punkt 2. Asulate tsoneerimine, alapeatüki 2.3. Klooga alevik lõigu Üldplaneeringu ettepanekud:
neljanda punkti all olev tekst:
on: "perspektiivseks tootmismaaks on tsoneeritud raudteeäärne Klooga sõjaväelinnaku maa-ala"
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muuta: "perspektiivseks riigikaitsemaaks on tsoneeritud Klooga sõjaväelinnaku maa-ala".

3.3.

Kavandatud maakorraldus ja ehitusõigus

Planeeritaval maa-alal on kavandatud moodustada planeeritavast alast riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt.
Klooga harjutusväli (pos 1)
Kavandatava Klooga harjutusvälja kinnistu moodustab krunt pos 1 (vt Põhijoonis) kogupindalaga
981,1 ha.
Krunt Pos 1 - moodustatakse 7 kinnistust ja reformimata riigimaast.
Krundi planeeritud suurus – 981,1 ha.
Sihtotstarve – riigikaitsemaa (EE 100).
Hoonestusviis – lahtine või vahelduv.
Krundil paiknevate hoonete arv – ei piirata.
Maksimaalne ehitusalune pind – 270 000 m².
Lubatud korruselisus – maksimaalselt 3 korrust, s.h hoonetel 2 korrust
Lubatud maksimaalne kõrgus – hoonel 9 m ja linnakuala vaatetorn-kirikul 15 m.
Katuseharja suund – vaba.
Lubatud katusekalded - 0 - 45º.
Välisviimistlusmaterjalid - soovitavalt piirkonnale iseloomulikud ehitus- ja viimistlusmaterjalid
Lubatud väikseim tulepüsivusklass - on TP 3.
Haljastus - haljasalade kohad ja istutatavate taimede liigid ning kogused määratakse edaspidisel projekteerimisel. Soovitavalt kasutada piirkonnale omaseid liike.
Piire – vt teksti punkti 3.4.1. Teeninduskeskuse ala võrkaia piirde asukoht täpsustatakse teeninduskeskuse ala projektiga.
Parkimine - omal kinnistul.
Eritingimused:
1. Arvestades piirkonna radooniohtlikkust (vt KSH ptk 3.2) tuleb Klooga harjutusvälja alal
eluhoonete planeerimisel viia läbi radooniuuring ja vajaduse korral arvestada radooniohutu hoone projekteerimise normidega (vt ET-1 0110-0344 Eesti Projekteerimisnormid EPN
12.3).
2. Krunti läbib tee, millel on servituudi vajadus Urba kinnistu omaniku kasuks.
3. Kinnistul on Vasalemma jõe kalda piiranguvöönd 100 m ja kalda ehituskeelu vöönd 50
kuni 100 m, kus kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud. Jõe kaldal
metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini s.o 100 m-ni.
4. Kinnistul on Vasalemma jõe kalda veekaitsevöönd 10 m ja kallasrada 4 m, kus kehtivad
veeseadusest tulenevad piirangud.

3.4.

Klooga harjutusvälja planeeritavate alade ja ehitiste nõuded
3.4.1.

Harjutusvälja piirded

Klooga harjutusvälja välispiir
Klooga harjutusvälja välispiir tähistatakse uutel lõikudel või vajadusel täiendavalt olemasoleval
piiril valge- ja punasetriibuliste piiripostidega, mis paigaldatakse vahedega maksimaalselt 75 m
v.a elamualade ja harjutusvälja vaheline piir, mis tähistatakse tihedamalt s.o 10 m vahedega. Piki maismaad kulgev välispiir vajab kuni 4 m laiust piirisihti, milleks vajadusel viiakse läbi raadamine. Iga 150 m tagant (või kolmandale postile) peab olema paigaldatud posti külge kiri: “Harjutusvälja ala edasiminek omal vastutusel”. Veekogude kallastel tähistatakse piir piiripostidega või
värvitakse piiriäärsed puud valge-punasetriibulisteks. Vastavalt kaitseministri määrusele nr 10
Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord (03.02.2009) paigaldatakse välispiiride igale küljele tähised nii, et need on territooriumile lähenedes selgelt eristatavad.
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Klooga aleviku poolsele harjutusvälja välispiirile rajada kuni 2,5 m kõrgune piire takistamaks aleviku laste kogemata sattumist harjutusvälja alale.
Klooga harjutusväljale suunduvatel teedel peavad olema paigaldatud statsionaarsed tõkkepuud,
signaalmastid ja olenevalt läbiviidavast tegevusest kasutatakse lisaks tõkestajaid. Ohtliku tegevuse ajaks heisatakse signaalmasti punane signaalvahend (valgel ajal lipp ja pimedal ajal latern).
Täpsed nõuded on kehtestatud Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjades.
Harjutusväljal toimuvatest tegevustest teavitamiseks on infotahvlid harjutusvälja olulisematel sisenemiskohtadel.
Laskeväljade, ohtlike alade, harjutuste toimumise kohtade piirid
Laskeväljade, kaudtulerelvade sihtmärgiala, lõhkamiskoha ja granaadiviskekoha nurgad tähistatakse ümbritsevast keskkonnast selgelt eristatavate ning kasutuseeskirjale vastavalt paigaldatud
nurgapostidega.
Ohtlikud alad tähistatakse ümbritsevast keskkonnast selgelt eristatavate piiripostidega ning paigaldatakse tähis vastavalt kehtivale kaitseministri määrusele Kaitseväe julgeolekuala tähistamise
kord. Projekteerimisel kaaluda piiripostide ja tähistuse tihendamise vajadust.
Teeninduskeskuse ala piir
Teeninduskeskuse ala piirile rajada võrkaed ja tähistada vastavalt kehtivale kaitseministri määrusele Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord. Teeninduskeskuse võrkaia asukoht täpsustatakse
teeninduskeskuse projektiga.

3.4.2.

Vaatetornid

Klooga harjutusvälja alale on kavandatud 3 vaatetorni: üks teeninduskeskuse alale, üks linnavõitluskeskuse alale (näiteks kirikuna) ja üks Põllküla laskevälja juurde. Vajadusel rajatakse vaatetorn ka kaudtulerelvade sihtmärgiala ja Klooga laskevälja vahetusse lähedusse. Vaatetornide
asukohad ja kõrgused täpsustatakse vastava ala projektiga.

3.4.3.

Välimajutusala ja kuivkäimlad

Arvestades harjutusväljal läbiviidavat väljaõpet ja sellest tulenevaid ohualasid, võib välimajutusalaks kasutada enamust planeeritava harjutusvälja territooriumist, juhindudes reeglist, et majutusala jääks aktiivsete ohualade piiridest ja muudest tegevusaladest väljapoole. Arvestada tuleb
ka loodusväärtuslikke tingimusi.
Statsionaarsed kuivkäimlad on kavandatud laskeväljade ja lasketiiru lähedusse. Kuivkäimlate
asukohad täpsustatakse laskeväljade ja lasketiiru projektiga.

3.4.4.

Taktikaala

Ala võimaldab viia läbi taktikalisi harjutusi koos liikuvtehnikaga (soomukid, maasturid, veokid
jne). Alal kasutatakse imitatsioonivahendeid.
Taktikaala on kavandatud planeeringuala põhjaossa, Nõukogude armee sõjaväelinnaku ja
tankodroomi alale. Taktikaala koosneb linnakualast ja liikuvtehnika õppeväljakust, mida saab kasutada ka tsiviilisikute poolt maastikusõidu õpperajana.

1) Linnaku ala
Ala võimaldab rühmasuuruse üksuse taktikalise väljaõppe läbiviimist hoonestatud alal koos liikuvtehnikaga (soomukid, maasturid, veokid jne) ja imitatsioonivahendite kasutamisega. Ala on võimalik kasutada väljaspool kaitseväge olevatel huvigruppidel ka Paintballilahingu alana.
Linnaku ala on kavandatud taktikaala idaossa üksikute puude gruppide ja lammutatud hoonete
asemetega endise Nõukogude armee sõjaväelinnaku alale.
Linnakualale on kavandatud:
a) teeninduskeskuse ala,
b) linnavõitluskeskuse ala.
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a) Teeninduskeskuse ala
Harjutusvälja teeninduskeskuse ala on piirdeaia, alalise mehitatud valve ja tehnilise valvesüsteemiga teeninduskeskuse ehitistega territoorium Linnakuala idaosas.
Teeninduskeskuse alale on kavandatud:
 teeninduskeskus,
 lasketiir,
 ABK varustuse kontrollimise koht,
 degaseerimisplats,
 sidemast.
Teeninduskeskuse alale ehitiste rajamiseks esitatavad nõuded:

Koostada teeninduskeskuse projekt, millega täpsustatakse hoonete, teede, võrkpiirde,
parklate ja haljasalade asukohad.



Teeninduskeskuse ala varustada elektri, vee ja kanalisatsiooniga.
Teeninduskeskuse hooned projekteerida 1 kuni 2 korruselised ja kõrgusega maapinnast
maksimaalselt 15 m.

Vaatetorn.

Jäätmete kogumine näha ette teeninduskeskuse territooriumil.
Teeninduskeskus
Teeninduskeskusesse on kavandatud:













Haldus- ja valvehoone vajalike kabinettidega 5-le teenistujale ning õppeklassiga
teooriatundide läbiviimiseks;
Varustuse hooldamise ja hoidmise kuur umbes 400 m²;
Laskemoona hoiustamine;
Barakktüüpi majutus ühekorruselistes hoonetes kahele kompaniile (2X160 in). Barakis 40
sõdurit (4,5m²/sõduri kohta). Barakk varustada elektri ja küttega;
Sanitaarplokk kus põhiosa on dušširuumid ja tualetid jaole (kuni 40 inimest . Väliköögi
poolses osas on eraldi sissekäiguga katelokkide ja katelde pesemise võimalused.
Varjualusega väliköök a`200 m²;
Töökoda;
Vaatetorn;
Puukuur umbes 120 m²;
Garaaž 4-le autole umbes 135 m²;
Asfalteeritud parkimisplats: a) vähemalt 250-le väikeautole (kuni 5 t) ja b) 30-le bussile
või veokile;
Helikopteri maandumisplats.

Lasketiir
Lasketiir on koht käsitulirelvadest õppelaskmiste läbiviimiseks. Laskmine toimub paigalt ja selleks
ettevalmistatud tulepositsioonidelt ning sihtmärgid paigutatakse selleks ettenähtud kohtadesse.
Teeninduskeskuse ala edela nurka on kavandatud 300 m pikkune välilasketiir. Lasketiiru rajamiseks on 2 võimalust: a) olemasoleva 200 m lasketiiru rekonstrueerimine 300 m pikkuseks välilasketiiruks; b) uue põhja-lõunasuunalise 300 m pikkuse välilasketiiru rajamine. Uue lasketiiru
ohuala ulatub taktikaalast lõunapoole Klooga laskevälja keskele. Lasketiiru rajamiseks tuleb
koostada ehitusprojekt.
Uue 300m lasketiiru rajamisel tuleb olemasolev 200m lasketiir likvideerida peale uue lasketiiru
valmimist. Uue lasketiiru kaitsevallide rajamisel saab kasutada olemasoleva lasketiiru kaitsevallide materjali.
Lasketiiru ehitusprojekti koostamiseks esitatavad nõuded:

Lasketiir peab olema 12/24 laskekohaga ja pikkusega 300 m.

Lasketiir peab olema sõltuvalt valikust kas poolkinnine s.t ilma ohualata või avatud, vähendatud ohualaga ehk piiratud vallidega.

Laskmine toimub paigalt selleks ettevalmistatud tulepositsioonidelt.
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Sihtmärkide alale näha ette punker, kus saab laskmiste ajal sihtmärke vahetada ja tulemusi kontrollida lasketegevust peatamata.



Projekteerimisel lähtuda kaitseväe juhataja 01.06.2007 käskkirjaga nr 153 kinnitatud
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilistest
nõuetest või Kaitseministeeriumi tellimusel koostatud vastavast lasketiiru tüüpprojektist.

Lasketiiru rajamisele ja kasutamisele kohaldatakse kaitseministri 28.12.2010 määrusega
nr 26 kehtestatud Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord.
TBK varustuse kontrollimise koht
Koht võimaldab kontrollida gaasimaske kloorpikriiniga.
TBK varustuse kontrollimise koha rajamiseks esitatavad nõuded:

Hoone peab asuma alaliselt kasutatavatest hoonetest vähemalt 100 m kaugusel.



Hoone peab olema on kivist või puidust ligikaudsete mõõtmetega 6 m x 6 m.
Hoone peab olema hästi tuulutatav.

Degaseerimisplats
Degaseerimisplats võimaldab lahingutehnika ja isikkoosseisu degaseerimisalase väljaõppe läbiviimist. Degaseerimisalases väljaõppes kasutatakse inertseid keskkonnaohtu mittekujutavaid aineid.
Degaseerimisplatsi rajamiseks esitatavad nõuded:

Plats peab olema kõvakattega (asfalt või betoon) ja piiratud ringkraaviga (pesuvee ära
juhtimiseks).

Platsil peab olema elektri- ja veevarustus ning kanalisatsioon.

Platsilt kogutud vesi tuleb puhastada enne kanalisatsiooni juhtimist lokaalses liivaõlipüüduris, sest lahingutehnika degaseerimisel võib tehnikalt eralduda õlijääke.


Platsi on võimalik kasutada ka transpordi pesemise platsina.

100 m kõrgune sidemast
Harjutusväljale on kavandatud 100 m kõrgune sidemast taktikaala kirdenurka.

b) Linnavõitluskeskuse ala:
Ala võimaldab rühmasuuruse üksuse taktikalise väljaõppe läbiviimist erinevate asumitüüpide ja
kõrgusega hoonestatud alal koos liikuvtehnikaga ja imitatsioonivahendite kasutamisega.
Linnavõitluskeskuse alale on kavandatud:
 hoonete, tänavate ja haljasaladega linnavõitluskeskus,
 harjutusseinad,
 välimajutusala (laagriplats harjutusvälja kasutajatele telkimisvõimaluse pakkumiseks).
Alale jää rekonstrueerimist vajav garaaž. Hoonete, teede, parklate ja haljasalade asukohad täpsustatakse koostatava ehitusprojektiga.
Linnavõitluskeskuse alale ehitusprojekti koostamiseks esitatavad nõuded:

Linnavõitluskeskuses peavad olema hooned, teed, väljak, parklad, park ja tiik.




Hooned peavad imiteerima erinevaid asumitüüpe (aedlinn, kõrghoonestus, vanalinn jne),
millest osa lahendada harjutusseinte baasil.
Hooned projekteerida 1 kuni 2 korruselised, vajadusel keldrikorrusega ja kõrgusega maksimaalselt 15 m maapinnast.
Hooned peavad võimaldama majutamist linnalahingu välisel ajal.

2) Liikuvtehnika õppeväljak
Liikuvtehnika õppeväljak võimaldab õppida ja harjutada soomukitega ja muu tehnikaga sõitmist
erinevatel maastikuelementidel.
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Liikuvtehnika õppeväljak on kavandatud taktikaala lääneosale, endise tankodroomi alale, kus on
3 renoveerimist vajavat kõrgendikku. Liikuvtehnika õppeväljak koosneb erineva pinnakattega ja
reljeefiga teedevõrgust viie kõrgendiku, tõkkekraavi ja veetõkkega.
Õpperada paikneb umbes 60 ha suurusel alal.
Liikuvtehnika õppeväljaku rajamiseks esitatavad nõuded:

Kavandada rada, mis võimaldaks harjutada kolonni sõitu kuni 14 sõidukiga korraga.









Olemasolevad liikuvtehnika õpperajad rekonstrueerida.
Kavandada alale erineva pinnakattega (asfalt, kruus, liiv, muld) ja reljeefiga teedevõrgustik.
Kavandada tõusud, langused, erinevad kallakud, täpsussõidualad, sõit raudteel ning estakaadi ületamine jne.
Sõidurajal asetsevate kohustuslike elementide vaheline rada on kõvakattega tee (kruusakattega).
Olemasolevad kõrgendikud (mäed) renoveerida soomukitega ja muu tehnikaga sõitmist
võimaldavaks.
Kavandada alale tõkkekraav ja veetõkked.
Alal peab olema võimalik harjutada praktilist vintsi kasutamist ja mittekorras sõiduki evakueerimist.
Kavandada õppeväljaku alale harjutusvälja peatee äärde parkimisala soomukitele.

3.4.5.

Laskeväljad

Laskeväli (laskmiste toimumise ala) on ohutustehnika nõuetele vastav laskepaiga osa laskeharjutuste läbiviimiseks seotuna taktikalise manöövriga. Laskeväli võimaldab viia läbi käsitulirelvadega
õppelaskmisi ja lahinglaskmisi. Ohuala on laskerajatise osa, kuhu võivad langeda sihtmärke mittetabanud üksikud mürsud, miinid ja granaadid või sihtmärkide alalt väljalennanud
rikošeteerunud kuulid ja killud.
Klooga harjutusväljal on laskeväljad kavandatud taktikaalast lõunapoole nii, et laskeväljade ohualad jäävad Klooga harjutusvälja piiridesse.
Klooga harjutusväljale on kavandatud 3 laskevälja:
1) Klooga laskeväli,
2) Põllküla laskeväli,
3) Patrull-laskeväli.
Laskeväljade rajamiseks esitatavad üldised nõuded:











Tähistada laskevälja neli nurka.
Kavandada laskeväljale laskekohtade ala, kus paiknevad ettevalmistatud laskurite ja
meeskonnarelvade tulepositsioonid.
Kavandada laskeväljale sihtmärkide ala, kuhu paigutatakse laskeharjutuste ajal relvade
sihtmärgid.
Laskeväljadele tuleb paigaldada statsionaarsed hoiatussildid.
Kavandamisel lähtuda kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilistest nõuetest (nr 153
01.06.2007).
Laskeväljade ja sihtmärgiala märgistamisel ja hooldusel lähtuda Kaitseministri määrusest
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise
kord (nr 26, 28.12.2010).
Laskeväljade kaitsevallide mõõdud (kõrgus, laius ja pikkus) ning rajamiseks kasutatavad
materjalid täpsustatakse vastava laskevälja projektiga.
Laskevälja lähedusse rajada tuletõrje veevõtukoht, mille asukoht täpsustada või kavandada laskevälja projektiga. Laskeväljade sihtmärgiala serva rajada tuletõkkeriba.
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1) Klooga laskeväli
Klooga laskeväljana on kavandatud võtta kasutusele olemasolev Klooga laskeväli, mis asub taktikaalast kagus. Laskevälja suurus on 300 m x 600 m (ca 18 ha). Laskmine toimub paigalt ja liikumiselt selleks ettevalmistatud tulepositsioonide alalt. Sihtmärgid (seisvad) paigutatakse laskevälja sihtmärkide alale.
Laskeväljal lastakse täiskaliibrilistest sõjaväerelvadest (kaliibriga kuni 7,62 mm), tankitõrjegranaadiheitja alakaliibrist ja soomuki pardarelvast (kaliibriga 12,7 mm õppelaskemoonaga). Lahinglaskmiste ajal võib kasutada kombineeritult kõiki kaitseväes kasutada olevaid relvi, mille ohuala
jääb harjutusvälja piiridesse.
Klooga laskevälja rekonstrueerimiseks esitatavad nõuded:

Laskevälja laskmise põhisuund on põhjast kagusse.



Väljaõppeks vajalik nähtavus on kuni 600 m.
Laskeväljale jäävad suuremad künkad tasandada.




Alale jääv pinnastee renoveerida.
Nõuetekohase nähtavuse tagamiseks viia alal läbi raadamine.



Laskevälja Klooga aleviku poolsetele servadele rajada kuni 3 m kõrgune vall (kaitsemüravall).

2) Põllküla laskeväli
Põllküla laskeväli on kavandatud uuele asukohale taktikaalast lõuna poole ja kasutusel olevast
Põllküla laskeväljast lääne poole. Laskevälja suurus on 300 m x 497 kuni 600 m. Laskmine toimub paigalt ja liikumiselt selleks ettevalmistatud tulepositsioonide alalt. Sihtmärgid (seisvad ja
liikuvad) paigutatakse laskevälja sihtmärkide alale.
Laskeväljal lastakse täiskaliibrilistest sõjaväerelvadest, ala- ja täiskaliibrilistest tankitõrjegranaadiheitjatest ning soomuki pardarelvast (kaliibriga 12,7 mm õppelaskemoonaga).
Laskevälja kirdeserva on planeeritud tankitõrjegranaadiheitja laskekoht, mille kirde ja kagu servadesse on kavandatud kaitsevallid.
Lahinglaskmiste ajal võib kasutada kombineeritult kõiki kaitseväes kasutada olevaid relvi, mille
ohuala jääb harjutusvälja piiridesse
Põllküla laskevälja rajamiseks esitatavad nõuded:

Laskevälja laskmise põhisuund on loodest kagusse.


Väljaõppeks on vajalik nähtavus on kuni 600 m.




Nõuetekohase nähtavuse tagamiseks viia alal läbi raadamine.
Laskeväljale näha ette tankitõrjegranaadiheitja laskekoht ja müravallid, mille mõõdud
täpsustatakse laskevälja projekti koostamisel.

3) Patrull-laskeväli
Patrull-laskeväli on kavandatud taktikaalast lõuna poole Klooga ja Põllküla laskeväljade vahelisele
alale jäävale kasutusel olevale Põllküla laskeväljale. Laskevälja suurus on 25 m x 100 m. Laskmine toimub liikumisel (patrull-laskmine jalgsi). Sihtmärgid paigutatakse laskevälja sihtmärkide alale.
Laskeväljal kasutatakse täiskaliibrilisi sõjaväerelvi (kaliibriga kuni 7,62 mm).
Patrull-laskevälja rajamiseks esitatavad nõuded:

Laskevälja laskmise põhisuund on loodest kagusse.




Väljaõppeks vajalik nähtavus on kuni 50 m.
Nõuetekohase nähtavuse tagamiseks viia vajadusel läbi raadamine.
Vajadusel täiendada uushaljastusega, milleks kasutada piirkonnale omaseid liike.

3.4.6.

Lõhkamiskoht

Uuest Põllküla laskeväljast kagusse on kavandatud lõhkamiskoht, kus teostatakse lõhkamist ja
demineerimist.
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Lõhkamiskohale on vaja juurdepääsuks rajada Patrull-laskevälja juurest põhja-lõuna suunaline
tugevapõhjaline tee, mis võimaldab lõhatavate konstruktsioonelementide ja demineeritavate lõhkekehade kohalevedu. Juurdepääsutee äärde lõhkamiskohast u 200 m kaugusele tuleb rajada
varjend, et vähendada isikkoosseisu ohutusse kaugusse liikumise aega lõhke- ja/või demineerimistööde ajal.
Lõhkamiskohaks on kavandatud 50 m x 50 m suurusega lage ala, mis on ümbritsetud kildude
püüdmiseks, õhulööklaine ja müra mõju vähendamiseks pinnasest vallidega. Lõhkamiskoha ohuala on kuni 500 m ala ümber lõhkamiskoha. Vajadusel rajatakse demineerimise läbiviimiseks
punker, mis vähendab müra ja mille kasutamisel ei teki ohuala.
Lõhkekoha rajamiseks esitatavad nõuded:

Ala peab võimaldama erinevatest materjalidest (puit, metall, raudbetoon jms) konstruktsioonielementide lõhkamis- ning demineerimistöid (lõhkemata lõhkekehade hävitamiseks).

Alale rajada juurdepääsuks tugevapõhjaline tee.



Ala ümbritseda neljast küljest pinnasest vallidega jättes vabaks kagunurga võimaldamaks
juurdepääsu alale.
Tähistada lõhkamiskoha neli nurka.




Alal viia läbi raadamine.
Lõhkamiskohast u 200 m kaugusele rajada varjend.

3.4.7.

Kaudtulerelvade sihtmärgiala

Kaudtulerelvade (miinipildujad) sihtmärgiala rajatakse ja valmistatakse ette sihtmärkide paigutamiseks kaudtulerelvadele, lahinglaskmiste puhul ka otselaskerelvadele.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala on kavandatud Põllküla laskeväljast lõunasse. Juurdepääsuks on
planeeritav patrull-laskevälja juurde rajatav põhja-lõuna suunaline tee. Sihtmärgialast põhjapoole juurdepääsutee lähedusse on planeeritud tuletõrje veevõtmiskoht või veemahuti.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala on nihutatud esialgselt kavandatud kohast lääne poole, kus enamus
alast on rabanõmme alal (esialgne ala oli rabas) ja lõhkemata lõhkekehi on kergem leida ning
alast jääb välja III kat. kaitstavate loomade leiukoht.
Sihtmärgiala on kavandatud suurusega on 500 m x 500 m ja peab olema 85-95% ulatuses lage
ala.
Sihtmärgiala rajamiseks esitatavad nõuded:

Tähistada sihtmärgiala neli nurka.

Sihtmärgialale näha ette vähemalt 2-3 erineva sihtmärgi paigutamine.

Tulepositsiooni ja sihtmärkide vaheline kaugus peab olema vähemalt 3% laskekaugusest,
kuid soovitavalt mitte alla 400 m. Sihtmärgid peavad olema tulejuhtimispunktist nähtavad.

Sihtmärgialale rajada serva tuletõkkeriba.










Sihtmärgi alal peab pinnas võimaldama hõlpsasti tuvastada lõhkemata jäänud lõhkekehad ja peab võimaldama kahjutustada lõhkekeha ilma pinnasekihti asendamata või liigutamata.
Alal viia läbi raadamine.
Sihtmärgialal peavad olema teed, mille kaudu on võimalik paigutada alale sihtsihtmärke
ja on võimalik alalt otsida lõhkemata lõhkekehi ning neid likvideerida. Teed peavad võimaldama ka tule levimise tõkestamist.
Ala lähedusse rajada tuletõrje veevõtukoht.
Kavandamisel lähtuda kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilistest nõuetest (nr 153
01.06.2007).
Sihtmärgiala märgistamisel ja hooldusel lähtuda Kaitseministri määrusest Kaitseväe ja
Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord (nr 26,
28.12.2010).
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Kaudtulerelvade (miinipildujad) tulepositsioonid
Kaudtulerelvade (miinipildujad) sihtmärgialale toimub laskmine üheaegselt kuni kolmest 81 mm
miinipildujast ja kuni kolmelt tulepositsioonide alalt.
Käesolevas planeeringus ei ole määratud kaudtulerelvade tulepositsioonile alasid, sest need valitakse harjutusvälja alal õppuste käigus.
Kaudtulerelvade tulepositsioonile esitatavad nõuded:

Tulepositsioonide ala peab olema 100 m x 100 m suurune kuiv lagendik ja peab võimaldama ligipääsu transpordivahenditega.

Ühele alale paigutatakse maksimaalselt 3 miinipildujat, mis paiknevad üksteisest 20 m
kaugusel.

Takistusi ei tohi olla laskesektoris laskeasendis oleva miinipilduja torust 45 -st ülespoole
ja sihikuliinil relvatorust 30-60 m kaugusel.

Ala ei vaja ilmtingimata ettevalmistamist, kuid sobiva lageda ala puudumisel tuleb läbi
viia raadamine.

3.4.8.

Käsigranaadi viskekoht

Uuest Põllküla laskeväljast edelasse on kavandatud käsigranaadi viskamise koht, kus on võimalik
visata kaitse- ja ründekäsigranaate.
Käsigranaadi viskekohaks on kavandatud 50 m x 50 m suurusega lage ala, mida ümbritseb kuni
300 m laiune ohuala. Juurdepääsuks rajada kavandatud põhiteelt loode-kagu suunaline tee.
Käsigranaadi viskekoha rajamiseks esitatavad nõuded:

Tähistada käsigranaadi viskekoha neli nurka.

Alale rajada viske- ja ootekoht.

Vajadusel viia alal läbi raadamine.

Kavandamisel lähtuda kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilistest nõuetest (nr 153
01.06.2007).

Käsigranaadi viskekoha märgistamisel ja hooldusel lähtuda Kaitseministri määrusest Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord
(nr 26, 28.12.2010).

3.5.

Teedevõrk ja liikluskorraldus

Juurdepääs Klooga harjutusvälja alale on Põllküla-Madise maanteelt ja Klooga aleviku Aedlinna
teelt. Põhiline juurdepääs Klooga harjutusväljale on Põllküla-Madise maanteelt, kust saabuvad ka
Paldiskist üksused.
Klooga harjutusväljale on kavandatud Põllküla-Madise maanteelt uus mahasõit olemasolevast
mahasõidust Tallinn-Paldiski maantee poolt. Kavandatud tee läbib planeeritava ala põhjaosa väljapoolt lasketiiru ja –väljade ohuala jätkudes olemasoleval asfaltkattega teel, mis lõpeb Klooga
aleviku Aedlinnatee ja Raudtee ristmikul. Klooga aleviku poolt ei ole lubatud rasketehnika juurdepääs.
Klooga harjutusvälja territooriumil on kõigile laskeväljadele, viske- ning laskekohtadele kavandatud juurdepääsud kasutades maksimaalselt olemasolevaid pinnasteid. Teede asukohad täpsustatakse alade projektidega. Kõik potentsiaalselt tuleohtlikud alad peavad olema ligipääsetavad
päästeteenistuse tuletõrjetehnikale.
Põllküla laskeväljale jääva lõhkamiskoha juurde on kavandatud tugevapõhjaline tee lõhatavate
konstruktsioonelementide ja demineeritavate lõhkekehade kohaleveo võimaldamiseks.
Harjutusvälja teede laiused ja katted täpsustatakse vastava tee projektiga. Teede projektiga tuleb kavandada kuivenduskraavide ja truupide rajamine üleliigse pinnavee äravooluks, määrates
kraavide ja truupide arvu, asukohad ja mõõdud.
Linnakuala siseste teede asukohad ja laiused lahendada linnakuala ehitusprojektiga.
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Uue ühendustee rajamiseks esitatavad nõuded:
1. Riigimaantee äärde näha ette maantee klassile vastav külgnähtavusala 12 m sõidutee
äärest.
2. Riigimaantee ja ühendustee ristmikul näha ette vähimad nähtavuskolmnurgad 10 m x
190 m.
3. Ühendustee pikikalle riigimaantee ristmikust peab olema 24 m ulatuses võrdne lõikuva
tee pikikaldega.
4. Ühendustee laius lõikumisel riigimaanteega peab olema vähemalt 6 m.
5. Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav projekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga.
Tee sulgemist nõudvate õppuste ajal on kaitsevägi valmis erandkorras tagama Klooga aleviku ja
Põllküla-Madise maantee vahelisel teel liikumise võimaluse kohalikele elanikele, kellel on selleks
põhjendatud vajadus.

3.6.

Keskkond, haljastus ja heakord

Vastavalt Keila valla üldplaneeringule jääb planeeritava ala kesk- ja lõunaosale rohevõrgustiku
tuumala (T8). Olemasolevad ja kavandatud laskeväljad ning kavandatud kaudtulerelvade sihtmärgiala asuvad tuumala põhjaservas. Kaudtulerelvade sihtmärgialal kavandatakse raadamistöid,
mis ei kahjusta oluliselt rohevõrgustikku, sest jääb ala põhjaservale. Valdav osa planeeringualale
jäävast tuumalast jääb ohualadel asuvaks loodusalaks, mille kasutusintensiivsus ning inimmõjud
on väikesed.
Kaitseministeeriumi tellimusel teostati 2006. aasta suvel Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt
Klooga harjutusvälja seisundi ja loodusväärtuste inventuur. Klooga harjutusvälja inventeerimisel
keskenduti nõmme- ja sookooslustele kui enim huvipakkuvaile ning põgusalt inventeeriti harjutusvälja servaaladel asuvaid metsakooslusi, kus kõrge looduskaitseväärtusega puistuid ei leitud.
Loodusväärtuste inventuur sisaldab ülevaadet harjutusväljal noteeritud soontaimedest, linnuliikidest ja Natura-väärtusega elupaikadest.
Looduskaitselisest seisukohast jaotatakse inventuuris harjutusvälja territoorium kolmeks tsooniks:
1) võimalikult inimpuutumatult säilitatav ala;
2) kohase inimmõjuga säilitatav ala (lubatud kontrollitud põletamine, raie, tallamine, sõitmine väljaspool teid soomukitega);
3) looduskaitseliste piiranguteta ala.
Harjutusvälja objektide asukohtade kavandamisel on arvestatud loodusväärtuste inventuuri tulemuste ja ettepanekutega. Kaitstavate loomade ja enamus kaitstavate taimede leiukohtadest on
laskealade või -väljade ohualades.
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu KSH aruandes ptk 6.2.1 (vt Lisa 3) on negatiivsete mõjude leevendamiseks meetmed kaitsealuste lindude, pinnavee, geoloogia ja hüdrogeoloogia, Natura
varialade ning müra (kohalikud elanikud, elukeskkond ja piirkonna areng) osas. Seiremeetmed
on esitatud kaitsealuste liikide, elupaikade ning mürahäiringute jälgimise kohta.
Hindamaks harjutusvälja väljaõppeehitiste rajamise ja kasutamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid planeeritakse aladel teostada mitmeid keskkonnaseireid (põhja- ja pinnavee, linnu-, looma-,
metsa-, taimestiku ning müraseire). Ettepanekud seirete korraldamiseks on Klooga harjutusvälja
detailplaneeringu KSH aruandes ptk 6.2. ja planeeringu tekstilise osa ptk 4. Seirete parema planeerimise eesmärgil on koostamisel harjutusväljade seirekavad. Seireandmed edastada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile hiljemalt vastava aasta 31. detsembriks.
Harjutusvälja heakorra tagamiseks korraldatakse regulaarselt koristuspäevi.
Kloogaoja pais
Kloogaojal on pais ehk tamm suhteliselt oja suudme lähedal ning koosneb maakividest tehtud
veetõkkest ja allavoolu ehitatud kahest püstpalkide reast (vt Lisa 6 Kloogaoja ülevaatus
14.oktoober 2011.a).
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Klooga järve keskkonna säilimiseks on vaja täiendavalt koostöös Keskkonnaametiga selgitada
välja Kloogaoja paisu rekonstrueerimise vajadus ja ulatus. Selgitamaks millises mahus on vaja
paisu rekonstrueerida tuleks mõõta ja uurida veetasemeid kõrg- ja madalveetasemete ajal Klooga järves ning Kloogaojas nii enne, kui pärast paisu. Veetasemeid silmas pidades vajab väljaselgitamist ka asjaolu, kas Klooga järve veetaset on vaja taimestiku ja loomastiku tarbeks reguleerida ning kuivõrd see muudaks veealaga piirneva maaomandi maa-ala ja vee-ala.

3.6.1.

Haljastus

Planeeritav ala põhja ja lääne osa on kaetud metsaga. Endise (Nõukogude aegse) sõjaväelinnakualal on kõrghaljastusena isekasvanud puid. Planeeringuala keskosa on suures osas vähese
metsaga lage Klooga raba ja lõunas Klooga soo.
Käesoleva planeeringuga on kavandatud:



Säilitada olemasolevat kõrghaljastust maksimaalses võimalikus mahus;
Rajada Klooga harjutusvälja põhjaosa lääne-, põhja- ja idavälispiiri äärde (vt Põhijoonis)
100 m laiune kaitsehaljastus olemasoleva haljastuse täiend- ja uusistutusega. Haljastus
rajada okas- ja lehtpuude ning põõsasrinnetena, et tagada tiheda haljasriba olemasolu
erinevatel kõrgustel maapinnast. Istutamiseks kasutada piirkonnas olemasolevate puude
liigilist koosseisu.

Elamute ja laskeväljade vahel arvestada metsa majandamisel, et säiliks tihedam mets.
Lubatud on hooldusraie, lageraie ei ole lubatud.

Haljasalade rajamine linnaku alale. Haljasalade kohad ja istutatavate taimede liigid ning
kogused määratakse linnakuala projektiga. Soovitavalt kasutada piirkonnale omaseid liike. Puu ja põõsaliikide dekoratiivseid sorte võib kasutada vaid hoonete vahetus läheduses. Mitte valida dekoratiivseid liike ja sorte, mis võivad iseseisvalt looduses levima hakata.

Laskeväljadele jäävate suuremad küngaste tasandamine väljaõppeks vajaliku nähtavuse
tagamiseks;

Raadamist Põllküla laskeväljal ja käsigranaadi viskekohal väljaõppeks vajalike tingimuste
tagamiseks.

Raadamist ja turbapinnase koorimist kaudtulerelvade sihtmärgialal, ohutusnõuete täitmise tagamiseks.
Klooga aleviku detailplaneeringuga planeeritud elamuala ja Klooga harjutusvälja vahele jäävale
alale on soovitav rajada kõrghaljastus kaitsehaljastuse põhimõtteid järgides.

3.6.2.

Müra

Kaitseministeeriumi tellimusel koostas 2008. a Akukon OY Eesti Filiaal Klooga harjutusvälja alale
mürauuringu. Selle planeeringu koostamise keskkonnamõjude strateegilise hindamisega (vt Lisa
3) viidi läbi:

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu KSH avaliku arvamuse uuring, Ramboll 2010,



Tervisekaitseline hinnang Klooga harjutusvälja mürast tuleneva mõju kohta ümbruskonna
elanike tervisele, FIE Rein Rannamäe, 2010;
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu mürauuring, Ramboll Eesti AS, 2010;



Klooga harjutusvälja vibratsiooni uuring, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut 2010.

Põhinedes nendele analüüsidele on detailplaneeringuga müra vähendamiseks kavandatud:





100 m laiune kaitsehaljastuse rajamine planeeringuala põhjaosa välispiirile;
kaitsevallid, mis toimivad ka müravallina on kavandatud lõhkamiskoha ja lasketiiru serva
ning Põllküla laskeväljale planeeritud tankitõrje granaadiheitja laskevälja servadele;
kuni 3 m kõrgused kaitsevallid Klooga laskevälja Klooga alevikupoolsetesse servadesse;
lõhkamistel lõhkeaine maksimaalse koguse vähendamine seni lubatud 5 kg-lt 3 kg-le.
Punkri olemasolu korral on erandina lubatud suurema koguse lõhkamine punkris.
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Harjutusvälja ümbruskonna elanike häiriva müra vähendamiseks on võimalikud laskealade kasutamise kellaaja ning kalendriga seotud korralduslikud meetmed:






olulist müra tekitavate tegevuste vältimine puhkepäevadel (laupäev, pühapäev) ja riiklikel pühadel;
olulist müra tekitavate tegevuste vältimine öisel ajal (peale kella 23.00);
suuremat müra tekitavate tegevuste (kaudtulerelvadest, tankitõrjegranaadiheitjast täiskaliibriga tulistamise ja lõhketööde tegemine) piiramine õhtusel ajal (19.00-23.00);
üksikute tugeva müraga laskudest ja lõhkamistest teavitamiseks eelhoiatussüsteemi (nt
hoiatussignaali kasutamine) väljatöötamine;
kohaliku omavalitsuse, ümbruskonna asutuste ja kohalike elanike teavitamise korra parandamine, eelkõige intensiivset müra tekitavate tegevuste toimumisest.

Harjutusväljal asuvate kaitstavate lindude (teder, sookurg) pesitsusaladel ei asu ega ole kavandatud ühtegi laskeala ega -välja. Kaitstavate lindude eduka pesitsemise võimaldamiseks ja asustatud elupaikade edaspidiseks säilimiseks on KSH-s toodud võimalikud kalendriga seotud meetmed:

vältida kaudtulerelvade sihtmärgiala kasutamist 1. aprillist 30. juunini,

rakendada vajadusel ajalisi piiranguid liikide elupaikadele lähimate harjutusalade kasutamisele 1. aprillist 30. juunini.
Hetkel olemasoleva info põhjal (sh KSHs müra modelleerimisel väljapakutud erinevad variandid)
ei saa teha lõplikke otsuseid müravallide rajamise vajalikkuse, asukoha ja mõõtmete kohta. Harjutusväli rajatakse etappide kaupa ja müravallide vajaduse selgumisel kavandatakse ning rajatakse vallid edasisel arendamisel konkreetsete andmete alusel.
Vastavalt KSH-le tuleb müra mõõtmisteks välja töötada seiresüsteem harjutusvälja valmimisel.
Müra mõõtmisi tuleb teostada igal aastal.

3.6.3.

Jäätmekäitlus

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda Jäätmeseadusest ja Keila valla jäätmehoolduseeskirjast. Vastavalt Jäätmeseadusele tuleb jäätmete kogumisel ja hoidmisel jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettenähtud kohtadesse.
Harjutusvälja kasutamise käigus tekkinud jäätmete (nii olme- kui spetsiifiliste militaarjäätmete
nagu padrunikestad, katkised sihtmärgid jms) nõuetele vastav käitlemine toimub Teeninduskeskuse territooriumil.
Ehitamisel tekkivate jäätmete käitlemiseks peab omama jäätmeluba või tuleb sõlmida prügiveo
leping vastavat litsentsi omava firmaga.
Jäätmete käitlemise tingimused harjutusaladel:

Peale igat harjutust tuleb kokku koguda laskemoonajäätmed liigiti: padrunikestad, segametall ning mittemetallist jäätmed, mis ladustada eraldi konteineritesse.

Laskmiste järgselt kogutakse nii papp-, kui pabersihtmärgid prügikonteineritesse vastavalt prügi liigile.
Kasutatud õlide, määrdeainete jääkide tekkimisel on jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta
ega kõrvalda, kohustatud selle üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
isikule (Keskkonnaministri 21.04.2004. a määrus nr 23 Vanaõli käitlusnõuded).
Õlireostuse ilmnemisel, tuleb see koheselt likvideerida ja ohtlikud jäätmed lasta käidelda.
Eraisikute poolt harjutusvälja risustamise vältimiseks tuleb harjutusväljal korraldada regulaarseid
koristustöid. Harjutusvälja prügistamise ärahoidmiseks tuleb teha koostööd ka kohaliku omavalitusega, et tõsta vallaelanike keskkonnateadlikkust ning parandada jäätmekogumise tingimusi (nt
paigaldada asulatesse konteinerid kevadise suurkoristuse ajaks).
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3.7.

Tehnovõrgud

(vt joonis 5 Tehnovõrkude koondplaan)
3.7.1.

Elektrivarustus

Detailplaneeringu elektrivarustuse osa on koostatud Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju
regiooni tehniliste tingimuste nr 179056 alusel, mis on väljastatud 21.06.2010 ja tehniliste tingimuste nr 185014 alusel, mis on väljastatud 03.11.2010.
Planeeringuala läbib 35 kV elektriõhuliin (L3535) ning alal on jaotusalajaam Klooga 8 ja kaks
10 kV liini (Klooga 8 - Klooga 5 maakaabelliin ning Põllküla õhuliin).
Olemasolevast Klooga 35/10 kV alajaamast tulev 35 kV õhuliin nr L3535 jääb kavandatavate laskeväljade ja sihtmärgi ohualadesse ning sellega seoses planeeritakse lõigus: Klooga 35/10 kV
alajaama 35 kV portaalist kuni mast nr 79-ni olemasoleva õhuliini üleviimine maakaabelliiniks
ning nihutamine ohualast välja. Nimetatud liin projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ nõuetele (vt http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.
nsf/WebJV?OpenFrameSet).
Klooga harjutusväljale planeeritakse projekteeritavate hoonete elektriline toide uuest jaotusalajaamast Klooga-8A (Klooga-8 AJ asemele), mis saab toite Klooga 35/10 kV alajaamast läbi Klooga 5 jaotusalajaama. Arvestatud on planeeritavale alajaamale maa-ala koos teenindusmaaga.
Alajaama asukoht on planeeritud koormuskeskmesse, mille teenindamiseks jääb ööpäevaringne
vaba juurdepääs.
Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva 10 kV kaabelliini (Klooga 5 – Klooga 8) osaline ümbertõstmine, mis lahendatakse eraldi elektriprojektiga. Planeeritud alajaama ja elektrikaablite
asukohad täpsustatakse elektriprojekti koostamisel. Aladel, kus toimub rasketehnikaga liikumine
paigaldada kaablid kaablikaitsetorusse.
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise
ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud
kannab Taotleja. Klooga harjutusvälja alal koostatavad elektriprojektid kooskõlastada kaitseministeeriumiga.
Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu, näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ning lahendused.
Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga. Projekti kooskõlastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga.

3.7.2.

Sidevarustus

Klooga harjutusvälja sideühenduse saamiseks on ette nähtud püstitada 100 m kõrgune sidemast
Teeninduskeskuse alale.

3.7.3.

Veevarustus ja reoveekanalisatsioon

Detailplaneeringu veevarustuse ja kanalisatsiooni osa on koostatud AS Lahevesi tehniliste tingimuste alusel, mis on väljastatud 05.04.2011.
Vee ja kanalisatsioonivõrgud planeeringualal puuduvad, kuid on olemas planeeringualast kirdes
asuvas Klooga alevikus. Piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike eelvoolude omanikuks ja opereerijaks on AS Lahevesi.
Piirkonna veevarustuse ja kanaliseerimise aluseks on Infragate Eesti AS töö Keila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.
Eeldatav vee- ja kanalisatsioonivarustusega liitumise võimalik tähtaeg oleks 2012.a

Veevarustus
Piirkonna toitetorustikuks on Klooga alevikus kuni Aedlinna tee 6-ni planeeritud Ø110 veetorustik. Piirkonna ühisveetorustikus on tagatav normaalolukorras vabasurve 2x hoonestusele.
Klooga harjutusvälja planeeritav peaveetorustik saab alguse Aedlinna tee 6 ette planeeritud veekaevust, kulgeb pikki Aedlinna teed transpordimaa alal Klooga harjutusvälja piirini Raudtee täna27 / 35
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val. Planeeritava veetorustiku pikkus kuni liitumispunktini on orienteeruvalt 590 m. Ühisveevärgist võetava olme- ja joogivee koguseks on 37m³/d.
Liitumispunkt ühistorustikuga on planeeritud Aedlinna tänava ja Raudtee ristumiskohale tänava
maale kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist. Liitumispunkti näha ette peakraan ja üks veearvestiga
veemõõdusõlm.
Välisveetorustikud projekteerida PE PN 10 veetorudest ning tähistada märkekaabliga. Veetorustiku läbimõõdu valikul arvestada olemasolevate ja planeeritava kinnistu veetarbimise ning maksimaalsete tulekustutusvee kogustega. Peamagistraali hargnemiskohtadesse näha ette sulgemissiibrid. Välisveevõrgu sulgarmatuurina kasutada kummikiilsiibreid.
Veetorustike võimalikud asukohad Klooga harjutusvälja teeninduskeskuse alal määratakse Teeninduskeskuse projektiga ja täpsustatakse vajadusel konkreetse hoone projektiga.

Tuletõrjeveevarustus
Klooga harjutusvälja alal tagada tuletõrje vesi 10 l/s. Hüdrantidena näha ette maa-pealsed Ttüüpi hüdrandid.

Kanalisatsioon
Klooga harjutusvälja reovee kanaliseerimisel on eelvooluks Klooga alevikus Aedlinna tee 6 kinnistu ette ühisveevärgile planeeritud kanalisatsiooni kaev. Planeeritav reoveekanalisatsiooni torustik
eelvoolust kuni liitumispunktini on nähtud ette piki Aedlinna tee tänava transpordimaa ala. Reoveekanalisatsiooni torustik eelvoolust kuni liitumispunktini projekteerida kanalisatsiooni plasttorude ja –kaevudega. Planeeritava kanalisatsiooni pikkuseks liitumispunktist eelvooluni on orienteeruvalt 590 m. Vajalike reoveepumplate arv ja asukoht täpsustatakse edasisel projekteerimisel.
Liitumispunkt on planeeritud Aedlinna ja Raudtee teede ristmiku alale kuni 1 m väljapoole kinnistu piiri. Kanalisatsiooni liitumispunktina näha ette vähemalt Ø1000 kaev.
Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu juures.
Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle või kaitsta
uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi või siibriga. Klooga harjutusvälja ala kanalisatsioonitorustiku läbimõõdu valikul arvestada olemasolevate ja planeeritava kinnistu veetarbimisega.
Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee koosseis peab vastama Keila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale.
Parkimisalal ja lahingutehnika degaseerimisel võib tehnikalt eralduda õlijääke seega tuleb
parkimis- ning degaseerimisplatsilt kogutud vesi puhastada enne kanalisatsiooni juhtimist lokaalses liiva-õlipüüduris, mille asukoht ja mõõdud täpsustatakse vastava ehitusprojektiga.
Kanalisatsioonitorustike võimalikud asukohad Klooga harjutusvälja teeninduskeskuse alal määratakse Teeninduskeskuse projektiga ja täpsustatakse vajadusel konkreetse hoone projektiga. Teeninduskeskuse projektiga täpsustatakse ka rasvapüüduri ja reoveepumplate vajadus ning asukohad teeninduskeskuse alal.

Sademevesi
Detailplaneeringu sademevee osa on koostatud Keila Vallavalitsuse tehniliste tingimuste alusel,
mis on väljastatud 09.09.2010 kirjaga nr 7-1.3/10/5479 ja AS Lahe vesi tehniliste tingimuste
alusel, mis on väljastatud 05.04.2011 kirjaga.
Planeeringualal ja Klooga alevikus sadevete kanalisatsioon puudub. Sademe- ja drenaažvee juhtimine reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud.
Harjutusvälja ala sademeveed tuleb lahendada lokaalselt, milleks koostada eraldiseisev projekt.
Ehitusaegne veevarustus
Klooga harjutusvälja ehitusaegse veevarustuse tagamiseks ja reovee kanaliseerimiseks sõlmida
AS-ga Lahevesi tähtajaline teenusteleping.
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3.7.4.

Tehnilised nõuded ehitusprojekti koostamiseks

Käesolevas detailplaneeringus on antud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused. Ehitusprojekti
koostamisel ja tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb taotleda uued tehnilised tingimused ja projekt
täiendavalt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega:

Elektrivarustus
Tööjoonisteks täpsustada tehnilised tingimused OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju sektoriga. Raudtee
kaitsevööndisse projekteerimisel taotleda raudteeinfastruktuuri ettevõtjalt (AS EVR Infra) tehnilised tingimused.
Klooga harjutusvälja alal koostatavad elektriprojektid kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.
Elektrivarustuse tööjoonised kooskõlastada täiendavalt OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju sektoriga.

Veevarustus ja reoveekanalisatsioon
Enne liitumisprojekti kooskõlastamist tuleb AS-ga Lahevesi sõlmida liitumisleping ja vormistada
tänava maa-alale jäävate torustike kohta servituut (isiklik kasutusõigus) AS-i Lahevesi kasuks.
Liitumisprojekt esitada kooskõlastamiseks AS-le Lahevesi kahes eksemplaris koos järgmiste dokumentidega:

maa omandiõigust tõendav dokument (vajalik kinnistamata maatüki puhul);

kinnitatud arvandmetega kinnistu (krundi) plaan.

Sademevesi
Planeeritava ala sademevee kanaliseerimine kohalike kraavide/ojade baasil kooskõlastada täiendavalt Harjumaa Keskkonnaametiga (vt AS Lahevesi tehnilised tingimused, 05.04.2011).

3.8.

Piirangud
3.8.1.

Looduskaitselised piirangud

Planeeringualale jääb neli III kategooria kaitsealuste taimeliikide leiukohta, kolm III kategooria
loomaliikide leiukohta ja üks II kategooria loomaliikide leiukoht, mida kaitstakse Looduskaitseseaduse (RT I, 2004, 38, 258) alusel.








Planeeringu veealal asuv Vasalemma jõe hoiuala on võetud kaitse alla Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrusega nr 44 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas“ (RT I 2005 38 300 . Vastavalt Looduskaitseseadusele on hoiuala elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate
tegevuste mõju ja on keelatud ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused.
Vasalemma jõe alamjooks on nimetatud Natura 2000 Vasalemma loodusalaks, mis
on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide kaitseks. Loodusala pikkus
on 9 km jõe suudmest kuni Kloogajärve oja suudmeni. Kaitstav elupaigatüüp on jõed ja
ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse kuuluvad II ja III kategooria alusel
kaitstavate liikide hulka.
Vasalemma jõgi kuulub Keskkonnaministri määruse nr 73 (15.06.2004) alusel "Lõhe,
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" antud nimistusse Ruila
paisust
suubumiseni
Soome
lahte.
Sel
põhjusel
kehtivad
antud
lõigus
Looduskaitseseaduse § 51 nõuded, mille järgi on keelatud jõe loodusliku sängi ja
hüdroloogilise režiimi muutmine, uute paisude rajamine ning olemasolevate
rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset.
Harjutusvälja edelapiiriga külgnev Vasalemma jõgi on elupaigaks mitmetele kaitstavatele
liikidele nagu paksukojaline jõekarp, rohevesihobu, võldas ja hink. (vt Keskkonnaministri
19. mai 2004. a määrus nr 51 "III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine" ja
Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määrus nr 195 "I ja II kaitsekategooriana kaitse alla
võetavate liikide loetelu").
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Harjutusvälja loode- ja lõunaosale jäävad III kaitsekategooria taimede nagu hariliku
porsi, sooneiuvaiba, hariliku käoraamatu, eesti soojumikase ning künnapuude
kasvupaigad (vt Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 51 "III kaitsekategooria
liikide kaitse alla võtmine").
Looduskaitse all oleva sookure ja tedre elupaigad jäävad harjutusvälja keskosas asuvate
nõmmraba ja raba kooslustele. (vt Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 51 "III
kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine").

Planeeringualal asuvate ja sellega piirnevatele veekogudele kehtivad kitsendused:

Kloogajärve oja: kaldapiiranguvöönd 50 m, ehituskeelu vöönd 25 m, veekaitsevöönd
10m.

Klooga järv: kaldapiiranguvöönd 100 m, ehituskeelu vöönd 50 m, veekaitsevöönd 10 m,
kallasrada 4 m.

Vasalemma jõgi: kaldapiiranguvöönd 100 m, ehituskeelu vöönd 50 m ja 100 m,
veekaitsevöönd 10 m, kallasrada 4 m.
Kalda piiranguvööndis ja ehituskeelu vööndis kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad
piirangud. Kalda veekaitsevööndis kallasrajal kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud.
Kui kaldal on mets, siis vastavalt looduskaitseseadusele laieneb ehituskeeluvöönd
piiranguvööndini.

3.8.2.

Teede piirangud

Planeeritava maa-ala loodeservas kulgeva Põllküla-Madise maantee (riigimaantee nr T-11199)
kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge on 50 meetrit.
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd, kus kehtivad Teeseadusest tulenevad nõuded.
Juurdepääsuteede servituudi vajaduse olemasolul on servituudi koridori laiuseks teelaius, millele
lisandub 1 m tee servast mõlemal pool teed.

3.8.3.

Raudtee piirangud

Keila-Paldiski raudtee 50 m laiune kaitsevöönd jääb planeeritavale alale põhjapiirist umbes
3 meetri laiuselt.
Raudtee sihtotstarbelise toimimise ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks ettenähtud maa-ala on raudtee kaitsevöönd, kus kehtivad
Raudteeseadusest tulenevad nõuded.
Raudtee kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis seavad ohtu nähtavuse kaitsevööndis:

hoonete ja rajatiste ehitamine,

seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine,

kõrghaljastuse rajamine.
Raudtee kaitsevööndis tuleb järgmised tööd kooskõlastada raudteeinfrastruktuuri ettevõttega (AS
EVR Infra):

maaparandussüsteemide rajamine,

kaevamistööde teostamine,

metsaraie ja muud looduskeskkonda muutvad tööd,

kergestisüttivate ainete ja lõhkeainete tootmine ja ladustamine,


hoonete, tehnovõrgu ja –rajatiste ehitamine.

3.8.4.

Tehnovõrkude piirangud

Planeeritaval alal 35 kv elektriõhuliini kaitsevöönd on laiusega 50 m. Elektriõhuliini likvideerimisel likvideerub ka vastava liini kaitsevöönd. Tehnovõrgu kaitsevööndis tuleb ehitustegevus kooskõlastada tehnovõrgu omanikuga.
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3.8.5.

Väljaõppeehitiste ohualad

Kõikidel väljaõppeehitistel, kus kasutatakse tulirelvi või lõhatakse on ohuala. Ohuala on laskerajatise osa, kuhu võivad langeda sihtmärke mittetabanud üksikud mürsud, miinid ja granaadid või
sihtmärkide alalt väljalennanud rikošeteerunud kuulid ja killud.
Kõigi Klooga harjutusvälja territooriumile kavandatud laskeväljade, sihtmärgialade, lõhkamis- ja
viskekohtade ohualad jäävad harjutusvälja territooriumi piiridesse.

3.8.6.

Maardlad

Planeeritavale alale jääb enamus Klooga (Kiimsoo) maardlast (ID 12013) pindalaga 422,73 ha.
Olemasoleva ja kasutusse jääva Klooga laskevälja ala lõunaserv ulatub turbamaardla põhjaosale.
Osaliselt ulatuvad turbamaardla alale laskeväljade, -tiiru ja tankitõrjegranaadiheitja ohualad.
Turbamaardla lääneservale ulatuvad ka sihtmärgiala ja lõhkamiskoha ohuala. Laskeväljade ohualad ulatuvad ka Klooga järve äärde jäävale järvelubja leiukoha alale.
Maavara alale ehitust planeeritud ei ole.

3.9.

Ohutuse tagamise abinõud

Klooga harjutusvälja välispiir on tähistatud kinnistute Klooga laskeväli I ja Klooga sõjaväelinnak
osas. Edaspidi tähistatakse kogu harjutusvälja piir piiripostidega ning paigaldatakse muud piiritähised. Harjutusväljale suunduvatele teedele on paigaldatud ja uutele teedele paigaldatakse statsionaarsed tõkkepuud, signaalmastid ning tegevuse ajal kasutatakse vajadusel tõkestajaid. Ohtliku tegevuse ajaks heisatakse signaalmasti punane lipp ja pimedal ajal lülitatakse sisse ka punane
latern.
Harjutusväljal toimuvatest tegevustest teavitamiseks on harjutusvälja olulisematel sisenemiskohtadel infotahvlid. Teavitamiseks on info ka aleviku ja kaupluste infostendil, kodulehel, avaldatakse ajalehes ning saadetakse kohalikele omavalitsustele.
Ohtlikud alad tähistatakse ümbritsevast keskkonnast selgelt eristatavate piiripostidega ning paigaldatakse tähised.
Ohualata lasketiiru laskepaik peab olema rajatud selliselt, et märkidejoone taga olev pinnas ja
laskeala kohal asuvad kuulipüüdja(d) tagaks kõigi kuulide vastuvõtu ning välistaks nende
rikošeteerumise ohu. Laskejoonel võib ohutuse tagada varikatusega (laskekabiiniga).
Ohtude minimiseerimiseks tuleb takistada kõrvaliste inimeste sissepääs väljaõppeehitise territooriumile ja ohualasse.
Klooga harjutusvälja kasutamiseks on koostatud ka Klooga harjutusvälja kasutuseeskiri (kinnitatud Kaitseväe Logistikakeskuse ülema käskkirjaga), mis määrab kindlaks harjutusvälja üldise kasutamise korra.

3.9.1.

Tuleohutus

Planeeritaval alal on hoonete lubatud väikseim tulepüsivusklass TP 3.
Kaitseväe tuleohutusnõuded on sätestatud Kaitseministri 10. jaanuari 2000 a määruses nr 1
„Kaitsejõudude tuleohutusnõuded”. Tulekahju likvideerimise korraldamise korda Klooga harjutusväljal reguleeri täpsemalt harjutusvälja tuleohutusplaan ja „Klooga harjutusvälja kasutuseeskiri”.
Klooga harjutusvälja tuletõrjevee varustus on kavandatud lahendada:
1) Teeninduskeskuse alal ühisveevõrgu rajamisel hüdrantidega.
2) Veevõtukohtadega (vt Põhijoonis). Veevõtukohtadele peab olema tagatud juurdepääs
koos vajalike ümberpööramisplatsidega 12x12 m.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala ja laskeväljad ümbritsetakse tuletõkkeribaga tulekahju edasi levimise tõkestamiseks. Tuletõkkeribade laiused ja kohad täpsustatakse vastava ala projektiga.
Kõik tuletõrje veevarustusega seonduv peab vastama EVS 812-6:2005 (Ehitise tuleohutus osa 6:
Tuletõrje veevarustus) standardile.
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3.9.2.

Reostuse ja keskkonnakahju tekke ennetamine

Keskkonnakahjustuste ja –reostuse ärahoidmise eesmärgil on harjutusväljal keelatud:



raiuda loata puid ja teha lahtist tuld mitte ettevalmistatud kohtades;
lahkuda laagriplatsilt lõket kustutamata;



põletada keskkonda saastavaid jäätmeid (plastmass, kumm jms);




kaevata välikäimlat puude või veekogude vahetusse lähedusse;
tankida kütuseid või õlisid märgalade ja veekogude vahetus läheduses;






ankurdada vintsi eelnevalt kaitsmata puutüve külge;
lüüa puudesse naelu, jätta puude ümber traate, nööre või kahjustada puid muul viisil;
jätta kogumata olme- ning militaarjäätmed (padrunikestad, märklehed jms);
jäätmete metsa ladustamine ja matmine;



sõitmine maastikul, istandikes ja keelumärkidega tähistatud aladel;




jätta likvideerimata teekahjustused;
rikkuda oja, jõe ja järve kaldaid.

3.10. Kuritegevuse ennetamine
Planeeritaval alal kehtib Klooga harjutusvälja kasutuseeskiri, mis määrab kindlaks üldise kasutamise korra. Planeeritava ala turvalisuse tagamiseks vajalikud meetmed:

Harjutusvälja piiridele paigaldatud piiripostid;







Alale sisenevatel teedel statsionaarselt paigaldatud tõkkepuud, mis on ohtliku tegevuse
ajal kinni;
Alalise mehitatud valve, piirdeaia ja tehnilise valvesüsteemiga teeninduskeskuse ala;
Teeninduskeskuse alal hoonete, ümbruse ja parkimisalade väljaehitatud valgustus;
Planeeritava ala korrashoid;
Vastupidavate uste, akende ja lukkude kasutamine;
Süttimatust materjalist prügikonteinerite kasutamine.

3.11. Planeeringuala tehnilised näitajad
Planeeritud krundi kogupind
Krunditud maa bilanss:
Riigikaitsemaa

981,1 ha
981,1 ha

100 %
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4. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISEST HINDAMISEST TULENEVATE LEEVENDUSMEETMETEGA ARVESTAMINE
Järgnevas tabelis on toodud ülevaade KSH käigus väljapakutud leevendus- ja seiremeetmega (vt
KSH aruande ptk 6.2.1 ja 6.2.2) arvestamisest selles detailplaneeringus.
Valdkond

Meede

Kaitstavad linnuliigid
(teder, sookurg)

Nimetatud kaitstavad linnuliigid on
häiringute suhtes tundlikumad ja
ühtlasi vähemliikuvad eelkõige pesitsusperioodil. Nende eduka pesitsemise võimaldamiseks ning asustatud
elupaikade säilimiseks on otstarbekas
rakendada ajalised piirangud liikide
elupaikadele lähimate (või nende alal
paiknevate) objektide kasutamisele:
alternatiiv 1 korral tuleb vältida
kaudtulerelvade sihtmärgiala kasutamist 1. aprillist 30. juunini.
Lahingumoonast järelejäänud materjal tuleb kindlasti kokku koguda ning
eemaldada regulaarselt peale õppuste lõpetamist.
Veekaitse piiranguvööndites laskmisi
toimuda ei tohi. Ka ei tohi lasta tekkida situatsiooni, kus lasud suunatakse veekogudesse.
Põhiliseks leevendusmeetmeks on
harjutusvälja objektide selline ruumiline planeerimine, mis võimalikult
vähe kahjustab kõrge loodusväärtusega koosluste ning kaitstavate liikide elupaiku. Planeeringu alternatiivid
on erinevaks kompromissiks harjutusvälja eesmärkide, sotsiaalsete ja
majanduslike mõjude ning looduskeskkonna kaitse-eesmärkide vahel.
Leevendusmeetmeid rakendatakse
erinevate rajatiste ning tegevuste
planeerimisel – näiteks ümbritsetakse kõrge tuleohuga alad (sihtmärgialad) tuletõkkeribaga.
Olulist müra tekitavate tegevuste
vältimine puhkepäevadel (laupäev,
pühapäev) ja riiklikel pühadel ning
öisel ajal (peale kella 23.00);
Müra tekitavate tegevuste, eelkõige
kaudtulerelvadest tulistamise ja lõhketööde piiramine õhtusel ajal
(19.00-23.00);
Üksikute tugeva mõjuga laskude ja
lõhkamiste eel ja ajal lasta ootamatuse vähendamiseks valanguid kergemate relvadega;
Võimalusel arvestada parimal seeneja marjakorjamise perioodil (sügisel)
kohalike inimestesooviga külastada
puhkepäevadel rohkem harjutusvälja
ala.

Geoloogia ja hüdrogeoloogia

Pinnavesi

Natura varialad

Kohalikud elanikud ja
piirkonna areng
(müra)

Detailplaneeringus arvestatud/mitte arvestatud
Käsitletud planeeringu tekstilises osas ptk
3.6.2.

Käsitletud planeeringu tekstilises osas seoses
jäätmekäitlusega ptk 3.6.3.

Veekogudesse ega veekaitse vöönditesse ei
ole planeeritud laskmisi ega laskerajatiste
ohualasid (vt Põhijoonis).
Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud Natura varialadega ja kavandatud erinevaid meetmeid negatiivse keskkonna-mõju
vähendamiseks (vt tekstiline osa ptk 3.6 ja
3.4).

Käsitletud planeeringu tekstilises osas eraldi
müraga seotud ptk 3.6.2.
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Tagada ettevõtjatele ja elanikkonnale
maksimaalne informeeritus võimalikult pikaaegse perioodi kohta ette, et
kohalikel elanikel oleks võimalik planeerida ala külastamist;
kohaliku omavalitsuse, ümbruskonna
asutuste ja kohalike elanike teavitamise korra väljatöötamine, eelkõige
intensiivset müra tekitavate tegevuste toimumise ajakavast.

Tagada kohalikele turvaline elukeskkond, sh selgelt piiritleda harjutusvälja ala, et elanikud õppuste toimumise ajal ei satuks kogemata harjutuspiirkonda.

Pakkuda välja võimalikke kompensatsioonimeetmeid vastukaaluks elukeskkonna häirimisele ja aidata heakorrastada ümbruskonda (nt piirkonna infrastruktuuri arendamine, sh
teede parandamine ning Klooga järve
heakorrastamine, muudel heakorrastustöödel osalemine, puuduolevate
mänguväljakute jms rajamine).

Seiretingimused:
-

linnustik

-

taimed ja
kooslused

-

müratasemete
mõõtmine

Kaaluda võimalust harrastada alal
militaarturismi, nt korraldada militaarse tegevuse tutvustuspäevi ("Sõjatehnika perepäev“ võimaldada
kohalikele lasketiiru kasutamist õppustevälisel ajal.
Harjutusvälja intensiivselt kasutatavas kesk- ja põhjaosas tuleb jälgida
liikide arvukuse ja seisundi muutusi
ning koosluste pindala ja seisundi
muutusi.
- Linnustiku osas tuleb jälgida mõju
linnustikule pärast sihtmärgiala ja alternatiiv 2 kohase Põllküla laskevälja
rajamist. Harjutusvälja territooriumil
teostada linnustiku seiret kõikide liikide osas. Seiret teostada erinevate
liikide spetsiifikat arvestades liikidele
sobivatel aastaaegadel. Seiret teostada kahel järjestikusel aastal, seejärel pidades 3 aastat vahet. 2 seire-

Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi hinnangul on
praegune kord (laskeharjutuste graafikute
avaldamine teadetetahvlitel ja kohalikus ajalehes) piisav elanike ja asutuste tõhusaks
teavitamiseks. Nt vastavalt Klooga harjutusvälja kasutuseeskirjale teavitatakse asutusi
plaanilisest tegevusest harjutusväljal hiljemalt
20. kuupäevaks ja plaanivälisest tegevusest 7
tööpäeva enne tegevuse algust. Info kohalikule elanikkonnale ilmub minimaalselt 7 tööpäeva kaupa. Harjutusväljade kodulehel
(http://harjutusvali.mil.ee/) on üleval kuugraafik, seega on kohalikel võimalus min kuu
aega ette planeerida oma tegevusi ja neid
soovi korral kohandada vastavalt harjutusväljal toimuvale tegevusele.
Käsitletud planeeringu tekstilises osas ptk
3.6.2 ja 3.3.1.
Vastavalt Klooga harjutusvälja kasutuseeskirjale tõkestatakse kõrvaliste isikute pääs ohualale vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse algust, sulgedes kõik ohualale viivad üldkasutatavad teed alaliste tõkkepuudega. Olenevalt läbiviidavast tegevusest paigaldatakse
lisaks tegevuse ajaks tõkestuspostid. Ohtliku
tegevuse ajaks heisatakse signaalmastidele
punane signaalvahend (valgel ajal lipp ja pimedal ajal latern).
Käsitletud planeeringu tekstilises osas ptk
3.3.1. ja 3.9.
Väljapakutud meede on Kaitseministeeriumile
ja Eesti Kaitseväele vastuvõetav, sh arvestades, et konkreetsed võimalikud rakendatavad
meetmed peavad olema otseselt seotud Klooga harjutusvälja kasutusega ning kohalike
ühise huviga, nt harjutusväljale suunduvate
teede ehitus ja korrashoid, osalemine nt valla
poolt organiseeritud harjutusvälja piirkonna
heakorrastustöödes jmt.
Ei kuulu lahendamisele selle planeeringuga.
Väljapakutud meede on Kaitseministeeriumile
ja Eesti Kaitseväele vastuvõetav.
Ei kuulu lahendamisele selle planeeringuga.

Väljapakutud meetmed on
Kaitseministeeriumile ja Eesti Kaitseväele
vastuvõetavad. Nt on 2009. a Kaitseväe
Logistikakeskuse koostatud Kaitseväe
harjutusväljade raamatu
(http://harjutusvali.mil.ee/ul/HARJUTUSVALJADERAAMAT_2008.pdf) keskkonnaseire
ptk-s nimetatud, et kavandatud on läbi viia
mh linnustiku, taimestiku ja elukeskkonna
kvaliteedi seire.
Seirete teostamise võimalikkust on käsitletud
planeeringu tekstilises osas ptk 3.6.
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Müra
leevendusmeetmed
müravalli ja haljastuse
osas (vt KSH aruande
lisa 4b, Mürauuringu
seletuskiri, ptk 4)

tsükli ehk 10 aasta möödumisel võib
seirete vahele jätta 5 aastat. Meetodina tuleks kasutada madalsoode linnustiku standardset ühekordset
kaardistusmeetodit loendusriba laiusega 200 m (100+100). Seireandmed edastada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile hiljemalt
vastava aasta 31. detsembriks.
- Kaitstavate taimeliikide ja koosluste
seiret teostada harjutusvälja ulatuses
iga 2 aasta tagant vähemalt 6 aasta
jooksul. Seejärel võib seire samm pikeneda. Seireandmed edastada
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regioonile hiljemalt vastava aasta 31.
detsembriks.
Müra mõõtmisteks tuleb välja töötada seiresüsteem harjutusvälja valmimisel. Müra mõõtmisi tuleb teostada igal aastal.
Seire teostaja peab olema kogemustega ja tunnustatud ekspert antud
alal.
Kaaluda müravallide rajamise vajadust ja tõhusust vastavalt läbiviidud
müra modelleerimisele (nt erinevad
kogused ja vallide asukohtade variandid) ning arvestada neid Klooga
harjutusvälja edasisel väljaarendamisel.

Kaitseministeeriumi seisukoht on, et hetkel
olemasoleva info põhjal (sh KSHs müra modelleerimisel väljapakutud erinevad variandid)
ei saa teha lõplikke otsuseid müravallide rajamise kohta, kuid tulevikus ei ole vallide rajamine (eelkõige etappide kaupa harjutusvälja
väljaarendamise puhul) välistatud ning töö
selles valdkonnas jätkub koos Klooga harjutusvälja edasise planeerimise ja väljaarendamisega (konkreetsemate andmete alusel). Nt
aktsepteeritav on lõhkamistel lõhkeaine koguse vähendamine 5 kg-lt 3 kg-le.
Võimalusel müravallide rajamist on nimetatud
ka Klooga harjutusvälja keskkonnajuhendis
(ptk 3.1).
Kaitsevallide rajamist on käsitletud planeeringu tekstilises osas ptk 3.4.5 ja 3.6.2.
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