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1.ASUKOHT JA TAUST 

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal valdavalt Rõuge valla ja osaliselt ka Sõmerpalu valla 

haldusterritooriumil. Harjutusväli paikneb metsamaadel, mis on kaetud üle 90% puistuga. 

Harjutusvälja peamine ülesanne on Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe korraldamine. Nursipalu 

harjutusväljale plaanitakse rajada infrastruktuur sõjaliseks väljaõppeks – laskeväljad, 

sihtmärgiala, teeninduslinnak, lõhkamispaik, käsigranaadi viskekoht jne. 

Nimetatud objektide rajamiseks ja harjutusvälja kasutamiseks on vajalik teha ca 10 % ulatuses 

olemasoleva metsa raadamist ja rajada teedevõrk. 

Planeerimise käigus on korduvalt tõstatunud küsimusi harjutusvälja maa-ala kuivendusseisundi 

kohta - kas rajatud kuivendusvõrk võimaldab Kaitseväel välja ehitada ja sihipäraselt kasutada  

kavandatud harjutusalasid, kas on vaja kavandada täiendavaid maaparanduslikke abinõusid 

liigvee ärajuhtimiseks ja milline on võimalikult optimaalne lahendus harjutusvälja kasutamiseks 

maaparanduse vaatenurgast. 

Käesolevas eksperthinnangus on püütud leida vastused eelpooltoodud küsimustele. 

Töö on koostatud Kaitseministeeriumi tellimisel. Koostamise aluseks on lähteülesanne Nursipalu 

harjutusvälja maaparanduse ekspertiis. 

Töö eesmärk:  

• analüüsida Nursipalu harjutusvälja väljaehitamise võimalusi maaparanduse vaatenurgast; 

• anda hinnanguid ning soovitusi planeeritud tegevuste elluviimiseks ning võimalike 

mõjude leevendamiseks. 

Eelnevalt tehtud tööd: 

• Arendusprogramm. Kavandatava Nursipalu harjutusvälja objektide lühiiseloomustus ja 

nende kasutamise põhimõtted. (Kaitseministeerium, Tallinn 2007) 

• Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruanne (Hendrikson & Co 

Töö nr. 792/06) 

• Nursipalu harjutusvälja väliuurimistööd 2011 a maikuus (alusmaterjal Põhikaart 

M1:20000) 

 

2.MAA-ALA ÜLDINE KIRJELDUS 

Nursipalu harjutusvälja metsad võiks pinnase niiskusrežiimi järgi jaotada kaheks: idapoolsed 

kuivemad (kohati parasniisked) metsad (Nursipalu teeninduskeskus ja sellega piirnevad 

harjutusalad, Tsirgupalu laskeväli) ja lääne- ning lõunapoolsed soised, soostuvad ja rabametsad 

(Vilbusuu laskeväli) . 
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Kogu harjutusvälja alal on rajatud suhteliselt ulatuslik kuivendusvõrk, mis on täiesti hooldamata 

ja seetõttu on vee äravool kohati tugevasti takistatud. Kõige rohkem kannatavad liigniiskuse all 

Vilbusuu laskeväli ja kaudtulerelvade sihtmärgiala idapoolsem osa, mis paiknevad sügavatel ja 

kohati õhukestel madalsoomuldadel (MIII , MII ), ülejäänud alad asuvad leetjatel gleimuldadel (Gl) 

ja leetunud gleimuldadel (LkG) ning nende alade pinnaste niiskusrežiim on rahuldav ja kohati 

hea.  

Liigniiskuse põhiliseks põhjuseks on hooldamata kuivenduskraavid, millede voolusängid on 

aastakümnete jooksul ummistunud (sete, risu, kopratammid, lagunenud truubid) ega võimalda 

liigvee normaalset äravoolu. Harjutusvälja lõunaosas paikneb Keretu soo. Tegemist on kõrgsoo 

ehk rabaga, mis on arvele võetud turba leiukohana (Kerreti turbamaardlana riikliku maavarade 

registri nr. 547). Turba aktiivseks reservvaruks maardlas on 23 milj. t. Praegu rabas 

turbakaevandamist ei toimu. 

 
Tabel 1. Nursipalu harjutusvälja  katastriüksused 
Nursipalu linnak 69701:001:0070 

Rõuge metskond 44 69701:001:0150 

Rõuge metskond 43 69701:001:0170 

Sõmerpalu metskond 2 69701:001:0130 

Kuuse 76702:002:0075 

Veere 76702:002:0077 

Männi 76702:002:0076 

Rõuge metskond 36 69701:001:0023 

Sõmerpalu metskond 76702:002:0390 

Sõmerpalu metskond 1 69701:001:0140 

Sõmerpalu metskond 76702:002:0470 

Muhkametsa 69701:001:0060 

Paju 69701:001:0160 

Soome 69701:001:0030 

Mikitametsa 76702:002:1440 

 
 

3.KUIVENDUSSÜSTEEMIDE OLUKORD. 

Nursipalu harjutusväljal on rajatud metsa kuivendamiseks suhteliselt tihedad kuivenduskraavide 

süsteemid. 

Kahjuks ei ole säilinud (või ei suudetud leida) RMK arhiivist rajatud kuivendussüsteemide 

projekte ega teostusjooniseid, seetõttu oli eksperdil võimalik hinnata olemasolevate 
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kuivendussüsteemide paiknemist ja seisundit ainult põhikaardi (1:20000) ja visuaalse väliuuringu 

alusel. 

 

4.EESVOOLUD 

Keretu rabast põhjapoole rajatud metsakuivenduskraavide eesvooluks on Haki oja. Haki oja 

suublaks on Mustjõgi.  

Lõuna-, idapoolsetele ja rabakuivenduskraavide eesvooluks on rajatud peakraav, mille tehniline 

seisund on suhteliselt hea. Peakraav ei oma olulist tähtsust Nursipalu harjutusvälja niiskusrežiimi 

parandamisel, seetõttu edaspidi peakraavi ei käsitleta. 

 

4.1.HAKI OJA  

Haki oja on oluliseks eesvooluks kõikidele harjutusväljal  olemasolevatele kuivenduskraavidele.  

Haki oja vajab voolusängi puhastamist voolutakistustest (kopratammid, lagunenud truubid, sete, 

mahalangenud puud, voolusängi pindmise äravooluga kandunud risu) 

 

 
 
Haki oja Vilbusuu kraavide K2 ja K3 suublas 
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Voolutakistused Haki ojal paisutavad veevoolu 
 
 
4.2.HARJUTUSVÄLJA KUIVENDUSSEISUND JA ETTEPANEKUD SELLE 
PARANDAMISEKS 
 
Olemasoleva kuivendusseisundi mõju selgitamiseks harjutusvälja kasutamisel ja selle 

parandamise abinõude selgitamiseks käsitletakse probleemi harjutusvälja põhiselt (vt joonis 

Põhiplaan).  

Kuivendussüsteemide paiknemise järgi võib jaotada harjutusvälja kolmeks piirkonnaks 

(valgalaks): Vilbusuu laskeväli, teeninduskeskus ja sellega piirnevad harjutusalad ning 

Tsirgupalu laskeväli. 

  
4.2.1.VILBUSUU LASKEVÄLI  
 
Vilbusuu laskeväli paikneb sügavatel madalsoomuldadel (MIII). Mitukümmend aastat tagasi 

rajatud kuivendusvõrgu kraavid on hooldamata, vee äravoolu takistused põhjustavad liigniiskust.  
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Koprapais takistab märkimisväärselt äravoolu kraavil K3 

 

Settinud ja amortiseerunud voolusäng on mätastega kinni kasvanud  
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Puudega kinnikasvanud voolusäng kraavil K2.1  
 

Vilbusuu laskevälja kasutuselevõtmiseks on vaja korrastada esmalt Haki oja voolusäng ca 3100 

m, mis on eesvooluks Vilbusuu kuivenduskraavidele ja uuendada kuivenduskraavid 

K1…..K4.3.(vt joonis Põhiplaan). Tabelis 2 on toodud uuendamist vajavate kraavide loetelu.   

 

Tabel 2 Vilbusuu laskevälja uuendamiste vajavad kraavid  

Jrk. nr Kraavi tähis Orienteeruv 

uuendamist vajava  

 kraavi pikkus m 

1 K1 1000 

2 K2 1400 

3 K2.1 220 

4 K3 1500 

5 K4 1300 

6 K4.1 250 

7 K4.2 280 

8 K4.3 360 

 kokku 6320 
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4.2.2. TEENINDUSKESKUS JA SELLEGA PIIRNEVAD HARJUTUSALAD 

Teeninduskeskust ja sellega piirnevaid harjutusalasid (Keretu laskeväli, Nursipalu laskeväli, 

granaadiheitja laskeväli, lasketiirud, lõhkamisala, käsigranaadi viskeala, kaudtuleerelvade 

sihtmärgialasala) läbivad kraavid moodustavad ühtse äravoolu valgala ja selle kuivedamist tuleb 

käsitleda terviklikult.  

Ala paikneb osaliselt leetjatel gleimuldadel, millest tulenevalt nende harjutusalade pinnase 

niiskusrežiim on tunduvalt parem Vilbusuu laskeväljast. 

Kaudtulerelvade sihtmärgiala idapoolsem osa paikneb sügavatel madalsoomuldadel, pinnas on 

tunduvalt niiskem kui teistel teeninduskeskuse harjutusaladel. Pinnase veega küllastumist 

soodustab kraavide voolusängide ebarahuldav olukord, mis on üheks olulisemaks liigniiskuse 

põhjuseks. 

Tabelis 3 on toodud uuendamist vajavate kraavide loetelu. 

 

 

Koprapaisutus kraavil K5 takistab äravoolu  
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Valele kõrgusele paigaldatud truup kraavil K6 ei võimalda vee äravoolu 

 

Tabel 3 Teeninduskeskuse ja sellega piirnevate harjutusalade uuendamist vajavad kraavid  

Jrk. nr Kraavi tähis Orienteeruv 

uuendamist vajava  

kraavi pikkus m 

1 K5 2900 

2 K6 2200 

3 K6.1 3200 

4 K6.1.1 170 

5 K6.1.2 490 

6 K6.1.3 780 

7 K6.1.3.1 600 

8 K6.1.4 780 

9 K6.1.5 1200 

10 K6.1.6 1400 

11 K6.1.7 2750 

12 K6.1.8 760 

13 K6.1.9 280 

14 K6.1.10 200 
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15 K6.1.11 1750 

16 K6.1.12 1760 

17 K7 1080 

18 K7.1 160 

 KOKKU 19980 

 

Väga olulised on kraavide K5 ja K6 uuendamine, sest need kraavid on eesvooludeks 

ülalpoolpaiknevatele kraavidele K6.1…K7.1. Ühtlasi on need kraavid teekraavideks. Tee 

ühendab Nursipalu  teeninduskeskust Vilbusuu laskeväljaga.  

Tee tehniline seisud on väga halb, käesoleva ajal on tee liiklemiseks kõlbmatu ja vajab 

rekonstrueerimist (ca 3 km teemulle on tugevalt amortiseerunud, teekatendiks ebasobiva koostise 

ja fraktsiooniga liiv). 

 

4.2.3. TSIRGUPALU LASKEVÄLI JA VÄLIMAJUTUSALA  

Tsirgupalu laskeväli paikneb parasniisketel leetunud muldadel, laskevälja kasutamiseks ei ole 

vajalik rajada kuivenduskraave. 

Välimajutusala paikneb Rõuge jõe nõlvalal. Ala on enamuses parasniisketel leetunud muldadel ja 

sobib enamuses telkide paigaldamiseks. Telkimisala saab kasutada ja siin ei ole vajadust 

kuivenduskraavide rajamiseks. 

 

5. TULETÕRJEVEEVÕTUKOHAD 

Tuletõrje soovituslikud kolm veevõtukohta on planeeritud nii, et kõikidele laskeväljadel oleks 

vajadusel tagatud ka  veevaesel ajal veevõtt  (vt, joonis Põhiplaan). 

Tuletõrje veehaarded on planeeritud: Vilbusuu kuivenduskraavide suublasse Haki ojal, kraavile 

K6.1.10 olemasolevate tiikide lähedusse ja Tsirgupalu laskevälja äravoolukraavile. 

Veevõtukohad lahendatakse nii, et veetaset kraavides ei ole vaja tõsta. 

 

6. HARJUTUSVÄLJA KAVANDATAV PLAANILINE LAHENDUS 

Käesoleva töö koostamise käigus on korrigeeritud korduvalt kavandatud harjutusalade plaanilist 

paiknemist ja konfiguratsiooni, lähtudes maaparanduslike tööde vajalikkusest ja võimalikkusest. 

Kavandatud hajutusalade konfiguratsioon võimaldab tagada maksimaalselt olemasolevate 

kuivenduskraavide toimimise nii, et ei ole vaja rajada täiendavaid kraave. Seejuures jäävad 

olulisemate harjutusalade kuivenduskraavid piirdekraavideks (Vilbusuu, kaudtulerelvade 

sihtmärgiala). Kui kõikidele harjutusaladele on vajalik piirdekraavide rajamine, antakse lahendus 

tehnilise projekti koostamise käigus.  
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7. MAAPARANDUSLIKE UUENDUSTÖÖDE MÕJU  KESKKONNALE  

Käesoleva eksperthinnangu kohaselt on ettenähtud olemasolevate kuivenduskraavide 

uuendamine (sette eemaldamine, voolutakistuste kõrvaldamine voolusängist, lagunenud truupide 

asendamine uutega ja täiendavate truupide paigaldamine harjutusväljale, mille  vajadus 

määratakse tehnilise tööprojektiga). 

Nagu hinnangu plaaniliselt lahenduselt näha, uusi kuivenduskraave ei ole kavandatud rajada, 

seega vee äravoolu kiirendatakse ainult lokaalselt harjutusvälja alalt, mille mõju ümbritsevatele 

aladele praktiliselt puudub sh. Keretu rabale, mille kuivendusseisundit käesolevas 

eksperthinnangus kavandatud tegevused ei mõjuta. 

Eesvooludest on vajalik korrastada Haki oja. Tehnilise tööprojekti koostamisel tuleb Haki ojale 

projekteerida settebasseinid, mis hoiavad ära kraavi puhastamisel sette kandumist Mustjõkke. 

Metsa raadamisest tulenevat transpiratsiooni (puulehtede kaudu aurumine) vähenemise mõju 

veeringlusele Eestis ei ole uuritud (puudub ka sellealane uurimismetoodika), tõstatud probleemid 

on ainult kirjanduse põhjal tehtud oletused. Kuna puuduvad andmed, siis midagi väita ei ole 

võimalik. Kirjanduse andmed on väga vastukäivad. Soome uurijad väidavad, et lageraie alalt 

võib äravool suureneda kuni 20%. 

Metsa raadamist on kavas teha kogu Nursipalu harjutusvälja ulatuses ca 10% kogu puistust 

(300ha), mis võib suurendada kevadist tippvooluhulka ca (Qkevmax3%) 2-3%. Selline äravoolu 

suurenemine ei tekita korrasolevates kraavides märkimisväärset veetaseme tõusu.  

Kuna raadamisele kuuluvad aladel on lehtpuud vähemuses, siis võib arvata, et transpiratsiooni 

vähenemise mõju ei ole sedavõrd oluline, et see mõjutaks märkimisväärselt veeringlust, sest 

samas paraneb pindmine äravool kuivenduskraavide kaudu. 

Metsaraiega suurendatakse ühtlasi maastiku mosaiiksust, avatakse maa tuule ja päikese mõjule. 

 
8.KOKKUVÕTE 
 
Nursipalu harjutusvälja väljaehitamiseks on vaja korrastada Haki oja, samuti lokaalselt 

harjutusaladel paiknevaid olemasolevaid kraave, mis loob eeldused Vilbusuu laskevälja ja 

kaudtulerelvade sihtmärgiala väljaehitamiseks.  

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada kuivendussüsteemide uuendamise projekt. Uusi 

kuivendussüsteeme ei ole vaja rajada, aastakümned tagasi rajatud kraavid tuleb korrastada, 

eemaldada voolutakistused, mis tagab piisava liigvee äravoolu. 

Uuendusprojekti koostamise käigus tuleb teha vajalikud geodeetilised uurimistööd, mille ulatus 

määratakse projekti lähteülesandes. Sette kandumise vältimiseks Mustjõkke projekteeritakse 

enne suublat settebassein(nid). Tuletõrje veevõtu tiigid tuleb lahendada nii, et nad töötaksid 

vajadusel settebasseinidana. 
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Kraavide uuendamise mõju ümbritsevale keskkonnale sh. veerežiimile on väga väike (praktiliselt 

puudub), sest uuendatavad kraavid reguleerivad lokaalselt harjutusvälja veerežiimi, ligikaudu 

300 ha alal, mis moodustab ca 10% kogu Nursipalu harjutusväljast. 

Harjutusvälja rajamiseks kavandatud tegevusi on põhjalikult uuritud ja käsitletud KSH aruandes, 

seetõttu ei pea käesoleva ekspertiisi koostaja vajalikuks täiendavate keskkonnauuringute 

tegemist. Kui siiski peetakse vajalikuks teha veel täiendavaid uurimistöid, siis on otstarbekas 

seda teha kuivendussüsteemide projekteerimise staadiumis. 


