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Sissejuhatus
Kaitseministeerium on kinnitanud Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi
kaitseministri 16.10.2007 käskkirjaga nr 402. Arendusprogrammiga seoses viidi
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille kiitis heaks
Võrumaa Keskkonnateenistus oma 08.08.2007 kirjaga nr 1568. KSH aruande
koostas Hendrikson & KO OÜ.
KSH aruanne sisaldas ettepanekuid muuta harjutusvälja rajatiste asupaikasid
selliselt, et nende mõju loodusele ja inimasustusele oleks võimalikult
minimaalne. Tulenedes ülalöeldust ning arvestades Kaitseväe ja Kaitseliidu
mõnevõrra täpsustunud väljaõppevajadusi on otstarbekas muuta kinnitatud
arendusprogrammis
esitatud
väljaõpperajatiste
paigutust
ning
kasutuskoormust.
Koostatud on mitmeid uuringuid ja eksperthinnanguid (loodusväärtuste
hinnang, müra-uuring, maaparanduse eksperthinnang, elanike küsitlus), mis
annavad uut informatsiooni harjutusvälja ala ja selle kasutusvõimaluste osas.
Ellu on viidud mitmeid KSH aruandes kirjeldatud leevendavaid meetmeid,
samas on selgunud vajadus täpsustada mõnede leevendavate meetmete sisu.
Koostamisel on Rõuge valla üldplaneering, kus Kaitseministeerium soovib
Nursipalu harjutusvälja kajastada. Üldplaneeringuga seoses on tekkinud nii
omavalitusel kui Keskkonnaametil mitmeid küsimusi, mis vajavad täiendavat
vastust. Küsimused on seotud järgmiste aspektidega: mõju kaitsealustele
liikidele ja kaitsealadele, mõju teistele väärtuslikele kooslustele ja liikidele,
maaparanduse ja raadamise mõju, müra levik, piirkonna ja laskeväljade
taluvuskoormus, mõju rohelise võrgustiku toimimisele jne.
Arvestades
ülalesitatut
on
otstarbekas
Nursipalu
harjutusvälja
arendusprogrammi heakskiidetud KSH ülevaatamine ja täiendamine.
Käesolev töö on koostatud Kaitseministeeriumi poolt esitatud lähteülesande
alusel, vt Lisa 1.
Töö on koostatud OÜ Hendrikson & Ko poolt koosseisus:
-

Riin Kutsar
Tiit Oidjärv

KSH ekspert (litsentsi number KMH 0131)
Sotsiaalsete mõjude ekspert

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

6

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne ÜLEVAATUS

1 Ülevaade arendusprogrammist
Nursipalu harjutusväli, pindalaga 3134 ha, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja
Sõmerpalu vallas, Võru linnast umbes 12 km kaugusel lääne suunas.
Harjutusvälja territooriumi lõunapoolne osa, umbes 2/3 kogu alast, paikneb
Rõuge vallas. Looduslikult haarab suurema osa harjutusväljast enda alla
Kerretu soo. Põhiosa käsitletavast harjutusväljast paikneb Sõmerpalu-Nursi
teest lääne pool.
Käsitletava ala kirdeosas, paiknevad Kaarnajärv ja Varesjärv. Objekti läänepiiril
voolab Mustjõgi, osaliselt on idapiiriks Rõuge jõgi. Mustjõgi on alates Pärlijõe
suubumisest kuni Koiva jõeni lülitatud lõheliste kudemis- ja elupaikade
nimekirja. Harjutusvälja territooriumile jäävad musta-toonekure, merikotka,
kanakulli ja metsise püsielupaigad. Metsise püsielupaigad on võrreldes teiste
kaitsealuste liikidega suurimad ja on võetud kaitse alla. Merikotka, kalakotka ja
musta-toonekure elupaikades kehtib ajaline liikumispiirang. Kokku on alal
fikseeritud 6 vääriselupaika. Väheses ulatuses (5,8 ha) jääb ala sisse väljaku
idapiiril olev ja üle Rõuge oja ulatuv Timmase looduskaitseala (ka Natura 2000
ala). Harjutusvälja ala paikneb rohelise võrgustiku tuumalal.
Harjutusvälja territoorium kuulub suures ulatuses Eesti Vabariigile ja valitsejaks
on Kaitseministeerium. Harjutusvälja territooriumit hakkas Kaitsevägi kasutama
1990. aastate esimeses pooles. 2001. aastal andis Vabariigi Valitsus alalise loa
riigikaitselise väljaõppetegevuse läbiviimiseks sealses riigimetsas.
Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves
2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi "Võru, Paldiski ja Pärnu
väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide
leidmine".
Nursipalu harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a
korraldusega nr 79 "Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara
tasuta üleandmine".1
Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik ülevaade arendusprogrammis kavandatud
kasutuskoormustest ja tegevusest (arendusprogrammi alusel, seisuga juuni
2012) kasutatavate väljaõppeehitiste ning tegevuste lõikes.
Nursipalu harjutusvälja väljaõppeehitiste kirjeldus
Nursipalu
harjutusvälja
hakatakse
kasutama
jalaväe
õppetegevuse
läbiviimiseks. Peamisteks kasutajateks on Kuperjanovi jalaväepataljon,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Kaitseliidu malevad. Harjutusvälja
kasutatakse kaitseväelaste ja kaitseliitlaste lahinglaskmisteks ja üksuste
koosharjutusteks. Harjutusvälja laskeväljade suurus ja asend harjutusväljal
võimaldab läbi viia kuni kompanii suuruse üksuse väljaõpet.

1

Kaitseväe harjutusväljade kodulehekülg
http://harjutusvali.mil.ee/client/default.asp?wa_id=687&wa_id_key=
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Nursipalu harjutusväljale on planeeritud järgmised väljaõppealad (vt Joonis 2):
1. Kompanii laske- ja õppeväli. Kompanii laske- ja õppeväljal on planeeritud
läbi viia erinevaid kompanii taktika- ja lahinglaskmisharjutusi. Kompanii
laske- ja õppeväli hõlmab endas erinevaid väljaõpperajatisi (lasketiirud,
laskeväljad, lõhkamispaik, käsigranaadi viskepaik), mille kasutamine
kompanii lahinglaskmise ajal on kitsendatud. Kõiki kompanii laske ja
õppeväljal paiknevaid väljaõppeehitisi on võimalik kasutada ka iseseisvalt
väiksemate üksuste väljaõppel. Kompanii laske- ja õppevälja
mõõtmeteks on planeeritud 1900 m laiust ja 800–1100 m sügavust,
kokku ca 170 ha. Ala on hõredalt metsastatud va laskeväljad.
2. Vilbusuu laske- ja õppeväli. Kuni rühma suuruse üksuse lahinglaskmiste
läbiviimiseks. Vilbusuu väli on planeeritud rühma taktikaharjutusteks,
lahing- ja õppelaskmiste läbiviimiseks. Laskevälja pindala on ca 55 ha.
Vilbusuu laskeväljal ei saa kasutada lahing- ja õppelaskmisteks
tankitõrjerelvasid v.a alakaliibriline laskemoon.
3. Tsirgupalu laske- ja õppeväli. Tsirgupalu laske- ja õppevälja pindala on
ca 12 ha. Tsirgupalu laskeväli on mõeldud eelkõige täpsuspüssi ja
snaiperrelva õppelaskmisteks, samuti patrull-laskmisteks.
4. Keretu laske- ja õppeväli. Kuni rühma suuruse üksuse käsitulirelvadega
lahinglaskmiste läbiviimiseks. Keretu laskevälja pindala on ca 60 ha.
Laskeväljal on kitsas laskesektor. Keretu laskeväljal ei saa kasutada
lahinglaskmisteks tankitõrjerelvasid v.a alakaliibriline ja õppelaskemoon.
Keretu laske- ja õppeväli on planeeritud rühma taktikaharjutusteks ning
õppe- ja lahinglaskmiste läbiviimiseks.
5. Nursipalu laske- ja õppeväli. Nursipalu laske- ja õppevälja pindala on ca
26 ha. Laskeväljale on planeeritud rajada rühma kindlustatud
kaitsepositsioonid. Laskevälja ees on sihtmärgiala, kuhu saab paigutada
erinevaid sihtmärke rühma relvade tarbeks. Nursipalu laskeväljal on
võimalik
sooritada
kuni
rühmasuuruse
üksuse
lahinglaskmisi
statsionaarsetelt ja liikumisega positsioonidelt kasutades selleks kogu
rühma relvastust ning saades toetust kaudtulerelvadelt. Laske- ja
õppeväli võimaldab lasta laias laskesektoris.
6. Tankitõrje laskeväli. Tankitõrje laskeväljal on võimalik kasutada erinevaid
tankitõrjerelvasid. Laskeväli võimaldab laskmist seisvate ja liikuvate
sihtmärkide pihta. Laskevälja pindala on ca 7 ha. Laskeväljal on võimalik
lasta erinevat laskemoona erinevatel kaugustel asuvate sihtmärkide pihta
kõigist Kaitseväes kasutusel olevatest tankitõrje granaadiheitjatest ja
ühekordsetest tankitõrjelaskudest kasutades erinevat laskemoona. Müra
leviku
tõkestamiseks
tuleb
tankitõrje
õppeväli
ümbritseda
müratõkkevallidega.
7. Lasketiirud. Õppelaskmiste läbiviimiseks ning väljaõppe suurema
efektiivsuse tagamiseks on vajalik rajada kaks 300 m lasketiiru, mis
asendavad seniseid lasketiire. Kaks uut 300 m lasketiiru rajatakse uude
asukohta, selleks et võimaldada paremini harjutusvälja väljaõppealade
kooskasutust. Lasketiirudel rajatakse ohuala vähendamiseks ning müra
summutamiseks otsa- ning külgvallid.
8. Lõhkamispaik. Alal teostatakse mitmesugustest materjalidest elementide
lõhkamist. Ala peab võimaldama erinevatest materjalidest (puit, metall,
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raudbetoon jms) konstruktsioonielementide lõhkamisi. Ala suurusega 50
x 50 m on lage ning see ümbritsetakse pinnasest vallidega – kildude
püüdmiseks, lõhketöödel tekkiva õhulööklaine ja müra vähendamiseks.
9. Käsigranaadi viskeala. Käsigranaadi viskamise
võimaldab visata kaitse- ja ründegranaati.

teostamiseks.

Ala

10. Kaudtulerelvade sihtmärgiala. Harjutusväljale on planeeritud üks
kaudtulerelvade sihtmärgiala kuni 120 mm miinipilduja laskmiseks. Ala
suurus on ca 166 ha mis tuleb 85–95% ulatuses metsast lagedaks teha.
11. Toetusala. Toetusala on harjutusvälja osa, kus paiknevad harjutusvälja
logistiliseks teenindamiseks vajalikud ehitised – teeninduskeskuse ala,
degaseerimise ja ABK2 kontrollimise ala, samuti linnavõitlusala ja
maastikusõiduala.
12. Välimajutusala. Välimajutusala on mõeldud kuni 800 kaitseväelase
telkimisvõimaluste pakkumiseks. Ala on piiratud riigimaantee ja jõega.
Jõe ääres tuleb arvestada 50 m puhvertsooniga, kuhu tegevusi ei ole
lubatud kavandada. Osaliselt jääb kavandatava välimajutusala Timmase
looduskaitsealale, nimetaud ala on keelatud telkimiseks, väljaõppeks,
fortifikatsiooniks jmt. Tallamiskoormuse hajutamiseks tuleb telkimiskohti
perioodiliselt vahetada.
Harjutusvälja territooriumil teostatakse lisaks ülalmainitud väljaõpperajatistel
toimuvatele tegevustele järgmist väljaõpet:
-

Taktikaõppuste ala

Erineva suurusega üksuste taktikaõppusi võib läbi viia üle harjutusvälja
territooriumi
väljaarvatud
kaitsealuste
liikide
püsielupaikades
liikumispiiranguga aegadel.
Imitatsioonivahenditega (lõhkepaketid, paukpadrunid) taktikaõppusi võib
läbi viia üle harjutusvälja territooriumi väljaarvatud kaitsealuste liikide
püsielupaikades liikumispiiranguga aegadel ning lähemal kui 500 m
eluhoonetele.
-

Fortifikatsioonide ja mittelõhkevate tõkete ala

Harjutusväljal on vaja harjutada fortifikatsioonide rajamist – kaeved, teed,
kaitserajatised, puitsillad, purded truubid. Samuti on vaja harjutada
mittelõhkevate tõkete rajamist. Tegemist on ajutiste rajatistega.
Fortifikatsioone ja mittelõhkevaid tõkkeid võib rajada kompanii laske- ja
õppeväljal ning sellega piirneval alal kuni riigimaanteeni, välimajutusalal,
kaudtulerelvade sihtmärgialal ning Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel ning
nende vahetus ümbruses.

2

Aatomi-, bioloogilise- ja keemiarelva kaitsevarustus
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Harjutusvälja prognoositav kasutuskoormus
Kasutajad
Harjutusväli on praegu aktiivses kasutuses.
Nursipalu harjutusvälja kasutavad põhiliselt Lõuna Kaitseringkonnas paiknevad
Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused: Kuperjanovi JVP, KVÜÕA, Kaitseliidu Võru,
Põlva, Valga ja Tartu ning Sakala malevad. Harjutusvälja võivad kasutada
teised jõustruktuurid: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Vanglateenistus,
samuti jahimehed ja laskesportlased.
Relvastus
Relvad, mida Nursipalu harjutusväljal võib kasutada on:









püstolid kaliibri piiranguta,
käsitulirelvad kaliibriga kuni 9 mm,
snaiperrelvad kaliibriga kuni 12,7 mm,
raskekuulipildujad kaliibriga kuni 12,7 mm,
sileraudsed relvad3 kuni 24 mm,
tankitõrjegranaadiheitjad kuni 84 mm,
tankitõrjekahurid kuni 90 mm,
miinipildujad kuni 120 mm.

Harjutusväljadel kasutatakse väljaõppeotstarbel lõhkelaenguid (maksimaalne
laeng 10 kg,) ning visatakse kaitse- ja ründegranaati. Taktikaõppustel
kasutatakse
imitatsioonivahendeid
(lõhkepaketid,
paukpadrunid,
suitsugranaadid ja -küünlad, valgustus- ja signaalraketid). Päästeamet võib
harjutusvälja kaudtulerelvade sihtmärgialal teha demineerimistöid.
Kasutuskoormus
Harjutusvälja täielikul väljaehitamisel on laskeharjutusteks kasutatav päevade
prognoositav arv aastas maksimaalselt 200, mis koosneb järgnevatest
harjutustest:







laskeharjutused käsitulirelvadest - toimuvad maksimaalselt 200 päeval
aastas;
lahinglaskmise laskeharjutused - toimuvad maksimaalselt 100 päeval
aastas;
laskeharjutused miinipildujaga - toimuvad maksimaalselt 30 päeval aastas;
laskeharjutused tankitõrjerelvadest - toimuvad maksimaalselt 50 päeval
aastas;
lahingugranaadi viskeharjutused - toimuvad maksimaalselt 20 päeval
aastas;
lõhketööd - toimuvad maksimaalselt 30 päeval aastas (arvestatud on
plaaniliste lõhketöödega);

Kasutuskoormuse hinnanguline tänastest vajadustest lähtuv aastane jaotus on
esitatud arendusprogrammi lisas, tabel 1. Lubatud maksimume võib
põhjendatud juhtudel ületada kokkuleppel kohalike omavalitsuste ja
Keskkonnaametiga.

3

Jahirelvad, pumppüssid, raketipüstolid. Ei kuulu kaudtulerelvad
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Regulaarselt toimuvatest õppustest on suurim osalejate arv (kuni 800) seotud
jalaväepataljoni harjutustega (5 kompaniid). Regulaarselt toimuvaid suurõppusi
harjutusväljal ei korraldada (v.a Kevadtormi toimumisel Lõuna-Eestis), küll aga
viiakse harjutusväljal läbi reservõppekogunemisi. Reservõppekogunemise
kestus on kuni 2 nädalat. Sel ajal paikneb alal orienteeruvalt 1000 inimest.
Kasutuspiirangud
Nursipalu harjutusvälja kasutatakse aastaringselt järgmiste piirangutega:














Ajavahemikul mai-august on keelatud miinipildujate ning tankitõrjerelvade
õppe- ja lahingmoona kasutamine. Nimetatud piirangud ei kehti
reservõppekogunemiste jaoks, mis kooskõlastatakse Rõuge Vallavalitsusega
vähemalt 2 kuud ette.
Ajavahemikul mai-august on keelatud granaatide ja lõhkematerjali
kasutamine, erandid kooskõlastatakse Rõuge Vallavalitsusega vähemalt 2
kuud ette. Lõhkematerjalide kasutamise keeld ja kooskõlastamisnõue ei
kehti demineerimistöödel.
Müra tekitavad harjutused on keelatud riiklikel pühadel ja pühapäeval.
Erandid kooskõlastatakse Rõuge Vallavalitsusega vähemalt 2 kuud ette.
Teistel nädalapäevadel lähtutakse müra tekitavate harjutuste läbiviimisel
Rõuge valla avaliku korra eeskirjast.
Välditakse olulise müraga tegevusi öörahu ajal. Erandid kooskõlastatakse
Rõuge Vallavalitsusega vähemalt 2 kuud ette.
Harjutusvälja kasutamisel pesitsusperioodil (sõltuvalt erinevatest liikidest 1.
veebruarist kuni 31. juulini) ja turismiperioodil (mai-august) ei tohi
harjutusvälja
kasutuskoormus
ületada
arendusprogrammis
toodud
kasutuskoormust.
Tsirgupalu laskevälja kasutatakse ainult siis, kui teised laskeväljad on
hõivatud või ei võimalda väljaõppe eesmärk teisi laskevälju kasutada.
Perioodil 01.02-31.08 on looduskaitselistel põhjustel liikumispiiranguga
aladel (vt joonis 4) viibimine keelatud, sh igasugused õppused.
Perioodil 15.03-30.06 kasutatakse Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel
üksnes käsitulirelvi (sh võib Vilbusuus kasutada käsigranaate) ning
lasketegevus on lubatud kell 11-17 (talveaeg) ja 12-18 (suveaeg).
Nimetatult
laskeväljadelt
tuleb
sel
perioodil
planeerida
õppused
esmajärjekorras teistele laskeväljadele.

Harjutusvälja sulgemine
Harjutusväli on kõigile avatud, välja arvatud ohtlike tegevuste ajal, mil osa
harjutusväljast või harjutusväli tervikuna on suletud. Ohtlike tegevuste ajal on
harjutusvälja peamiste sissepääsuteede juurde paigaldatud mastides heisatud
punane signaallipp või põleb punane signaaltuli, teed võivad olla tõkkepuudega
suletud või liikumist võivad tõkestada tunnimehed. Informatsiooni ohtlike
tegevuste teostamise aegade ja suletavate alade ulatuse kohta saab
harjutusvälja läheduses paiknevatelt infotahvlitelt.
Harjutusvälja tegevustest informeerimine
Harjutusväljal kavandatud väljaõppetegevusest informeeritakse järgmiste
teabevahendite
kaudu:
harjutusväljade
koduleht
harjutusvali.mil.ee,
omavalitsuste kodulehed, maakonnaleht Võrumaa Teataja, harjutusvälja
infotahvlid.
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2 Peamised muudatused kehtivas
arendusprogrammis ja uue arendusprogrammi
eelnõus
Võrreldes 2007. a kinnistatud Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammiga on
2012. a. koostatud arendusprogrammis olulisi muudatusi, mis puudutavad
harjutusvälja väljaõppehitiste paiknemist. Täpsustatud on väljaõppe tegevuste
asukohti, mis arendusprogrammi eelmises versioonis olid määratlemata (nt
miinipildujate tulepositsioonid). Samuti on detailsemalt kirjeldatud harjutusvälja
kalenderplaan, määratud on harjutusvälja ajalised kasutuspiirangud.
Muudatused väljaõppeehitiste paiknemises
Vajadus väljaõppeehitiste asukohti muuta tulenes kolmest põhjusest – (1)
vähendada väljaõppe mõju kaitsealustele liikidele ja väärtuslikele elupaikadele,
(2) vähendada müra mõju piirkonna elanikele, (3) parandada ja
mitmekesistada väljaõppevõimalusi.
Olulisim muudatus on kahe laskevälja (Vilbusuu ja Tsirgupalu) suuruse
tuntav vähendamine looduskaitselistel põhjustel. Vilbusuu laskevälja
pindala vähendati ca 2 korda ja nihutati eemale Vilbu metsise püsielupaigast.
Kui varem puutus laskeväli kokku püsielupaigaga, siis nüüd on tekkinud 400600 m laiune puhverala. Uue kujuga laskevälja teljeks on olemasolev tee,
laskeväli on kitsam. See tähendab, et tunduvalt vähem mõjutatakse raadamise,
teede rajamise ja kuivendamisega püsielupaiga ümbruse metsasid.
Tsirgupalu laskevälja ulatust on oluliselt vähendatud. Sisuliselt on endisest
Tsirgupalu laskeväljast loobutud ning selle asemel mõnevõrra suurendatud
endist snaipri laskevälja. Muudatuse tulemusena on paranenud Tsirgupalu
laskevälja ümbruse loodusväärtuste olukord – Nursi kanakulli püsielupaiga ja
laskevälja vahele on tekitatud ca 250 m puhver, enne ulatus laskeväli
püsielupaigani, samuti jäävad kaks vääriselupaika laskeväljalt välja.
Vääriselupaigad ja püsielupaik ei ole enam laskevälja otseses mõjutsoonis –
väheneb raadamise mõju, puuduvad kuulikahjustused. Oluliselt (4 korda)
vähenenud ulatusega on muutunud ka laskevälja kasutusvõimalused – jao
suuruse üksuse asemel saab harjutusi teha harjutusi lahingpaariga ning üksi
(snaiper). Selle tõttu väheneb nii päevade arv, mil laskeväljal müra tehakse, kui
ka müra iseloom (üksiklasud jao lahinglaskmiste asemel) ning mõjutatakse
vähem piirkonna elanikke ja loodusväärtusi.
Kaitseväe väljaõppevõimaluste parandamiseks on Vilbusuu ja Tsirgupalu
laskeväljade vähendamise arvel suurendatud Nursipalu ja Keretu laskevälju.
Erinevad väljaõppeehitised (laskeväljad, lasketiirud) on ühendatud kompanii
laskeväljaks, mis võimaldab läbi viia kompanii suuruse üksuse laskeharjutusi.
Laskeväljade ja sihtmärgiala kogupindala ei ole võrreldes 2007. aastaga
oluliselt muutunud (415 ha vs 416 ha). Kompanii laskevälja loomisega on
koondatud ühte kohta suurem osa väljaõppetegevusest. Aktiivsem
väljaõpe toimub seega kaugemal asustusest ja loodusväärtustest. Kompanii alal
ehitatakse välja laskeväljad ja lasketiirud, kuid suur osa kompanii alast jääb
metsastatuks. Võrreldes 2007. a lahendusega võib nentida, et väheneb
alade ulatus, kus tehakse lageraiet. Tõuseb harjutusvälja maakasutuse
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efektiivsus – enamus harjutusi toimub harjutusvälja keskosas,
harjutusvälja osades väljaõppe mõju loodusele ja inimestele väheneb.

teistes

Muutusi on ka väiksemate väljaõppeehitiste paiknemises. Loobutud on ühest
granaadiviskealast (Tsirgupalu suunal), selleks et vähendada müra mõju
Tsirgupalu küla poole. Lõhkamispaiga asukoht on viidud sihtmärgialalt
kompaniialale, kuna varem asus lõhkamispaik mitmete laskeväljade ohualades
ning
seetõttu
kannatas
kooskasutus.
Loobutud
on
üksikvõitleja
lahinglaskeväljast, kuna väljaõpet on võimalik viia läbi ka teistel laskeväljadel.
Muudetud on lasketiirude ja tankitõrje granaadiheitja asukohta tagamaks
laskeväljade paremat kooskasutust (ohualad ei kattu). Mõnevõrra on
vähendatud ka kaudtulerelvade sihtmärgiala – loobutud on Nursipalu-Vilbusuu
teest põhja pool paiknevast osast, kuna selle kasutamine sihtmärgialana pole
väiksuse tõttu mõistlik (sihtmärke ei saa paigutada).
Muudetud on toetusala (endise nimega teeninduskeskuse) ala kuju. Toetusala
on ühendatud kompanii alaga tagades parema liikumise harjutusvälja
teenindusalalt laskmiste alale.
Vähendatud on välimajutusala ulatust – ala ei ulatu enam Rõuge jõeni, tagades
sellega jõe kallaste parema säilimise ning Natura elupaikade kaitse.

Joonis 1. Nursipalu harjutusvälja väljaõppeehitised 2007. aasta
arendusprogrammis.
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Joonis 2. Nursipalu harjutusvälja väljaõppeehitised 2012. aasta
arendusprogrammis.
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Joonis 3. Muudatused väljaõppeehitiste paiknemises.
Tegevuste asukohtade täpsustamine
Arendusprogrammis on täpsustatud tegevuste asukohti – lisatud on
miinipildujate tulepositsioonid, kust võib miine lasta (vt Joonis 4).
Tulepositsioonid koonduvad kindlatesse piirkondadesse – Vilbusuu laskeväli,
Tsirgupalu-Lükke tee, kompanii ala ja toetusala.
Määratud on alad, kus on lubatud rajada fortifikatsioone, mujal ei ole nende
rajamine lubatud (looduslikult tundlikud alad, vahetust väljaõppetegevusest
eemal olevad alad). Seega määratletud on alad, kus võib pinnast ja taimestikku
kahjustada, ning kus see ei ole lubatud.
Määratud on alad, kus ei või kasutada imitatsioonivahendeid (paukpadrunid,
lõhkepaketid). Nendeks aladeks on püsielupaigad, samuti alad lähemal kui 800
m eluhoonetele.
Kirjeldatud on teedevõrgustiku üldine paiknemine, mis annab aimu, kus
harjutusväljal on võimalik juurdepääs ning mis jäävad aktiivsest kasutusest
kõrvale (nii militaarne kui tsiviilkasutus).
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Joonis 4. Nursipalu väljaõppeehitised ja kasutustingimused.
Tegevuste ajaline piiramine
Arendusprogrammis on esitatud nädalate kaupa kalenderplaan: millal toimub
aktiivsem väljaõpe, millal ja kui mitmel päeval nädalas kasutatakse enam müra
tekitavaid relvi (miinipildujad, tankitõrjerelvad). Selle tulemusena saavad
piirkonna elanikud täpsema ettekujutuse mürarohkematest perioodidest, samuti
määratakse, millal ja kui palju mürapäevi võib olla.
Paika on pandud harjutusvälja kasutamise ajalised piirangud, vt eespool ptk 1.
Võrreldes 2007. a. on väljaõppe tegevus saanud selged ajalised piirangud
millega peavad arvestama väljaõppe korraldajad ja saavad arvestada piirkonna
elanikud. Mürarohkemate tegevuste piiramine suveperioodil (mai-august) omab
selget positiivset mõju ka liikidele (linnud, loomad).
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3 Arendusprogrammi elluviimisega kaasnevad mõjud
3.1

Hindamise metoodika

Arendusprogrammiga seoses viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine
(edaspidi KSH), mille kiitis heaks Võrumaa Keskkonnateenistus oma 08.08.2007
kirjaga nr 1568.
KSH aruanne sisaldas ettepanekuid muuta harjutusvälja rajatiste asupaikasid
selliselt, et nende mõju loodusele ja inimasustusele oleks võimalikult
minimaalne. Tulenedes ülalöeldust ning arvestades Kaitseväe ja Kaitseliidu
mõnevõrra täpsustunud väljaõppevajadusi on otstarbekas muuta kinnitatud
arendusprogrammis
esitatud
väljaõpperajatiste
paigutust
ning
kasutuskoormust.
Peale KSH heakskiitmist on olulisemate mõjuvaldkondade osas tellitud ning
koostatud mitmed täiendavad uuringuid ja eksperthinnanguid:
-

Nursipalu harjutusvälja taristuversioonide võrdlus linnustiku seisukohalt
(Kotkaklubi, 2011)
Nursipalu harjutusvälja loodusväärtuste inventuur (Eesti Maaülikool,
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2011)
Nursipalu harjutusvälja müramodelleerimine (Ramboll Eesti AS, 2011)
Nursipalu harjutusvälja maaparanduse ekspertiis (Urmas Nugin
Inseneribüroo OÜ, 2011)
Nursipalu harjutusvälja taluvuskoormuse hindamine eksperthinnang
(Hendrikson & Ko OÜ, 2011)
Nursipalu harjutusvälja ja selle ümbruse rohevõrgustiku eksperthinnang
(Hendrikson & Ko OÜ, 2011)
Elanikkonna küsitlus seoses Nursipalu harjutusvälja arendusega (Turu
Uuringute AS, 2011)
Nursipalu harjutusvälja mürauuring. Tsiatsungõlmaa väljaõppekohad
(Ramboll Eesti AS, 2012)
Näidislaskeharjutused – elanike tagasiside (A.Ideon, Kaitseministeerium
2011)

Uuringud ja eksperthinnangud annavad uut informatsiooni harjutusvälja ala ja
selle kasutusvõimaluste osas. Seega on käesolevasse peatükki koondatud
valdkondadele lõikes avalduv mõjuhinnang võrreldes varasema Nursipalu
kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi heakskiidetud KSH aruandega.
KSH aruande peatükk 4 Kavandatava Nursipalu kavandatava harjutusvälja
arendusprogrammi
elluviimisega
kaasnevad
mõjud
looduslikule
ja
inimkeskkonnale valdkondade mõjuhinnangud on vaadatud üle ning sisse viidud
muudatused vastavalt lisandunud infole ja uuele arendusprogrammi
alternatiivile.
Töö eesmärgiks on koondada täpsustunud mõjuhinnangud ühte aruandesse, et
lihtsustada
Otsustajale
ja
Järelvalvajale
edastatavat
infot
otsuste
langetamiseks.
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Töö tulemusena tuuakse välja asjakohased leevendavad meetmed ja seire
vajadus.

3.2

Majanduslik mõju

Harjutusvälja rajamine võib omada piirkonna majanduslikule potentsiaalile
kaudset mõju erinevates valdkondades.
Kinnisvara väärtus
Harjutusvälja tegevusega kaasnevad mõjud võivad põhjustada tajutava
elukeskkonna kvaliteedi langust piirkonnas, mis võib kahandada kinnisvara
nõudlust piirkonnas. See omakorda kajastub tõenäoliselt väiksemas ostumüügihinnas. Konkreetne hinna muutus kinnisvara puhul oleneb
üksikjuhu eripäradest ja ei ole käesoleva töö raames prognoositav.
Seetõttu tuleb kinnisvara hinna muutust hinnata iga tehingu puhul
eraldiseisvalt ning juhul, kui
tuvastatud on madalam tehinguhind
tulenevalt harjutusvälja tegevusest, see kompenseerida.
Mõju metsamajandusele ja erametsaomanikud
Käesolevaks hetkeks on kõik alale jäävad metsad riigi omanduses. Riigi kui
maaomaniku huvi on kasutada maad vastavalt riigi vajadustele, seega ei sea
kavandatav tegevus ohtu riigi kui maaomaniku huve.
Kaudne mõju metsaomanikele võib kaasneda seoses harjutusvälja lähedusse
jäävate metsateede kasutamisega metsa majandamiseks. Kuna harjutusvälja
kasutamiseks on vajalik hea teedevõrgu olemasolu, hõlbustab teede parem
kvaliteet ka metsade majandamist.
Metsade majandamiseks tuleb riigikaitselistel aladel (väljaõpperajatised ja
fortifikatsiooni alad) ning eelkõige raadatavatest aladest väljapoole jäävate
alade jaoks koostada metsamajandamiskava.
Mõju puhkemajandusele
Piirkonna konteksti arvestades tuleb oluliseks pidada võimalikku negatiivset
mõju puhkemajandusele, st harjutusvälja lähedalasuvatele turismitaludele.
Olulisimaks mõjukomponendiks on siinkohal müra, millele lisandub mentaalne
häiritus lähedalasuvast sõjalisest tegevusest.
Võrreldes omavahel 2007. aasta arendusprogrammi ning 2012. aasta
arendusprogrammi eelnõud, on muudetud laskeväljade asukohti,
millega kaasneb mürataseme vähenemine lähedalasuvate hoonete
juures; täpsustatud on ajalisi piiranguid harjutusvälja kasutamisel,
millega kaasneb kasutuse ja mürahäiringute vähenemine turismi
kõrghooajal. Välja töötamisel on koostöökokkulepe, mis täpsustab
veelgi osapoolte kohustusi.
Turismiettevõtete külastatavust võivad lisaks harjutusväljal toimuvale
tegevusele mõjutada mitmed tegurid – ilmastikuolud, siseriikliku turismi
populaarsus jm. Võimalike harjutusväljast johtuvate mõjude väljaselgitamine ei
ole seega lihtne. KSH töörühm teeb ettepaneku turismile avalduvate
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mõjude välja selgitamiseks kaasata seiremeetmena soovitatud
elukeskkonnaga rahulolu uuringusse (arvamusuuringu ühe osana)
eraldiseisva huvigrupina kohalikud turismiettevõtjad ning analüüsida
uuringu raames eraldiseisvalt nende hinnanguid. Lisaks on oluline
kohalikule omavalitsusele esitatavate kaebuste analüüs. Juhul, kui
turismiettevõtjate hinnangutes esineb olulist halvenemist või sagenevad
oluliselt turismiga seotud kaebused, tuleb täiendava uuringuga välja selgitada
kohalike turismiettevõtete positsioonid teiste Eesti sarnase profiiliga ettevõtete
hulgas. Juhul, kui ilmneb, et harjutusväljal aset leidva tegevusega kaasnevad
mõjud halvendavad kohalike turismiettevõtete positsioone, tuleb leida
võimalused mõjude täiendavaks leevendamiseks (korralduslikud või ehituslikud
meetmed, vastavalt arvamusuuringus esile kerkinud häiringutele ning esitatud
kaebustele).
Mõju jahipidamisvõimalustele
Planeeritava harjutusvälja mõju loomastikule kui ressursile on täpsemalt
käsitletud peatükis 3.7 Mõju loomastikule ja linnustikule.
Võru maakonna jahipiirkonnad, nende piirid ja pindalad on kinnitatud
keskkonnaministri 14.mai 2003.a määrusega nr 45 „Võru maakonna
jahipiirkondade moodustamine”. Nimetatud määruse järgi on Rõuge
jahipiirkonna pindala 13 840 ha, Sõmerpalu jahipiirkonnal 12 760 ha ja Võru
jahipiirkonna pindala 13 130 ha. Jahiseaduse § 6 lõike 2 järgi peab ühe
jahipiirkonna jahimaa pindala ühes ringpiiris olema vähemalt 5000 hektarit.
Kuna harjutusvälja rajamine suleb jahipidamiseks vaid ca 250 ha (sihtmärgiala
ja teeninduskeskus), millest osa on ka juba hetkel jahipidamiseks suletud, ei
põhjusta harjutusvälja rajamine jahimaade vähenemist sel määral, et see
takistaks tegutsemist jahipiirkonnana. Samas väheneb seoses harjutusvälja
rajamisega metsade pindala ning harjutusvälja tegevus häirib loomade ja
lindude poegimis- ja pesitsuspaiku (siiani on loomad poegimiseks ja
pesitsemiseks kasutanud Kerretu soo puutumata metsamassiive).
Kavandatud tegevuse elluviimine võib suurendada muutusi kohapealses välja
kujunenud jahinduse korralduses tulenevalt piiratud ligipääsust ning võimalikust
loomade elupaikade ja liikumisteede muutusest. Kavandatud tegevuse
elluviimine ei välista jahinduse jätkumist piirkonnas ning ei piira olulisel määral
jahipiirkonna kasutamist – harjutusvälja ala moodustab jahipiirkonna
koguterritooriumist väikese osa, samuti ei ole harjutusväljal liikumine pidevalt
keelatud. Seega ei piira harjutusvälja rajamine oluliselt jahindust.
Inimeste turvalisus tagatakse piirkonnas ohutuseeskirjade järgimisega.
Jahimeeste
teavitamine
harjutusvälja
kasutusgraafikust
on
korraldatud. Harjutusvälja tegutsemise ajal tehakse koostööd jahiseltsiga,
tagamaks hea teavitamise harjutusväljal toimuvast tegevusest ning leidmaks
vajadusel kompromisse jahiseltsi ning harjutusvälja kasutajate huvide vahel.
Mõju inimeste lisasissetulekule
Paljud piirkonna elanikud kasutavad metsa kõrvalsaadusi (marjad-seened)
enese toidulaua täiendamiseks ning samuti lisaraha teenimiseks. Olenevalt
aastast on piirkonna metsad väga seene- ja marjarohked. Rajatav harjutusväli
muudab osa metsi marjulistele suletuks (eelkõige sihtmärgiala ja
teeninduskeskuseala), osa metsi hävivad raadamise käigus ning kavandatav
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tegevus (laskmised, lõhkamised) muudab osa metsi saaduste korjamiseks
kõlbmatuks, kuid arvestades ala suurust ja kahjustatud alade osakaalu kogu
pindalast, ei saa mõju pidada oluliseks. Samas mõjub mõningane
marjade/seente korjamise piirang nende varudele pigem positiivselt.
Põllumajanduslik potentsiaal planeeritava harjutusvälja alal on madal, kuna
valdav osa territooriumist on metsamaa. Seega on planeeritava harjutusvälja
mõju põllumajandusele väheoluline.

3.3

Mõju piirkonna demograafilisele arengule

Harjutusvälja arendamisest tulenevad mõjud inimese mentaalsele seisundile
(eelkõige ohutunne) ning tavapärasest elukeskkonnast periooditi kõrgem
mürafoon võivad osutuda võtmeteguriteks elukoha valikul. Täpseid hinnanguid
piirkonna elanike arvu eeldatava muutuse kohta ei ole võimalik antud aruandes
välja tuua – elanikkonna absoluutarv piirkonnas sõltub lisaks harjutusväljale ka
mitmetest teistest teguritest (üldine majandusareng, regionaalpoliitika,
põllumajanduse ja puhkemajandusega tegelemise võimalused ning populaarsus
ühiskonnas jms.). Siiski võib eeldada, et harjutusväljast tulenev mõjub
piirkonna demograafilisele arengule pigem negatiivselt, kusjuures kõige
olulisemalt mõjutatavateks võivad osutuda just noored lastega pered, kes
hindavad kõrgelt just elukeskkonna kvaliteeti. Lastega perede arvamist n-ö
riskirühma toetavad ka erinevad uuringud müra mõjust inimese tervisele.
Kuna harjutusvälja arendamist võidakse eriti Rõuge elanike poolt tajuda
negatiivse mõjuna elukeskkonnale, võib harjutusvälja arendamisega kaasneda
Rõuge valla elanikkonna kasvu peatumine valla põhjaosas. Suurematest
küladest võib eelkõige oletada mõju Nursi küla rahvaarvule, olenevalt elanike
suhtumisest ka Rõuge aleviku rahvaarvule, kus elukohavahetus on veelgi
vähem tõenäoline kui Nursi külas. Üks-ühest vastust küsimusele, kas
tagajärjeks oleks ka elanike mujale kolimine, ei ole võimalik aruande
koostamise käigus anda. Samas tuleb teemat pidada oluliseks, kasulik oleks
näiteks vastava uuringu läbiviimine (kohalike küsitlemine, rahvastikutrendide
väljatoomine analoogsetes kohtades). Võimalus rahvaarvu vähenemise
ennetamiseks on elanike suhtumise muutmine läbi kaitsestruktuuride
läbimõeldud kommunikatsiooni ning kohalikega kooskõlastatud tegevuse.
Vastavalt 2011. aastal läbi viidud arvamusuuringu4 tulemustele ei
tajunud uuringu läbi viimise hetkel5 valdav osa piirkonna elanikest
harjutusvälja kohalolu häirivana, ühtlasi oli väga vähe neid (2%
vastanutest), kes kavatsesid või olid otsustanud elukohta vahetada, ka
ei ole harjutusvälja olemasolu esitatud põhjendustele tuginedes olnud
peamiseks elukoha muutmise ajendiks.
Arendusprogrammi
harjutustegevuseks

edasisel
menetlemisel
on
täpsustatud
vajalike alade asukohti, vähendades seeläbi

4

Elanikkonnaküsitlus seoses Nursipalu harjutusvälja arendusega; Juuli 2011, Turu-uuringute AS
Kaitseministeeriumi andmetel oli kasutuskoormus 2011 aastal järgmine: käsitulirelvadega
õppusi 185 päeva, imitatsioonivahenditega õppusi 151 päeval, käsigranaadi viskamisi 17 päeval,
tankitõrjegranaadiheitja laskmisi 27 päeval ja lõhketöid 11 päeval.
5
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harjutusväljast väljapoole levivat mürataset, täpsustatud on ajalisi
piiranguid tegevusele.
Tänasele vastanute meelsusele tuginedes ei ole alust arvata, et
harjutusväli põhjustaks olulisi muutusi rahvastikuprotsessides. Sellele
vaatamata on vajalik seire korraldamine – rahvaarvu muutuste
igaaastane ülevaatus.
Vastavalt Rõuge Vallavalitsuse seisukohtadele on esialgsel hinnangul
põhjendatud rändekäitumise jälgimine järgmistes asustusüksustes:
Tsirgupalu, Laossaarõ, Lükka, Pugõstu, Kaku, Horsa, Nursi, hansi, Tilgu,
Kolga, Mustahamba, Kiidi, Möldri, Rõuge alevik, Handmiku, Raudsepa,
Lauri, Ahitsa, Simmuli, Nilbõ, Järvepalu, Kurvitsa, Heedu, Karaski,
Paeboja, Sänna, Sikalaane. Vajadusel tuleb seireala laiendada.
Juhul, kui igaaastase seire käigus tuvastatakse olulisi rändeprotsesse,
mis on arvatavasti toimunud harjutusväljal aset leidvast tegevusest
tulenevalt, on vajalik täpsem uuring - võrdlus eelnevate aastate ja
Eesti muude piirkondade arengutega, ühtlasi muude võimalike
muutustega piirkonnas (töökohtade tekkimine-kadumine, muutused
koolikorralduses vm). Juhul, kui on tuvastatav harjutusväljal aset
leidva tegevuse mõju rahvastikuprotsessidele, on vajalik täiendavate
kokkulepete
sõlmimine
mõjude
leevendamiseks,
vajadusel
harjutusvälja kasutuse korralduse muutmine.
Ennetavaks indikaatoriks rahvastikuprotsesside olulisele muutusele
võivad
olla
arvamusuuringu
tulemused,
mis
kirjeldavad
elukeskkonnaga rahulolu taset.

3.4

Mõju metsale

Nursipalu harjutusväli on valdavalt tasase reljeefiga metsaga kaetud ala.
Nursipalu metsad jagunevad kahte rühma – idapoolsed looduslikult kuivemad
metsatüübid või tugevasti kuivendatud metsad, läänepoolsed soised, soostuvad
ja rabametsad.
Nursipalu harjutusvälja väljaõppealade taimkatte kirjeldamisel on kasutatud
„Nursipalu harjutusvälja loodusväärtuste kordusinventuuri“ (koostanud Eesti
Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2011) ning „Nursipalu
harjutusvälja taluvuskoormuse hindamise eksperthinnangu“ käigus teostatud
välitöödel (koostanud Hendrikson & Ko OÜ 07.11.2011) kogutud andmeid.
Ala 2, Vilbusuu laske- ja õppeväljal on valdavalt kõdusoo ja siirdesoo
kasvukohatüüpi mets. Suurem osa moodustab kaasik, vähem kuusikut ning
kohati segamets. Suur osa antud ala metsast on suhteliselt noor – ca 25
aastane, aga leidub ka 60 ja 75 aastast metsa. Taimestikuliselt alal suuri
väärtusi pole. Tegemist on tugevalt kuivendatud metsadega ja suuremal osal
alast on ka lageraie tehtud, mis osaliselt on juba kattunud tiheda
kasenoorendikuga. Seega, taimestikulisi piiranguid ala väljaarendamiseks pole.
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Ala 3, Tsirgupalu laske- ja õppeväli. Ala asub peamiselt kuivas liivase
palumetsas (männik, kuusik). Valdavalt on tegu pohla ja jänesekapsa-pohla
kasvukohatüüpi männikutega, vähemal määral männi-kuuse segapuistuid, ca 4
ha alast hõlmavad männi noorendikud, ülejäänud on vana (> 100 aastane)
männik. Kolmandik alast on kunagised raiesmikud, mis on praeguseks kaetud
männinoorendikega. Taimestikuliselt vaene.
Ala 4, Keretu laske- ja õppeväli. Enamuses kõdusoo ja pohla kasvukohatüüpi
männik, kohati angervaksa kasvukohatüüpi kaasik, on ka kase enamusega
jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpi segametsa noorendikku. Taimestikulisi
piiranguid antud laskevälja arendamiseks pole.
Ala 5, Nursipalu laske- ja õppeväli.
Suurem osa on kõdusoo ja pohla
kasvukohatüüpi männik (90–130 a), vähem on kõdusoo kasvukohatüüpi männikase segametsa noorendikku. Looduskaitselisi piiranguid ala arendamiseks pole.
Ala 6, tankitõrje õppeväli. Jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp, keskosas
noorem (alla 10 a), otstes vanem (üle 100 a) segamets. Alal on palju
lamapuitu, millel kasvavad vääriselupaikade liigid.
Ala 7, lasketiirud. Enamuses kõdusoo ja pohla kasvukohatüüpi männik, kohati
angervaksa kasvukohatüüpi kaasik, on ka kase enamusega jänesekapsamustika kasvukohatüüpi segametsa noorendikku. Taimestikulisi piiranguid
antud laskevälja arendamiseks pole.
Ala 8, lõhkamispaik. Ala asub kuivas palumännikus. Väike ala endise raketibaasi
territooriumil, pohla ja kanarbiku kasvukohatüüp ca 100 aastane männik.
Taimestikuliselt vaene, kaitsealuseid liike ei leitud.
Uuritavale alale jäävad mitmed vääriselupaikadena (VEP) eristatud alad.
Harjutusväljal asuvad VEP-id on üldiselt heas seisus ja vastavad VEP-i
kriteeriumitele, välja arvatud VEP 5 (EELISe andmebaasis VEP nr 114060),
milles tugeva kuivendamise ja praeguseks ümbruse lagedaks raiumise tõttu on
hävinud VEP-le iseloomulikud liigid. Sellest tuleneb soovitus kõikide VEP-ide
suhtes üle kogu Nursipalu harjutusvälja: VEP-ide ümber tuleb jätta
vähemalt 50 m laiune metsaga kaetud puhvertsoon. Kui VEP-ide ümbrus
kõik lagedaks raiutakse, siis väärielupaikadele iseloomulikud liigid kaovad ja
need alad kaotavad oma algse mõtte. Eriti kehtib see väikeste alade kohta.6
Ala 9, käsigranaadi viskeala. Ala
kasvukohatüüp ca 85 a männikus.

asub

rabastuvas

metsas.

Kõdusoo

Ala 10, kaudtulerelvade sihtmärgiala. Suur ala (> 100 ha), mis hõlmab nii
liigiliselt kui ka vanuselt väga erinevaid puistuid, sagedamini esineb kõdusoo-,
mustika- ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpe. See on kõige suurem
harjutusala,
mis
koosneb
erinevatest
märjematest
ja
kuivematest
metsatüüpidest. Ligikaudu poolel alast on praeguseks juba mets maha raiutud
ning nendest kohtades on erineva vanusega raiesmikud. Alal asub kaks
vääriselupaika. VEP 6 (EELISe andmebaasis VEP nr 114061) on piisavalt
6

„Nursipalu harjutusvälja loodusväärtuste kordusinventuur“ (koostanud Eesti Maaülikool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2011)
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suur ja esinduslik ning vajab kindlasti säilitamist. VEP 5 (EELISe
andmebaasis VEP nr 114060) on väga väike, tugevalt kuivendatud ning tal
puuduvad VEP-ile omased liigid. Alal 10, VEP 6 (EELISe andmebaasis VEP
nr 114061)-st umbes 500 m lõuna suunas leiti looduskaitseliselt
väärtuslik metsaeraldis, mille säilitamine nii linnustikuliselt kui ka
vääriselupaiga liikide poolest oleks väga soovitatav. Kuivenduskraavid
tuleks sellest metsatukast teha nii kaugele kui võimalik, et püsiks
sealsetele väärtuslikele liikidele vajalik niiskusrežiim. Selle ala säilitamise
korral on mõeldav väheväärtusliku VEP 5 (EELISe andmebaasis VEP nr 114060)
maharaiumine, et tagada harjutustegevuseks piisavalt suur lage ala.
Ala 11, toetusala. Palumetsa tüüpi männik, pohla ja jänesekapsa-pohla
kasvukohatüüpi, valdavalt >100 a, üksikute lehtpuudega, ala idaosas ka
mustika-kõdusoo kasvukohatüüpi ca 75 a segamets. See ala on olnud
inimtegevusest mõjutatud pika aja jooksul, kuna kuulus endisele
nõukogudeaegsele raketibaasile.
Ala 12, välimajutusala. Puude vanus jääb enamasti <100 aasta, puistutest
leidub siin nii männikuid, kuusikuid, kaasikuid kui ka segametsa.
Niiskustingimused varieeruvad kuivast (pohla kasvukohatüüp) kuni liigniiskeni
(madalsoo kasvukohatüüp).
Harjutusvälja väljaehitamisel ja kasutamisel kaasneb metsaökosüsteemile
oluline mõju. Planeeritud tegevused avaldavad taimkattele otsest ja kaudset
mõju. Mõju liigid on:
-

metsa raadamine;
tuleoht;
metsa kahjustamine ohualadel.

Metsa raadamine
Metsaseaduse alusel on raadamine raie, mida tehakse, et võimaldada maa
kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Raadamist tehakse
kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi alusel, mis on aluseks maa
kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamiseks.
Metsa raadamine toimub harjutusvälja välispiiril, v.a kaitsevööndiga veekogu
kallastel (välispiiri laius 2-5 meetrit) ning mitmete planeeritavate objektide
(laskeväljad, lasketiirud, käsigranaadi viskeala, lõhkamispaik, tulekaitseribad)
rajamisel. Harjutusvälja erinevatel aladel on raadatavate alade suurus ja
iseloom erinev. Suurimaks lageraie alaks on kaudtulerelvade sihtmärgiala (ca
167 ha), kus tuleb suur osa puistust eemaldada (85-95% ulatuses lage) ning
kus praeguseks ligikaudu poolel alast on mets juba maha raiutud. Teistel aladel
on raadatava osa protsent väiksem. Kokku väheneb raadamise ja harvendamise
tulemusel majandatava metsamaa pindala ligikaudu 300 ha, mis jääb alla 10%
harjutusala puistutest.
Otsene lokaalne mõju taimekooslustele on destruktiivne, metsa raadamise
käigus sealne kooslus hävib. Kaudne mõju seisneb niiskusrežiimi muutustes
maaparanduse ja metsa raadamise tagajärjel. Metsade ulatuslik raadamine võib
põhjustada maapinna liigniiskuse suurenemist juba olemasoleval niiskel alal,
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kuna puud on suure transpiratsioonivõimega ning puude hävitamisel vee
aurustumine pinnasest ja taimestikust väheneb.
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 (300 ha), 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.7
Kokkuvõtvalt
mõjutab raadamine alade ökosüsteemi oluliselt,
metsaökosüsteemi väärtused kaovad. Harjutusväljale väljaõppeehitiste
planeerimisel ja raadamist vajavate objektide asukoha valikul on
väärtuslikumate metsadega alasid püütud vältida.
Raadamisega
veekogude
veekvaliteedile
kaasneva
negatiivse
mõju
vähendamiseks ei tohi raielangid ulatuda veekogu kallastele, kuna rikkumata
taimestiku- ja mullastiku struktuuriga aladel toimub toitainete puhverdamine
enne veekokku jõudmist. Nimetatud soovitust tuleb rakendada harjutusväljade
alade puhul, kus see on tuleohutusest tulenevalt võimalik. Metsa raie peab
olema nendel aladel võimalikult minimaalne. Alade raadamine on soovitatav läbi
viia talvisel ajal külmunud pinnasega. Sellisel juhul ei rikuta liigniisketes
tingimustes oluliselt alustaimestikku ja pinnast ning säilib looduslik toitainete
puhverdustsoon.
Raadatavatest aladest väljapoole jäävate alade jaoks tuleb koostada
metsamajandamiskava. Metsamajanduskava koostamisel lähtuda müra
vähendamise ning kaitsealuste lindude elutingimuste ja pesapaikade säilitamise
ja kaitse vajadusest.
Ökoloogilise väärtuse säilitamiseks on korralise metsamajandamise
käigus oluline jätta alles vanemaid puid ja kujundada erivanuseline
kooslus.
Hooletu raie tulemusel võib kahjustuda pinnas (nt veokitega sõites) ning
väheneda maastiku esteetiline väärtus (rikutud pinnas, vedelema jäetud
puutüved ja kännud). Negatiivsete mõjude vältimiseks on soovitav
metsanduslikud tööd mitte teostada kevadsuvisel raierahu perioodil,
vaid pigem talvel, kui õhutemperatuur on alla 0oC.

7

„Nursipalu harjutusvälja maaparanduse ekspertiis“ (Urmas Nugin Inseneribüroo OÜ, 2011)
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Kokkuvõttes muudab metsa harvendamine oluliselt metsaökosüsteeme ja toob
kaasa mitmeid riske (erosioon, tormikahjustused, elupaikade muutus).
Leevendavate meetmete rakendamisel ja harjutusvälja iseärasustega
arvestades on negatiivsed mõjud ja kaasnevad riskid suhteliselt väiksed.
Tuleoht
Planeeritav tegevus harjutusväljal suurendab metsade tuleohtu. Tulekahjurisk
on harjutusväljal oluline ja suhteliselt kõrge, lähtudes peamiselt järgmistest
objektidest ja põhjustest:
-

tulistamine laskeväljadel
tulistamine kaudtulerelvade tulepositsiooni aladel
miinide plahvatamine sihtmärgialal
lõhkamine lõhkamispaigas ja granaadi heitmine käsigranaadi viskealas
tegevus telkimisalal (suitsetamine, lõkke tegemine, telgiahjude kütmine)
õnnetusjuhtumid (õlilekked jms)
ala suhteliselt suur kaetus turbakihiga

Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus tulekahju riskide
vähendamise
süsteem
(tuletõkkeribad,
tuletõrje
veevõtukohad,
tuletõrjevahendid, alade hooldamine tulekahjude vältimiseks nt laskeväljade ja
sihtmärgialade niitmine, kontrollitud põletamine jm). Vt ptk 3.10.
Metsa kahjustamine ohualal
Kõigi tulirelvade kasutamisel tekib ohuala, mis on oluliselt suurem otseselt relva
ja
isikkoosseisu
paiknemisja
liikumisalast.
Peamiseks
riskiks
ja
keskkonnamõju allikaks on kuulide ja kildude lendamine ohualale ning sellega
kaasnevad puude kahjustused, inimeste ja loomade vigastamise oht,
tulekahjurisk ning väikese tõenäosusega pinnase ja vee raskemetallidega
reostamise oht. Kõige suuremad metsa kahjustused võivad tekkida vahetult
sihtmärkide taga. Metsa kahjustuse vältimiseks ohualas tuleb võimalusel
laskeväljade aladel rajada ohutusvallid laskesuunas (st tagavallid)
kuulide
püüdmiseks
ning
lõhkamispaigas
lõhketöödel
tekkiva
õhulööklaine ja müra kahjuliku mõju vähendamiseks ja kildude
püüdmiseks.

3.5

Mõju soodele

Suurim Nursipalu harjutusvälja territooriumile jääv soo on Kerretu soo.
Harjutusvälja lähedusse jäävad veel Kaugjärve, Mustjõe, Võru ja Kellamäe
sood.
Kerretu soo puhul on tegemist kõrgsoo ehk rabaga, mis on arvele võetud turba
leiukohana (Kerreti turbamaardlana riikliku maavarade registri nr. 547). Turba
aktiivseks reservvaruks maardlas on 23 mln tonni. Praegu rabas
turbakaevandamist ei toimu. Teadaolevalt pole käesoleval ajal esitatud taotlusi
ega kavasid Kerretu turbamaardla kasutuselevõtuks.
Harjutusvälja arendamisel ei planeerita tegevusi otseselt Kerretu soos
(laske- ja sihtmärgialad on valdavalt koondatud harjutusvälja idaossa,
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vaid Vilbusuu laskeväli asub ala põhjaosas), mistõttu ei ole ette näha
ka olulist negatiivset mõju soole ja turbavarudele.
Kuna laskeväljade ohualad ulatuvad ka Kerretu soo alale, siis teoreetiliselt
võivad harjutusväljal toimuva tegevuse käigus kuulid ja laskemoon soo
territooriumile sattuda, kuid tegevuse tulemusel turba kahjustamise tõenäosus
on väike.
Nursipalu harjutusvälja lääne- ning lõunapoolsed alad on liigniisked ning kõige
rohkem kannatavad liigniiskuse all Vilbusuu laskeväli ja kaudtulerelvade
sihtmärgiala idapoolsem osa. Nimetatud alade väljaarendamiseks on vajalik
kuivendussüsteemide korrastamine.
Ala
kuivendussüsteeme
on
hinnatud
töös
„Nursipalu
harjutusvälja
maaparanduse ekspertiis“ (Urmas Nugin Inseneribüroo OÜ, 2011).
Koostatud
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). Hinnangu kohaselt 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 nimetatud eksperthinnangus
kavandatud tegevused ei mõjuta.8
Väljaõppeehitiste täpsel projekteerimisel, sh kuivendussüsteemide
projekteerimisel, ja selles keskkonnamõju hindamisel tuleb täpsustada
ja hinnata võimalikku avalduvat mõju Kerretu rabale.
Kerretu soo seostub aga otseselt piirkonna tuleohtlikkusega (vt ptk 3.10).

3.6

Mõju pinnasele

Pinnavormide muutmine ja pinnasekahjustused on seotud lõhkamiste,
transpordi otsese ja kaudse mõjuga pinnasele aga ka relvastuse ja isikkoosseisu
mehaanilise koormusega pinnasele.
Üheks ilmseks mõjuteguriks on õhkimiste ja plahvatustega kaasnev mõju
pinnasele. Märgatav füüsiline mõju avaldub plahvatusel toimuva pinnavormide
muutumise ja pinnase struktuurimuutustena. Samas on nimetatud mõju
lokaalne ja väheoluline.
Õhkimise ja plahvatuse tagajärjel toimuv pinnavormide muutumine/
kahjustamine sõltub suuresti pinnakatte ehitusest. Soosetetesse, mis on palju
kokkusurutavad, tekitab lõhkev laskemoon suhteliselt sügava lehtri, mille
läbimõõt ei ole eriti suur. Lehtri täiskasvamine toimub võrreldes
mineraalpinnasega tunduvalt aeglasemalt. Niiskesse pinnasesse sattuv
8

„Nursipalu harjutusvälja maaparanduse ekspertiis“ (Urmas Nugin Inseneribüroo OÜ, 2011)
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lõhkekeha ei pruugi lõhkeda ja on suhteliselt raskesti leitav, seega tekitab
täiendava õnnetusjuhtumi riski ning samuti võib pehme pinnasega alale tänu
pinnase segamisele varjatult paigale jääda rohkem laskemoonajääke.
Laskemoona kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks
tuleb laskevälja laskealadel, sihtmärgialadel ja tulepositsioonidel:
-

korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade, hülsside, pakendite
jmt kogumine

-

korraldada laskemoona jääkide nõuetekohane käitlemine

-

kasutada võimalusel pliivaba laskemoona.

Samuti on vajalik läbi viia pinnaseseire teostamine aladel, kus toimub
raskemetallide võimalik kontsentratsioon - lasketiirudes ja tankitõrje
laskeväljal.
Pinnasekahjustused ja erosioon võivad tekkida lisaks rohkearvulise
isikkoosseisu, aga ka relvade ja mootorsõidukite ülemäärasel kasutamisel või
kasutamisel selleks mittesobival alal ja ajal. Suurimat ohtu pinnasekahjustuste
(sh taimestiku ja muu elustiku kahjustamise) tekkeks kujutab mootorsõidukite
liiklemine väljaspool selleks ette valmistatud alasid ja teid. Isikkoosseisu
koormus on väiksema mõjuga, kuid intensiivse ala kasutamise korral võib ka
tallamise tulemusel tekkida kahjustusi.
Tallamiskoormuse
poolest
kvalifitseerub
enamus
metsast
keskmise
tallamiskindlusega alaks (siinsed kooslused taluvad koormust 5-6 inimest
hektari kohta päevas). Laiguti esineb siiski õrnemaid alasid (kõdusoo kkt
metsad), mille tallamiskindlus on 1-2 inimese kohta hektarile päevas. Neil
aladel on mullahorisondis kõduturba kiht ja veerežiim on kas alaliselt või
perioodiliselt liigniiske (nt välimajutusala). Sellistel aladel tuleks vältida
transpordivahenditega
sõitmist
väljaspool
selleks
ettenähtud
teid.
Välimajutusalal tallamiskindlus varieerub, kuna puistu eri osades on tingimused
väga erinevad. Välimajutusala kasutamisel otsest ohtu kõdusoometsa
kooslusele ei ole, kuna telkimiseks liigniisked alad ei sobi ja sellel alal leidub
rohkesti
tallamiskindlamat,
parasniisket
pinnast.
Tallamiskoormuse
hajutamiseks on soovitatav kasutada telkimiseks erinevaid alasid.
Välimajutusala jääb osaliselt looduskaitsealale, nimetaud ala on keelatud
telkimiseks, väljaõppeks, fortifikatsiooniks jmt. Välimajutusalal tuleks
tallamiskoormust (tekitatud häiringute suurust) hinnata seire käigus ning
soovitatavalt
harjutusperioodile
(oktoober
mai)
järgneval
sügisel
(septembris), kui rohttaimed ja samblad on jõudnud osaliselt taastuda.
Kui seire läbiviimisel tuvastatakse olulisi muutusi taimkattes, tuleks nende mõju
vähendamiseks vastavad tegevused planeerida mujale. Tallamiskoormuse
hinnangu saab perspektiivis anda ka harjutusvälja keskkonnaspetsialist, kelle
soovituste alusel saab ühe või teise harjutuse läbiviimise täpseid kohti
varieerida, olgu siis õppuste või aastate lõikes. Näiteks on välimajutusala
piisavalt suur selleks, et (tallamisnähete ilmnemisel) saab osa varustust (telgid)
paigutada uude asukohta.
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Laskeväljadel toimuvad intensiivsed õppused üldjuhul oktoobrist maini – mis
tähendab, et suurem osa neist leiab aset väljaspool vegetatsiooniperioodi ja
suvel saavad kooslused taastuda. Ainult lasketiirudes toimub laskmine pikemal
perioodil – septembrist juulini– aga sealne tegevus ei mõjuta otseselt
ümbritsevat metsa. Harjutusvälja väljaõppeehitistel, mis on seotud
laskeharjutuste läbiviimisega pole tallamiskoormuse hindamine vajalik.
Lisaks on arendusprogrammiga ette nähtud imitatsioonivahendite keeluala, kus
on õppetegevuse läbiviimine ja liikumine keelatud (vt Joonis 4), mis aitab
tagada pinnase ja sealsete loodusväärtuste tagamise.

3.7

Mõju veestikule

Pinnas ja maapinnalähedane põhjaveekiht võib reostuda tulistamisel ja
lõhkamisel/õhkimisel
sadenevate
jääkainete
(raskemetallid
ja
lämmastikuühendid) kaudu, kui laskemoona ja lõhkamise jäätmed jäävad
loodusesse. Väljatulistatud laskemoonaks on kuulid, padrunikestad, granaadija mürsukillud, mis kontsentreeruvad pinnases sihtmärkide ja tulepositsioonide
ümbruses. Tulirelvadest tulistamisel ja lõhkeainete kasutamisel satub
keskkonda mitmesuguseid raskemetalle. Pinnasesse sattunud raskemetallid
võivad muutuda vees mobiilseks ning seeläbi reostada põhja- ja pinnavett ja
läbi taimede sattuda toiduahelasse.
Käsitulirelvade kuulid koosnevad valdavalt pliist südamikust, mis on
ümbritsetud vasest kestaga. Seega on peamised mõjutegurid pinnasesse sattuv
plii ja vaseühendid, muud metallid on vähemolulised. Nii lõhkeained kui ka
väljatulistatud laskemoon sisaldavad raskemetalle (Hg, Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr),
mis on määratletud keskkonnaministri määrustes nr 38 „Ohtlike ainete
sisalduse piirväärtused pinnases“ ja nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi
piirväärtused“.
Pinnasesse sattuva plii ning vase ohtlikkus tuleneb nende võimalikust
mobiilsusest pinnases, mille tulemusena võivad metallid reostada pinna- või
põhjavett ning sattuda toiduahelasse. Metallide mobiilsus sõltub suures osas
keskkonnatingimustest, nii on metallide liikuvus üldjuhul suurem happelises
keskkonnas, plii liikuvus on parem liivases pinnases, seevastu savikas pinnas
ning ka orgaaniline materjal võivad vähendada plii liikuvust. Keskkonda sattuva
plii ja vase ohtlikkus sõltub ka piirkonna põhjavee kaitstusest. Nursipalu
harjutusvälja territooriumil ja selle vahetus läheduses on põhjavesi
valdavalt suhteliselt hästi kaitstud. Veekoguäärsetel aladel – harjutusväli
paikneb Rõuge jõe ääres – toimub pinnasesse sattunud metalli liikumine koos
pinnaseveega veekogu suunas ning seega on reostusoht suurem. Samuti
suurendab reostusohtu olemasolevate ja kavandavate kuivenduskraavide
võrgustik. Reostusohu vähendamiseks on soovitav sihtmärgid paigaldada
veekogudest (sh ala läbivatest kraavidest) võimalikult kaugele. Reostuse
vältimiseks tuleb laskekohtade juures korraldada padrunikestade kogumine.
Kaitseväes ja Kaitseliidus on laskemoona jäätmete kogumine juba praeguseks
seatud kohustuslikuks ning reguleeritud Kaitseväe Logistikakeskuse ja
Kaitseliidu
ülema
vastavate
käskkirjade
ning
harjutusväljade
kasutuseeskirjadega. Kuigi kõiki padrunikesti kokku koguda ei ole reaalne, on
see lasketiirudes tulejoontel ja kuulipilduja pesades rakendatav. Samuti tuleks
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laskeväljadele kaaluda võimalust kuulide püüdmiseks rajada otsavall (nt alad 2
- Vilbusuu ja 3 - Tsirgupalu). See aitaks kuule kontsentreerida ja lihtsamalt
käidelda.
Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõju hindamise9 (Hendrikson&Ko 2003)
käigus arvutati seal ette nähtud kasutatava laskemoona orienteeruvatele
kogustele vastavalt plii ja vase võimalikud pinnasesse sattumise kogused
aastas. Järeldusena toodi, et arvestades kasutatava laskemoona suhteliselt
väikest kogust, hajuvust suurele pindalale laskevälja laskealadel ja reostuse
kontrolli
võimaldavat
kontsentreerumist
lasketiirudes
on
käsirelvade
laskemoonast lähtuv raskemetallide keskkonnareostuse risk madal, eriti kui
rakendatakse leevendavaid meetmeid, mis on loetletud ka käesoleva aruande
eelnevas lõigus. Nursipalu harjutusvälja alal kavandatavad laskemoona
kogused jäävad väiksemaks keskpolügoonil kasutatavast laskemoona
kogusest ning ei põhjusta tõenäoliselt olulist keskkonnamõju.
Suurekaliibriliste relvade laskemoonast satub lisaks vasele ja pliile keskkonda
veel tsinki ja niklit. Lisaks võib laskemoon sisaldada keskkonnale äärmiselt
ohtlikke metalle nagu elavhõbe ja kaadmium. Viimased kuuluvad nii vaba
metallina kui ühendites sisalduvana veekeskkonnale ohtlike ainete nimistusse
nr 1 ning nende veeheidet või sattumist vette muul viisil peab vältima. Kuna
planeeritaval harjutusväljal kavandatakse õppusi ka miinipildujate ja
granaadiheitjatega, on ebasoodsatel tingimustel võimalik raskemetallide
reostus.
Laskemoona kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks
tuleb laskevälja laskealadel, sihtmärgialadel ja tulepositsioonidel:
-

korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade, hülsside, pakendite
jmt kogumine

-

korraldada laskemoona jääkide nõuetekohane käitlemine

-

kasutada võimalusel pliivaba laskemoona.

Väiksem oht pinnasele ning pinna- ja põhjaveele on võimalike avariide korral,
nt teeninduskeskuse reovee keskkonda suunamise kaudu või bensiini/õli
sattumine pinnasesse lekkivatest masinatest. Tavapäraste õppuste läbiviimisel
autode tankimist harjutusvälja territooriumil ei toimu. Seega ohutusnõuete
täimise ja õige käitluse korral ei ole tegemist suure ohuga.
Nursipalu harjutusväljal on pinna- ja põhjaveeseiret läbi viidud üks
kord aastas alates 2009. aastast (2009, 2010, 2011, 2012) ning seire
tulemused näitavad, et praeguse tegevuse jooksul ei ole raskemetallide
jääke tuvastatud.
Pinnavee kvaliteedi seire eesmärgiks on välja selgitada harjutusvälja
kasutamisel keskkonda sattunud saasteainete kogused ja vältida nende
edasikandumist. Veeseire eesmärk on hinnata harjutusvälja kasutamisest
tulenevaid keskkonnaseisundi muutusi ja vajadusel rakendada vastumeetmeid.
Võimaliku reostuse tuvastamiseks on vajalik edaspidi jätkata pinna- ja
9

Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõju hindamine, Hendrikson&Ko OÜ, Tartu, 2003.
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põhjavee kvaliteedi seiret Kaitseväe harjutusväljade seirekavas 20122016 (koostamisel) kirjeldatud viisil.
Pinna- ja põhjavee ökoloogiline
seisund tuleb kindlaks määrata enne tegevuse algust harjutusväljal. Seiret
soovitame teostada peale harjutusvälja väljaehitamist ja kasutusele
võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal.
Kui raskemetallide sisaldus ei osutu probleemiks, on hilisemalt võimalik seire
sagedust harvendada pädeva eksperdi nõusolekul ja ettepaneku alusel.
Väljaõppeehitiste täpsel projekteerimisel (sh kuivendussüsteemide
projekteerimisel) täpsustada ja vajadusel lisada vajalikud pinna- ja
põhjavee seire punktide asukohad.
Reostuse tuvastamisel tuleb korrigeerida kasutuskoormust, võtta kasutusele
muu laskemoon või rakendada muid reostuse vältimise meetodeid (täpsustada
konkreetse reostuse ilmnemisel).

3.8

Mõju loomastikule ja linnustikule

Mõju loomastikule
Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge ja Sõmerpalu valla piirkonnas, kus
leidub ulatuslikke metsa- ja rabamassiive, mis pakuvad elupaiku rikkalikule
loomastikule. Suur osa Nursipalu harjutusvälja metsadest on siiani olnud
intensiivsest inimtegevusest puutumata metsamassiivid, mida seletab ka
asjaolu, et piirkonnas elavad peaaegu kõik Eesti suuremad ulukid. Nursipalu
metsi kasutavad loomad ka poegimispaikadena. Harjutusväli ise paikneb alal,
mille moodustab pea kogu harjutusvälja suurune metsamassiiv koos Kerretu
sooga. Vastavalt jahiulukite jäljeridade seirele ja kütitud loomade statistikale
Rõuge, Võru ja Sõmerpalu jahipiirkondade territooriumil on teada ka suhteliselt
inimpelglike, suuri looduslikke alasid asustavate suurkiskjate esinemine.
Nendeks on näiteks hunt, karu ja ilves. Samuti on piirkonnas esindatud kõik
eesti uluksõralised ja paljud väikeulukid (rebane, mäger, kährik, halljänes jt).
Kavandatav tegevus Nursipalu harjutusväljal toob kohalikule loomastikule
kaasa järgmised võimalikud mõjud:
-

Elupaikade muutumine peamiselt läbi metsa raadamise. Harjutusväljal
on plaanis metsaraie ca kümnendikul (kokku ca 300 ha) alal leiduvast
metsast, mistõttu raadataval alal paiknenud seniseid metsa-elupaiku
muudetakse oluliselt ja need ei ole loomastikule edaspidi samaväärselt
kasutatavad. Suurimaks raadamist vajavaks alaks, kavandatavate
tegevuste läbiviimiseks, on kaudtulerelvade sihtmärgiala, milleks on vaja
ca 167 ha suurune lageala. Praeguseks on ligikaudu poolel nimetatud
alast, metsamajandamise tulemusena, mets raiutud. Positiivseks võib
pidada asjaolu, et raadatavatele harjutusvälja osadele (va toetusala) ei
plaanita hoonestust ega muid ehitisi, mis võiksid füüsiliselt ala killustada
ja takistada loomade liikumist piirkonnas.

-

Intensiivse
militaarse
tegevuse
häiriv
mõju.
Vastavalt
arendusprogrammile
on
harjutusvälja
täielikul
väljaehitamisel
prognoositav laskeharjutusteks kasutatav päevade arv kuni 200.
Sealjuures kõige intensiivsem kasutusperiood on jaanuarist kuni mai
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esimese pooleni ning oktoobri algusest novembri teise nädalani. Kuna
militaarne väljaõpe on enamasti sisult mürarikas, siis on kohaliku
loomastiku elukeskkond perioodiliselt häiritud. Samas ei ole üldjuhul
kasutuses kogu harjutusväli, vaid osa sellest ning lähtuvalt asjaolust, et
erinevad harjutuspaigad asuvad kõik idapoolsemas servas, on
läänepoolne osa harjutusväljast vähemate häiringutega ka intensiivsel
väljaõppeperioodil.
Nagu eelnevalt välja toodud, seisneb Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi
elluviimisel oodatav mõju kohalikule loomastikule peamiselt elupaikade
muutustes ja häirimises. Selge on, et harjutusvälja ala ei ole pärast täielikku
väljaarendamist ja kasutuselevõttu enam kohalikule loomastikule täies ulatuses
samaväärselt praegusega kasutatav. Suur osa harjutusväljast jääb siiski
looduslikuks
ning
pakub
koos
ümbritsevate
väheasustatud
piirkondadega kohalikule loomastikule kompenseerivaid elupaiku.
Harjutusvälja väljaõppeehitised ei moodusta füüsilist barjääri loomade
liikumisteedele ja ka häiritusest (mürarikas tegevus) tulenevad barjäärid on nii
aasta kui ka ööpäeva lõikes perioodilised, võib öelda et, piirkonnas levinud
loomastiku seisukohalt ei ole tegemist mõjudega, mis võiksid ühegi liigi
populatsiooni olulisel määral mõjutada.
Keskpolügooni alal ja selle lähiümbruses tegutseva Nahe jahiseltsi koondatud
ulukite arvukuse hinnangu andmed viimase kolme aasta (2010-2012) kohta
näitavad, et ulukite arvukus militaartegevuse tulemusena pole langenud ning
püsib stabiilne10.
Erandiks võib siinkohal tuua mõningad kaitstavad linnuliigid, kelle elupaiku
harjutusvälja territooriumil ja selle vahetus läheduses leidub.
Mõju linnustikule
EELISe andmebaasi järgi11 paiknevad Nursipalu harjutusvälja territooriumil
Vilbu metsise püsielupaik ja metsise mänguala, Keretu metsise püsielupaik,
Mustassaare merikotka püsielupaik, Tsirgupalu merikotka püsielupaik, Nursipalu
must toonekure püsielupaik ja Nursi kanakulli püsielupaik, samuti mitmed
vääriselupaigad. Harjutusväljale jäävad projekteeritavad püsielupaigad: Kerretu
merikotka püsielupaik, Kerretu soo merikotka püsielupaik ja Lükkä kanakulli
püsielupaik.
Loodusväärtuste inventuuri tulemusel (2005.
aastal) leiti Nursipalu
harjutusväljalt järgmiste kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide pesitsuspaiku:
metsis, laanepüü, musträhn, väike-kärbsenäpp, rukkirääk, sookurg, punaselgõgija, rohunepp, kanakull, merikotkas, herilaseviu, händkakk, laanerähn, teder,
valgeselg-kirjurähn.
Kaitseväe Logistikakeskuse poolt telliti 2009. aastal Nursipalu harjutusvälja
linnuseire. Eesmärgiks oli fikseerida kahel loendusel linnustiku hetkeolukord
Nursipalu harjutusväljal. Samuti jälgida harjutusvälja väljaõppeehitiste rajamise
(metsa raadamine) ja kasutamisega kaasnevaid mõjusid linnustiku arvukusele
10

Nahe ulukite loenduse andmed 2010-2012 (allikas: Merili Vipper, Kaitseväe logistikakeskuse
haldusteenistuse harjutusalade jaoskonna keskkonnakaitse spetsialist)
11
EELIS andmebaas, seisuga 28.03.2012
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ja liigilisele mitmekesisusele. Teadlikult ei külastatud kaitsealuste liikide
pesitsuskohti, et neid mitte häirida pesitsusperioodi jooksul.
Seiretööde ja loodusväärtuse kordusinventuuri käigus 2011. aastal leiti uus
merikotka pesa, mis asub kahe varasema pesa vahel. Lisaks leiti uus kanakulli
pesa. Leiti ka kolm poegadega hiireviu pesa (üks neist vanas kanakulli pesas,
teine vanas merikotka pesas), mitmed valgeselg-kirjurähni pesad ja küllalt
arvukalt väike-kärbsenäpi territooriume.12
Kokku registreeriti alal 2009. aasta loenduste käigus 63 erinevat linnuliiki.
Loendatud paaride arv oli 573 paari. Varasemast (aastatest 2003-2008) on
teada, et alal on pesitsejatena registreeritud 88 liiki. Uutest liikidest kohati
Nursipalus 2009. aastal nõmmelõokest, vihitajat, võsa-ritsiklindu, viuparti ja
väänkaela. Seega kokku aastatel 2003-2009 on alal registreeritud pesitsejatena
92 erinevat linnuliiki. Aktiivses kasutamises oleva ala kohta on see suhteliselt
suur
arv,
sest
mürareostus
väljaõppeehitiste
ümber
on
suur.
Kaitsekorralduslikult olulistest liikidest kohati loenduste ajal sookurge,
rukkirääku, metsist, herilaseviud, nõmmelõokest, laanerähni ja musträhni.
Kahel korral registreeriti tedre mäng.13
Kordusinventuuri (2011) käigus selgus, et 2005. aasta inventuuri käigus leitud
must-toonekure pesa oli kahjuks alla kukkunud, sest naabruses kasvanud suur
kuusk on just pesa peale murdunud ning pesa maha pühkinud. Must-toonekurg
(saatjaga isend Valdur – vt rännet http://birdmap.5dvision.ee/) pesitseb
harjutusväljast lõuna pool14.
Juunis 2012 teavitas Keskkonnaamet (kiri nr PVV 14-4/12/16403, 27.06.2012),
et Nursipalu harjutusvälja alal on, lisaks eelpoolnimetatud liikidele ja nende
elupaikadele, tuvastatud I kaitsekategooriasse kuuluva kalakotka püsielupaik.
Peamised ohutegurid harjutusväljal leiduvate kaitsealustele linnuliikidele on:
-

Elupaikade hävinemine (metsa likvideerimine);
Häirimine (laskmiste ja lõhkamiste müra, liiklusmüra).

Kõik harjutusväljal ja selle läheduses pesitsevad kaitsealused linnuliigid on
sõltuvad metsaelupaikadest. Kõige olulisemateks ohustavateks teguriteks
olemasolevate lindude elupaikadele ja nende kvaliteedile on võimalikud
lageraied ja veerežiimi muutmine. Pikaajalisem mõju kaasneb metsade
raadamise ja kujundamisega, mis põhjustab elupaikade olulist
muutumist. Ulatuslikel raadatavatel aladel kaob tõenäoliselt antud alale
tüüpiline haudelinnustik, kuid väiksemad lageraiealad suurendavad ala
mosaiiksust ja see võib ka liigirikkust suurendada. Võib eeldada, et
harjutusvälja kasutamisel tekkiv müra (nt tulistamine, lõhkamine, transport)
mõjutab lindude elutegevust, kuid kahjuks on seda ka maailma kontekstis vähe
uuritud.
Linnustikku häirib metsakasutus ja harjutusvälja tegevus kõige
olulisemalt pesitsusperioodil (enamus liikidel aprillist juuli lõpuni, kanalised
12
13
14

Nursipalu harjutusvälja taristuversioonide võrdlus linnustiku seisukohalt (Kotkaklubi, 2011)
Linnustiku seire Nursipalu harjutusväljal 2009.aastal (koostanud R. Marja, 2009)
Nursipalu harjutusvälja taristuversioonide võrdlus linnustiku seisukohalt (Kotkaklubi, 2011)
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ning osad kotkad ja kakud alustavad paarilise otsimist juba veebruaris).
Peamisteks häiringuteks on inimeste erinevad tegevused, viibimine alal, müra
tekitamine, metsade majandamine jms vahetult pesitsuspiirkonna läheduses.
Valdav enamus harjutusväljal toimuvast tegevusest on suhteliselt
lühiajalise ja mööduva mõjuga. Sõjaline väljaõpe ja harjutused toimuvad
vaid teatud päevadel ning seega viibivad ka inimesed alal eelnevalt kindlaks
määratud aja jooksul.
Rändlindude häiring on oluline rände kõrgaegadel – kevadrändel 1. aprillist 15.
maini ja sügisrändel 15. septembrist 15. novembrini. Harjutusvälja
arendusprogrammis on määratud kõige intensiivsem harjutusvälja kasutamise
periood märtsist maini. Seega ühtib see kevadrände ajaga ning sel ajal on
negatiivne mõju rändelindude elutegevusele suurim. Sügisrände perioodil
on harjutusvälja kasutusintensiivsus tunduvalt madalam ja seega ka mõju
väiksem.
Linnustiku seisukohalt ainuke olulise mõjuga planeeritud tegevus on
kaudtulerelvade sihtmärgiala (ala 6) keskel olevate kahe puistu lagedaks
raadamine. Alal asub kaks vääriselupaika. VEP 6 on piisavalt suur ja
esinduslik ning vajab kindlasti säilitamist. VEP 5 on väike, kui selle
säilitamine võimaluse korral oleks hea seal kasvavatele madalsoo taimeliikidele
ning ka naabruses olevale VEP-ile. Raske on hinnata, kuidas need sobivad
erinevatele linnuliikidele kui ümberringi toimub lõhkamine ja tulistamine, aga
vähemalt säilib elupaik nende puistu säilitamisel15.
Merikotka pesa Kerretu soo servas on ilmselt piisavalt kaugel müraallikatest ja
ainuke, mis võiks kotka pesitsemist tõsiselt segada, on juhuslik inimeste
sattumine pesa lähedusse märtsist juunini. Sama kehtib ka kanakulli pesapaiga
suhtes10. Mõju must-toonekurele on tõenäoliselt väike ning mõjutab üksnes
nende toitumisala ulatust.
Mitmete varasemate uuringute käigus on leitud, et militaarõppuste käigus
tekkiv müra ei ole avaldanud negatiivset mõju piirkonnas elavatele
röövlindudele. Rakendades Nursipalu harjutusväljal üldisi õppuste korraldamise
ajalisi piiranguid, pole põhjust täiendavalt eeldada militaarmüra olulist
negatiivset mõju teistele alal leiduvatele kaitsealustele linnuliikidele16.
Välimajutusalal
tuvastatud
kalakotka
püsielupaiga
majutusalana näidatud piiridest ja tegevusalast välja jätta.

soovitame

Häirimise suhtes kõige tundlikum alal esinev kaitsealune liik on metsis.
Metsis on ökoloogiliselt väheplastiline liik ja kogu oma ulatusliku areaali
ulatuses on ta adapteerunud küllalt kitsapiiriliselt kõigis tema poolt asutatud
looduslikes piirkondades – kõikjal jääb ta vähekäidavate vanade okasmetsade,
põhilistel areaaliosadel vanade männikute liigiks ja seda aastaringselt.
Metsakasvukohatüüpidest
on
eelistatud
rabastuvad
metsad
ja
samblasoometsad.
15

Nursipalu harjutusvälja taristuversioonide võrdlus linnustiku seisukohalt (Kotkaklubi, 2011)
Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
16
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Periood, millal metsise elutegevus on kõige mõjutatavam, on tema
mänguperiood. Sigimisperioodil on emaslinnud ning kolmeaastased ja vanemad
isaslinnud territoriaalse käitumisega ja seotud kindlate elupaikadega ning ühe
kindla mängupaigaga. Nad omavad küllalt selgelt piiritletud territooriume, kus
tegutsevad ööpäev läbi. Isaslindude mänguaegsed territooriumid paiknevad
tavaliselt radiaalselt ümber mängupaiga tsentri ja kattuvalt suhteliselt vähe.
Enamikel metsisekukkedel ei ulatu nende territoorium mängupaigast kaugemale
kui 1 km. On oluline, et mängu ümbritsev ala, kus paiknevad isaslindude
territooriumid, oleks terviklik metsaala. Metsisele on vastunäidustatud selle
tükeldamine raielankidega, mille tulemusena tekivad isoleeritud metsatükid.
Mängupaigas on metsis eriti tundlik inimtegevuse mõjudele ja raied ning
metsamelioratsioon tuleb seal välistada. Metsise mänguaeg, sõltuvalt
ilmaoludest, võib kesta veebruari algusest kuni mai lõpuni, põhiosas tavaliselt
aprillis. Kuna metsise mänguhäälitsused on üsna vaiksed, siis seetõttu võivad
inimeste suhtes kehtestatud müranormid olla metsiste jaoks siiski häirivad.
Metsise häirimine mängu- ja haudeajal, sh inimese viibimine mängualal ja selle
läheduses, põhjustaks suure tõenäosusega elupaiga hülgamise väikese
arvukusega asurkondade poolt. Ei ole põhjust eeldada, et õppustel kasutatavate
ja teenindavate sõidukite tekitatav häiring oleks suurem võrreldes inimeste
liikumisega.
Vilbusuu metsise püsielupaiga lähedusse on planeeritud Vilbusuu laskeväli kuni
rühma suuruse üksuse lahinglaskmiste läbiviimiseks. Kuna püsielupaiga ja
laskevälja territooriumid ei kattu, alade vahele on jäetud puhverala, on
laskevälja mõju elupaigale pigem kaudne. Kõige enam on mõjutatud Keretu
metsise püsielupaik, mis asub vahetult kaudtulerelvade sihtmärgiala kõrval.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala mõjutab kõige otsesemalt Kerretu metsise
püsielupaika. Vältimaks elupaiga kahjustamist on vajalik vahetult
elupaiga ja sihtmärgiala vahele puhvertsooni jätmine metsa kvartali
ulatuses, kus tuleb vältida metsa raieid. Kaitseministeeriumi sõnul pole
võimalik lahingõpet nädalast 14, mil kasutatakse ka miinipildujaid ja
tankitõrjerelvi, ajaliselt nihutada ning seega kaudtulerelvade sihtmärgiala
kasutamine mõjutab kõige otsesemalt Kerretu metsise püsielupaika. 15.
märtsist kuni 30. juunini, metsise mängu- ja pesitsusaja kõige
tundlikumal perioodil17 (u harjutusvälja 11-26 kasutusnädalal), avaldab
harjutusväljal tulirelvadega harjutuste korraldamine negatiivset mõju
ala linnuväärtustele, seda ka võimalike leevendavate meetmete
rakendamise korral. Seades piiranguid harjutusteks kasutatava ala,
relvaliikide, osalejate arvu ja kellaaegade osas on võimalik negatiivset
mõju linnuväärtustele kahandada. Harjutusvälja rajamise ja kasutamise
mõju metsisele võib osutuda suureks ning tegevused võivad asurkonna viia
mõõdukale kuni olulisele kahanemisele. Vältida tuleb sel perioodil kindlasti
inimeste liikumist mängupaigas ja selle ümbruses kella 17-st õhtul kuni
11-ni hommikul talveajal ning 18-st õhtul kuni 12-ni hommikul
suveajal.
Metsiste mänguperiood, mis kestab märtsist mai keskpaigani,
17

Linnustiku eksperthinnang Kikepera harjutusvälja arendusprogrammi KSH aruandele,
koostanud H.Pehlak, MTÜ Tormipoeg, 2011
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toimub valdavalt videvikus ja hommikupoolsel ajal (17.00 kuni 11.00 toimuv
liikumine häirib sellel perioodil metsist kõige rohkem)18.
Harjutusvälja rajamise ja kasutamise mõju kaitstavatele liikidel on
leevendavate meetmete abil võimalik oluliselt kahandada võttes arvesse
allpooltoodud leevendavaid meetmeid:

18

-

Nursipalu
harjutusväljal
kavandatakse
kasutama
hakata
tankitõrjegranaadiheitjaid kuni 84 mm ja miinipildujaid kuni 120 mm.
Nende suurekaliibriliste tulirelvade kasutamist võiks võimalusel kaaluda
sügisest kuni kevadeni ja minimaalselt (või üldse mitte) kasutada neid
peamisel vegetatsiooniperioodil märtsi keskpaik kuni august, et elustikule
oleks kahju väikseim.

-

Harjutusvälja kasutuskoormuse maksimum on märtsi kuus ning
madalaim aeg juuli. Sarnaselt eelnevale punktile, väljaõppeehitiste
kasutuskoormus võiks olla kõrgeim just alates juuli teistest poolest
(peale lindude pesitsusperioodi) kuni märtsini. Nii oleks häirimise mõju
lindude pesitsusajale kõige väiksem. Märtsist kuni juuli keskpaigani võiks
olla vähem laskeharjutusi. Ala võiks sel ajal rohkem kasutada näiteks
laagriteks ja muudeks militaarseteks harjutusteks, kus mürareostus on
väiksem või minimaalne.

-

Kaitsealuste liikide häirimise vältimiseks ei ole soovitav harjutusväljal
teostada suuremahulisi ehitustöid perioodil 15. märtsist 30. juunini
(metsise mängu- ja pesitsusaja kõige tundlikum periood).

-

Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini soovitame planeerida
kasutuskoormus miinimumini ning vähendada mürarohkete tegevuste
hulka. Alternatiivideks võivad olla näiteks kasutusperioodide nihutamine,
erinevate tulirelvadega harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine ja/või
kasutuskoormuse üldine vähendamine. Samuti tuleks sel perioodil
harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema osalejate
arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade jooksul.

-

Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini ei ole soovitav harjutusvälja alal
kasutada miinipildujaid, tankitõrjerelvi ega korraldada korralisi lõhkamisi.

-

Perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini peab tulirelvade kasutamine
Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3) piirduma üksnes
käsitulirelvade kasutamisega (sh Vilbusuu laskeväljal võib kasutada
käsigranaate) kell 11-17 (talveaeg) ja 12-18 (suveaeg). Nimetatult
laskeväljadelt tuleb planeerida õppused esmajärjekorras teistele
laskeväljadele.

-

Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike raiete (eriti
aladel 2 ja 10) läbiviimist 1. veebruarist 31. augustini (metsise mängu- ja
pesitsusaeg).

-

Metsise elupaigas on raiete läbiviimine keelatud.

-

Järgida I ja II katsekategooria liikidele kehtestatud seadusi ja määrusi (vt
ptk 4, Tabel 5).

Metsise kaitsekorralduskava (koostajad E. Viht, T.Randla), Keskkonnaministeerium 2001
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Tegevuste rakendamise korral harjutusväljal tuleb ette näha metsise
põhjalik järgmine ja seire. Selleks teeme ettepaneku kaasata metsise
ekspert alates 11 nädalast kuni mänguperioodi lõpuni, kes jälgib
metsiste käitumist mängueelsel perioodil, mänguajal ja mängujärgselt.
Töötada eelnevalt koos liigieksperdiga välja ala püsi- ja mängualade
seire hindamise täpne metoodika.
Kaitseväe harjutusväljadel (v.a keskpolügoon) on 2005-2006 aastal läbi viidud
loodusväärtuste inventuurid, sh loomastiku (linnustiku) inventuurid. Lisaks viidi
2009. a Sirgala ja Nursipalu harjutusväljadel läbi linnustiku seire. Nimetatud
seiremetoodika (transektloendus, Shannoni mitmekesisuse indeks) ja
tulemused on heaks aluseks edaspidise linnustiku seire kavandamisel (sama
metoodika) ning 2009. a kogutud andmete võrdlemisel. Kuna harjutusväljad ei
ole tänaseks planeeringute järgi välja ehitatud, siis on hetkel raske täielikult
hinnata harjutusväljade arendamise ja kasutamisega kaasnevat mõju
linnustikule.
Nursipalu harjutusväljal on viidud 2011. aastal loodusväärtuse kordusinventuuri
(sh kaitstavate linnuliikidele), kus täheldati:
– Looduskaitseliselt olulised linnuliigid on enam koondunud allesjäänud
vanematesse puistutesse kui 2005. aastal;
– Leiti kanakulli ja merikotka uued asustatud pesad;
–

Püsielupaikade looduskaitseline väärtus pole langenud alates
2005. aastast.

Lisaks põhilinnuseirele, mis toimus 2009. aastal ning kus jälgiti kogu
ala
üldist
haudelinnustiku
seisu
tuleks
peale
harjutusvälja
väljaehitamist ja kasutusele võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt
kahel järjestikusel aastal teostada ka spetsiaalne kaitsealuste liikide
seire, et jälgida nende olemasolu, arvukust ning pesitsusedukust. Kui esimesed
kaks seireperioodi pärast harjutusvälja täiskoormusega (või sellele lähedase
koormusega) kasutamise algust ei tuvasta inimtegevuse olulist negatiivset mõju
linnustikule, võib ekspertide soovitusel seiresammu pikendada.
Röövlindude käitumise paremaks jälgimiseks soovitame paigaldada
neile pesakaamerad, mis võimaldab vahetult jälgida lindude käitumist ning
annab võimaluse vajadusel koheselt leevendavaid meetmeid rakendada.
Alal tuleb võimaldada üldiste ornitoloogiliste seireprojektide, inventuuride ja
uuringute teostamine

3.9

Mõju rohelisele võrgustikule ja kaitsealade süsteemile

Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2005) käsitletakse ühe teemana Võrumaa
rohelist võrgustikku, mille määramise peamise eesmärgina tuuakse välja
Võrumaale iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilimise ning looduslike,
poollooduslike ja teiste väärtuslike ökosüsteemide kaitsmise vajadus ning
looduse säästliku kasutamise põhimõtete teadlikustamise vajadus.
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Roheline võrgustik koosneb tugialadest ja koridoridest, need on ühendatud koos
funktsioneerivaks tervikuks. Tugialad on muu keskkonnaga võrreldes kõrgema
väärtusega loodusalad, millele rohelise võrgustiku funktsioneerimine valdavalt
toetub. Koridorid tagavad võrgustiku sidususe ja terviklikkuse. Kogu süsteem
on oluline ökoloogilise tasakaalu säilimisel.
Rohelise võrgustiku hierarhilises ehituses eristatakse riikliku, maakondliku ja
kohaliku taseme tugialasid ja koridore, mis on vastavalt erineva suuruse ja
tähtsusega alad. Eraldi tuuakse välja rohevõrgu konfliktpiirkonnad, mis on
enamasti asustuse ja infrastruktuuri olemasolu ja/või laienemisega seotud.
Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2005) järgselt asub Nursipalu harjutusväli
täielikult rohelise võrgustiku alal (vt Joonis 5). Täpsemalt, harjutusväli jääb
rohelise võrgustiku riikliku tähtsusega Vagula tugialale (T1). Tegemist on
vähese asustusega suure metsamassiiviga (kokku 92 km2), kus leidub mitmeid
kaitsealuste liikide elupaiku, metsise mängupaiku ja metsa vääriselupaiku.
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Joonis 5. Roheline võrgustik Nursipalu harjutusvälja kavandatavate tegevuste
piirkonnas
Nursipalu harjutusväljal aset leidvad tegevused avaldavad mõju ka
ümbritsevale taimkattele ja sellega seoses ka rohevõrgustikule. Intensiivsem
tegevus toimub harjutusvälja osas, mis on militaarne objekt olnud juba üle
poole sajandi. Nõukogudeaegse raketibaasi hooned on lammutatud ja nende
asemele ehitatakse hooned harjutusvälja teenindamiseks ja linnalahingõppuste
läbiviimiseks. Metsas on rohkesti nõukogude armeest mahajäänud angaare,
betoonkattega teid, veemahuteid jm objekte, mis leiavad kasutamist ka
kaasaegses militaarses väljaõppes. Kuna siin on tegemist olemasoleva
teedevõrgustikuga, mida vajadusel uuendatakse ja parandatakse, on mõju
taimkattele väike.
Maakonna
teemaplaneering
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“ seab rohelise võrgustiku säilimiseks ja toimimiseks
tingimused ning annab soovitusi võrgustiku tugevdamiseks, mida järgnevalt
käsitletakse kavandatava tegevuse valguses.
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Tugiala funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus
tugialal ei langeks alla 90 protsendi.
Harjutusvälja erinevate harjutusalade väljaehitamisega kaasneb vajadus
kohatiseks metsa raadamiseks või hõrendamiseks. Metsa raadamine on
plaanitud ainult väljaõppealade piirides. Kõik juurdepääsuteed väljaõppealadele
on kavandatud mööda olemasolevaid teid või metsasihte, mistõttu ei kaasne ka
lisanduvat metsa raadamist. Nursipalu harjutusväljal on rajatud metsa
kuivendamiseks suhteliselt tihedad kuivenduskraavide süsteemid. Vastavalt
„Nursipalu
harjutusvälja
maaparanduse
ekspertiisile“
(2011)
ei
ole
harjutusväljal vaja rajada uusi kuivenduskraave, piirdutakse olemasolevate
uuendamisega. Seetõttu ei kaasne ka kuivendussüsteemidega seoses
täiendavat metsa raadamise vajadust.
Vastavalt 2007. aastal koostatud KSH aruandele on Nursipalu harjutusvälja
harjutusalade piires kavandatud metsa raadamine ulatuses mitte üle 300 ha
seega, mitte üle 10% kogu puistust. Kavandatavate raiete maht on
arendusprogrammi täpsustuste järel jäänud samaks. Seoses harjutusalade
paigutuse mõningase muutusega on aga ka metsa raadamise asukohad
mõnevõrra muutunud.
Nagu mainitud, jääb harjutusalal raadatava metsamaa ulatus alla 10 %
harjutusala puistutest. Nursipalu harjutusväli moodustab aga alla poole kogu
Vagula tugialast, mistõttu on selge, et kavandatava tegevuse tulemusel ei saa
looduslike alade osakaal tugialal langeda alla 90%. Arendusprogrammi alusel
katavad Nursipalu harjutusvälja kõik rajatised kokku tuumalast 5,48
km² ehk 5,98 %, sh on mitmed alad praeguseks juba raadatud ja
rajatised välja ehitatud ning samuti ei toimu raie kõigil rajatistena
märgitud aladel (vt Joonis 2 ja 4). Harjutusvälja metsamassiiv jääb suures
osas üldmuljelt siiski sarnaseks praegusega. Suurimaks lageraie alaks on
kaudtulerelvade sihtmärgiala (ca 167 ha), kus tuleb suur osa puistust
eemaldada. Taolises ulatuses metsa raadamist võib eeskätt lokaalsel tasandil
pidada suhteliselt oluliseks muutuseks. Kui aga vaadata rohevõrgustiku
metsade ulatuslikkust piirkonnas laiemalt, siis ei ole asjakohane väita, et
harjutusalal kavandatav võiks looduslike alade osakaalu vähendada määral, mis
võiks rohevõrgu funktsioneerimist oluliselt häirida. Lisaks tuleb mainida, et
enamikel harjutusala väljaõpealadel ei ole plaanitud hoonestust ja püsivaid
ehitisi/rajatisi, mis võiksid takistada loomade liikumist piirkonnas.


Maastikuökoloogilisest printsiibist lähtuvalt tuleb säilitada looduslikud
kooslused saarekestena kultuurmaastikes.
Kultuurmaastikku leidub Nursipalu harjutusvälja piires väga vähe ja selle
piirkonnas ei plaanita olulisi maastikulisi muutusi (s.t. ei planeerita
ehitisi/rajatisi, mis kahandaksid kultuurmaastikus leiduvaid looduslikke
kooslusi).


Suurtele tugialadele ja koridoridele on vastunäidustatud aktiivse
kasutusega infrastruktuuride (kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid,
jäätmehoidlad, kõrge keskkonnariskiga rajatised) rajamine. Juhul, kui
nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida ja mitme
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variandina
rajatiste
asukohta
ja
rakendada
vajalikke
keskkonnameetmeid võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks.
Nursipalu harjutusväli asub ühel Võrumaa kuuest riikliku tähtsusega tugialast.
Antud juhul on seega tegemist sõjaväepolügooni rajamisega tasemelt riigi
suurele rohevõrgu tugialale. Seega on vajalik hoolikalt valida rajatiste
asukohad.
Harjutusvälja rajatiste asukohti on võrreldes 2007. aastaga (kui koostati KSH)
mõnevõrra muudetud. Kavandatavad harjutusalad ei paikne küll kattuvalt liikide
püsielupaikadega, kuid siiski on harjutusaladelt tuvastatud kaitstavate liikide
isendeid samuti paiknevad harjutusaladel mõned vääriselupaigad. Vastavalt
„Nursipalu harjutusvälja loodusväärtuste inventuurile“ (Eesti Maaülikool, 2011)
hinnatakse käesoleval ajal kavandatavat arendusplaani (võrreldes KSH
koostamise ajal kavandatuga) loodusväärtuste seisukohalt siiski kõige
positiivsemaks. Tuuakse välja, et praeguse arendusplaani kohaselt koondatakse
kaitsealane tegevus kompaktselt ühte piirkonda, mis killustab kõige vähem
looduslikku maastikku. Selles piirkonnas puutumatust loodusest kindlasti enam
rääkida ei saa, kuid see-eest on iseäranis linnustiku segamist muudel aladel
suurel määral vähendatud (alade
2 ja 3 vähendamine, ala 6
ümberpaigutamine). Ala 3 väiksemaks muutmine vähendab oluliselt teda
ümbritsevate linnualade häirimist ning samuti jäävad puutumatuks VEP-id T3 ja
T4, millede territooriumid oleksid varasemate planeeringute järgi laskevälja
alaga osaliselt kattunud.
Loodusväärtuste inventuuris tuuakse ka välja, et kaudtulerelvade sihtmärgialal
paiknevad vääriselupaigad ning samal alal on ka linnustiku seisukohalt olulised
puistualad. Kaitstavate linnuliikide isendeid tuvastati nii kaudtulerelvade
sihtmärgialalt kui ka mujalt (nt Vilbusuu laskeväli). Loodusväärtuste inventuur
annab soovitusi mõju minimeerivate leevendavate meetmete rakendamiseks.
Harjutusvälja harjutusaladest väljapool toimuvate tegevuste (taktikaõppused
jms) puhul on vajalik arvestada teatud piirangutega kasutusintensiivsusele ja
kasutusajale. Need leevendavad meetmed tuuakse välja juba KSH aruandes (nt
must-toonekure ja merikotka püsielupaikades ei viibita pesitsusajal).19 Samuti
tuleb lähtuda looduskaitseseaduse § 50. (püsielupaikade kaitse) tulenevate
piirangutega,
mis
tuleb
sisse
viia
harjutusvälja
kasutuseeskirja.
Loodusväärtuste (sh linnustiku) inventuur ei sea kasutusintensiivsusele ja -ajale
lisatingimusi.
Tulenevalt eelnevast võib öelda, et Nursipalu harjutusväli ei ole tulenevalt oma
asukohast (riikliku tähtsusega tugialal) rohevõrgustiku eesmärkidega kooskõlas
olev tegevus. Siiski, säilitamaks rohevõrgu funktsioneerimist on harjutusvälja
planeeritud selliselt, et võimalik mõju rohevõrgu taimestikule ja loomastikule
oleks võimalikult vähene. Vastavalt loodusväärtuste inventuurile on see
eesmärk osaliselt ka saavutatud (s.t. praegune arendusplaan on parem kui see
oli KSH koostamise ajal).

19

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne; OÜ Hendrikson&Ko, Tartu 2007
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 Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku toimimist.
Harjutusväljale kavandatavad (ja osaliselt juba rajatud) ehitised on plaanitud
peamiselt toetusalale, mis moodustab kogu harjutusväljast väga väikese osa
ning paikneb osaliselt vanade kasarmute ja garaažide alal. Arvestades ehitusala
suurust ja asukohta ei saa rohevõrgustiku toimimist ohustatuks lugeda.


Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore
või tuleb leida samaväärne asenduskoridor.
Asustust harjutusväljale ei kavandata ning rohekoridore läbi ei lõigata.


Kaitsealuste
liikide
elupaikades
tohib
teha
metsaraiet
vaid
kaitsekorralduskavas planeeritud kohtades ja ulatuses.
Harjutusväljal kavandatavateks tegevusteks plaanitavad raied jäävad kõik
väljapoole kaitsealuste liikide elupaiku.


Rohelise võrgustiku koridorides asuvad metsad tuleb vajadusel määrata
kaitsemetsa kategooriasse ja uuendada eelkõige valikraidega.
Rohekoridore harjutusvälja alal ei asu.


Võru linna ümbruse rohelise võrgustiku säilitamiseks ja sidususe
tugevdamiseks on vajalik metsaalad viia kaitsemetsa kategooriasse,
nimetatud
probleemi
peab
detailsemalt
käsitlema
vastavate
omavalitsuste üldplaneeringutes.
Harjutusväli jääb Võru linna ümbrusest kaugemale ja seega ei mõjuta sealse
rohevõrgu säilimist ja sidusust.


Veekogude seisundi parandamiseks ja toitainetega rikastumise
vähendamiseks tuleb säilitada kaldapuistud jõgede ja ojade kallaste
veekaitsevööndis.
KSH aruandesse on toodud leevendava meetmena sisse soovitus: veekogude ja
kraavide äärde jätta taimestikuga puhvertsoonid, raielangid ei tohi ulatuda
veekogude kallastele. See soovitus on sisse viidud ka Nursipalu harjutusvälja
arendusprogrammi.20


Järgida keskkonnakaitsenõudeid ja -soovitusi majandustegevuse
arendamisel.
Nursipalu harjutusväljal ei kavandata majandustegevust (sealsed tegevused on
riigikaitselise iseloomuga) va arendustegevusest puutumata jääva metsaala
majandamine püsimetsana RMK poolt. Looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 järgi ei
tohi kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti
kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta väljastada
metsamajandamiskava.
Keskkonnakaitselisi nõudeid käsitleti lisaks koostatud ja heakskiidetud KSH
aruandes, kus tehti ka soovitusi võimalike mõjude leevendamiseks

20

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne; OÜ Hendrikson&Ko, Tartu 2007
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Nursipalu

 Tagada vääriselupaikade ja haruldaste taimekoosluste säilitamine.
Harjutusvälja vääriselupaikades kaks (VEP nr 114060 ja nr 114061) asuvad
kaudtulerelvade
sihtmärgialal.
Vastavalt
Loodusväärtuste
inventuurile
(Maaülikool 2011) ei peeta VEP nr 114060 küll kuigi esinduslikuks, kuid ilma
hädapärase vajadusteta soovitata seda hävitada. Samas, VEP nr 114061 on
suhteliselt heas seisundis ja soovitatakse kindlasti säilitada ja seda koos
vähemalt 30 m puhvertsooniga. Ka täiendavaid kuivendamistöid VEP-i
lähiümbruses ei tohiks enam teha.
Kaudtulerelvade sihtmärgialal tuvastati looduskaitseliselt kõrge väärtusega
metsa-ala, mis on vähese kuivendamise mõjuga lodumets, mida soovitatakse
samuti säilitada.
Lisaks eelnevatele nõuetele toob teemaplaneering välja ka soovitused rohelise
võrgustiku tugevdamiseks. Tugialadele puhul on need järgmised:
1. väärtuslikel niitudel on vajalik säilitada traditsiooniline tegevus –
karjatamine ja niitmine;
2. tugialade terviklikkuse säilitamine;
3. haruldaste taimekoosluste säilitamine;
4. vääriselupaikade säilitamine;
5. poollooduslike koosluste hooldamine;
6. karjääride bioloogiline rekultiveerimine;
7. veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;
8. rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine;
9. veekogude vee omadusi halvendavate tegevuste vältimine;
10.allikate veerežiimi säilitamine;
11.pinnavormide säilitamine;
12.ökoturismi (rajatiste ja tegevuste) soosimine;
13.loodusõpperadade süsteemi kavandamine.
Nursipalu harjutusväljal kavandatav ei ole vastuolus eelnevate soovitustega.
Tugialade terviklikkust ei kahjustata arvestataval määral, samuti säilitatakse
haruldased taimekooslused, vääriselupaigad, pinnavormid jne.
Nagu Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused seatud tingimuste käsitlusest selgub, on
Nursipalu harjutusvälja rajamine mitmes mõttes vastuolus rohevõrgu laiemate
eesmärkidega ja ka osade seatud kasutustingimustega. Näiteks on suurtele
tugialadele vastunäidustatud muuhulgas sõjaväepolügoonide rajamine. Kui
lokaalsel tasandil võib harjutusväljal metsa raadamist pidada olulise
muutusega tegevuseks, siis laiemalt rohevõrgu struktuuri vaadates ei
saa väita, et harjutusväljal kavandatav (nii raadamine kui ka
militaarsed tegevused) võiks rohevõrgu tuumala funktsioneerimist
tervikuna olulisel määral häirida (juba harjutusvälja enda pindala
tuumalast moodustab piisavalt väikese osa). Positiivse asjaoluna tuleb
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mainida, et raadatavadele aladele ei ole plaanis olulisel määral hoonestust ja
muid rajatisi, mis võiksid rohevõrgu toimimist (nt loomade liikumine) füüsiliselt
takistada.
Samuti võib välja tuua, et loodusväärtuste inventuuri kohaselt on praegusel
hetkel harjutusväljal kavandatav oluliselt loodussõbralikum (nii vääriselupaiku,
linnustikku kui ka püsielupaiku silmas pidades) võrreldes varem plaanituga
(KSH koostamise aegne plaan).
Rohevõrgu seisukohalt positiivseks saab pidada ka asjaolu, et harjutusvälja
väljaõppeehitised (harjutusalad) on planeeritud selliselt, et need ei kattuks
kaitstavate linnuliikide püsielupaikadega. Samas tuleb aga kindlasti pöörata
tähelepanu asjaolule, et kaitstavatest loomaliikidest on Nursipalu harjutusväljal
teadaolevalt esindatud mitmeid kaitstavaid linnuliike (vt ptk 3.8).
Harjutusvälju ja polügoone on rajatud ka mujal Ida-Euroopas, seega on
otstarbekas teiste maade kogemust ka käesoleva töö raames kasutada.
Administratiivsed ja tehnoloogilised olud mujal Ida-Euroopas (endised
sotsialistlikud riigid ja Nõukogude Liidu osad) on paljuski sarnased Eestiga ja
planeeritava harjutusväljaga. Peale NL armee lahkumist 1990 aastate alguses
tekkis vajadus üle vaadata olemasolevate polügoonide pindala ja kasutusrežiim
ning uurida alade looduslikku mitmekesisust. 1996.aastal teostati Taani riigi
toel ja Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN – The World Conservation
Union) egiidi all kokkuvõte endiste polügoonide looduslikust mitmekesisusest.
Ida-Euroopa kogemuse põhjal võib väita, et harjutusvälja rajamine looduslikult
mitmekesisele maastikule ei vähenda oluliselt ala looduslikkust, sest peale
alade sulgemist läbiviidud uuringust selgus, et kõigi polügoonide alad olid kõrge
looduskaitselise väärtusega. Peamiselt tuleneb see asjaolust, et võrreldes
ümbruskonnaga,
ei
rakendatud
polügoonide
aladel
n-ö
intensiivse
metsamajanduse ja maaviljeluse võtteid ning sõjaline tegevus ei olnud
takistuseks mitmekesiste elupaikade säilimisel ja kujunemisel. Polügoonidel on
oluline roll loomastiku taastootmisalana, sõjaliste harjutuste käigus loodud
elupaikade mitmekesisus võimaldab polügoonidel säilida liikidel, mis on
ümbruskonnast kadunud.
Kuna enamus polügoonina kasutusel olnud aladest on hiljem hinnatud
loodusväärtuslikult kõrgeks (loodusmaastike ja haruldaste maastikuelementide
esindatus on suur) ning mitmest alast on hiljem moodustatud kaitseala, võib
öelda, et sõjaline tegevus harjutusväljal ei vähenda ala looduskaitselist
väärtust.
Nursipalu harjutusväli asub küll täielikult rohelise võrgustiku tugialal, kuid
kavandatavad harjutusalad koos sealsete ehitiste/rajatistega hõlmavad siiski nii
väikese osa alast, et tugiala struktuurile ja toimimisele need rajatised olulist
mõju ei avalda. Mitmete harjutusalade puhul on peamiseks rohevõrku
mõjutavaks teguriks kavandatavad metsaraied, mis on osaliselt lageraiena, aga
suures osas siiski metsa hõrendamisena ette nähtud. Lageraieid (mis on
tänaseks osaliselt ellu viidud) võib käsitleda sisuliselt sarnaselt tavapäraselt
majandatava metsaga, kus leidub lageraie lanke. Erinevus seisneb siiski selles,
et antud juhul on lageraie langid (nt kaudtulerelvade sihtmärgiala puhul)
suuremad ja mõju on püsiv ja pikaajaline.
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Enamikule harjutusaladest ei plaanita ka olulisel määral hoonestust või muid
rajatisi, mis võiksid rohevõrgustiku alal loomade liikumist takistada. Hoonestust
on kõige rohkem kavas rajada toetusalale, kus on ka varasemalt hoonestus
olnud. Seal aga säilib olulisel määral kõrghaljastus ja ala jääb loodusliku ilmega
rohevõrgu funktsioneerivaks osaks.
Lisaks eelnevale on asjakohane välja tuua ka harjutusväljal toimuvad õppused,
mis võivad rohevõrgustiku toimimist mõjutada (müra). Positiivse asjaoluna
saab
välja
tuua,
et
vastavalt
KSHs
soovitatud
meetmetele
on
arendusprogrammi sisse viidud ka vajadus arvestada tegevuste planeerimisel
loomade
ja
lindude
sigimisperioodiga,
mis
väljendub
selles,
et
väljaõppegraafikuid koostades vähendatakse kevadisel perioodil harjutusvälja
kasutusintensiivsust ja kavandatakse väiksema mürafooniga õppusi. See meede
on oluline eeskätt harjutusala piires pesitsevate kaitstavate linnuliikide
seisukohast.
Alljärgnevalt on toodud leevendavate meetmete loetelu, mis on olulised
rohevõrgustiku struktuuri ja funktsiooni tagamiseks:
-

Harjutusväljal kavandatavad raied teostada minimaalses vajalikus
mahus, et võimalikult minimaalselt metsa osakaalu vähendada.

-

Funktsionaalse rohevõrgu tagamiseks kohalikule faunale on vajalik
arvestada loomastiku/linnustiku jaoks tundlike aegadega (eeskätt
kevadine sigimisperiood märts - juuli) ning tagada sel ajal harjutusalal
minimaalne kasutusintensiivsus ja väiksema mürafooniga õppusi.

-

Funktsionaalse rohevõrgu tagamiseks kohalikule faunale on vajalik
kaitstavate liikide (antud juhul linnuliigid) elupaikades arvestada seal
kehtivaid looduskaitseseadusest ja ala kaitse-eeskirjast tulenevaid
piiranguid (nt ajalised liikumispiirangud jms).21

3.10 Tuleohutusest tingitud mõjud
Planeeritav tegevus harjutusväljal
suurendab metsade ja raba süttimise
tuleohtu. Tulekahjurisk on harjutusväljal oluline ja suhteliselt kõrge, lähtudes
peamiselt järgmistest objektidest ja põhjustest:
-

tulistamine laskeväljadel
tulistamine kaudtulerelvade tulepositsiooni aladel
miinide plahvatamine sihtmärgialal
lõhkamine lõhkamispaigas ja granaadi heitmine käsigranaadi viskealas
tegevus telkimisalal (suitsetamine, lõkke tegemine, telgiahjude kütmine)
õnnetusjuhtumid (õlilekked jms)
ala suhteliselt suur kaetus turbakihiga

21

Nursipalu harjutusvälja ja selle ümbruse rohevõrgustiku eksperthinnang (Hendrikson & Ko OÜ,
2011)
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Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus tulekahju riskide
vähendamise süsteem:
-

enne õppuste läbiviimist arvestada ilmastikuoludega (nt peale pikka
põuaperioodi õppuste ärajätmine metsade tuleohtlikkuse tõttu)

-

tulekaitseribade rajamine

-

päästetehnika ja meeskondade
tehnikaga varustatus (oluline
omavalitsustega)

-

tuletõrje veevõtukohtade rajamine, vajalik on kahe doonorveehoidla
rajamine. Asukohad ja mahud tuleb täpsustada edasise projekteerimise
käigus.

-

juurdepääsuvõimaluste
(sh
eriti
ala
lääneosas)
potentsiaalsetele riskialadele edasise planeerimise käigus

-

tuletõrjevahendid, valmisolek tegutsemiseks õnnetusjuhtumite korral

-

toimiv koostöövõrgustik erinevate organisatsioonide vahel (erinevad
metskonnad, vabatahtlike tuletõrjemeeskonnad, kaitsealade valitsejad jt)

-

rohumaade niitmine, st alade hooldamine tulekahjude vältimiseks nt
laskeväljade ja sihtmärgialade niitmine, kontrollitud põletamine jm.

olemas- ja valmisolek ning piisav
koostöö päästeameti ja kohalike

tagamine

Lisaks on koostatud Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskiri (kinnitatud
Kaitseväe Logistikakeskuse ülema 20.10.2011 käskkirjaga nr 759), mis sisaldab
ka tuleohutusnõudeid.
Rabad kuuluvad metsade tuleohtlikkuse klassifikatsiooni järgi kolmandasse
klassi, seega ei ole nad kõige ohustatumad alad. See klassifikatsioon arvestab
peamiselt metsa/raba süttimise tõenäosust ning vähem põleva ala kustutamise
keerukusega.
Raba tuleohu leevendamiseks on vajalik projekteerimise käigus ette
näha kustutusvee reservuaaride rajamine. Otstarbekas on paigaldada ka
Kerretu raba piirkonnas olevatele kraavitruupidele regulaatorid, mis
võimaldavad vajadusel oluliselt tõsta pinnavee taset ning aidata kaasa tule
kustutamisele.
Tuletõkkeribade (sh kraavid ja teed) abil on sihtmärgi ala jaotatud
tuletõkketsoonideks, mille kustutamine toimub tavapäraste vahendite abil
(tuletõrjemasinad, tulekustutusluuad) ning sõltub tulekahju iseloomust.
Kriitilistel juhtumitel saab kasutada ülalviidatud regulaatorite süsteemi.

3.11 Mõju välisõhu seisundile
Harjutusvälja võimalikeks välisõhu saasteallikateks on alal kasutatavate
lõhkeainete ja laskemoona kasutamine ning kasvav mootorsõidukite liiklus
(tavatransport ja erisõidukid). Lisaks on alal võimalikud põlengud, mille käigus
tekib õhusaaste. Järgnevalt on erinevate saasteallikate mõju harjutusvälja
looduskeskkonnale vaadeldud detailsemalt.
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Lõhkeainete ja laskemoona kasutamine
Laskemoonas ja lõhkamistel on peamisteks laengutes kasutatavateks aineteks
trotüül (võib sisaldada lisandeid, nt alumiiniumi) ja püroksüliin ehk nn suitsuta
püssirohi.
Trotüüli ja püroksüliini plahvatamisel vabaneb kogu lämmastik tõenäoliselt NO2
kujul, kuna mõlemad sisaldavad NO2-rühma. Lisaks paiskub õhku CO.
Varasemalt teostatud arvutuste põhjal kujutab piirkontsentratsioone arvestades
suurimat ohtu õhu kvaliteedile lämmastikdioksiid. Mõlema aine plahvatusel
vabaneb seda vähemalt suurusjärk rohkem kui sama koguse mistahes
kasutusel oleva kütuse põlemisel. Lämmastikdioksiidi kontsentratsioon hajub
õhus suhteliselt kiiresti, kuid õhureostuse vältimiseks ja inimeste elukvaliteedi
hoidmiseks on soovitatav suuremahulised harjutused teostada elanikkonnast
võimalikult kaugel ja piirkonnas, kus elanikke on vähe. Nursipalu harjutusvälja
puhul on nimetatud tingimused tagatud.
Heade hajumistingimuste korral
(vähemalt keskmine tuulekiirus) hajub tekkiv õhusaaste kiiresti.
Mootorsõidukite liiklus
Peamised saasteained, mis mootorsõidukite kasutamisel õhku eralduvad, on
lämmastik- ja süsinikdioksiidid. Saasteainete kogused sõltuvad mootorsõiduki
liikumiskiirusest, sõiduki tüübist, vanusest ja ka tee kaldest. Mida kiiremini
sõiduk liigub, seda rohkem saasteaineid eraldub ja laiali hajub. Samuti eraldub
rohkem saasteaineid suurte ja võimsate masinate liikumisel ebatasasel
maapinnal. Saasteainete levikukiirus ja ulatus sõltub ka ilmastikuoludest.
Kõrgrõhkkonna ja tugeva tuulega liigub saastus kiiremini ja kaugemale kui
madalrõhkkonna või tuuletu ilma korral, kuid samas ka hajub kiiremini.
Harjutusväljal ei ole planeeritud regulaarselt suurõppusi korraldada. Aastas
korra
toimuvate
reservõppekogunemiste
ajal harjutab
alal korraga
maksimaalselt 1000-meheline üksus ning nende transpordiks kasutatavate
veokite arv ei ületa 20. Kuigi liikluskoormus antud alal suureneb, võib siiski
väita, et normidega kehtestatud õhusaaste piire ei ületata. Soovitatav on
suuremad veokite kolonnid jaotada väiksemateks gruppideks, et vähendada
transpordiga kaasneva müra ja õhusaaste (sh tolm) teket.
Leevendavateks meetmeteks mootorsõidukitest lähtuva saaste vähendamiseks
on:
- tagada kasutatavate mootorsõidukite tehniline korrasolek;
- suvisel ja kuival ajal korralda niisutamine asustatud kohti läbivatel
teelõikudel.
Võimalikud põlengud
Harjutusvälja kasutamisel on suhteliselt suur metsa ja raba süttimise oht ning
sellega kaasnev õhureostus.
Õhusaaste hajub seda kiiremini, mida tugevamalt puhub tuul, samas soodustab
tuul ka põlengute intensiivsust. Hajumine on atmosfääri ülemistes kihtides
kiirem kui alumistes. Lähemates külades võib põhjustada suur rabapõleng
tahkete
osakeste
kontsentratsiooni
tõusu
üle
kehtestatud
piirkontsentratsioonide.
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Leevendavateks meetmeteks on põlengute
tuletõrjesüsteemi väljatöötamine (vt ptk 3.10).

ärahoidmine

ning

tõhusa

3.12 Raskemetallide mõju
Peamised raskemetallid, mis laskemoona kasutamisel keskkonda sattuda võivad
on plii (Pb), kaadmium (Cd), vask (Cu) ja elavhõbe (Hg).
Riigikaitselise Sõjalise tegevusega Nursipalu laskeväljal kaasneb raskemetallide
emissioon keskkonda, kuid varasemad uuringud militaaraladel (Aegviidu
polügooni sihtmärgialal, Jussi nõmmel, läbiviidud uuring, Tallinna Ülikooli
Ökoloogia instituut 1995. aastal) näitavad, et reostus on lokaalne ning
negatiivne mõju keskkonnale ei ole oluline. Ka mõju inimese tervisele võib
hinnata väheoluliseks. Kuigi raskemetallid võivad inimese organismi sattudes
kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi, on laskeharjutuste tegevuse tulemusel
harjutusväljal raskemetallide inimorganismi sattumise oht väga väike.
Nursipalu harjutusväljal on pinna- ja põhjaveeseiret läbi viidud üks kord aastas
alates 2009. aastast (2009, 2010, 2011, 2012) ning seire tulemused näitavad,
et praeguse tegevuse jooksul ei ole raskemetallide jääke tuvastatud (vt ka ptk
3.7 Mõju veestikule).

3.13 Müra levik ja mõju
Ühe märkimisväärsema mõjuna harjutusväljade kasutamisel tuleb näha
harjutusvälja lasketegevusest tulenevat müra – eelkõige seetõttu, et seda
peetakse oluliseks kohalike elanike poolt ning nähakse nende elukeskkonda ja
heaolu halvendavana. Samal ajal on tegemist ehk vastuolulisima komponendiga
mõju olulisuse hindamise suhtes.
Füüsikalises mõttes on heli gaasilises või elastses keskkonnas piki-, rist- või
pinnalainetena leviv võnkliikumine. Kitsamas tähenduses on heli inimkõrvaga
kuuldav võnkliikumine. Terve inimese kõrv kuuleb helisid, mille sagedus on 16
– 20 000 Hz (1 Hz = 1 võnge sekundis).
Müra on igasugune heli, mis on soovimatu ja mõjub häirivana. Füüsikalises
mõttes on müra paljude erineva võnkesageduse ja intensiivsusega helide
korrapäratu segu. Võnkeid, mis jäävad inimkõrva tajuvuse piiridest alla- või
ülespoole, nimetatakse vastavalt infra- ja ultraheliks. Inimkõrv on kõige
tundlikum 1000 – 4000 Hz sagedusega heli suhtes.
Müra
häirivuse
all
mõistetakse
rahulikust
meeleseisundist
erinevat
ebameeldivustunnet. Häirivustase ja kaebused sõltuvad mitmest asjaolust:
müra tugevusest, spektraalsetest omadustest, kestusest, korduvusest,
tekkimise või lõppemise järskusest.
Olulisemad häirivustaset mõjutavad tegurid on:
-

üldine mürafoon (taustamüra),
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mil määral segab müra inimeste tegevust,
inimeste eelnev kogemus antud tüüpi müraga,
mürasündmuse toimumise kellaaeg või kuupäev,
inimeste subjektiivsed hirmud seoses antud müraallikaga,
inimeste teadlikkus konkreetse müraallika suhtes,
inimeste teadlikkus müra vähendamise võimaluste suhtes,
kas inimene viibib siseruumis või väljas,
müraallikaga seotud teised aspektid (mitte ainult otsene mürahäiring) ja
üldine seisukoht müra tekitaja suhtes.

Müra kahjulikkus oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast,
inimese individuaalsetest omadustest. Kõige ohtlikum on kõrgsageduslik ja
impulssmüra, eriti pikemaajalise toime korral. Üldiselt on kõrgsageduslik ja
tonaalsete
komponentidega
müra
ebameeldivam
ja
ärritavam
kui
madalsageduslik ja pidevaspektriline müra. Kõige ebameeldivamaks peetakse
muutuva intensiivsuse ja helisagedusega müra.
Tabel 1. Sarnase kuulmiskahjustuse tekkimise risk erineva tugevusega
mürataseme ja toimeaja korral.
Müratase (dBA)

Müra toimeaeg

85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
118
130

8 tundi
4 tundi
2 tundi
1 tund
30 minutit
15 minutit
8 minutit
4 minutit
2 minutit
1 minut
14 sekundit
1 sekund

Tabel 2. Näiteid erinevate seadmete ja tegevustega kaasnevast mürast.
Müratase (dBA)
0
20-30
30-40
40
50
50-60
60-70
75-80
85-90
100
110
120
130-140
140

Müraallikas
Inimese kuulmislävi
Vaikne sosistamine
Mõõdukas tuul
Elutuba
Vihmasadu
Vestlus
Linnasisene kontor
Tihe liiklus
Raskeveokite liiklus
Ketassaag, puur
Rokk-kontsert
Reaktiivlennuki start
(vahetult hoovõturaja ääres)
Inimese valulävi
Tulirelvad
(vahetult kõrva juures)
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Valdav osa elanikest tunnetab häirivana pidevat mürataset alates 55-60 dBA.
Sellise tugevusega müra organismi otseselt ei kahjusta, kuid võib põhjustada
meeleolu langust ja öise müra puhul ka unehäireid. Kestev müratase 60 dBA
võib häirida elulisi toiminguid nagu mõtlemine ja keskendumine. Pidevat
mürataset 65 dBA peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dBA
taustamüra raskendab kõnesid ja kõnest arusaamist. Pideva viibimise korral üle
75 dBA tugevusega müratsoonis sagenevad elanike kaebused ja tervisehäired.
Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega üle 85 dBA.
Kuulmiselundi ühekordse kahjustuse riskipiiriks peetakse 130-140 dBA
tugevusega müra.
Kuna reeglina tsiviilisikud ei ela ega viibi müra seisukohalt aladel, kus esineks
inimtervisele ohtlikult kõrge müratase, keskenduvad (militaar-)mürauuringud
peamiselt inimeste subjektiivsete kaebuste ja häiringute analüüsimisele.
Mitmed harjutusväljal hetkel teostatavad ja edaspidi kavandatavad tegevused
on mürarikkad, mistõttu tuleb suurt tähelepanu pöörata konkreetsetele
tegevustele (eriti kõige mürarikkamate) sobiva asukoha ja teostamise aja
leidmisele. On selge, et kõiki militaartegevusi ei ole võimalik läbi viia viisil, mis
ei tekitaks ümbritsevatele aladele müra seisukohalt negatiivset mõju. Siiski on
võimalik mõjusid vähendada ja/või minimiseerida eelkõige planeerimise kaudu.
Nursipalu harjutusvälja olemasoleva müraolukorra kirjeldamiseks kasutati
varasemalt teostatud mürauuringute tulemusi:
– Nursipalu harjutusväli. Mürauuring.
Akukon OY Eesti Filiaal. Tallinn
2006;
– Nursipalu
harjutusväli.
Granaadiheitjate
müramõõtmised
ja
mürakaardistamine. Akukon Oy Eesti Filiaal. Tallinn 2007;
– Nursipalu harjutusväljakul läbiviidud miinipildujate laskemüra uuring. OÜ
Jõgioja Ehitusfüüsika KB. 2007.
Harjutusvälja väljaõppeehituste eskiisile (2011 a. seisuga) hinnati relvadest ja
lõhkamistest tingitud müra levikut töös „Nursipalu harjutusvälja mürauuring“
(Ramboll Eesti AS, 2011).
Harjutusväljal olemasolevad väljaõppekohad võimaldavad läbi viia ainult
esmaseid laskeharjutusi käsitulirelvadest ning teostada lõhketöid ja
käsigranaadi viskeharjutusi. Harjutusvälja on kavas kasutada laskeharjutuste
läbiviimiseks kuni 200 päeval aastas. Müra seisukohast väärivad enam
märkimist 81 mm ja 120 mm miinipildujad, tankitõrjegranaadiheitjad ja
erinevad lõhkelaengud.
Lähimad asulad paiknevad harjutusväljast edela-, kagu-, lõuna- ja
põhjasuunas, vastavalt Laane, Lükkä, Tsirgupalu ja Nursi küla ning Sõmerpalu,
Hänike ja Kaagu küla. Lähimad eluhooned harjutusväljale asuvad selle piirist
paarikümne meetri kaugusel (Mustassaare külas).
Lubatud tööstusmüratasemed eluhoonete juures pideva müra puhul (kergetele
relvadele) on: (LAeq) 55 dB päeval ja 40 dB öösel. Üksikute mürasündmuste
korral vastavalt Soome Kaitsejõudude juhendis toodud soovitustele kehtib
raskete relvade ja lõhkamiste/plahvatuste puhul müranorm: (LCE) ≤ 100 dB.
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Müra modelleerimise tulemuste põhjal selgusid lubatud müra
normtasemete ületamised eluhoonete juures, mis on esitatud Tabel 3.
Põhiline kõrgema müratasemega müraallikas on lõhkamine, kui kasutatakse
lõhkeainet TNT koguses 10 kg. Heade ilmastikuolude korral võib LCE müratase
100 dB olla plahvatuse hetkel kuulda ka 4,5 km kaugusele lõhkamiskohast.
Lähimate eluhoonete juures on müratasemed 103-104 dB. Tuleb arvestada, et
modelleerimisega võib arvutuste oodatav ebatäpsus olla 1-2 kilomeetri ulatuses
kuni ±3 dB ning olenevalt ilmastikuoludest ei pruugi müratasemed elamute
juures olla üle 100 dB. Modelleerimine iseloomustab müra situatsiooni nö
"halvimatel tingimustel", kus arvestatud on müra levikut soodustavaid
ilmastikuolusid. Lõhkamisala kasutuskoormus on 10 korral päevas, arvutustes
kasutati ka impulsskorrigeerimist +10 dB (mis annab kõrgemad müratasemed)
ning üldist häirivust päevasel ajal iseloomustav LAeq müratase lähimate
eluhoonete juures ei ületa lubatud müra taotlustaset 55 dB. Seega võib öelda,
et lõhkamisest tingitud müratasemed on lähimate elamualade juures lubatud
piirides.
Ülenormatiivsed müratasemed, mis ületavad harjutusvälja piire, esinevad
tankitõrjegranaadiheitjate ja teeninduslinnaku kasutamisel, neist viimase
väljaõppeala asukoht on samuti harjutusvälja välispiiri servas. Seal piirkonnas
ei asu lähima paari kilomeetri raadiuses elamuid ning valdavalt on alal mets.
Tabel 3. Nursipalu harjutusvälja väljaõppeehitised, mille korral ületatakse
lubatud müratasemeid lähimate eluhoonete juures
Mürakaardi
nr
1-14

Tegevus
Lõhkamiskoht,
10 kg TNT

Müratasemete
ületamine eluhoonete
juures
LCE müratasemed on
harjutusväljale lähimate
külade juures 103-104 dB
(lubatud 100 dB)

Selgitus
Tuleb arvestada, et modelleerimisega võib
arvutuste oodatav ebatäpsus olla 1-2 kilomeetri
ulatuses kuni ±3 dB ning olenevalt
ilmastikuoludest ei pruugi

Müra modelleerimise tulemusena selgus, et lubatud müra normtasemeid
ületatakse (kuni 4 dB ulatuses) lõhkeaine 10 kg TNT kasutamisel ühekordse
plahvatuse korral, kus lubatud LCE on ≤ 100 dB. Ülejäänud tegevuste puhul
jäävad müratasemed allapoole sotsiaalministri määruses Müra normtasemed
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid (Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42) lubatud
normatiive ja Soome Kaitsejõudude juhendis soovitatud väärtusi. Inimestele
võib müra siiski häiringuid tekitada, isegi kui lubatud müratasemeid eluhoonete
ei ületata, kuna tulistamise müra on spetsiifiline – see ei ole pidev nagu näiteks
liiklusmüra ning võib sõltuvalt konkreetsest harjutusest ning kasutatavatest
relvadest ja nende hulgast müratasemete poolest varieeruda, seetõttu võivad
ka täpselt müratasemete normatiivide piires olevad müratasemed olenevalt
ilmastikuoludest või ka kõrghaljastusest kas väheneda või suureneda. Müra
arvutusmudel prognoosib müratasemeid, mis esinevad müra levimist
soodustavate ilmastikuolude korral, mistõttu võivad arvutuslikud tasemed olla
kohati mõnevõrra suuremad, kui reaalselt esinevad müratasemed keskkonnas.
Ühtlasi ei ole arvutustesse kaasatud tihedat ja laiaulatusliku alaga
kõrghaljastust, millel on müra summutav iseloom. Arvutuste oodatav ebatäpsus
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võib olla 1-2 kilomeetri ulatuses kuni ±3 dB. Kokkuvõttes võib öelda, et
müratasemed jäävad üldiselt lubatud normtasemete piiridesse.
Uute väljaõpperajatiste asukohad (v.a lõhkamisala) on müra seisukohalt
paremad kui olemasolevad laskeväljad, kuna müra levik on väiksem ja seetõttu
mürast mõjutatud elamute hulk väiksem. Müraolukord on halvem 10 kg TNT
lõhkamistega, mistõttu tuleb kas vähendada lõhkeaine kogust või teostada
lõhkamisi teises asukohas. Lõhkeaine kogusega 5 kg teostatud müra
modelleerimised näitasid, et müratasemed vähenesid kuni 4 dB
Mustassaare ja Sõmerpalu elamualade juures ning müratasemed LCE on
seal täpselt 100-101 dB.
Kaitseministeeriumi tellimusel viidi 2011. aasta augustis läbi uuring „Nursipalu
harjutusväli. Näidisharjutuspäeva müramõõtmine ja mürakaardistamine“
(Akukon AS, 2011). Nimetatud uuringu tulemused kinnitasid, et
mudelarvutused prognoosivad helitasemeid, mis esinevad müra
levimist soodustavate ilmastikuolude korral. Muude ilmastikuolude korral
saadud mõõtmistulemused erinesid arvutustulemustest kohati vägagi suurel
määral, nt tuule suund ja kiirus võivad muuta üksikute mürasündmuste
müratasemeid 15-20 dB.
Nursipalu harjutusvälja näidisharjutuspäeva (10.08.2011) mõõtmis- ja
arvutustulemused näitavad, et lähimates külades soovitusliku väärtuse 50/55
dB ületamine esineb ainult müra leviku suhtes soodsate imastikutingimuste
korral. Mustassaare külade lähimate eluhooneteni ulatub Ld = 50-55 dB
hinnatud mürataseme tsoon ja Tsirgupalu, Lükkä ja Järvere külades jäävad
hinnatud tasemed Ld < 50 dB.
Vähendamaks Nursipalu harjutusvälja
tulenevat negatiivset mõju lähimatele
järgnevatest aspektidest:

kasutamisega kaasnevat mürast
elamualadele tuleb lähtuda siiski

-

Lõhkamiste müra vähendamiseks on üheks võimaluseks vähendada
lõhkeaine koguse suurust. Modelleerimine teostati lõhkeaine kogusele 5
kg ning tulemused näitasid, et lubatud müratasemed on täpselt 100-101
dB Mustassaare ja Sõmerpalu elamualade juures. Arvestades eelpool
kirjutatud arvutusmudeli kohta, võib öelda et müratasemed on lubatud
piirides.

-

Leevendamise lahendusena on võimalik kasutada ka müravalle, kuid
need peavad asuma võimalikult müraallika lähedal. Lõhkamisala
ümbritseva
müravalliga,
kõrghaljastuse
ja
lõhkeaine
koguste
vähendamisega on võimalik müratasemeid vähendada.

-

Mürarikkamad tegevused (granaadiheitjad, miinipildujad) planeerida
laskeväljadel pigem sellesse osasse, mis asuvad harjutusvälja
välispiiridest kaugemal.

-

Kaaluda demineerimistööde läbiviimiseks lõhkamispunkri rajamist.

-

Soovitav säilitada kõrghaljastust võimalikult maksimaalsel määral.
Klooga harjutusvälja detailplaneeringule teostatud mürauuringust oli
näha, et tihe metsastatud ala andis vähemalt 3 dB müratasemete
vähenemise efekti.
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Elanikkonna jaoks ei ole vahet, kas müratasemed on paar dB üle või alla
lubatud normtasemeid ning nemad tajuvad militaarmüra ühesuguse
häiringuna sellest hoolimata. Seetõttu toimib hea leevendusmeetmena ka
koostöö elanikkonnaga ja nende teavitamine harjutusväljal toimuvatest
mürarikkamatest
tegevusest
nagu
lõhkamised
ja
tankitõrjegranaadiheitjate kasutamised. Kui elanikud saavad oma
elukorralduses ette arvestada, et päeval toimuvad lõhkamised, ei ole
häiringu mõju niivõrd suur.

3.14 Mõju inimese tervisele ja heaolule
Mõju inimese tervisele ja heaolule tuleneb paljudest erinevatest faktoritest. Kui
mõni aspekt omab inimesele otsest mõju, siis on ka mõjuallikaid, mis avalduvad
inimese tervisele või heaolule kaudselt. Eesti seadusandluses ning seda
seletavates tekstides, samuti igapäevapraktikas ei ole ka välja kujunenud
tavapärast piiritlust, mida konkreetselt ning millistel alustel sotsiaalsete mõjude
hindamisel ning sotsiaalse heaolu analüüsil arvestada, analüüsivaldkondade
valik sõltub tavapraktikas eelkõige teemade olulisusest konkreetsel juhul. Kuigi
aruande kõigis peatükkides hinnatud mõju puhul on arvestatud inimesega, siis
käesolevas alapeatükis on lühidalt välja toodud võimalikud otsesed negatiivsed
mõjud inimese tervisele ja heaolule, mis kavandatava harjutusvälja rajamisega
võivad kaasneda.
Tervisemõjude olulisuse hindamisel saab abivahendina kasutada näiteks
järgnevat Soome Sotsiaal- ja terviseministeeriumi poolt koostatud juhendis
esitatud skeemi, mis kirjeldab tervisemõjude olulisust olenevalt mõju
iseloomust.

Joonis 6. Oluliste tervisemõjude tuvastamine. (Allikas: Ympäristövaikutusten
Arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalija terveysministeriö, Helsinki 1999)
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Otsesed terviseriskid (tulirelvade kasutamisest tulenevad riskid) välistatakse
vastavalt arendusprogrammi elluviimisel täpsustatavatele meetmetele (vt ptk-d
5 ja 6), mis tagavad riskidega arvestamise harjutusvälja kasutamise ajal.
Vajalik on nõuetekohane teavitamine ning pidev koostöö kohaliku omavalitsuse
ja harjutusvälja kasutajate vahel, tagamaks asjakohane teavitamine.
Müra mõju tervisele
Müra mõju hindamiseks inimese tervisele on teostatud mitmeid akadeemilisi
uuringuid ning avaldatud juhendmaterjale Euroopa Komisjoni ja Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt. Ometi ei ole esitatud kindlaid põhjustagajärg seoseid või esitatud statistiliselt olulisi korrelatsioone, mis
võimaldaksid näidata teatud müratasemega tõenäoliselt kaasnevaid otseseid
mõjusid inimese tervisele. Uuringud toetuvad üldjuhul inimeste subjektiivsete
häiringute hindamisele ehk analüüsitakse erineva tugevusega mürafooni korral
mürast häiritud inimeste hulka ning häiringu ulatust, mis koos akadeemiliste
teadusuuringutega pikaajalisest müra mõjust inimese tervisele ongi aluseks
müra normväärtuste väljatöötamisel, millest lähtutakse keskkonnamõju
hindamisel. Iga keskkonnamõju hindamise protsessi käigus ei ole seega
põhjendatud ega ka vajalik uute teadusuuringute teostamine. Nagu mitmetes
allikates viidatakse, ei saa keskkonnamõju hindamisel inimese tervisele eeldada
samast lähenemist arstiteadusliku tervisekäsitlusega, kus inimesel ilmnevate
sümptomite alusel diagnoositakse haigus, mida asutakse ravima. Mõju
hindamisel inimese tervisele tuuakse välja riskina sümptomite või tervisehäirete
esinemiseks.
Euroopa Komisjoni hinnangul on müra keskkonnategur, mis mõjutab kõige
suuremat hulka eurooplastest. Peamiste terviseriskidena müra puhul on
märgitud pidevat ärritusseisundit ja sellest tulenevat stressi, sotsiaalse
käitumise ning kommunikatsioonihäireid, unehäireid ning sellest tulenevaid
tagajärgi, mõjusid südame-veresoonkonna tegevusele ning hormonaalseid
häireid. Enamus toodud häiretest ilmnevad pigem vanematel inimestel, samas
peetakse hingamisteede häireid ja migreene oluliseks riskiteguriks just laste
puhul. Raseda viibimine väga kõrge müratasemega alal võib kahjustada loote
kuulmisorganite arengut ning põhjustada hilisemas elus kuulmishäireid.
Eelkõige Rõuge valla elanikud tajuvad harjutusvälja olulise negatiivse mõjuna
elukeskkonnale. Mürakaebused ning aktiivne vastuseis mürarikkamate relvade
lubamisele harjutusväljale kohalike elanike ning kohalike seisukohti esindava
omavalitsuse poolt osutavad olulisele tajutavale negatiivsele mõjule. Selline
hoiak võib tugevdada võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele.
Terviseriskide vähendamiseks tuleks näha ette järgmisi meetmeid:
-

Mitte lubada müraemissiooniga harjutustegevust öisel ajal, mil see võib
tuua kaasa suuremaid terviseriske;

-

Häirivuse minimeerimiseks tagada elanike võimalikult hea ja detailne
teavitamine harjutustegevusest ning kinnipidamine koostatud harjutuste
plaanist. Suurem kursis olemine tegevusega võimaldab inimestel oma
tegevusi vastavalt mürahäiringutele kohaldada ja müra põhjustajast
teadlik olemine vähendab ebakindlustunnet ning häiritust.
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Vastavalt 2011. aastal läbi viidud arvamusuuringu tulemustele ei taju
valdav osa piirkonna elanikest harjutusvälja kohaolu häirivana.
Arendusprogrammi edasisel menetlemisel on täpsustatud harjutustegevuseks
vajalike alade asukohti, vähendades seeläbi harjutusväljast väljapoole levivat
mürataset, täpsustatud on ajalisi piiranguid tegevusele. Koostamisel on
koostöökokkulepe (kohaliku omavalitsuse ning harjutusvälja valdaja vahel), mis
eeldatavasti täpsustab veelgi osapoolte kohustusi ning teavitamise viise.
Kuna 2011. aasta arvamusuuringu tulemused ei kajastanud elanike
olulist häiritust harjutusväljal aset leidvast tegevusest uuringu
toimumise hetkel22, ei ole alust arvata, et tegevus avaldab olulist mõju
paljude inimeste tervisele ja heaolule. Täpne kaebuste menetlemise viis
sätestatakse koostöökokkuleppes.
Seirena on vajalik arvamusuuringu kordamine iga kahe aasta järel või
peale olulisemate muutuste toimumist harjutusvälja kasutuses
(täiendavate tegevuste sisseviimine vmt). Igaaastaselt on vajalik
teostada kohalikule omavalitsusele või harjutusvälja valdajale esitatud
kaebuste analüüs. Juhul, kui häiritus harjutusväljal aset leidvast
tegevusest oluliselt suureneb, on vajalikud täiendavad kokkulepped
mõjude leevendamiseks.
Põlengutega kaasneva suitsu mõju inimese tervisele
Vastavate leevendavate meetmete kasutusele võtul on põlengu (sh raba,
metsa, hoonete) tekkimise tõenäosus Nursipalu harjutusväljal suhteliselt väike.
Arvestades valdavalt aeglast tuule liikumise kiirust, levib suits harjutusväljast
kaugemale samuti aeglaselt ning väiksemate põlengute puhul on suitsu levik
lokaalne ning kaugemaid alasid ja seal elavaid inimesi ei mõjuta. Suuremate
põlengute ja tugevama tuule puhul võib suits levida ka harjutusvälja piiridest
kaugemale. Seega on järgnevalt ära toodud põlengutega kaasneva suitsu mõju
inimese tervisele, mida tuleks samuti käsitleda ühe tervist mõjutava
riskifaktorina.
Põhiline riskirühm, keda põlengutega kaasnev suits mõjutada võib on
astmaatikud jt hingamisprobleemidega inimesed. Põlemisel tekkiv suits sisaldab
lämmastikoksiide, hingamisteede ärritust ja haigusi põhjustavat osooni,
lämbumist ja uimasust tekitavat vingugaasi, toksilisi raskmetalle ning muid
orgaanilisi ühendeid.
Suitsu levides harjutusväljast kaugemale väheneb selles saasteainete
kontsentratsioon. Samuti hajub suits kõrgematesse atmosfääri-kihtidesse ning
maapinna lähedastes kihtides, kus inimesed suitsu sisse hingavad, väheneb
saasteainete kontsentratsioon veelgi. Suitsu sissehingamise vältimiseks on
soovitav põlengu toimumise ja suitsu leviku ajal püsida siseruumides ning
sulgeda hoolikalt uksed ja aknad, et vältida suitsu levikut siseruumidesse.
Raskemetallide mõju keskkonnale ja inimese tervisele on käsitletud ptk-s 3.6.
22

Kaitseministeeriumi andmetel oli kasutuskoormus 2011 aastal järgmine: käsitulirelvadega
õppusi 185 päeva, imitatsioonivahenditega õppusi 151 päeval, käsigranaadi viskamisi 17 päeval,
tankitõrjegranaadiheitja laskmisi 27 päeval ja lõhketöid 11 päeval.

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

54

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne ÜLEVAATUS

Arendusprogrammi
kavandamise
edasise
menetluse
käigus
(ehitusprojekt ja paralleelne keskkonnamõju hindamine) töötatakse
välja tuleohutusmeetmed, mis minimeerivad võimaliku põlengu ja
kaasnevate mõjude leviku.

3.15 Mõju elamiskeskkonna kvaliteedile
Mõju hindamisel elamiskeskkonna kvaliteedile on lähtutud erinevatest varem
läbiviidud küsitlustest (Kaitseministeerium 2006. august; Rõuge valla
üldplaneeringu koostamisel läbiviidud küsitlus) ning KSH teostamise raames
teostatud intervjuudest kohalike elanikega ning vallajuhtidega, samuti KSH
programmi avalikul arutelul kogutud informatsioonist.
Kõige enam kohalikku elukeskkonda mõjutavate asjaoludena on võimalik välja
tuua kaks teguritegruppi:
1. Harjutusväljal kavandatud riigikaitselisest tegevusest tekkiv müra ja
sellega kaasnev igapäevase elu häiritus;
2. Kaitseväe tegevusest tulenev „negatiivne emotsionaalsus” piirkonnas
Mõlema teguritegrupi väljakujunemise aluseks on harjutusväljal hetkel toimuv
tegevus ning olemasolev, kuid sageli ebapiisav informatsioon harjutusvälja
praeguse tegevuse ning arendamise kohta. Eriti viimast asjaolu tuleb pidada
hirmude ja ohutunde kujundamisel oluliseks faktoriks. Levinud on harjutusvälja
arendamise võrdsustamine lihtsalt harjutusvälja ala laiendamisega, mis ei
peegelda tegelikku kavandatavat arengut. Ala laiendamine on tegelikult
riigikaitselise tegevuse vastavusse viimine eelkõige ohutusnõuetega ja
ohutsoonidest tuleneb suures osas ka vajamineva ala suurus.
Peale esialgse arendusprogrammi ja selle KSH heakskiitmist on viidud läbi
mitmeid elanikkonda teavitavaid kaasamiskoosolekuid. Samuti on tehtud
tihedat koostööd maavalitsuse, valdade ja Keskkonnaameti esindajatega.
Kuna 2011. aasta arvamusuuringu tulemused ei kajastanud elanike
olulist häiritust harjutusväljal aset leidvast tegevusest uuringu
toimumise hetkel23, ei ole alust arvata, et tegevus avaldab olulist mõju
paljude inimeste tervisele ja heaolule. Täpne kaebuste menetlemise viis
sätestatakse koostöökokkuleppes.
Seirena on vajalik arvamusuuringu kordamine iga kahe aasta järel või
peale olulisemate muutuste toimumist harjutusvälja kasutuses
(täiendavate tegevuste sisseviimine vmt). Igaaastaselt on vajalik
teostada kohalikule omavalitsusele või harjutusvälja valdajale esitatud
kaebuste analüüs. Juhul, kui häiritus harjutusväljal aset leidvast
tegevusest oluliselt suureneb, on vajalikud täiendavad kokkulepped
mõjude leevendamiseks.
23

Kaitseministeeriumi andmetel oli kasutuskoormus 2011 aastal järgmine: käsitulirelvadega
õppusi 185 päeva, imitatsioonivahenditega õppusi 151 päeval, käsigranaadi viskamisi 17 päeval,
tankitõrjegranaadiheitja laskmisi 27 päeval ja lõhketöid 11 päeval.
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3.16 Ehitusaegsed mõjud
Harjutusvälja ala väljaehitamisega kaasnevad lühiajalised negatiivsed
mõjud looduskeskkonnale. Ehitustegevus põhjustab müra ja vibratsiooni,
suureneb heitgaaside emissioon (kuna transpordivood suurenevad) ja seoses
sellega halveneb välisõhu kvaliteet. Tekivad lisaks olmejäätmetele ka
ehitusjäätmed, mis ebaõigel käitlemisel võivad keskkonnale ohtlikuks muutuda.
Ehitustegevusega
suureneb
ka
pinnase
kahjustamise
oht.
Lisaks
looduskeskkonnale häirib ehitustegevus ka ümbruskonnas elavaid inimesi ning
põhjustab seega ajutise elukeskkonna halvenemise.
Ehitustegevusega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks tuleb:
-

tekkivad ehitusjäätmed käidelda sobilikul viisil ning mitte jätta alale
vedelema
pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada mootorsõidukitega liiklemiseks
ainult selleks ettenähtud teid ja radu
kasutada tehniliselt heas korras transpordivahendeid, et vähendada
saasteainete emissiooni
teostada ehitustöid päevasel ajal ja tööpäevadel, et müra häiriks
kohalikke elanikke võimalikult minimaalselt.

Kaitsealuste liikide häirimise vältimiseks ei ole soovitav teostada suuremahulisi
ehitustöid perioodil 15. märtsist 30. juunini (metsise mängu- ja pesitsusaja
kõige tundlikum periood).

3.17 Kumulatiivsed mõjud
Kumulatiivse mõjuna mõistetakse inimtegevuse eri valdkondade mõjude
kuhjumist (liitumine või kombineerumine), mis võib hakata keskkonda oluliselt
mõjutama. Kuigi eraldi võttes võivad üksikud mõjud olla ebaolulised, võivad
need aja jooksul ühest või mitmest allikast liituda ja põhjustada
loodusressursside seisundi halvenemist.
Tavaliselt eristatakse keskkonnamõju hindamisel otseseid ja kaudseid mõjusid,
kumulatiivsuse hindamisel arvestatakse mõlemaid. Seega võib kavandatava
tegevuse kumulatiivse mõjuna käsitleda kogumõju, mida kavandatav tegevus
koos teiste piirkonda mõjutatavate tegevustega, sõltumatult tegevuse
kuuluvusest
(riiklik,
kohalik
omavalitsus,
era)
avaldab
ressursile,
ökosüsteemile, kogukonnale.
Käesoleva
mõjudeks:
-

harjutusvälja

kontekstis

on

olulisemateks

kumulatiivseteks

Harjutusvälja
erinevatel
aladel
harrastatavate
tegevuste
mõju
müratasemetele (võimalik erinevate relvaliikide üheaegsest kasutusest
tekkiv kumulatsiooniefekt, mis hinnanguliselt on siiski vähetõenäoline);
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-

Mõju looduskeskkonnale, nt raadamisega kaasnevad mõjud kaitsealustele
liikidele või maaparanduse mõjude kaitstavate liikidele.

Keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel on kumulatiivsust arvestatud iga
teema juures integreeritult tavapärase hindamise loogilise osana, pöörates
kumulatiivse iseloomuga mõjude leevendamisele rõhutatult tähelepanu.
Üheks koosmõju aspektiks on ka avalike teede kasutamine rasketehnika poolt.
Teede arendamine ja korrashoid (sõltuvalt tee kasutuse iseloomust) on
ennekõike selleks seatud institutsiooni (kohalikud maanteede puhul kohalik
omavalitsus ning riigiteede puhul Maanteeamet) ülesanne, kuid kuna
rasketehnika võib halvendada avaliku teede kvaliteeti ning selle kaudu kohalike
elanike elukvaliteeti ja heaolu, peaksid ala arendajad panustama tee
korrashoidu koostöös tee hooldajaga.
Muud teadaolevalt (vastavalt menetletavale Rõuge valla üldplaneeringu
dokumendile) lähipiirkonda planeeritavad tegevused ei tekita olulist koosmõju
kavandatava harjutusvälja tegevusega.
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4 Alternatiivide võrdlus
Käesolevasse peatükki on koondatud hinnang
väljaõpperajatiste erinevate planeeringute kohta:
-

Nursipalu

harjutusvälja

Heakskiidetud KSH-s esitatud arendusprogrammi ettepanek (vt Joonis
1);
Uuendatud arendusprogrammi ettepanek seisuga juuli 2012 (vt Joonis
2).

Olemasoleva olukorra säilimine ehk 0-alternatiivi käsitluse vajadus tuleneb
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest.
Käesoleva KSH täiendaruandes enam 0-varianti ei vaadata, kuna see on läbi
viidud varasemas KSH aruandes ning mitmed kavandatud tegevused on
praeguseks juba ellu viidud.
Analüüsil on arvestatud keskkonnamõjude aspektist parimate lahenduste
kasutamist (vajadusel koos leevendusmeetmetega). Juhul kui hiljem
otsustatakse muu variandi kasuks, võib ka mõju olla mõnevõrra erinev.
Võrdluse sisu on esitatud Tabelis 4, kus on toodud olulisemat mõju omavad
aspektid ning nende võrdlev hinnang.
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Tabel 4. Alternatiivide ellurakendamisega kaasnevate olulisemat mõju omavad aspektide võrdlustabel (roheline - hindamise
tulemusena eelistatuim variant; punane – hindamise tulemusena negatiivsema mõjuga variant, kollane – alternatiivid
neutraalsed oma mõjude poolest).
Mõju valdkond

Mõju pinnasele ja
veestikule

Mõju suund ja hinnang
Heakskiidetud KSH-s esitatud arendusprogrammi
Uuendatud arendusprogrammi ettepanek seisuga juuli
ettepanek
2012
Arendusprogrammis väljatoodud kasutuskoormuse korral
Arendusprogrammis väljatoodud kasutuskoormuse korral ja
ja leevendavate meetmete rakendamisel ei põhjusta
leevendavate meetmete rakendamisel ei põhjusta
laskemoonast lähtuvad raskemetallid tõenäoliselt
laskemoonast lähtuvad raskemetallid tõenäoliselt
olulist keskkonnamõju.
olulist keskkonnamõju.
Veekeskkonnale, eelkõige Rõuge jõele avaldab negatiivset
mõju jõe kaldale rajatav välimajutusala. Seoses sellega
suureneb oht jõe risustamiseks reovee ja jäätmetega,
samuti kalda tallamine kaitseväelaste poolt. Negatiivse
mõju leevendamiseks on soovitav leida välimajutusalale
uus asukoht harjutusvälja piires või jätta 50 meetri laiune
puhvertsoon Rõuge jõe ja majutusala vahele.

Veekeskkonnale, eelkõige Rõuge jõele avaldab negatiivset
mõju jõe kaldale rajatav välimajutusala. Seoses sellega
suureneb oht jõe risustamiseks reovee ja jäätmetega,
samuti kalda tallamine kaitseväelaste poolt. Negatiivse
mõju leevendamiseks on jäetud puhvertsoon Rõuge
jõe ja majutusala vahele.
Käesoleva alternatiivi kohaselt on ettenähtud olemasolevate
kuivenduskraavide uuendamine. Töö koostamise käigus on
korrigeeritud korduvalt kavandatud harjutusväljakute
plaanilist paiknemist ja konfiguratsiooni, lähtudes
maaparanduslikke tööde vajalikkusest ja võimalikkusest.
Kavandatud hajutusväljakute konfiguratsioon võimaldab
tagada maksimaalselt olemasolevate kuivenduskraavide
toimimise nii, et ei ole vaja rajada täiendavaid kraave.
Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada
kuivendussüsteemide uuendamise projekt.
Kraavide uuendamise mõju ümbritsevale keskkonnale
on väga väike (praktiliselt puudub), sest uuendatavad
kraavid reguleerivad lokaalselt harjutusväljakute veerežiimi
ca 300 ha alal, mis moodustab alla 10% kogu Nursipalu
harjutusväljast.

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne ÜLEVAATUS

Mõju valdkond

59

Mõju suund ja hinnang
Heakskiidetud KSH-s esitatud arendusprogrammi
Uuendatud arendusprogrammi ettepanek seisuga juuli
ettepanek
2012
Harjutusvälja projekteerimise käigus täpsustuvad
maaparanduslike tööde vajadus. Harjutusvälja
projekteerimisega viiakse läbi ka keskkonnamõju
hindamine.

Mõju
elusloodusele
(metsale
kaitsealustele
taimeliikidele,
loomastikule
linnustikule)

Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi elluviimisel
oodatav mõju kohalikule loomastikule ja linnustikule
peamiselt elupaikade muutustes ja häirimises.
ja

Harjutusvälja väljaõppeehitised ei moodusta füüsilist
barjääri loomade liikumisteedele ja ka häiritusest
(mürarikas tegevus) tulenevad barjäärid on nii aasta kui
ka ööpäeva lõikes perioodilised, võib öelda et, piirkonnas
levinud loomastiku seisukohalt ei ole tegemist mõjudega,
mis võiksid ühegi liigi populatsiooni olulisel määral
mõjutada.
Kõik harjutusväljal ja selle läheduses pesitsevad
kaitsealused linnuliigid on sõltuvad metsaelupaikadest.
Kõige olulisemateks ohustavateks teguriteks
olemasolevate lindude elupaikadele ja nende kvaliteedile
on võimalikud lageraied ja veerežiimi muutmine.
Pikaajalisem mõju kaasneb metsade raadamise ja
kujundamisega, mis põhjustab elupaikade olulist
muutumist.
Nursi kanakulli püsielupaik jääb peaaegu täielikult
planeeritava Tsirgupalu laskevälja territooriumile.
Ka seda laskevälja kasutatakse käsitulirelvadega

Variant on kõige parem lahendus, sest koondab
riigikaitsealase tegevuse kompaktselt ühte piirkonda
ning killustab kõige vähem looduslikku maastikku.
Selles piirkonnas puutumatust loodusest kindlasti enam
rääkida ei saa, kuid see-eest on iseäranis linnustiku
segamist muudel aladel tugevalt vähendatud (alade 1 ja 3
vähendamine, ala 7 ümberpaigutamine). Ala 3 väiksemaks
muutmine vähendab oluliselt teda ümbritsevate linnualade
häirimist ning samuti jäävad puutumatuks VEP-id T3 ja T4,
millede territooriumid oleksid varasemate planeeringute
järgi laskevälja alaga osaliselt kattunud.
Mitmete varasemate uuringute käigus on leitud, et
militaarõppuste käigus tekkiv müra ei ole avaldanud
negatiivset mõju piirkonnas elavatele röövlindudele.
Rakendades Nursipalu harjutusväljal üldisi õppuste
korraldamise ajalisi piiranguid, pole põhjust täiendavalt
eeldada militaarmüra olulist negatiivset mõju teistele alal
leiduvatele kaitsealustele linnuliikidele.
Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini ei ole soovitav
harjutusvälja alal kasutada miinipildujaid,
tankitõrjerelvi ega korraldada korralisi lõhkamisi.
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lahinglaskmiste läbiviimiseks ning 50x300m alal raiutakse Sel perioodil peab tulirelvade kasutamine Vilbusuu ja
mets nähtavuse parandamiseks hõredamaks. Siiski on
Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3) piirduma üksnes
alade kattumise tõttu mõju püsielupaigale suurem.
käsitulirelvade kasutamisega (sh võib kasutada
Negatiivse mõju vähendamiseks tuleks Tsirgupalu
käsigranaate) Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel
laskevälja ala nihutada edela suunas või valida ala
(ala 2 ja 3) kell 11-17 (talveaeg) ja 12-18 (suveaeg).
piires sihtmärkide asukohad ja laskmissuunad selliselt, et
Nimetatult laskeväljadelt tuleb planeerida õppused
mõju püsielupaigale oleks väikseim.
esmajärjekorras teistele laskeväljadele.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala mõjutab kõige
otsesemalt Kerretu metsise püsielupaika, samuti ka
Nursipalu must toonekure ja Mustassaare
merikotka püsielupaika.

Häirimise suhtes kõige tundlikum alal esinev kaitsealune liik
on metsis. Kaudtulerelvade sihtmärgiala mõjutab kõige
otsesemalt Kerretu metsise püsielupaika.
Metsisel tundlikul perioodil 15. märtsist kuni 30.
juunini (u harjutusvälja 11-26 kasutusnädalal)
avaldab harjutusväljal tulirelvadega harjutuste
korraldamine negatiivset mõju ala linnuväärtustele,
seda ka võimalike leevendavate meetmete
rakendamise korral. Seades piiranguid harjutusteks
kasutatava ala, relvaliikide, osalejate arvu ja
kellaaegade osas on võimalik negatiivset mõju
linnuväärtustele kahandada
Välimajutusalal tuvastatud kalakotka püsielupaiga
soovitame majutusalana näidatud piiridest ja
tegevusalast välja jätta.

Mõju
rohevõrgustiku
toimimisele
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piirkonda, kuid lõplikult ei ole arvestatud kaitsealuste
liikide paiknemisega.

Variant on kõige parem lahendus, sest koondab
riigikaitsealase tegevuse kompaktselt ühte piirkonda
ning killustab kõige vähem looduslikku maastikku.
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Mõjus
sotsiaalsele ja
majanduslikule
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61

Mõju suund ja hinnang
Heakskiidetud KSH-s esitatud arendusprogrammi
Uuendatud arendusprogrammi ettepanek seisuga juuli
ettepanek
2012
Harjutusalal jääb raadatava metsamaa ulatus alla 10 %
harjutusala puistutest. Nursipalu harjutusväli moodustab
aga alla poole kogu Vagula tugialast, mistõttu on selge, et
kavandatava tegevuse tulemusel ei saa looduslike alade
osakaal tugialal langeda alla 90%. Arendusprogrammi
alusel katavad Nursipalu harjutusvälja kõik rajatised
kokku tuumalast 5,48 km² ehk 5,98 %, sh on mitmed
alad praeguseks juba raadatud ja rajatised välja
ehitatud ning samuti ei toimu raie kõigil rajatistena
märgitud aladel.
Nursipalu harjutusvälja arendamine mõjub välisõhu
Nursipalu harjutusvälja arendamine mõjub välisõhu
kvaliteedile negatiivselt, kuid tegemist on lühiajalise
kvaliteedile negatiivselt, kuid tegemist on lühiajalise
mõjuga, mille leevendamiseks on võimalik järgida
mõjuga, mille leevendamiseks on võimalik järgida
konkreetseid meetmeid.
konkreetseid meetmeid.
Müra seisukohalt on planeeritava Nursipalu harjutusvälja
Uute väljaõpperajatiste asukohad (v.a lõhkamisala)
kõige kriitilisemad laskeväljad Vilbusuu, Tsirgupalu ja
on müra seisukohalt paremad kui olemasolevad
Tankitõrjegranaadiheitja viskeväli, millest viimase
laskeväljad, kuna müra levik on väiksem ja seetõttu
asukohta tuleks planeeringuala sees kindlasti
mürast mõjutatud elamute hulk väiksem. Müraolukord
muuta.
on halvem 10 kg TNT lõhkamistega, mistõttu tuleb kas
vähendada lõhkeaine kogust või teostada lõhkamisi teises
asukohas. Lõhkeaine kogusega 5 kg teostatud müra
modelleerimised näitasid, et müratasemed vähenesid kuni 4
dB Mustassaare ja Sõmerpalu elamualade juures ning
müratasemed LCE on seal täpselt 100-101 dB.
Sotsiaalne vastuvõtlikkus on seotud peamiselt
lõhkamistest põhjustatud kaasnevate müraga.

Sotsiaalne vastuvõtlikkus on seotud peamiselt lõhkamistest
põhjustatud kaasnevate müraga.
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Harjutusvälja kasutamisest tulenevad ajalised alternatiivid
Arendatava harjutusvälja ala kasutavad erinevatel otstarvetel erinevad
kasutajagrupid. Alal harrastatava tegevuse alusel võib välja tuua kõige
aktiivsemad
kasutusperioodid
aastas.
Erinevate
tegevuste
harrastusperioodide võrdlusel tekivad nn konfliktsed ajaperioodid (vt Tabel
5).
Tabelis lähtuvalt on kõige konfliktsemaks perioodiks looduskeskkonnale,
sh eelkõige nimetatud kaitstavate liikidele, 8-16 nädal.
Kaitsealuste liikide häirimise vältimiseks on toodud ptk-s 3.7 välja
järgnevad leevendad meetmed:
-

Liikide häirimise vältimiseks soovitame harjutusvälja mitte kasutada
õppuste läbiviimiseks ega mitte teostada suuremahulisi ehitustöid
perioodil 15. märtsist 30. juunini (metsise mängu- ja pesitsusaja
kõige tundlikum periood).

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini planeerida kasutuskoormuse
miinimumini ning vähendada mürarohkete tegevuste hulka.
Alternatiivideks võivad olla näiteks kasutusperioodide nihutamine,
erinevate tulirelvadega harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine
ja/või kasutuskoormuse üldine vähendamine. Samuti tuleks sel
perioodil harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema
osalejate arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade
jooksul kui hetkel kavandatav kasutuskoormus ette näeb.

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini ei ole soovitav harjutusvälja
alal kasutada miinipildujaid, tankitõrjerelvi ega korraldada korralisi
lõhkamisi.

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini peab tulirelvade
kasutamine Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3)
piirduma üksnes käsitulirelvade kasutamisega (sh võib
kasutada käsigranaate) kell 11-17 (talveaeg) ja 12-18
(suveaeg). Nimetatult laskeväljadelt tuleb planeerida
õppused esmajärjekorras teistele laskeväljadele.

-

Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike raiete (eriti
aladel 2 ja 10) läbiviimist 1. veebruarist 31. augustini (metsise
mängu- ja pesitsusaeg).

Kaitseministeeriumi sõnul pole võimalik lahingõpet nädalast 14, mil
kasutatakse ka miinipildujaid ja tankitõrjerelvi, ajaliselt nihutada ning
seega kaudtulerelvade sihtmärgiala mõjutab kõige otsesemalt Kerretu
metsise püsielupaika. Metsisel tundlikul perioodil 15. märtsist kuni 30.
juunini (u harjutusvälja 11-26 kasutusnädalal) avaldab harjutusväljal
tulirelvadega
harjutuste
korraldamine
negatiivset
mõju
ala
linnuväärtustele, seda ka võimalike leevendavate meetmete rakendamise
korral. Seades piiranguid harjutusteks kasutatava ala, relvaliikide,
osalejate arvu ja kellaaegade osas on võimalik negatiivset mõju
linnuväärtustele kahandada.
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Tegevuste rakendamisel tuleb nimetatud perioodile ette näha metsise
põhjalik järgmine ja seire. Seire soovitused on toodud järgnevas peatükis
5.

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne ÜLEVAATUS

64

Tabel 5. Nursipalu harjutusvälja hinnanguline kasutuskoormus24 (1 suurim konflikt, 2 keskmine konflikt, 3 väikseim konflikt).

Kuu

jaanuar

veebruar

märts

aprill

mai

juuni

Laske
Nädal harju- sh MP
tused
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

24

sh TT Metsis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

Merikotkas

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

Kalakotkas

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

Kanakull

1
2
2
1
1
2
1
3
2
3
3
3
3
3
3

Musttoone
-kurg

2
2
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Loomad

2
3
1
1
2
2
1
2
1
3
3
3
3

Jahimehed

Puhke
-maj.
ettev.

0
3
1
1
1
1
1
2
2

0
0
0
0

Elanike
elukeskkond
0
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Korilus,
puhkeotstarbe
line
metsas
viibimine

Legend

0 päeva nädalas
1-2 päeva nädalas
3-4 päeva nädalas
5-7 päeva nädalas
MP - miinipilduja
TT - tankitõrjerelv

0
0
0
0
0
0

Kasutuskoormus on hinnanguline, ei sisalda reservõppekogunemisi ja kaitsejõudude väliste kasutajate andmeid (allikas: Kaitseministeeriumi poolt
uuendatud arendusprogramm seisuga juuni 2012).

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

Nursipalu kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne ÜLEVAATUS

Kuu

juuli

august

september

oktoober

november

detsember

Laske
Nädal harju- sh MP
tused
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

sh TT Metsis

0
0

Merikotkas

Kalakotkas

Kanakull

Musttoone
-kurg

0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
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Loomad

Jahimehed

3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0
0

Puhke
-maj.
ettev.
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3

Elanike
elukeskkond
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0
0

Korilus,
puhkeotstarbe
line
metsas
viibimine
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

Legend
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5 Leevendavad meetmed ja seire vajadus
Kaitseministeeriumi poolt koostatud lähteülesande alusel hinnati täiendavalt
uuendatud arendusprogrammi kavandatud mõjusid. Viidi läbi kehtestatud KSH
aruande ülevaatamine ja vajadusel muudatuste sisseviimine vastavalt
lisandunud infole.
Töö eesmärgiks on koondada täpsustunud mõjuhinnangud ühte aruandesse, et
lihtsustada
Otsustajale
ja
Järelvalvajale
edastatavat
infot
otsuste
langetamiseks.
Töö tulemusena tuuakse välja asjakohased leevendavad meetmed ja seire
vajadus.

5.1

Leevendavad meetmed

Nursipalu harjutusvälja arendamisega kaasneb erinevate mõjukomponentide
lõikes mõningane negatiivne mõju nii piirkonna inim- kui looduskeskkonnale.
Alljärgnevalt on loetletud oluliste negatiivsete mõjude leevendamiseks
ettenähtud meetmed peamiste mõjukomponentide ja teemade kaupa, mis on
eespool loetletud täiendavate uuringute ja käesoleva töö käigus välja toodud.
Varasemalt elluviidud ning rakendatud leevendavaid meetmeid (vt lisa
2) ei korrata ning tuuakse välja üksnes uuendatud arendusprogrammile
ette nähtud asjakohased leevendavad meetmed.
Majanduslike mõjude leevendamine:
-

-

-

Kinnisvara hinna muutust tuleb hinnata iga tehingu puhul eraldiseisvalt
ning juhul, kui
tuvastatud on madalam tehinguhind tulenevalt
harjutusvälja tegevusest, see kompenseerida.
Metsade majandamiseks tuleb riigikaitselistel aladel (väljaõpperajatised
ja fortifikatsiooni alad) ning eelkõige raadatavatest aladest väljapoole
jäävate
alade
jaoks
koostada
metsamajandamiskava.
Metsamajanduskava koostamisel lähtuda müra vähendamise (lähtuda
müraleviku kaartidest) ning kaitsealuste lindude elutingimuste ja
pesapaikade säilitamise/kaitse vajadusest.
Tagada ettevõtjate ja elanikkonna maksimaalne informeeritus võimalikult
pikaaegse perioodi kohta (võimalusel kogu aasta kohta, arvestades
puhkeasutuste ettereserveerimise perioode) toimuvast, võimaldamaks
turismiettevõtjatel ja potentsiaalsetel puhkajatel arvestada kõrgendatud
müratasemega.

-

Vältida ala suletust ja väljaõppe tegevust nädalavahetustel, riiklikel
pühadel ja puhkemajanduse kõrgperioodil (suvekuudel).

-

Tegevuste kavandamisel arvestada jahimeeste huvide ja jahiperioodidega
– vältida ala suletust sügisel ja varatalvel.

-

Jahi korraldamine kooskõlastada harjutusvälja administratsiooniga.
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Metsa mõjude leevendamine:
-

Ökoloogilise väärtuse säilitamiseks on korralise metsamajandamise
käigus oluline alles jätta vanemaid puid ja kujundada erivanuseline
kooslus.

-

Metsa raadamisel jätta taimestikuga puhvertsoonid kallastele.

-

Taastada maastiku esteetiline väärtus peale raiet - tüved eemaldada,
kännud madalad.

-

Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus tulekahju riskide
vähendamise süsteem.

-

Metsa kahjustuse vältimiseks ohualas tuleb laskeväljade aladel rajada
ohutusvallid laskesuunas st tagavallid (Vilbusuu ja Tsirgupalu õppe- ja
laskeväljadele) kuulide püüdmiseks ning lõhkamispaigas lõhketöödel
tekkiva õhulööklaine ja müra kahjuliku mõju vähendamiseks ja kildude
püüdmiseks.

-

VEP 6 on piisavalt suur ja esinduslik ning vajab kindlasti säilitamist.

-

Alalt 10 VEP 6-st umbes 500 m lõuna suunas leiti looduskaitseliselt
väärtuslik metsaeraldis, mille säilitamine nii linnustikuliselt kui ka
vääriselupaiga liikide poolest oleks väga soovitatav. Kuivenduskraavid
tuleks sellest metsatukast teha nii kaugele kui võimalik, et püsiks
sealsetele väärtuslikele liikidele vajalik niiskusrežiim.

-

VEP-ide ümber tuleb jätta vähemalt 50 m laiune metsaga kaetud
puhvertsoon.

Pinnase avalduva mõju leevendamine:
-

Negatiivsete mõjude vältimiseks on soovitav metsanduslikud tööd mitte
teostada kevadsuvisel raierahu perioodil, vaid pigem talvel, kui
õhutemperatuur on alla 0oC.

-

Tallamiskoormuse hajutamiseks on soovitatav kasutada telkimiseks
erinevaid alasid.

-

Pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada mootorsõidukitega liiklemiseks
ainult selleks ettenähtud teid ja radu.

Veestikule (sh rabale) avalduva mõju leevendamine:
-

Korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade, hülsside, pakendite
jmt kogumine.

-

Korraldada laskemoona jääkide nõuetekohane käitlemine.

-

Kasutada võimalusel pliivaba laskemoona.

-

Rakendada potentsiaalse reostusallikaga aladel (nt toetusala) sadevete
kogumise ja puhastamise süsteem.

-

Harjutuste läbiviimisel mitte kahjustada vahetult veekogu kallastel
kasvavat taimestikku ning pinnast.
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-

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada kuivendussüsteemide
uuendamise projekt. Harjutusvälja projekteerimise ning selle KMH käigus
hinnata maaparanduse ja raadamise mõjusid.

Loomastikule ja linnustikule avalduvate mõjude leevendamine:
-

Nursipalu
harjutusväljal
kavandatakse
kasutama
hakata
tankitõrjegranaadiheitjaid kuni 84 mm ja miinipildujaid kuni 120 mm.
Nende suurekaliibriliste tulirelvade kasutamist võiks võimalusel kaaluda
sügisest kuni kevadeni ja minimaalselt (või üldse mitte) kasutada neid
peamisel vegetatsiooniperioodil märtsi keskpaik kuni august, et elustikule
oleks kahju väikseim.

-

Harjutusvälja kasutuskoormuse maksimum on märtsi kuus ning
madalaim aeg juuli. Sarnaselt eelnevale punktile, väljaõppeehitiste
kasutuskoormus võiks olla kõrgeim just alates juuli teistest poolest
(peale lindude pesitsusperioodi) kuni märtsini. Nii oleks häirimise mõju
lindude pesitsusajale kõige väiksem. Märtsist kuni juuli keskpaigani võiks
olla vähem laskeharjutusi. Ala võiks sel ajal rohkem kasutada näiteks
laagriteks ja muudeks militaarseteks harjutusteks, kus mürareostus on
väiksem või minimaalne.

-

Kaitsealuste liikide häirimise vältimiseks ei ole soovitav harjutusväljal
teostada suuremahulisi ehitustöid perioodil 15. märtsist 30. juunini
(metsise mängu- ja pesitsusaja kõige tundlikum periood).

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini planeerida kasutuskoormuse
miinimumini
ning
vähendada
mürarohkete
tegevuste
hulka.
Alternatiivideks võivad olla näiteks kasutusperioodide nihutamine,
erinevate tulirelvadega harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine ja/või
kasutuskoormuse üldine vähendamine. Samuti tuleks sel perioodil
harjutuste planeerimisel kaaluda võimalust valida suurema osalejate
arvuga õppuste korraldamine väiksema arvu päevade jooksul.

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini ei ole soovitav harjutusvälja alal
kasutada miinipildujaid, tankitõrjerelvi ega korraldada korralisi lõhkamisi.

-

Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini peab tulirelvade kasutamine
Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3) piirdub piirduma üksnes
käsitulirelvade kasutamisega (sh Vilbusuu laskeväljal võib kasutada
käsigranaate) Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3) kell 11-17
(talveaeg) ja 12-18 (suveaeg). Nimetatult laskeväljadelt tuleb planeerida
õppused esmajärjekorras teistele laskeväljadele.

-

Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike raiete (eriti
aladel 2 ja 10) läbiviimist 1. veebruarist 31. augustini (metsise mängu- ja
pesitsusaeg).

-

Metsise elupaigas on raiete läbiviimine keelatud.

-

Järgida I ja II katsekategooria liikidele kehtestatud seadusi ja määrusi.

Rohelisele võrgustikule ja kaitsealadele avalduv mõju:
-

Harjutusväljal kavandatavad raied teostada minimaalses vajalikus
mahus, et võimalikult minimaalselt metsa osakaalu vähendada.
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Funktsionaalse rohevõrgu tagamiseks kohalikule faunale on vajalik
arvestada loomastiku/linnustiku jaoks tundlike aegadega (eeskätt
kevadine sigimisperiood märts- juuli) ning tagada sel ajal harjutusalal
minimaalne kasutusintensiivsus ja väiksema mürafooniga õppusi.

Tuleohu vähendamiseks:
-

Enne õppuste läbiviimist arvestada ilmastikuoludega (nt peale pikka
põuaperioodi õppuste ärajätmine metsade tuleohtlikkuse tõttu).

-

Tulekaitseribade rajamine.

-

Päästetehnika ja meeskondade
tehnikaga varustatus (oluline
omavalitsustega).

-

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine. Asukohad ja mahud tuleb täpsustada
edasise projekteerimise käigus. Raba tuleohu leevendamiseks on vajalik
projekteerimise käigus ette näha kustutusvee reservuaaride rajamine.
Otstarbekas on paigaldada ka Kerretu raba piirkonnas olevatele
kraavitruupidele regulaatorid, mis võimaldavad vajadusel oluliselt tõsta
pinnavee taset ning aidata kaasa tule kustutamisele.

-

Juurdepääsuvõimaluste
(sh
eriti
ala
lääneosas)
potentsiaalsetele riskialadele edasise planeerimise käigus.

-

Tuletõrjevahendid, valmisolek tegutsemiseks õnnetusjuhtumite korral.

-

Toimiv koostöövõrgustik erinevate organisatsioonide vahel (erinevad
metskonnad, vabatahtlike tuletõrjemeeskonnad, kaitsealade valitsejad
jt).

-

Rohumaade niitmine, st alade hooldamine tulekahjude vältimiseks nt
laskeväljade ja sihtmärgialade niitmine, kontrollitud põletamine jm.

olemaskoostöö

ja valmisolek ning piisav
päästeameti ja kohalike

tagamine

Välisõhu seisundile:
-

Tagada kasutatavate mootorsõidukite tehniline korrasolek.

-

Suvisel ja kuival ajal korralda niisutamine asustatud kohti läbivatel
teelõikudel.

Müra leviku tõkestamiseks:
-

-

Müra vähendamine tekkekohal – lõhkeaine koguste vähendamine,
väiksema kaliibriga relvade kasutamine, laskmissuuna muutmine.
Looduslike müratõkete kasutamine - müravall (need peavad asuma
võimalikult müraallika lähedal) ja kõrghaljastus.
Vajadusel tehiskonstruktsioonide rajamine müra tõkestamiseks müratõkkesein, hoonete heliisolatsiooni parandamine.
Müra tekitavate tegevuste aja ja koha muutmine – kõrgemat mürataset
tekitavate tegevuste ära jätmine või müratundlikest aladest eemale
viimine.
Kaaluda demineerimistööde läbiviimiseks lõhkamispunkri rajamist.
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-

Mürarikkamad tegevused (granaadiheitjad, miinipildujad) planeerida
laskeväljadel pigem sellesse osasse, mis asuvad harjutusvälja
välispiiridest kaugemal.

-

Soovitav säilitada kõrghaljastust võimalikult maksimaalsel määral.

-

Vajalik on koostöö elanikkonnaga ja nende teavitamine harjutusväljal
toimuvatest
mürarikkamatest
tegevusest
nagu
lõhkamised
ja
tankitõrjegranaadiheitjate kasutamised.

-

Laskeharjutuste läbiviimisel arvestada tuule suunda ja tugevust. Tuule
kiirusel üle 10 m/s suunal S ja SE vältida Vilbusuu laskevälja kasutust,
suunal N ja NW vältida Tsirgupalu laskevälja kasutust.

-

Arvestada arendusprogrammis toodud ajaliste piirangutega.

Elamiskeskkonna kvaliteedile (lisaks müra leviku tõkestamisele):
-

Mitte lubada müraemissiooniga harjutustegevust öisel ajal, mil see võib
tuua kaasa suuremaid terviseriske;

-

Häirivuse minimeerimiseks tagada elanike võimalikult hea ja detailne
teavitamine harjutustegevusest ning kinnipidamine koostatud harjutuste
plaanist. Suurem kursis olemine tegevusega võimaldab inimestel oma
tegevusi vastavalt mürahäiringutele kohaldada ja müra põhjustajast
teadlik olemine vähendab ebakindlustunnet ning häiritust.

-

Militaartegevusest
teavitamine
muuta
tõhusamaks
ning
„inimkeelsemaks”. Regulaarselt Rõuge valla lehes ilmuvaid kuugraafikuid
tuleb täiendada relva tüüpide ning tekitatava müra osas (relva tüüpide
lahtikirjutus; hinnang mürale tuginedes võrdlusele igapäevamüraga või
lähtudes skaalast nt 1-5 pallini). Kuugraafikud peaksid ilmuma ka
Võrumaa Teatajas ning Rõuge, Sõmerpalu, Antsla, Varstu ja Võru
valdade lehtedes.

-

Õnnetusjuhtumitega kaasnevate riskide vähendamine tuleb ette näha
harjutusvälja kasutuseeskirjas (sh sisaldab elanikkonna informeerimist)
ja kooskõlastada tegevused vallaga.

-

Osaleda teede korrashoiu tagamisel.

Ehitusaegsete mõjude leevendamiseks:
-

Tekkivad ehitusjäätmed käidelda sobilikul viisil.

-

Pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada mootorsõidukitega liiklemiseks
ainult selleks ettenähtud teid ja radu.

-

Kasutada tehniliselt heas korras transpordivahendeid, et vähendada
saasteainete emissiooni.

-

Teostada ehitustöid päevasel ajal ja tööpäevadel, et müra häiriks
kohalikke elanikke võimalikult minimaalselt.

Täiendada
arendusprogrammi
ja
„Nursipalu
harjutusvälja
kasutuseeskirja“
(kinnitatud
Kaitseväe
Logistikakeskuse
ülema
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leevendavatest

Seire vajadus ja korraldus

Keskkonnaseire eesmärgiks on inimtegevuse otsese või kaudse mõju
pikaajaline jälgimine keskkonnas. Teades keskkonnas toimuvaid muutusi ja
nende põhjuseid, on võimalik hinnata inimtegevuse mõju iseloomu ja vajadusel
võtta kasutusele meetmed selle kõrvaldamiseks või vähendamiseks.
Käesolevas peatükis on keskkonnaekspert teinud alljärgnevalt
ettepanekud seire korraldamiseks, lähtudes kavandatava tegevusega
eeldatavalt kaasnevatest tagajärgedest ning nendest tulenevatest
mõjudest.
Põhja- ja pinnavee seire
Ala on läbi viidud korduvad põhja- ja pinnaveeseired 2009, 2010, 2011 ja
201225 ning seire tulemused näitavad, et praeguse tegevuse jooksul ei ole
raskemetallide jääke tuvastatud. Seire toimub seireprogrammi (IPT
Projektijuhtimine 2008) kohaselt. Seireprogramm vajab täiendamist andmete
analüüsi nõudega ning seiretulemuste vormistamisel tuleb esitada võrdlus
eelneva perioodi tulemustega.
Võimaliku reostuse tuvastamiseks on vajalik edaspidi jätkata pinna- ja põhjavee
kvaliteedi seiret.
Põhjavee seire eesmärk on raskemetallide (Pb, Hg, Cd, Cu, Cr, Zn, Ni)
tuvastamine.
Pinnavee seire eesmärgid on raskemetallide (Pb, Hg, Cd, Cu, Cr, Zn, Ni)
tuvastamine, muu reostuse (naftaproduktid, toitained) tuvastamine ning
bioloogilise kvaliteedi hindamine suurselgrootute taksonoomilise koosseisu järgi.
Seiret soovitame teostada peale harjutusvälja väljaehitamist ja kasutusele
võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal. Kui
raskemetallide sisaldus ei osutu probleemiks, on hilisemalt võimalik seire
sagedust harvendada pädeva eksperdi nõusolekul ja ettepaneku alusel.
Kaitseministeeriumi
hinnangul
toimub
harjutusvälja
väljaehitamine
arendusprogrammis ette nähtud mahus aastate jooksul järk järgult. Kuni
harjutusvälja suuremate väljaõppeehitiste (kaudtulerelvade sihtmärgiala ning
laske- ja õppeväljad kompanii alal) väljaehitamiseni, tuleb seiret teostada
sarnase tihedusega nagu on ette nähtud peale väljaehitamist järgnevatel
aastatel ehk perioodiliselt kord aastas.
Väljaõppeehitiste
täpsel
projekteerimisel
(sh
kuivendussüsteemide
projekteerimisel) täpsustada ja vajadusel lisada vajalikud põhja- ja pinnavee
seire punktide asukohad.
25

Kaitseväe harjutusväljad.
http://harjutusvali.mil.ee/client/default.asp?wa_id=722&wa_object_id=1&wa_id_key=
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Reostuse tuvastamisel tuleb korrigeerida kasutuskoormust, võtta kasutusele
muu laskemoon või rakendada muid reostuse vältimise meetodeid (täpsustada
konkreetse reostuse ilmnemisel).
Pinnase seire
Pinnasereostuse seire eesmärk on raskemetallide tuvastamine.
Pinnase seireks on vajalik välja töötada
konkreetset seire hindamise metoodikat.

seireprogramm,

mis

sisaldab

Seire teostamine on vajalik läbi viia aladel, kus toimub raskemetallide
kontsentratsioon - lasketiirudes ja tankitõrje laskeväljal.
Seiret soovitame teostada peale harjutusvälja väljaehitamist perioodiliselt kord
aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal. Kui raskemetallide sisaldus ei osutu
probleemiks, on hilisemalt võimalik seire sagedust harvendada pädeva eksperdi
nõusolekul ja ettepaneku alusel.
Kaitseministeeriumi
hinnangul
toimub
harjutusvälja
väljaehitamine
arendusprogrammis ette nähtud mahus aastate jooksul järk järgult.
Pinnaseseirega tuleb alustada peale harjutusvälja seiratavate väljaõpperajatiste
(lasketiirud, tankitõrje laskeväli) väljaehitamist.
Reostuse tuvastamisel tuleb korrigeerida kasutuskoormust, võtta kasutusele
muu laskemoon või rakendada muid reostuse vältimise meetodeid (täpsustada
konkreetse reostuse ilmnemisel).
Tallamiskoormuse hindamine ja taimestiku seire
Harjutusvälja väljaõppeehitistel, mis on seotud laskeharjutuste läbiviimisega
pole tallamiskoormuse hindamine vajalik. Tallamiskoormust (tekitatud
häiringute suurust) hinnata üksnes kavandataval ning soovitatavalt
harjutusperioodile (oktoober - mai) järgneval sügisel (septembris).
Tallamiskoormuse hindamisel soovitame järgida Tabelis 5 toodud kriteeriume.
Tabel 5. Tallamiskoormuse hindamisel kasutatavad kriteeriumid
Liigne tallamiskoormus
Alustaimestiku üldine katvus
Alustaimestiku ühtlus
Tallamisõrnade liikide
osatähtsus võrreldes
tallamiskindlamatega
Puude juurte seisund
Uute jalgradade laius
Uute jalgradade sügavus
Loodusliku metsauuenduse
olemasolu ja selle seisund
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Rohkesti paljandunud
pinnast
Taimed kasvavad ainult
puude ümber
Samblikke vähe maapinnal

Paljandunud ja vigastatud
juurte osatähtsus suur
>2 m
>5 cm
Vähe järelkasvu, paljud
noored puud vigastatud

Väike
tallamiskoormus
Vähe paljandunud
pinnast
Taimkate ühtlane
Maapinnal kasvavate
samblike osatähtsus
suur
Juured ei ole
paljandunud
<2 m
< 5 cm
Metsa järelkasv
elujõuline
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Harjutusvälja alal tuleb hinnata mõjutatavaid vääriselupaiku (3-4) ja
kaitsealuseid liike seiresammuga üle 3 aasta, alustades 1 aastat pärast
harjutusvälja arendustegevuse algust, mille käigus jälgida nende olemasolu,
arvukust.
Lisaks muudele liikidele tuleb inventuuri lülitada kollase kiviriku ja sagristarna
toimetuleku jälgimine.
Seiretulemuste vormistamisel
tulemustega ning prognoos.26

tuleb

esitada

võrdlus

eelneva

perioodi

Linnustiku seire
Lisaks põhilinnuseirele, mis toimus 2009. aastal ning kus jälgiti kogu ala üldist
haudelinnustiku seisu tuleks kord aastas teostada ka spetsiaalne kaitsealuste
liikide seire, et jälgida nende olemasolu, arvukust ning pesitsusedukust. Kui
esimesed kaks seireperioodi pärast harjutusvälja täiskoormusega (või sellele
lähedase koormusega) kasutamise algust ei tuvasta inimtegevuse olulist
negatiivset mõju linnustikule, võib ekspertide soovitusel seiresammu
pikendada.
Röövlindude käitumise paremaks jälgimiseks soovitame paigaldada neile
pesakaamerad, mis võimaldab vahetult jälgida lindude käitumist ning annab
võimaluse vajadusel koheselt leevendavaid meetmeid rakendada.
Kaudtulerelvade sihtmärgiala mõjutab kõige otsesemalt Kerretu metsise
püsielupaika. Kaitseministeeriumi sõnul pole võimalik lahingõpet nädalast 14,
mil kasutatakse ka miinipildujaid ja tankitõrjerelvi, ajaliselt nihutada ning seega
kaudtulerelvade sihtmärgiala kasutamine mõjutab kõige otsesemalt Kerretu
metsise püsielupaika. Metsisel tundlikul perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini
(u harjutusvälja 11-26 kasutusnädalal) avaldab harjutusväljal tulirelvadega
harjutuste korraldamine negatiivset mõju ala linnuväärtustele, seda ka
võimalike leevendavate meetmete rakendamise korral. Seades piiranguid
harjutusteks kasutatava ala, relvaliikide, osalejate arvu ja kellaaegade osas, on
tulemuseks minimaalne mõju linnuväärtustele.
Tegevuste rakendamise korral tuleb ette näha metsise põhjalik
järgmine ja seire. Selleks teeme ettepaneku kaasata metsise ekspert
alates 11 nädalast kuni mänguperioodi lõpuni, kes jälgib metsiste
käitumist mängueelsel perioodil, mänguajal ja mängujärgselt. Töötada
eelnevalt koos liigieksperdiga välja ala püsi- ja mängualade seire
hindamise täpne metoodika.
Alal tuleb lisaks võimaldada üldiste ornitoloogiliste seireprojektide, inventuuride
ja uuringute teostamine.

26

Nursipalu harjutusvälja taluvuskoormuse hindamine eksperthinnang (Hendrikson & Ko OÜ,
2011)
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Müraseire
Müraseire eesmärgid on müraolukorra hindamine laskeharjutuste mõjude
vähendamiseks/leevendamiseks.
Müra hindamiseks on vajalik välja töötada militaarmüra spetsiifiline metoodika.
Kaitseministeeriumi poolt on käesolevaks hetkeks algatatud nimetatud
metoodika koostamine.
Seiret soovitame teostada peale harjutusvälja väljaehitamist ja kasutusele
võtmist perioodiliselt kord aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal. Hiljem
võib ekspertide soovitusel seire sammu pikendada.
Täiendav müra hindamine on vajalik kaebuste sagenemisel, uute relvade
kasutusele võtmisel, ehitiste valmimisel või kasutukoormuse muutmisel.
Pidevseireandmete saamiseks ning müraolukorra
soovitame rajada statsionaarne müraseirejaam.

paremaks

hindamiseks

Elukeskkonna kvaliteedi seire
Seire eesmärk on harjutusvälja arendamisel elukeskkonnas tekkivate muutuste
hindamine ning neile reageerimine.
Elukeskkonna kvaliteedi seire hindamiseks on vaja läbi viia:
-

Elanikelt laekuvate kaebuste dünaamika ja iseloomu jälgimine – selleks tuleb
välja töötada kaebuste registreerimise kord ning fikseerida see
koostöökokkuleppes. Kaebuste osas tuleb teha kokkuvõtte ja analüüs kord
aastas.

-

Elanikkonna rahulolu arvamusuuringu (jätk 2011. aasta uuringule) soovitame teostada perioodiliselt kahe aasta tagant vähemalt kahel
järjestikusel korral. Hilisemalt on võimalik seire sagedust harvendada
pädeva eksperdi nõusolekul ja ettepaneku alusel, kuid mitte harvem kui viie
aasta tagant. Uuringu lähteülesande koostavad ja uuringu viivad läbi
Kaitseministeerium koostöös Rõuge Vallavalitsuse ja loodava Nursipalu
töörühmaga. Uuringu tulemuste analüüsimise juures võetakse aluseks ka
uuringu tegemise aja harjutusvälja kasutuskoormus ning võrreldakse seda
eelmise küsitluse tegemise aegse kasutuskoormusega. Kui kasutuskoormuse
suurenemisel on inimeste rahulolematus harjutusvälja suhtes suurenenud,
tuleb Kaitseministeeriumil võtta kasutusele meetmed harjutusväljast
tuleneva negatiivse mõju leevendamiseks.

-

Arvamusuuringu ühe osana on vajalik kohalikule turismimajandusele
kaasnevate mõjude hindamiseks elukeskkonna kvaliteedi arvamusuuringus
eraldiseisva huvigrupina kaasata kohalikud turismiettevõtjad ning analüüsida
nende hinnanguid mõjude olulisusest, samuti esitatud kaebusi turismiga
seoses. Juhul, kui turismiettevõtjate hinnangutes esineb olulist halvenemist
või sagenevad oluliselt turismiga seotud kaebused, tuleb täiendava
uuringuga välja selgitada kohalike turismiettevõtete positsioonid teiste Eesti
sarnase profiiliga ettevõtete hulgas. Juhul, kui ilmneb, et harjutusväljal aset
leidva tegevusega kaasnevad mõjud halvendavad kohalike turismiettevõtete
positsioone, tuleb leida võimalused mõjude täiendavaks leevendamiseks
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(korralduslikud või ehituslikud meetmed, vastavalt arvamusuuringus esile
kerkinud häiringutele ning esitatud kaebustele)
-

Kohalike rändekäitumise analüüs – vajalik on korraldada rahvaarvu
muutuste ülevaatus igaaastaselt. Juhul, kui igaaastase seire käigus
tuvastatakse olulisi rändeprotsesse, mis on arvatavasti toimunud
harjutusväljal aset leidvast tegevusest tulenevalt, on vajalik täpsem uuring võrdlus eelnevate aastate ja Eesti muude piirkondade arengutega, ühtlasi
muude võimalike muutustega piirkonnas (töökohtade tekkimine-kadumine,
muutused
koolikorralduses
vm).
Ennetavaks
indikaatoriks
rahvastikuprotsesside olulisele muutusele võivad olla arvamusuuringu
tulemused, mis kirjeldavad elukeskkonnaga rahulolu taset. Juhul, kui on
tuvastatav harjutusväljal aset leidva tegevuse mõju rahvastikuprotsessidele,
on vajalik täiendavate kokkulepete sõlmimine mõjude leevendamiseks.
Vastavalt Rõuge Vallavalitsuse seisukohtadele on esialgsel hinnangul
põhjendatud
rändekäitumise
jälgimine
järgmistes
asustusüksustes:
Tsirgupalu, Laossaarõ, Lükka, Pugõstu, Kaku, Horsa, Nursi, hansi, Tilgu,
Kolga, Mustahamba, Kiidi, Möldri, Rõuge alevik, Handmiku, Raudsepa, Lauri,
Ahitsa, Simmuli, Nilbõ, Järvepalu, Kurvitsa, Heedu, Karaski, Paeboja, Sänna,
Sikalaane. Vajadusel tuleb seireala laiendada.

-

Regulaarne kinnisvarahindade seire ja harjutusvälja võimalike mõjude pidev
jälgimine ei ole otstarbekas. Korvamaks võimalikku negatiivset mõju
kinnisvara hinnale, on vajalik igakordne eksperthinnang ning vastavalt selle
tulemustele harjutusväljal aset leidva tegevuse mõjudest tulenevalt saamata
jäänud tulu hüvitamine harjutusvälja valdaja poolt.

Seire korraldus
Keskkonnaseire seaduse alusel teostab ala arendaja, antud juhul siis
Kaitseministeerium või tema poolt määratud asutus (Kaitsevägi või Kaitseliit),
keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või sellega keskkonda suunatavate
heitmete
mõjupiirkonnas.
Vastavalt
keskkonnaseire
seadusele
on
Keskkonnaametil keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata
keskkonnanõudena ettevõtja keskkonnaseire tegemise tingimused ja ulatus.
KeHJS
§
42
alusel
on
kinnitatud
seiremeetmed
planeerimisdokumendi elluviijale järgimiseks kohustuslikud.

strateegilise

Kaitseministeeriumi poolt on koostamisel „Kaitseväe harjutusväljade
seirekava
2012-2016“,
kus
arvestada
eelpooltoodud
seire
ettepanekutega. Seire tulemustest lähtuvalt hinnatakse leevendusmeetmete
tulemuslikkust ning vajadusel korrigeeritakse harjutusvälja arendusprogrammi,
kasutuseeskirja ja seirekava (täpsustakse vajadusel seiratavate komponentide
nimekirja ja seire intervalli).
Seirete
tulemused
avaldatakse
kodulehel
www.kmin.ee/et/nursipalu-harjutusvali.
Seirete
keskkonnamõju hindamise järelvalvajale.

harjutusvali.mil.ee
või
tulemused
edastatakse
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6 Ettepanekud edasiseks tegevuseks
KSH koostamise ja ülevaatuse käigus tuvastati valdkonnad, mille puhul ei saa
kõneleda olulise negatiivse mõju esinemisest ning mõju vähendamisest
leevendavate meetmetega, mille puhul aga ometi täiendavate tegevuste
elluviimine võib vähendada kohalike elanike häiritust harjutusvälja tegevusest.
Sellisteks on muuhulgas:
-

-

-

-

Kaaluda võimalusi kohaliku majanduse arengu toetamiseks (võimalus
kohalikele turismitalude harjutusvälja ala kasutamiseks militaarturismi
eesmärgil, koostöölepped kohalike ettevõtetega – juhul, kui need on
kooskõlas riigihangete seadusega);
Harjutusväljaga seotud koostöö reguleerimiseks sõlmitakse osapoolte vahel
koostöökokkulepe, mida uuendatakse iga-aastaselt, mis muuhulgas sätestab
ka selle, kuidas Kaitseministeerium ja kaitsejõud osalevad kohaliku tehnilise
infrastruktuuri ja sotsiaal-majandusliku keskkonna parendamises;
Harjutusväljaga seotud küsimuste (kaebused, seire tulemused) aruteluks
moodustada
püsiv
töörühm,
kuhu
kuuluvad
Kaitseministeeriumi,
kaitsejõudude, Rõuge ja Sõmerpalu valdade ning Keskkonnaameti esindajad.
Seirete tulemusena avalduvate negatiivsete ilmingute korral viiakse
viivitamatult sisse leevendavad meetmed, tehes koostööd asjaomaste
asutustega ning kaasates eksperte;
Arendusprogrammis kokku lepitud ajalistest piirangutest kinni pidamine ja
teavitus;
Jätkuvalt edendada koostööd ja püüda leida positiivseid koostöövorme
harjutusvälja
kasutavate
organisatsioonide
ning
kohalike
vahel
(teabepäevad, tegevused kohaliku elu edendamiseks vm)

Loetletud ettepanekute ja tegevuste näol ei ole tegemist leevendavate
meetmetega
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
tähenduses.
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7 Kokkuvõte ja lõppjäreldus
Harjutusvälja ehitiste asukohti on võrreldes 2005. aasta esialgsete kavadega ja
2007. aastaga kui koostati KSH oluliselt muudetud. Kavandatavad harjutusalad
ei paikne küll kattuvalt liikide püsielupaikadega, kuid siiski on harjutusaladelt
tuvastatud kaitstavate liikide isendeid samuti paiknevad harjutusaladel mõned
vääriselupaigad. Uuringute ja eelpooltoodud hindamise alusel hinnatakse
uuendatud arendusplaani ehk alternatiivi (seisuga juuni 2012) loodusväärtuste
seisukohalt siiski kõige positiivsemaks. Praeguse arendusplaani kohaselt
koondatakse riigikaitsealane tegevus kompaktselt ühte piirkonda, mis killustab
kõige vähem looduslikku maastikku. Selles väljaõppeehitiste piirkonnas
puutumatust loodusest kindlasti enam rääkida ei saa, kuid see-eest on iseäranis
linnustiku segamist muudel aladel suurel määral vähendatud (alade 1 ja 3
vähendamine, ala 7 ümberpaigutamine). Ala 3 väiksemaks muutmine vähendab
oluliselt teda ümbritsevate linnualade häirimist ning samuti jäävad puutumatuks
VEP-id T3 ja T4, millede territooriumid oleksid varasemate planeeringute järgi
laskevälja alaga osaliselt kattunud.
Hindamisel leiti, et harjutusvälja planeeritavad tegevused mõjutavad oluliselt nii
ümbritsevat looduskeskkonda kui põhjustavad häiringuid kohalikele elanikele.
Kaudtulerelvade sihtmärgialal paiknevad endiselt vääriselupaigad ning samal
alal on ka linnustiku seisukohalt olulised puistualad.
Kõikide keskkonnamõjude osas on esitatud vajalikud leevendusmeetmed, mille
kasutuselevõtmisel on keskkonnale avalduv mõju minimaalne. Kaudtulerelvade
sihtmärgiala mõjutab kõige enam ja otsesemalt Kerretu metsise püsielupaika.
Kaitseministeeriumi sõnul pole võimalik lahingõpet nädalast 14, mil kasutatakse
ka miinipildujaid ja tankitõrjerelvi, ajaliselt nihutada ning seega kaudtulerelvade
sihtmärgiala mõjutab kõige otsesemalt Kerretu metsise püsielupaika. Metsisel
tundlikul perioodil 15. märtsist kuni 30. juunini (u harjutusvälja 11-26
kasutusnädalal) avaldab harjutusväljal tulirelvadega harjutuste korraldamine
negatiivset mõju ala linnuväärtustele, seda ka võimalike leevendavate
meetmete rakendamise korral. Seades piiranguid harjutusteks kasutatava ala,
relvaliikide, osalejate arvu ja kellaaegade osas on võimalik negatiivset mõju
linnuväärtustele üksnes kahandada.
Tegevuste rakendamise korral tuleb ette näha metsise põhjalik jälgimine ja
seire. Selleks teeme ettepaneku kaasata metsise ekspert alates 11 nädalast,
kes jälgib metsiste käitumist mängueelsel perioodil, mänguajal ja
mängujärgselt. Töötada eelnevalt koos liigieksperdiga välja ala püsi- ja
mängualade seire metoodika.
Harjutusvälja harjutusaladest väljapool toimuvate tegevuste (taktikaõppused
jms) puhul on vajalik arvestada teatud piirangutega kasutusintensiivsusele ja
kasutusajale. Varasemalt elluviidud ning rakendatud leevendavaid meetmeid
käesolevas töös ei korrata ning tuuakse välja üksnes uuendatud
arendusprogrammile ette nähtud asjakohased leevendavad meetmed.
Samuti on keskkonnaekspert teinud ettepanekud seire korraldamiseks, lähtudes
kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnevatest tagajärgedest ning nendest
tulenevatest mõjudest.
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Leevendavaid meetmeid ja seireprogrammi ettepanekud tuleb võtta aluseks ja
arvestada harjutusvälja kasutuseeskirja ja seirekava koostamisel/täiendamisel.
Töö eesmärgiks oli koondada uuringute ja eksperthinnangute alusel täpsustunud
mõjuhinnangud ühte aruandesse, et lihtsustada Otsustajale ja Järelvalvajale
edastatavat infot otsuste langetamiseks.
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Lisad
Lisa 1. Kaitseministeeriumi poolt esitatud lähteülesanne töö
koostamiseks
LÄHTEÜLESANNE
Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande uuendamine

Taust
Nursipalu harjutusvälja arendamiseks koostati Nursipalu harjutusvälja arendusprogramm
(AP), mis kinnitati kaitseministri 16.10.2007 käskkirjaga nr 402. Dokumendile koostati
KSH, mille aruanne kiideti heaks Võrumaa Keskkonnateenistuse 08.08.2007 kirjaga nr
1568.
Nursipalu harjutusvälja arendamine on peale AP kehtestamist toimunud aeglases tempos,
keskendudes peamiselt linnaku territooriumile (linnavõitluslinnak, elektriühendus, teed ja
parkimine). Kiirem arendamine on seisnud Rõuge valla üldplaneeringu kehtestamise taga.
Üldplaneeringu arutelude käigus on selgunud vajadus uuendada AP dokumenti, selleks et
sisse viia AP KSH’s esitatud soovitused ning samuti kajastada KV täpsustunud
väljaõppevajadustest tulenevaid muutuseid. AP draft on valminud ning esitatud Rõuge
vallale ning teistele osapooltele tutvumiseks. AP’ga seoses on vajalik uuendada ka KSH
aruannet, võttes arvesse AP’s sisseviidud muudatusi, vahepeal teostatud keskkonnaseiret
ning erinevaid uuringuid.
KSH aruande uuendamisel tuleb käsitleda järgmisi teemasid:
1. Peamised erinevused uue ja kehtiva arendusprogrammiga kavandatus
2. Arendusprogrammiga kavandatu mõjude hinnang (kehtestatud KSH teksti
ülevaatamine ja vajadusel muudatuste sisseviimine vastavalt lisandunud infole):
a. Majanduslik mõju
b. Mõju piirkonna demograafilisele arengule
c. Mõju metsale
d. Mõju soodele
e. Mõju pinnasele
f. Mõju veestikule
g. Mõju loomastikule ja linnustikule
h. Mõju rohelisele võrgustikule ja kaitsealadele
i. Tuleohust tingitud mõjud
j. Mõju välisõhu seisundile
k. Raskemetallide mõju
l. Müra levik ja mõju
m. Mõju inimese tervisele ja heaolule
n. Mõju elamiskeskkonna kvaliteedile
o. Ehitusaegsed mõjud
p. Kumulatiivsed mõjud
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3. Uue ja vana AP kavandatu mõjude võrdlus
4. Kasutuspiirangute (ajalised, ruumilised) seadmine
a. Kasutushuvide tabeli ülevaatamine
5. Leevendavate meetmete seadmine
a. Kehtivate leevendavate meetmete üle vaatamine (hinnang kas on täidetud,
vajab jätkuvalt või edaspidi täitmist, puudub vajadus edaspidi täita)
b. Leevendavate meetmete seadmine
c. Seire vajaduse määramine
KSH aruande täiendamisel tuleb lähtuda Hendrikson & KO poolt koostatud Nursipalu
kavandatava harjutusvälja arendusprogrammi keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande täiendaruandest (Tartu 2011-2012) ning täiendada seda LÜ’s esitatud puuduvate
osadega.
KSH aruande uuendamisel tuleb aluseks võtta 2011-2012 valminud uuringud ning teostatud
seired. Uuringud ja aruanded edastab vajadusel tellija.
Tähtaeg: 10.08.2012 (vahetähtaeg 31.07.2012)
Üleantavad materjalid: Aruanne paberkujul (2 eks) ja digitaalselt (DOC, PDF) (2 eks).

Koostanud

Andres Ideon
Kaitseministeerium
Infrastruktuuri osakond
29.06.2012
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Lisa 2. Leevendavate meetemete ülevaade (Leevendavad meetmed heakskiidetud KSH aruandes 2007
a. seisuga ning leevendavate meetmete ülevaatus 2012 a. seisuga)
Legend:
Meede muuta või täpsustada (Lisatud või täpsustatud eksperdi soovitusel tulenevalt
hilisemalt teostatud uuringutest ja KSH aruande ülevaatusest)
Nr

Leevendavad meetmed heakskiidetud
KSH aruandes (2007)
Negatiivsete mõjude vähendamiseks
metsamajandusele tuleb:

koostada kogu harjutusväljal metsade uus
metsamajanduskava, mis ei lähtuks
metsamajanduslikest, vaid sõjalise
väljaõppe eesmärkidest

1

2

informeerida puiduvarujat võimalikest
puidukahjustustest – see vähendab riski, et
puiduvaruja saab väiksemat majanduslikku
kasu, kui algselt eeldas
realiseerida kahjustatud puit, mis ei sobi
saepalgiks ega paberipuuks, küttepuuna

3
Puhkemajandusele:
rakendada müra tõkestavaid meetmeid
4

Meede võtta üle muutmata
kujul

Leevendavate meetmete ülevaatus (seisuga 2012)
Majanduslike mõjude leevendamine:
Kinnisvara hinna muutust tuleb hinnata iga tehingu puhul
eraldiseisvalt ning juhul, kui tuvastatud on madalam
tehinguhind tulenevalt harjutusvälja tegevusest, see
kompenseerida.
Metsade majandamiseks tuleb riigikaitselistel aladel
(väljaõpperajatised ja fortifikatsiooni alad) ning eelkõige
raadatavatest aladest väljapoole jäävate alade jaoks
koostada metsamajandamiskava. Metsamajanduskava
koostamisel lähtuda müra vähendamise (lähtuda
müraleviku kaartidest) ning kaitsealuste lindude
elutingimuste ja pesapaikade säilitamise/ ja kaitse
vajadusest.

Meetmest
loobuda
Põhjendus

Harjutusvälja tegevus võib põhjustada üldisest
turutasemest madalamat tehinguhinda. Vajalik
on mõju kompenseerimine põhjendatud ulatuses

Kogu harjutuvälja territooriumi metsade kohta
ehk ka raadatavatel aladele pole mõistlik
koostada metsamajanduskava. Koostada
metsamajanduskava eelkõige raadatavatest
aladest väljapoole jäävate alade jaoks.

RMK kui metsamajandaja on teadlik võimalike
kahjustuste võimalikust ulatusest. Varasem
kogemus juba olemasolevate harjutusväljade
puhul.
RMK kui metsamajandaja on teadlik võimalike
kahjustuste võimalikust ulatusest. Varasem
kogemus juba olemasolevate harjutusväljade
puhul.
Müra tõkestavad meetmed koondatud müra
leevendavate meetmete alla. Sisuliselt pole
meetmest loobutud.
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5

vältida ala suletust ja väljaõppe tegevust
nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja
puhkemajanduse kõrgperioodil
(suvekuudel)
tagada ettevõtjate ja elanikkonna
maksimaalne informeeritus toimuvast

6

7

8

Vältida ala suletust ja väljaõppe tegevust
nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkemajanduse
kõrgperioodil (suvekuudel).

Tagada ettevõtjate ja elanikkonna maksimaalne
Vähendab müra mõju kohalikule majandusele
informeeritus võimalikult pikaaegse perioodi kohta
(võimalusel kogu aasta kohta, arvestades puhkeasutuste
ettereserveerimise perioode) toimuvast, võimaldamaks
turismiettevõtjatel ja potentsiaalsetel puhkajatel arvestada
kõrgendatud müratasemega.

pakkuda välja võimalus kohalikele
turismitalude harjutusvälja ala
kasutamiseks militaarturismi eesmärgil
Jahipidamisvõimalustele:
tegevuste kavandamisel arvestada
jahimeeste huvide ja jahiperioodidega –
vältida ala suletust sügisel ja varatalvel
ohualade vähendamiseks rajada mulded ja
kuulipüüdjad lasketiirudes

Leevendav meede kustutatud, muudetud
edaspidiste tegevuste ettepanekuks. Tegevus
võimaldaks kohalikel ettevõtjatel saada tulu
harjutusvälja paiknemisest Rõuge vallas
Tegevuste kavandamisel arvestada jahimeeste huvide ja
jahiperioodidega – vältida ala suletust sügisel ja varatalvel.
Antud kontektist mõju jahipidamisele pole
asjakohane. Ettepanek kajastub leevendavate
meetmete all Mõju metsale: - Metsa kahjustuse
vältimiseks ohualas tuleb laskeväljade aladel
rajada ohutusvallid laskesuunas st tagavallid
(Vilbusuu ja Tsirgupalu õppe- ja laskeväljadele)
kuulide püüdmiseks ning lõhkamispaigas
lõhketöödel tekkiva õhulööklaine ja müra
kahjuliku mõju vähendamiseks ja kildude
püüdmiseks.

9

10

11

jahi korraldamine kooskõlastada
harjutusvälja administratsiooniga
Inimeste lisasissetulekule:
tagada elanikkonna maksimaalne
informeeritus tegevusest
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Vähendab müra mõju kohalikule majandusele,
arvestatud juba arendusprogrammis.

Jahi korraldamine kooskõlastada harjutusvälja
administratsiooniga.

Korduv, vt leevendav meede nr 6. Sisuliselt pole
meetmest loobutud. Arvestatud
arendusprogrammis kasutuspiirangute all.
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12

13

14

viia alade suletus elanikkonnale
minimaalseks – harjutusväli sulgeda vaid
õppusteks vajalikuks ajaks (koos
ettevalmistusajaga) ja vaid harjutusvälja
osas (koos ohualaga), mida reaalselt
kasutatakse, vältida ala sulgemist
nädalavahetustel ja riigipühadel
kaaluda võimalust toetada lähialade
põllumajandust jm tegevust läbi kohalike
põllumajandussaaduste kasutamise
kaitseväelaste toidulaual ning kohalikelt
teenuste ostu
Metsale:
metsa raadamisel jätta taimestikuga
puhvertsoonid veekogude kallastele

83

Korduv, vt leevendav meede nr 5 ja 6. Sisuliselt
pole meetmest loobutud. Arvestatud
arendusprogrammis kasutuspiirangute all.

Leevendav meede kustutatud, kajastatud
ettepanekutes.

Metsa mõjude leevendamine:
Metsa raadamisel jätta taimestikuga puhvertsoonid
kallastele

metsa raadata võimalikult minimaalselt

Sisuliselt pole meetmest loobutud - kajastub
rohevõrgustiku meetmete all.

16

metsa raiumisel lähtuda väljaõppe, mitte
metsamajanduslikest eesmärkidest

Korduv, vt leevendav meede nr 1. Sisuliselt pole
meetmest loobutud.

17

harvendamisel säilitada vanemad puud ja
kujundada erivanuseline kooslus

Ökoloogilise väärtuse säilitamiseks on korralise
metsamajandamise käigus oluline alles jätta vanemaid
puid ja kujundada erivanuseline kooslus.

peale raieid taastada maastiku esteetiline
väärtus – puutüvesid ei tohi jätta maha
vedelema ja kännud peaksid olema
võimalikult madalad
rajada lasketiirudele taustavallid, mis
leevendavad peamiselt ohualadel
kasvavate metsade kahjustamist, ühtlasi
väheneb ka ohualade ulatus

Taastada maastiku esteetiline väärtus peale raiet - tüved
eemaldada, kännud madalad

15

18

19

Metsa kahjustuse vältimiseks ohualas tuleb laskeväljade
aladel rajada ohutusvallid laskesuunas st tagavallid
(Vilbusuu ja Tsirgupalu õppe- ja laskeväljadele) kuulide
püüdmiseks ning lõhkamispaigas lõhketöödel tekkiva
õhulööklaine ja müra kahjuliku mõju vähendamiseks ja
kildude püüdmiseks.

Meetme sisu täpsustatud.

Täpsustatud ohutusvallide rajamise vajadust
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20

21

raietöödel vältida kasvavate puude
vigastamist ning tööd teostada väljaspool
kevad-suvist raierahu, soovitavalt
(juurepessu vältimiseks) talvel, kui
õhutemperatuur on püsivalt alla 0oC

Sisuliselt pole meetmest loobutud, kajastub
meetmete all Mõju pinnasele: - Negatiivsete
mõjude vältimiseks on soovitav metsanduslikud
tööd mitte teostada kevadsuvisel raierahu
perioodil, vaid pigem talvel, kui õhutemperatuur
on alla 0oC.

enne uue metsamajanduskava koostamist
toimuvatele raietöödele kaasata
planeeringuala eriotstarbega kursisolev
looduskaitse ekspert

Puudub vajadus. Seaduste ja soovitustega
kooskõlas olev metsa majandamine on RMK
vastutusel. Keskkonnateatised vajalikud
kooskõlastada Keskkonnaaametiga.
Harjutusvälja ohutuks toimimiseks tuleb luua tõhus
tulekahju riskide vähendamise süsteem.
VEP 6 on piisavalt suur ja esinduslik ning vajab kindlasti
säilitamist.
Alalt 10 VEP 6-st umbes 500 m lõuna suunas leiti
looduskaitseliselt väärtuslik metsaeraldis, mille säilitamine
nii linnustikuliselt kui ka vääriselupaiga liikide poolest oleks
väga soovitatav. Kuivenduskraavid tuleks sellest
metsatukast teha nii kaugele kui võimalik, et püsiks
sealsetele väärtuslikele liikidele vajalik niiskusrežiim.
VEP-ide ümber tuleb jätta vähemalt 50 m laiune metsaga
kaetud puhvertsoon.

22
23

24

25

Pinnasele:
kasutada mootorsõidukeid selleks ette
nähtud teedel ja radadel (eelkõige
turbalasundiga aladel liigeldes)
metsatööde teostamisel suurema kaldega
kohtades rakendada erosiooni vältivaid
töövõtteid
metsamajanduslikud tööd viia läbi talvisel
ajal külmunud pinnasega, et vähendada
koosluste hävitamist või rikkumist
lõhkeva laskemoona sihtaladena kasutada
mineraalpinnasega alasid

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

Pinnase avalduva mõju leevendamine
Pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada
mootorsõidukitega liiklemiseks ainult selleks ettenähtud
teid ja radu.
Puudub vajadus kajastada siin. Metsatööde
läbiviimise eest õigete meetoditega vastutab raie
teostaja.
Negatiivsete mõjude vältimiseks on soovitav
metsanduslikud tööd mitte teostada kevadsuvisel raierahu
perioodil, vaid pigem talvel, kui õhutemperatuur on alla
0oC.
Sihtmärgialad arendusprogrammiga paika
pandud, muid alasid mitte kasutusele võtta.
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vältida laskmisi üle raba

Rabaga seotud tegevuses tuleb järgida
tuleohutuse nõudeid. Miinide sattumine rabaalale tagatakse läbi laskeharjutuste korrektse
läbiviimise. Miinide sattumise tõenäosus
sihtmärgialast välja on üliväike. Samuti jääb
miinide lennutrajektoori väga väike osa Kerretu
rabast. Lisaks on arendusprogrammiga ette
nähtud kastutuspiirang kõige tuleohtlikumal ajal
ajavahemikul mai-august.
Korduv, vt leevendav meetmeid veestiku peatüki
juures. Sisuliselt pole meetmest loobutud.
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laskekohtade juures korraldada
padrunikestade, hülsside, pakendite jmt
kogumine
teostada regulaarset pinnaseseiret

Sisuliselt pole meetmest loobutud. Seire ptk-s
sätestatud pinnase seire kohustus ja sagedus.

pinnase raskemetallidega ja muu
granaatide jääkainetega reostumise
vältimiseks tuleb võimaluse ja
vastavasisulise info olemasolul kasutada
võimalikult väikest keskkonnakahju
tekitavaid granaate (relva ja laskemoona
hangetel arvestada
keskkonnakaitseaspekte)

Sisuliselt pole loobutud, kajastub veestiku
meetmete all: Kasutada võimalusel pliivaba
laskemoona

Tallamiskoormuse hajutamiseks on soovitatav kasutada
telkimiseks erinevaid alasid.
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Veestikule:
paigaldada sihtmärgialad veekogudest
võimalikult kaugele – arendusprogrammis
määratud sihtmärgialad on planeeritud
veekogudest piisavalt kaugele, et alal
tekkida võiv reostus veekogudesse ei jõua,
hilisema planeerimise käigus neid
veekogudele lähemale nihutada ei ole
soovitav
veekogude ja kraavide äärde jätta
taimestikuga puhvertsoonid (Rõuge jõele
telkimisalal 50 m laiune puhvertsoon,
väiksematele kraavidele minimaalselt 5 m),
raielangid ei tohi ulatuda veekogude
kallastele

Veestikule (sh rabale) avalduva mõju leevendamine
Sihtmärgialad arendusprogrammiga paika
pandud, muid alasid mitte kasutusele võtta.
Tegemist pole täiendava meetemega hetkel.

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada
kuivendussüsteemide uuendamise projekt. Harjutusvälja
projekteerimise ning selle KMH käigus hinnata
maaparanduse ja raadamise mõjusid.

Kajastub ka metsa meetmete all nr 14.
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39

raadamisel ja sihtmärgialade kujundamisel
vältida vooluveekogude süvendamist,
õgvendamist või muid veekogude
looduslikkust vähendavaid tegevusi

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada
kuivendussüsteemide uuendamise projekt. Harjutusvälja
projekteerimise ning selle KMH käigus hinnata
maaparanduse ja raadamise mõjusid.

kõik süvendus/puhastustööd teostada
suvisel madalveeperioodil, vajadusel
hankida selleks vee erikasutusluba

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada
kuivendussüsteemide uuendamise projekt. Harjutusvälja
projekteerimise ja selle KMH käigus hinnata maaparanduse
ja raadamise mõjusid.

harjutuste läbiviimisel (kitsaste jõgede ja
kraavide ning veetõkete ületamisel) mitte
kahjustada vahetult veekogu kaldal
(veekaitsevöönd 10m) kasvavat
taimestikku ning pinnast
korraldada tulepositsioonide juures
padrunikestade, hülsside, pakendite jms
kogumine
korraldada laskemoona jääkide sobiv
käitlemine
rakendada tõhus jäätmekäitlussüsteem (sh
laskemoon ja olmejäätmed)

Harjutuste läbiviimisel mitte kahjustada vahetult veekogu
kallastel kasvavat taimestikku ning pinnast

rakendada potentsiaalsete
reostusallikatega aladel (nt
teeninduskeskuse ala) sadevete kogumise
ja puhastamise süsteem
reostuse tuvastamiseks seirata
looduskeskkonna komponente regulaarselt
Loomastikule ja linnustikule:
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Meetme rakendamine ei ole realiseeritav, kuna
laskeväljade ja sihtmärgialade rajamisel on
vajalik maaparanduskraavide puhastamine ja
süvendamine.

Korraldada tulepositsioonide juures padrunikestade,
hülsside, pakendite jms kogumine
Korraldada laskemoona jääkide sobiv käitlemine
Sisuliselt kajastub eelnevas kahes meetmes.
Kasutada võimalusel pliivaba laskemoona
Rakendada potentsiaalse reostusallikaga aladel (nt
toetusala) sadevete kogumise ja puhastamise süsteem
Sisuliselt pole meetmest loobutud. Seire ptk-s
sätestatud veestiku seire kohustus ja sagedus.
Loomastikule ja linnustikule avalduvate mõjude
leevendamine
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tegevuste kavandamisel lähtuda loomade
ja lindude poegimis- ja pesitsusaegadest
kevadkuudel (sellesse perioodi kavandada
vähem ja väiksema mürafooniga tegevusi)
40

41
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Harjutusvälja kasutuskoormuse maksimum on märtsi kuus
ning madalaim aeg juuli. Sarnaselt eelnevale punktile,
väljaõppeehitiste kasutuskoormus võiks olla kõrgeim just
alates juuli teistest poolest (peale lindude
pesitsusperioodi) kuni märtsini. Nii oleks häirimise mõju
lindude pesitsusajale kõige väiksem. Märtsist kuni juuli
keskpaigani võiks olla vähem laskeharjutusi. Ala võiks sel
ajal rohkem kasutada näiteks laagriteks ja muudeks
militaarseteks harjutusteks, kus mürareostus on väiksem
või minimaalne.

kanakulli püsielupaigale negatiivse mõju
vähendamiseks tuleks nihutada Tsirgupalu
laskevälja ala edela suunas

Meetmega on arenduprogrammi uue paigutuse
puhul arvestatud
Nursipalu harjutusväljal kavandatakse kasutama hakata
tankitõrjegranaadiheitjaid kuni 84 mm ja miinipildujaid
kuni 120 mm. Nende suurekaliibriliste tulirelvade
kasutamist võiks võimalusel kaaluda sügisest kuni
kevadeni ja minimaalselt (või üldse mitte) kasutada neid
peamisel vegetatsiooniperioodil märtsi keskpaik kuni
august, et elustikule oleks kahju väikseim.
Kaitsealuste liikide häirimise vältimiseks ei ole soovitav
harjutusväljal teostada suuremahulisi ehitustöid perioodil
15. märtsist 30. juunini (metsise mängu- ja pesitsusaja
kõige tundlikum periood).
Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini planeerida
kasutuskoormuse miinimumini ning vähendada
mürarohkete tegevuste hulka. Alternatiivideks võivad olla
näiteks kasutusperioodide nihutamine, erinevate
tulirelvadega harjutuste ajalise kattuvuse suurendamine
ja/või kasutuskoormuse üldine vähendamine. Samuti
tuleks sel perioodil harjutuste planeerimisel kaaluda
võimalust valida suurema osalejate arvuga õppuste
korraldamine väiksema arvu päevade jooksul.
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Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini ei ole soovitav
harjutusvälja alal kasutada miinipildujaid, tankitõrjerelvi
ega korraldada korralisi lõhkamisi.
Perioodil 15.märtsist kuni 30.juunini peab tulirelvade
kasutamine Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja
3) piirdub piirduma üksnes käsitulirelvade kasutamisega
(sh Vilbusuu laskeväljal võib kasutada käsigranaate)
Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel (ala 2 ja 3) kell 11-17
(talveaeg) ja 12-18 (suveaeg). Nimetatult laskeväljadelt
tuleb planeerida õppused esmajärjekorras teistele
laskeväljadele.
Harjutusväljal tuleks vältida arendustegevuseks vajalike
raiete (eriti aladel 2 ja 10) läbiviimist 1. veebruarist 31.
augustini (metsise mängu- ja pesitsusaeg).
Metsise elupaigas on raiete läbiviimine keelatud.
Järgida I ja II katsekategooria liikidele kehtestatud
seadusi ja määrusi.
Rohelisele võrgustikule ja
kaitsealadele:
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Rohelisele võrgustikule ja kaitsealadele avalduv
mõju

kasutusintensiivsuse võimalikul
suurendamisel arvestada, et ei ületataks
piirkonna taluvuskoormust
tegevuste ajalisel planeerimisel arvestada
loomade ja lindude poegimis- ja
pesitsusperioodiga
metsade raadamisel ja harvendamisel
arvestada, et looduslikkus säiliks
võimalikult maksimaalselt

Taluvuskoormust hinnatud kõikide
keskkonnaaspektide lõikes eraldi. Toodud seire
alla täiendvad tallamiskoormuse seiramise
kohustus.
Korduv. Sisuliselt meetmega arvestatud eespool mõju loomastikule ja linnustikule
Harjutusväljal kavandatavad raied teostada minimaalses
vajalikus mahus, et võimalikult minimaalselt metsa
osakaalu vähendada.

Sisuliselt meede jäänud samaks.

alade asukohavalikul arvestada
rohevõrgustiku elementidega

Rohevõrgustiku elementidega on arvestatud
tööprotsessis harjutusvälja alade paigutamisel.

leida uus asukoht välimajutusalale või jätta
puhvertsoon jõe ja majutusala vahele

Välimajutusala toimimiseks on seatud mitmeid
eraldiseisvaid leevendavaid meetmeid, sh
veekogude puhul arvestatakse puhvertsooni
säilitamise
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reguleerida jäätmemajanduse ning vee- ja
kanalisatsiooniküsimused majutusalal

Rohevõrgustiku toimimist aitavad tagada kõik
heakorra meetmed ja edaspidise tegevuse
soovitused. Tegemist üldise ehitusprojekteerimies
ja heakorra soovitusega, mis käsitleda
arendusprogrammis.
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Tuleohu vähendamiseks:
järgida ohutuseeskirju

Tuleohu vähendamiseks

enne õppuste läbiviimist arvestada
ilmastikuoludega – kuivade ja tuleohtlike
metsade puhul tuleb harjutused/õppused
ära jätta
rajada tulekaitseribad/vööndid – kuni 50
m, olenevalt tingimustest
tagada kustutustööde operatiivsus

Enne õppuste läbiviimist arvestada ilmastikuoludega (nt
peale pikka põuaperioodi õppuste ärajätmine metsade
tuleohtlikkuse tõttu).

Ette nähtud juba kavandatava tegevusena
arendusprogrammis kui kasutuseeskirjade
järgimine

Tulekaitseribade rajamine

korraldada päästetehnika ja meeskondade Päästetehnika ja meeskondade olemas- ja valmisolek ning
olemas- ja valmisolek ning piisav tehnikaga piisav tehnikaga varustatus (oluline koostöö
varustatus
päästeameti ja kohalike omavalitsustega).

53

rajada veevõtukohad ja veereservuaarid

54

paigaldada Kerretu piirkonna kraavide
truupidele regulaatorid, et tõsta vajadusel
pinnavee taset (võimalikud asukohad on
kantud KSH koondkaardile)
tagada juurdepääsud võimalikele
ohualadele

Juurdepääsuvõimaluste (sh eriti ala lääneosas) tagamine
potentsiaalsetele riskialadele edasise planeerimise käigus.

tagada valmisolek tegutsemiseks
õnnetusjuhtumite korral

Tuletõrjevahendid, valmisolek tegutsemiseks
õnnetusjuhtumite korral.

56

Tuleribade laius/suurus sõltub konkreetsest alast
Sisuliselt kajastatult täpsustanu meetmetana nr
52, 56 ja 57

52

55

89

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine. Asukohad ja mahud
tuleb täpsustada edasise projekteerimise käigus. Raba
tuleohu leevendamiseks on vajalik projekteerimise käigus
ette näha kustutusvee reservuaaride rajamine.
Otstarbekas on paigaldada ka Kerretu raba piirkonnas
olevatele kraavitruupidele regulaatorid, mis võimaldavad
vajadusel oluliselt tõsta pinnavee taset ning aidata kaasa
tule kustutamisele.
Kajastatud ühe meetmena eelnevas meetmes nr
53

Kajastatud ka meetme nr 52 juures.
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57

tagada toimiv koostöövõrgustik erinevate
organisatsioonide vahel

58

niita rohumaid, et vähendada kulu teket

59

metsa raadamisel tekkiv, kuid
majanduslikult mittekasutatav
metsamaterjal (peenemad tüved, oksad
jms) ohutult põletada või alalt ära viia
vältida laskmisi üle raba pinna

60
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Välisõhu seisundile:
tagada kasutatavate mootorsõidukite
tehniline korrasolek
muuta asustatud kohti läbivad teelõigud
tolmuvabaks

Toimiv koostöövõrgustik erinevate organisatsioonide vahel
(erinevad metskonnad, vabatahtlike tuletõrjemeeskonnad,
kaitsealade valitsejad jt).
Rohumaade niitmine, st alade hooldamine tulekahjude
vältimiseks nt laskeväljade ja sihtmärgialade niitmine,
kontrollitud põletamine jm.

Ala põletamist ei soovita. Metsamajandaja
kohustus mets peale raiet korrastada
Rabaga seotud tegevuses tuleb järgida
tuleohutuse nõudeid. Miinide sattumine rabaalale tagatakse läbi laskeharjutuste korrektse
läbiviimise. Miinide sattumise tõenäosus
sihtmärgialast välja on üliväike. Samuti jääb
miinide lennutrajektoori väga väike osa Kerretu
rabast. Lisaks on arendusprogrammiga ette
nähtud kastutuspiirang kõige tuleohtlikumal ajal
ajavahemikul mai-august.
Tagada kasutatavate mootorsõidukite tehniline korrasolek
Suvisel ja kuival ajal korralda niisutamine asustatud kohti
läbivatel teelõikudel.

optimeerida transpordivajadused ruumilise
planeerimisega
teostada suuremahulised harjutused
elanikkonnast võimalikult kaugel

Töö nr 1534/11
ÜLEVAATUS 13.12.2012

Tolmu tekke vältimaks suvisel perioodil aitab
tagada teede niisutamine. Lisaks on toodud välja
meede nr 79 - osaleda teede korrashoiul.
KKM teeb koostööd valla ja üldplaneeringu
protsessis.
Sisuliselt pole meetmest loobutud, kajastub
meetmena müra leviku tõkestamise meetemete
all.
Tuleohu vähendamise meetmed eraldi välja
toodud eelnevalt

tagada põlengute ärahoidmine ning tõhusa
tuletõrjesüsteemi väljatöötamine
Müra leviku tõkestamiseks:
fikseeritud laskekohtade harjutusvälja piiri
poolsetele külgedele rajada
muldvallid/ekraanid, mille kõrgus peaks
olema ca 3-5 meetrit sõltuvalt kaugusest

Kajastatud ka meetme nr 52 juures.

Müra leviku tõkestamiseks
Looduslike müratõkete kasutamine - müravall (need
peavad asuma võimalikult müraallika lähedal) ja
kõrghaljastus.
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müraallikani ja kasutatavast relvatüübist

67
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kõige suuremat müra tekitava
Tankitõrjegranaadiheitja laskevälja asukoht
muuta Nursipalu harjutusvälja keskme
ja/või põhja suunas, et vähendada mürast
tulenevat negatiivset mõju harjutusvälja
läheduses asuvatele küladele;
võimalusel demineerimistööd läbi viia
spetsiaalses lõhkamispunkris, muud
lõhkamistööd teostada selleks ettenähtud
muldvallidega ümbritsetud alal;
erinevate laskeharjutuste läbiviimisel
arvestada valitsevat tuule suunda ja
tugevust. Tsirgupalu ja Nursi asumite
suhtes on ebasoodne tugev põhja-loode
tuul ning Mustassaare ja Hännikese suhtes
tugev lõuna-kagu tuul. Tugeva tuulena
tuleks käsitleda tuule kiirust üle 10 m/s.
Vastavalt on siis ebasoodsateks
laskeväljadeks Tsirgupalu ja
Tankitõrjegranaadiheitja ning Vilbusuu, kus
miinipildujate ja granaadiheitjate
kasutamine on mittesoovitav.
vähendamaks müratasemeid Nursipalu
harjutusvälja mõjutsooni jäävate
eluhoonete siseruumides on rakendatav
hoonete fassaadielementide (nt aknad)
heliisolatsiooni tõstmine nende tihendamise
või väljavahetamise teel

maksimaalselt imiteerida öiseid laskmisi
päevasel pimedal ajal (kevad- ja
sügisperioodil)

Ettepanekuga on uuendatud arendusprogrammis
arvestatud

Sisuliselt ettepanekuga arvestatud, meede nr 66

Laskeharjutuste läbiviimisel arvestada tuule suunda ja
tugevust. Tuule kiirusel üle 10 m/s suunal S ja SE vältida
Vilbusuu laskevälja kasutust, suunal N ja NW vältida
Tsirgupalu ja tankitõrjegranaadiheitja laskevälja kasutust

Vajadusel tehiskonstruktsioonide rajamine müra
tõkestamiseks - müratõkkesein, hoonete heliisolatsiooni
parandamine.

Konkreetsed meetmed ( ja võimalikud
komepenseerivad meetmed) müratsooni ja
sellest mõjutatud isikute tuleb määrata püsivas
töörühmas. Püsiva töörühma moodustamise
ettepanek kajastub edapidiste tegevuste ptk-s 6.

Kasutuspiirangud kavandatava tegevusena kirja
pandud arendusprogrammis
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Müra vähendamine tekkekohal – lõhkeaine koguste
vähendamine, väiksema kaliibriga relvade kasutamine,
laskmissuuna muutmine.
Kaaluda demineerimistööde läbiviimiseks lõhkamispunkri
rajamist.
Mürarikkamad tegevused (granaadiheitjad, miinipildujad)
planeerida laskeväljadel pigem sellesse osasse, mis asuvad
harjutusvälja välispiiridest kaugemal.
Soovitav säilitada kõrghaljastust võimalikult maksimaalsel
määral.
Vajalik on koostöö elanikkonnaga ja nende teavitamine
harjutusväljal toimuvatest mürarikkamatest tegevusest
nagu lõhkamised ja tankitõrjegranaadiheitjate
kasutamised.
Müra tekitavate tegevuste aja ja koha muutmine –
kõrgemat mürataset tekitavate tegevuste ära jätmine või
müratundlikest aladest eemale viimine.
71

Elamiskeskkonna kvaliteedile (lisaks
müra leviku tõkestamisele):

Elamiskeskkonna kvaliteedile (lisaks müra leviku
tõkestamisele)

militaartegevusest teavitamine muuta
tõhusamaks ning „inimkeelsemaks”.

Militaartegevusest teavitamine muuta tõhusamaks ning
Meede täpsustunud harjutusvälja täpsema
„inimkeelsemaks”. Regulaarselt Rõuge valla lehes ilmuvaid kavandamise käigus, koostöös vallaga
kuugraafikuid tuleb täiendada relva tüüpide ning tekitatava
müra osas (relva tüüpide lahtikirjutus; hinnang mürale
tuginedes võrdlusele igapäevamüraga või lähtudes
skaalast nt 1-5 pallini). Kuugraafikud peaksid ilmuma ka
Võrumaa Teatajas ning Rõuge, Sõmerpalu, Antsla, Varstu
ja Võru valdade lehtedes.
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korraldada regulaarselt teabepäevi, kus
jagataks nii informatsiooni kavandatavate
tegevuste ja sellega kaasneva kohta kui ka
võimaldataks kohalikel elanikel
kaitseväelastega suhelda. Teabepäevade
organiseerimisel oleks otstarbekas
kasutada külavanemaid, mis tagaksid
suurema osavõtu ning inimläheduse.
negatiivsete hoiakute leevendamiseks tuleb
tekitada sotsiaalseid seoseid kohalike
elanike ja kaitseväelaste vahel.
Ideaalolukorrale, kus kohalik elanik oleks
Nursipalu harjutusväljal toimuvast
militaartegevusest otseselt huvitatud, aitab
lähemale näiteks ümbruskonna
talumajapidamissaaduste ost ja
kasutamine kaitseväelaste tarbeks;
erinevate teenuste tellimine kohalikelt
elanikelt; kaitseväelaste osalemine
kohalikus elus (näidistunnid koolides,
noortelaagrite korraldamine, osalemine
külaseltside või valdade poolt
korraldatavatel üritustel – N: Sänna laat või talgutel ja heakorratöödel).
viia läbi hea tahte üritusi – N: külakiige
rajamine

Häirivuse minimeerimiseks tagada elanike võimalikult hea
ja detailne teavitamine harjutustegevusest ning
kinnipidamine koostatud harjutuste plaanist. Suurem
kursis olemine tegevusega võimaldab inimestel oma
tegevusi vastavalt mürahäiringutele kohaldada ja müra
põhjustajast teadlik olemine vähendab ebakindlustunnet
ning häiritust.

Meede täpsustunud harjutusvälja täpsema
kavandamise käigus, koostöös vallaga

Leevendav meede kustutatud, positiivse koostöö
valdkond kajastatud ettepanekuna
Leevendav meede kustutatud, positiivse koostöö
valdkond ja jätkuv võimaluste otsimine kohaliku
majandustegevuse elavdamiseks kajastatud
ettepanekuna

Leevendav meede kustutatud, positiivse koostöö
valdkond kajastatud ettepanekuna

kaaluda võimalust kaitseväe ohvitseridele
elamispindade rajamiseks Rõuge valda
(Nursi piirkonda)
rõhutada läbi erinevate tegevuste
kaitseväe kohalolu kui kindlustunde
pakkujat, kujundada kaitseväelaste
suhtumist kohalikesse elanikesse
sõbralikuks ja kaitsvaks
osaleda teede korrashoiu tagamisel
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Leevendav meede kustutatud, positiivse koostöö
valdkond ja jätkuv võimaluste otsimine kohaliku
majandustegevuse elavdamiseks kajastatud
ettepanekuna
Leevendav meede kustutatud, positiivse koostöö
valdkond ja jätkuv võimaluste otsimine kohaliku
majandustegevuse elavdamiseks kajastatud
ettepanekuna
Osaleda teede korrashoiu tagamisel
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kohalike elanikega suhtlemine ning
Leevendav meede kustutatud, muudatus on
kaitseväelaste paremaks integreerimine
rakendatud
kohalikku ellu on üsna töömahukas ning
konkreetset oskusteavet nõudev tegevus,
mistõttu võiks kaaluda selleks otstarbeks
eraldi ametikoha loomist (Nursipalu
harjutusvälja infojuht/suhtekorraldaja vms)
vältida hilisõhtusi ja öiseid müratekitavaid
Mitte lubada müraemissiooniga harjutustegevust öisel ajal, Leevendav meede juba kajastatud tegevusena
tegevusi; juhul kui nende ärahoidmine on
mil see võib tuua kaasa suuremaid terviseriske
arendusprogrammis.
võimatu viia läbi täiendav informeerimine
tegevusest ning rakendada maksimaalseid
mürasummutusmeetmeid
mitte läbi viia müratekitavaid tegevusi riigiLeevendav meede juba kajastatud tegevusena
ja kirikupühadel ning nädalavahetustel
arendusprogrammis.
sõjalise tegevuse käigus juhtuda võivate
piirkonna elanikele ohtlike reostus- või
õnnetusjuhtumitega kaasnevate riskide
vähendamiseks tuleb välja töötada
kriisiolukorras käitumise plaan, mis
sisaldab ka elanikkonna informeerimise
kava
Raudteele:
kooskõlastada lasketegevus
raudteehaldajaga. Vältida samaaegset
raudteeni ulatuvat lasketegevust ning
ohtlike veoste liiklemist raudteel
tagada kaasajastatud harjutusvälja
kasutuseeskirja täitmine
Ehitusaegsete mõjude
leevendamiseks:
tekkivad ehitusjäätmed käidelda sobilikul
viisil ning mitte jätta alale vedelema

Õnnetusjuhtumitega kaasnevate riskide vähendamine
tuleb ette näha harjutusvälja kasutuseeskirjas (sh sisaldab
elanikkonna informeerimist) ja kooskõlastada tegevused
vallaga

Harjutuste igakordne kooskõlastamine ei ole
vajalik kuna ohualad ei ulatu raudteeni.
Kajastub tegevusena arendusprogrammis

Ehitusaegsete mõjude leevendamiseks:
Tekkivad ehitusjäätmed käidelda sobilikul viisil.
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pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada
mootorsõidukitega liiklemiseks ainult
selleks ettenähtud teid ja alasid

Pinnasekahjustuste vältimiseks kasutada
mootorsõidukitega liiklemiseks ainult selleks ettenähtud
teid ja radu.

87

kasutada tehniliselt heas korras
transpordivahendeid, et vähendada
saasteainete emissiooni

Kasutada tehniliselt heas korras transpordivahendeid, et
vähendada saasteainete emissiooni.
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teostada ehitustöid päevasel ajal ja
tööpäevadel, et müra häiriks kohalikke
elanikke võimalikult minimaalselt
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Teostada ehitustöid päevasel ajal ja tööpäevadel, et müra
häiriks kohalikke elanikke võimalikult minimaalselt.
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