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1. SISSEJUHATUS

Kaitseministeerium esitas 25.02.2014 Jõgeva Maavalitsusele Jõgeva maakonnaplaneeringu
koostamiseks oma seisukohad, millega tehti ettepanek leida maakonnaplaneeringu koostamise
käigus asukoht kuni 600 m täisohualaga lasketiiru rajamiseks Jõgeva maakonda.

Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad tutvustasid 15.07.2014 Jõgeva Maavalitsuses
toimunud koosolekul oma soove ning lepiti kokku, et Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise
konsultant Ramboll Eesti AS (alates 17.07.2015 Skepast&Puhkim AS) otsib ja analüüsib
maakonnaplaneeringu koostamise raames lasketiiru võimalikke asukohti terve maakonna piires.
Analüüsimisel lähtuti Kaitseliidult saadud lasketiiru asukoha kriteeriumitest.

Skepast&Puhkim AS tutvustas 02.10.2014 Kaitseliidus toimunud koosolekul analüüsi esialgseid
tulemusi Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi esindajatele. Esialgse analüüsi tulemusena leiti
maakonnas viis võimalikku asukohta nimetatuna Torma, Põltsamaa, Kirikuraba, Mustvee ja
Kasepää.

23.10.2014 tutvustati Põltsamaa Vallavalitsuses toimunud koosolekul analüüsi tulemusi
Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu, Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK),
Jõgeva Maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste (osalesid: Põltsamaa, Torma ja Saare vald)
esindajatele.

Koosolekul arutatu põhjal lisati aruandesse ka olemasoleva Utsali 200 m lasketiiru ümbruses
600 m lasketiiru rajamise ettepanekute kirjeldus. Oma ettepaneku lasketiiru asukohale esitas
28.11.2014 Põltsamaa Vallavalitsus (Ain Valu), kelle ettepanekut „Põltsamaa nr 2“ on aruandes
ka käsitletud.

Analüüsi tulemusel leitud võimalikud asukohad on märgitud joonistele Piirangud 1 ja Piirangud 2
(1:100 000) ning põhjalikumalt kirjeldatud lisas esitatud tabelis.

Lasketiiru asukohavaliku analüüsi teostas Skepast&Puhkim AS töörühm järgmises koosseisus:
Mildred Liinat (maakonnaplaneeringu koostamise projektijuht), Veronika Verš (KSH juhtekspert,
analüüsi läbiviimise metoodika, aruande koostamine), Kristiina Ehapalu (GIS ekspert, alade
kirjeldused ja analüüs) ja Raimo Pajula (keskkonnaekspert, alade kirjeldused ja analüüs).
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2. LASKETIIRU RAJAMISE VAJADUS JA VALIKU
KRITEERIUMID

2.1. Lasketiiru rajamise vajadus

Jõgevamaal Puurmani vallas tegutseb Utsali 200 m lasketiir. Utsali lasketiiru kasutamist piiravad
täna oluliselt keskkonnanõuded. Keskkonnaameti heakskiidu on 14.07.2015 saanud „Kaitseliidu
Jõgeva Maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga
lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine“.

Kesk-Eestis (Jõgeva, Järva, Tartu, Viljandi maakonnas) ei ole võimalik läbi viia laskeharjutusi
pikemal distantsil (kuni 600 m) ning kasutada tankitõrje relvi või käsigranaate. Lähimad
võimalused selleks on Kaitseväe harjutusväljadel Lääne- ja Ida-Virumaal ning Võrumaal. Jõgeva
maakonnas puudub võimalus viia läbi piiranguteta või minimaalsete piirangutega laskeharjutusi.
Seetõttu vajab riigikaitse väljaõppe taristu Jõgeva maakonnas laskeharjutuste läbiviimiseks
lasketiiru, mis tuleks rajada lähema 10-15 aasta jooksul.

Kaitseministeerium on teinud ettepaneku leida maakonnaplaneeringu käigus asukoht kuni 600 m
täisohualaga lasketiiru rajamiseks Jõgeva maakonda. Lasketiirus planeeritakse kasutada järgmisi
käsitulirelvi:

· püstolid, püstolkuulipildujad ja revolvrid kaliibri piiranguta;
· vintraudsed relvad kaliibriga kuni 7,62 mm;
· sileraudsed relvad kaliibri piiranguta;
· tankitõrjerelvad alakaliibriga kuni 9 mm.

2.2. Alusdokumendid

Analüüsimisel lähtuti järgmistest määrustest ja nõuetest:

1) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord
(kinnitatud Kaitseministri 28.12.2010 määrusega nr 26),
www.riigiteataja.ee/akt/105012011009;

2) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded
(kinnitatud Kaitseväe juhataja 01.06.2007 käskkirjaga nr 153),
http://harjutusvali.mil.ee/client/default.asp?wa_id=736&wa_id_key=;

3) Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjad (OE 1.3, 1.4) (Kaitseväe juhataja
24.04.2006 käskkiri nr 109),
www.mil.ee/et/kaitsevagi/organisatsioon/dokumendiregister/Ohutuseeskirjad.

Lisaks arvestati kehtestatud planeeringute, koostatud projektide ja seonduvate õigusaktidega,
(nt metsaseadus, looduskaitse seadus, Utsali 200 m lasketiiru laiendamise KMH jmt).

2.3. Lasketiiru asukoha valiku kriteeriumid

Lasketiiru asukoha valikul lähtuti Kaitseliidu poolt lasketiiru rajamiseks esitatud järgmistest
nõuetest:

1) Lasketiiru territoorium (sh lasekerajad, varjualune/väliõppeklass, parkla jms)
· maksimaalne laskekaugus 600 m, st ca 35 ha suurune maa-ala;
· riigimaa;
· võimalusel planeerida laskesuund põhja (kirdesse, loodesse), sest siis häirib päike

laskjaid kõige vähem;
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· võimalusel lage ala (vähem metsa raadamist ja maa-ala lasketiiru ehitamiseks
ettevalmistavaid tegevusi);

· võimalusel kõrgem/kuivem pinnas, kuna lasketiiru ehitus eeldab pinnasetöid kuni 3 m
sügavuseni;

· võimalusel pinnase (liiva) olemasolu samal kinnistul või selle lähedal (karjäär vms),
mida on võimalik lasketiiru ehitamisel kasutada, sest lasketiiru kaitserajatis(t)e
rajamine eeldab väga suuri pinnasetöid ja -mahte, mis omakorda mõjutab oluliselt
lasketiiru ehitusmaksumust;

· lasketiiru kasutuskoormus on kuni 100 päeva aastas valdavalt nädalavahetuseti (sh ka
ohuala sulgemine), aastane kasutuspäevade arv on seatud riigimetsa majandamise
vajadusest lähtuvalt.

2) Lasketiiru ohuala

Lasketiirul on ohuala1, kuhu laskmiste, lõhkamistööde, käsigranaadi viskeharjutuste ja muu
ohtliku tegevuse ajal on kõrvalistele isikutele juurdepääs tõkestatud või keelatud. Ohuala on
määratud inimese kaitseks.

Nõuded ohualale:
· 600 m lasketiiru täisohuala on ca 550 ha ja ohuala pikkus on 3500 m;
· ohuala peaks võimaluse korral jääma täies ulatuses riigimaale, sest lasketiiru

kasutamist tuleb käsitleda koos ohualaga (kasutamise kirjalik kokkulepe, tähistamine,
sulgemine);

· kui ohuala jääb eramaale, siis peab olema eraomaniku nõusolek ning maakasutamise
tingimused (tasuta või mõistliku rendihinna eest) peavad olema Kaitseliidu jaoks
olema aktsepteeritavad. Eramaaomanikuga peab Kaitseliit sõlmima pikaajalise
maakasutamise lepingu. Enne lasketiiru ehitamist tuleb eramaa(de)le seada isiklik
kasutusõigus Kaitseliidu kasuks vähemalt 30 aastaks;

· ohualasse ei tohi jääda majapidamisi ja avaliku kasutusega teid. Ohuala läbiv tee,
mida sageli kasutatakse (sh erateed), ei ole laskeväljaõppe korraldamise (ohutuse
tagamine, tõkestamine) ja kohalike elanike huvidest (tee ajutine sulgemine) lähtudes
mõistlik;

· laskmistel tekkiv õhuohuala kuni 610 m.

Laskmine toimub ainult lasketiiru territooriumil, mille taga paikneb tagavall, mis püüab kinni
tiheda tulekoormuse. Ohualasse võivad lennata vaid üksikud kuulid, mis tuleohtu ei tekita.

Ohuala on tähistatud ning laskmiste ajal suletakse iga ohualasse suunduv tee mehitatud
valvega. Ohuala tähistamine, sulgemine ja ohutuse tagamine tähendab mingil määral ohualas
liikumist. Ohuala looduskaitselaga kattumisel tuleb asukohta eraldi hinnata.

3) Kaugus elamutest

Lasketiir peab asuma lähimatest majapidamistest ja asulatest võimalikult kaugel, soovitatavalt
vähemalt 1-1,5 km kaugusel.

4) Keskkonnapiirangutega arvestamine

Lasketiiru vahetusse lähedusse ja ohualasse ei tohiks jääda kaitsealasid, hoiualasid, püsielu-
paiku, kaitstavate liikide elupaiku/leiukohti jt kaitstavaid objekte, mida lasketiiru rajamine ja
kasutamine mõjutaks/ohustaks.
Kui kõigi kaitstavate objektide välistamine lasketiiru läheduses ja ohualas on võimatu, siis
tuleks arvestada, et I ja II kaitsekategooria loomade elupaigad jääksid lasketiiru mõjualast
võimalikult kaugele.

1 Kaitseministri 28.12.2010 määrus nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja
kasutamise kord“
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5) Juurdepääsutee

Lasketiiru asukohavalikul tuleb arvestada, et oleks olemas juurdepääsutee.

Eeltoodud kriteeriumid jagati kohustuslikeks ja soovituslikeks. Lasketiiru võimalike asukohtade
analüüs ja vastavus kriteeriumitele on toodud aruande Lisa 1 tabelis 600 m lasketiiru võimalike
asukohtade kriteeriumite andmed.
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3. LASKETIIRU ASUKOHA VALIK

Analüüsi käigus moodustati põhikaardile kantud elu- ja ühiskondlike hoonete ümber 1500 m
suurune nn mürapuhver. Allesjäänud puhvrivabadel riigimaadel valiti lasketiirule 5 võimaliku
asukohta. Lasketiiru ohuala võis jääda ka puhvri sisse, kuna seal tegevust ei toimu ning müra ei
teki. Mõnel asukohal ulatus ohuala osaliselt ka eramaadele.

Lasketiiru asukohtade valikul arvestati, et ohualasse ei jääks majapidamisi, avalikke- ega erateid
(sh RMK matkaradasid), ohuala ei läbiks elektriliinid ning lasketiir ega ohuala ei paikneks
üldplaneeringu kohasel puhkealal. Lasketiiru paigutamisel vaadati, et lasketiiru alale ei jääks
kaitstavaid loodusobjekte ning et lasketiiru ala, kui müra allikas, paikneks olulistest kaitstavatest
loodusobjektidest (eelõige kaitseala, I ja II kat kaitsealune liik) võimalikult kaugel, et
minimeerida võimalikku häiringut. Samuti arvestati sellega, et ohualas ei oleks populaarseid
marja- ja seenekohti ning et oleks võimalik tagada inimeste ohutus. Lasketiiru asukohtade valikul
arvestati ka pinnasega. Kuna lasketiiru ehitus eeldab kuni 3 m sügavusi pinnasetöid, peab
lasketiir asuma pigem kõrgema ja kuivema pinnasega alal.

Ümberkaudse asustuse hindamiseks mõõdeti kõikidel analüüsitud asukohtadel kaugus lähimast
elamust, loendati elu- ja ühiskondlikud hooned (vastavalt põhikaardile) nii 2 km kui ka 3 km
kaugusel lasketiirust. Samuti moodustati 1 km suurune puhver ohuala ümber ning loendati seal
asuvad elu- ja ühiskondlikud hooned, et veelkord hinnata asustustihedust ohuala ümbruses.

Kuna õppuse ajaks tuleb kõik ohualasse jäävad teed inimestele maksimaalne ohutuse tagamiseks
sulgeda (sh ka metsavaheteed – info põhikaardilt), siis mõõdeti kõikide teede kogupikkust
ohualas.

Jälgiti, et ohuala paikneks enamasti riigimaal, et minimeerida eraomanikelt nõusoleku saamise
vajadust. Eramaaomanikuga peab Kaitseliit sõlmima pikaajalise maakasutamise lepingu ning
enne lasketiiru ehitamist tuleb eramaadele seada isiklik kasutusõigus Kaitseliidu kasuks vähemalt
30. aastaks. Seetõttu arvutati ka ohualasse jäävate eramaade osakaal.

Looduskaitseliste kriteeriumide osas kasutati kogu teadolevat informatsiooni kaitstavate alade ja
kaitsealuste objektide kohta. Kaitsealade, kaitstavate liikide, Natura 2000 võrgustiku alade ja
Natura elupaikade osas kasutati Keskkonnaregistri EELIS-e andmestikku, seisuga november
2014. Variantide sobivuse selgitamisel kasutati eelkõige I ja II kategooria, kui looduskaitseliselt
olulisemate liikide, levikuandmeid. Kaitstavaid taimeliike vaadeldi lasketiiru ehk otseste mõjude
alal ning selle lähinaabruses, kaitstavaid linnuliike oluliste häiringute tsoonis ca 1,5 km raadiuses
lasketiirust.

Analüüsi joonised koostati MapInfo tarkvaraga. Töö teostamiseks vajalikud ruumiandmed ning
kaardikihid saadi Jõgeva Maavalitsuselt, Kaitseliidult, Keskkonnaagentuurist ja EELIS-st2.

Pinnase sobivuse hindamisel kasutati Maa-ameti avaliku teenuse mullakaardi ja geoloogia kaardi-
rakendusi. Kuivendussüsteemide kindlakstegemiseks kasutati Eesti põhikaarti ja maaparandus-
süsteemide kaardirakendust. Ala metsasust ning puistu väärtust hinnati Maa-ameti ortofoto ning
metsaregistri veebikaardi põhjal. Rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike osas kasutati Jõgeva
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused (kehtestatud 2004. a, muudetud 2010. a) kaardimaterjale.

3.1. I etapp: viis esmast asukohta

Esmaseid lasketiiru asukohti (vt Skeem 1) ning analüüsi tulemusi tutvustati osapooltele
23.10.2014 toimunud koosolekul Põltsamaa Vallavalitsuses. Koosolekul selgus, et esialgselt
väljapakutud asukohtadest Torma ja Kirikuraba puhul ei ole Kaitseliidul võimalik tagada inimeste
ohutust. Otsustati kaaluda lasketiiru asukoha alternatiivide puhul ka teisi laskesuundi. Lisati

2 EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur
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võimaliku asukohana Utsali, kus paikneb olemasolev 200 m lasketiir. Välistada otsustati kaks
alternatiivi: Kasepää - kuna ohuala oluliselt nihutada pole võimalik ning ohualasse jäävate
eramaade osakaal on ca 60% ja Mustvee – kuna asub Mustvee linnale väga lähedal.

Skeem 1. Esmased lasketiiru asukohad (lasketiir on kujutatud tumesinisega ja ohuala
kollasega)

Koosoleku järgselt laekus Jõgeva Maavalitsusele lasketiiru asukohavaliku analüüsi esmaste
tulemuste kohta neli seisukohta:

· 24.10.2014 Torma Vallavalitsus
Seitse fakti lasketiiru mittesobimise kohta Torma asukohas ning 47 kogutud allkirja;

· 29.10.2014 Riigimetsa Majandamise Keskuse Jõgevamaa metskond
- välistada ja lõpetada edasi tegelemine Kasepää, Mustvee ja Põltsamaa alternatiividega,
kuna need on väga käidavates kohtades (Põltsamaa, Mustvee), väga raskesti suletavad
(Põltsamaa, Mustvee) ja inimasustusele väga lähedal (Kasepää, Mustvee);

- edasi töötada alternatiiviga Kirikuraba – kaaluda ohuala suuna muutmist põhjast
loodesse kaitsealale;

- lisada Kirna (Utsali) alternatiiv, kuna selles kohas on juba välja ehitatud kogu vajalik
toetav infrastruktuur ja asukoht on väga lihtsalt suletav;

· 18.11.2014 Tabivere Vallavalitsus
Lasketiir tuleks rajada Utsali asukohta, kuna seal on vajalik taristu juba olemas ning mitte
rajada Kirikuraba asukohta, kuna seal ei ole sellise lasketiiru paigutuse korral võimalik
inimeste ohutust tagada;

· 28.11.2014 Põltsamaa Vallavalitsus
Ettepanek kaaluda veel üht asukohta Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas.
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3.2. II etapp: asukohtade korrigeerimine

Kaitseliidu Jõgeva maleva ning RMK esindajaga täpsustati esialgseid lasketiiru asukohti
27.11.2014 toimunud nõupidamisel Jõgeva Maavalitsuses. Koosoleku käigus vaadati üle ka
võimalikud laskesuunad olemasoleva Utsali 200 m lasketiiru läheduses ning leiti neli erinevat
alternatiivi. Nii Torma kui Kirikuraba asukoha puhul otsustati nihutada laskesuunda nii, et see
jääks suunaga looduskaitseala peale. Hiljem lisati alternatiivide hulka ka Põltsamaa Vallavalitsuse
tehtud ettepanekul asukoht Põltsamaa nr 2 (vt Skeem 2).

Skeem 2. Korrigeeritud asukohad

3.3. Lõplikud asukohad

Seitse võimalikku 600 m täisohualaga lasketiiru asukohta (vt Skeem 3 ja Tabel 1) saadeti
detsembris 2014 tutvumiseks kohalikele omavalitsustele ja asjasse puutuvatele asutustele.
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Skeem 3. 600 m lasketiiru võimalikud asukohad

Tabel 1. Lasketiiru võimaliku asukoha katastriüksuste (KÜ) tunnus ning asukoht

Lasketiiru
asukoha nimetus

Katastriüksuse tunnus Asukoht

Utsali 61102:004:0130 Puurmani vald, Jüriküla küla
Põltsamaa nr 1 61606:002:0320 Põltsamaa vald, Pudivere küla
Põltsamaa nr 2 61604:001:0790 Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla
Kirikuraba 77301:001:0970 Tabivere vald, Sortsi küla
Torma 81001:004:0038 Torma vald, Reastvere küla
Mustvee 81003:003:0151 Torma vald, Võtikvere küla
Kasepää 71301:001:0630 Saare vald, Tarakvere küla

Kohalikelt omavalitsustelt ja asjasse puutuvatelt asutustelt laekus analüüsi kohta viis seisukohta:

· 30.12.2014  RMK Jõgeva metskond
Esmane valik on Utsali I, II ja III ning  teisene valik on Põltsamaa II.  Välistada ja lõpetada
edasi tegelemine ülejäänud alternatiividega.

· 08.01.2015 Puurmanni Vallavalitsus
Puurmani vallas Utsalis lasketiiru rajamise plaanide suhtes nende poolsed vastuväited
puuduvad.

· 22.01.2015 Keskkonnaamet
Utsali 1 kuni 4 - arendamine on liigikaitselistel kaalutlustel esialgselt välistatud, kuna metsise
püsielupaikade ja kaitsealadele jäävate liigikaitseliste piirangutega aladel ei võimaldaks 600
m tiiru kavandatud intensiivsusega (100 laskekorda aastas) ega eesmärgil kasutada. Utsali 2.
ja 3. lasketiir ulatuvad Alam-Pedja looduskaitseala Utsali looduslikku sihtkaitsevööndisse, mis
on kaitse-eeskirja alusel välistatud. Kui mingil kaalukal põhjusel leitakse siiski Utsali
piirkonnas lasketiirude arendamiseks võimalus, siis tasuks Utsali 2 ja 3 alale rajada 300 m tiir
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ning pikendada olemasolevat 200 m lasketiiru 600 meetrini, mis välistaks tiiru enda
ulatumise Natura alale.
Torma - esialgselt välistatud (läheduses must-toonekurg ja metsised).
Kirikuraba – võiks tulla kõne alla kui lasketiir oleks ligilähedaselt samas asukohas, kuid laske-
ja ohuala suund oleks lõunasse.
Põltsamaa 2 – ei ole looduskaitseliselt parim variant, kuna seal pesitsevad linnuala kaitse-
eesmärgiks olevad liigid ning kehtivad liikumispiirangud.
Mustvee - looduskaitse seisukohast aktsepteeritav variant.
Kasepää - looduskaitse seisukohast aktsepteeritav variant.
Põltsamaa 1 – looduskaitse seiskohast sobivaim ja parim alternatiiv. Ohuala läbib AS
Kiirkandur Pudivere dolokivikarjääri väljaveotee, mis rajati lähtudes väike-konnakotka
kaitsest.
Lisaks märgime, et majandatavaid metsi ja majandatavaid jahimaid puudutab kõige vähem
Utsali 1, järgneb Põltsamaa 2, Utsali3 ja Utsali 4. Teistel aladel on võrreldes eeltoodud
aladega ca 2 korda suurem ohuala kattuvus majandatavate metsadega ja jahimaadega.
Samuti on  Pikknurme jahipiirkonnas juba praegu probleeme jahipidamisega just siis, kui
toimuvad õppused.

· 27.01.2015 Keskkonnaministeerium
Nõuetekohast Natura mõju eelhindamist ja vajadusel ka maakonnaplaneeringu tasemele
vastavat Natura mõju asjakohast hindamist läbi viimata ei ole võimalik lasketiiru
asukohavaliku analüüsi lõpuni viia. Märgime, et Utsali 3 ja 4 korral jääb lasketiir osaliselt
Natura loodus- ja linnualale. Palume aruandes täpsustada ohuala tähendust.

· 30.01.2015 Tabivere Vallavalitsus
Lasketiir tuleks rajada Kirnale laiendades seal juba asuvat lasketiiru. Uus lasketiir kohaldada
nii, et see ei hõlmaks looduskaitse all olevat territooriumi. Kirnal on põhikasutajal, Kaitseliidul
olemas selleks vajalik taristu.
Kirikurabasse rajatav lasketiir paikneks osaliselt värskelt loodud Kirikuraba looduskaitsealal
ning seda läbib elanike poolt kasutatav tee. Teise lasketiiru rajamine samasse piirkonda
tõstaks tunduvalt müra taset ning häiriks kohalike elanike igapäevast elu.

11.03.2015 toimus koosolek Kirna õppekeskuses, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi,
Kaitseministeeriumi, Keskkonnaameti, Kaitseliidu peastaabi, Kaitseliidu Jõgeva maleva, Jõgeva
Maavalitsuse ja Puurmani Vallavalitsuse esindajad. Koosolekul tehti ettepanek lisada analüüsi
viies variant Utsali asukohas – ehk külg-külje kõrval asetsevad lasketiirud. Kuna 300 m lasketiiru
arendamisele Utsalis on tehtud Natura asjakohane hindamine, siis on võimalik sellise paigutuse
korral 600 m lasketiiru puhul osaliselt neid andmeid kasutada.

Sellest tulenevalt otsustati Utsali asukohas alles jätta ainult külg-külje kõrval paiknev alternatiiv.

Lasketiiru lõplike asukohtade analüüs on esitatud peatükis 4 Lasketiiru võimalikud asukohad ja
joonistel Piirangud 1 ja Piirangud 2.
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4. LASKETIIRU VÕIMALIKUD ASUKOHAD

Esialgse analüüsi tulemusena leiti Jõgeva maakonnas 600 m lasketiiru rajamiseks seitse
asukohta, mille võimalikkust võiks kaaluda: Utsali 200 m lasketiiru läheduses, Torma,
Põltsamaa 1, Põltsamaa 2, Kirikuraba, Mustvee ja Kasepää (Joonis ).

Joonis 4. Lasketiiru võimalikud asukohad Jõgeva maakonnas

Järgnevalt on toodud lühiülevaade võimalikest väljapakutud asukohtadest.

4.1. Utsali

Puurmani vallas Jüriküla külas analüüsiti olemasoleva 200 m lasketiiru lähedusse 600 m lasketiiru
rajamise võimalust (Joonis ). Utsali asukoha eripära on see, et piirkonnas on militaarne tegevus
toimunud juba aastakümneid ning samas on tegemist kauaaegse looduskaitsealaga, mis loodi
juba 1994. Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu, nimetati looduskaitseala 2004. a Natura 2000
alade võrgustiku nimekirja3. Eeltoodu viitab asjaolule, et riigikaitset on võimalik teostada ka nii,
et loodusväärtused säilivad.

600 m lasketiiru võimalik asukoht on kavandatud olemasoleva 200 m pikkuse lasketiiru kõrvale
umbes 25 m kaugusele. Selleks, et lasketiiru kaitsevöönd ei ulatuks lasketiiru alale tuleb
lasketiirude vahele rajada kuulipüüdjatega müravall ja/või sein.

Lasketiiru võimalik asukoht Utsali asub asustusest kaugel (lähim elamu üle 3 km kaugusel). See
viitab väga hõredale asustusele lasketiiru ümbruses. Utsalis ei jää ohualasse ühtegi teed,
seetõttu ei pea teeotsi sulgema ning võimalus inimeste ohualasse sattumisel on peaaegu
olematu. Samuti võib eeldada, et senise militaarse tegevuse tõttu on kohalikud elanikud
vastavate oludega juba kohanenud.

3 Vabariigi Valitsuse 5.08.2004 korraldus nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“
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Lasketiiru ala koos ohualaga asub 100% riigimaal, samuti ei ole vajalik rajada juurdepääsuteed,
sest see on Utsali 200 m lasketiirul juba olemas.

Uue lasketiiru ohualasse jäävad Natura elupaigad (lammi- ja soometsad) ning ümbruses paikneb
mitmeid kaitstavate liikide elupaiku, millest lähimad ja olulisemad on metsise, laanerähni,
kanakulli ja viie nahkhiireliigi elupaigad. Kaitstavate liikide elutsemine tegutseva Utsali lasketiiru
naabruses lubab oletada, et uue tiiru rajamine ei põhjusta kaitstavate liikide kadumist
piirkonnast. Seega, looduskaitseliste piirangutest tulenevalt ei ole alust Utsali võimalikku
asukohta välistada.

Joonis 5. Lasketiiru võimalik asukoht „Utsali“

4.2. Torma

Torma vallas Reastvere külas asuv lasketiiru võimalik asukoht Torma paikneb asustusest eemal,
lähim  elamu  asub  ca  2,8  km  kaugusel  (Joonis  ).  Lasketiiru  ohualasse  jääb  ca  4,8  km
metsavaheteid ning õppuste ajal tuleb sulgeda vähemalt 4 teeotsa. Torma vallas kaaluti ka teisi
lasketiiru asendeid. Kuna tegu on populaarse marja- ja seenekohaga, siis ainus suund, kus on
võimalik tagada ohutust, on lasketiir laskmisesuunaga projekteeritava kaitseala suunas (hetkel
Oti metsise püsielupaik).

Ohuala territooriumist moodustab eramaa ca 13% (5 katastriüksust terves ulatuses, 4 piirnevad
osaliselt). Ohualasse jäävatest eramaadest 6 katastriüksust jääb täies ulatusese projekteeritava
kaitseala territooriumile.

Torma variandi puhul tuleb rajada esimese olemasoleva teeni juurdepääsuteed ligikaudu 600 m
ulatuses.

Lasketiiru läheduses paikneb metsise elupaik ja kavandatav looduskaitseala ning võrdlemisi
lähedal (760 m) asub must-toonekure, kui inimpelgliku I kaitsekategooria liigi, elupaik. Lasketiiru
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rajamine võib seada ohtu must-toonekure pesitsemise alal ning halvendab osaliselt metsise
elupaiga kvaliteeti.

Torma lasketiiru asukohal võivad kaasneda olulised negatiivsed mõjud kaitstavatele liikidele ning
tegu on ühe ebasoodsaima asukohaga.

Joonis 6. Lasketiiru võimalik asukoht „Torma“

4.3. Põltsamaa nr 1

Põltsamaa vallas Pudivere külas asuva lasketiiru võimaliku asukoha Põltsamaa nr 1 läheduses on
asustus ning lähim elamu jääb ca 1,6 km kaugusele (Joonis ). Lasketiirust 2 km kaugusele jääb 5
ning 3 km kaugusele 22 elu- ja ühiskondlikku hoonet.

Põltsamaa nr 1 variandil jääb ohualasse metsavaheteid ca 4,3 km pikkuselt ning õppuste ajal
peab sulgema vähemalt 4 teeotsa. Ohuala läbib ka C-kategooria Jõgeva-Põltsamaa gaasitorustik,
ent see ei ole Kaitseliidu sõnul välistav kriteerium. Eramaa osakaal ohuala territooriumil on ca
3% (2 katastriüksust terves ulatuses, 6 piirnevad osaliselt).

Juurdepääsuteed lasketiirust esimese olemasoleva teeni tuleb rajada ca 430 m ulatuses.

Mõjude osas kaitstavatele liikidele on Põltsamaa nr 1 puhul tegu ühe parima variandiga kuna
olulise müra tsooni jääb vaid üks kaitstava liigi (väike-konnakotkas) elupaik, mis paikneb tiirust
1,1 km kaugusel. Väike konnakotka näol on tegemist I kaitsekategooria liigiga, kuid tema
asurkond on heas seisundis ning liik on võrdlemisi inimlembene ning tõenäoliselt ei põhjustaks
lasketiir pesapaiga hülgamist.
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Joonis 7. Lasketiiru võimalik asukoht „Põltsamaa nr 1“

4.4. Põltsamaa nr 2

Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuva lasketiiru võimaliku asukoha Põltsamaa nr 2
läheduses  on  asustus  ning  lähim  elamu  jääb  ca  1,5  km  kaugusele  (Joonis  ).  Lasketiirust  2  km
kaugusele jääb 12 ning 3 km kaugusele 52 elu- ja ühiskondlikku hoonet, mis näitab ümbruses
asustuse olemasolu.

Põltsamaa nr 2 variandil jääb ohualasse mitmeid teid, mille puhul on põhikaardijärgselt tegu
radadega ning ei ole seega tõenäoliselt sõidetavad. Üks selline läbib ka lasketiiru ala, kuid kuna
ta ei ole ühendatud ühegi suurema teega, siis välistavaks seda asjaolu lugeda ei saa.

Eramaa osakaal ohuala territooriumist on ca 1%. Eramaa katastriüksuseid jääb ohualasse 2
(kokku 8 ha).

Juurdepääsuteed lasketiirust esimese olemasoleva teeni tuleb rajada ca 400 m ulatuses.

Põltsamaa nr 2 variandi lähinaabruses paikneb kaitstavaist loomaliikidest vaid rohunepi (II kat)
elupaik, mis asub lasketiirust 1,6 km kaugusel, jäädes tõenäoliselt oluliste häiringute tsoonist
välja. Seetõttu on liigikaitselisest aspektist tegemist tõenäoliselt parima asukoha variandiga.
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Joonis 8. Lasketiiru võimalik asukoht „Põltsamaa nr 2“

4.5. Kirikuraba

Tabivere vallas Sortsi külas asuv lasketiiru võimalik asukoht Kirikuraba paikneb asustusest
küllaltki eemal. Lähim elamu asub  ca 1,6 km kaugusel (Joonis ). Lasketiirust 2 km kaugusele
jääb 4 ning 3 km kaugusele 23 elu- ja ühiskondlikku hoonet.

Kirikuraba variandil juurdepääsu teed eraldi rajama ei pea, samuti jääb ohualasse üks
metsavahetee ning ohutuse tagamiseks piisab, kui sulgeda ainult üks teeots.

Eramaa osakaal ohuala territooriumist on ca 5% (piirneb 4 katastriüksusega). Kaks ohualasse
jäävat katastriüksust paiknevad täielikult Kirikuraba looduskaitsealal, mis on ühtlasi ka Natura
2000 loodusala.

Kirikuraba piirkonnas kaaluti ka teisi asukohti, kuid Kaitseliit ei ole võimeline teistes asukohtades
inimeste turvalisust tagama. Seetõttu on väljapakutud asukoht paigutatud nii, et ohuala on
suunatud Kirikuraba looduskaitse alale, kus inimeste liikumise tõenäosus on väiksem

Kirikuraba variandi puhul paikneb lasketiiru läheduses metsise elupaik ja Kirikuraba loodus-
kaitseala, mõnevõrra kaugemal kanakulli pesapaik. Kuna laskmine toimub tiiru idapoolsest
otsast, siis jääb müraallikas metsise elupaigast ca 700 m kaugusel. Tõenäoliselt avaldaks lasketiir
negatiivset mõju eelkõige metsise elupaiga idaosale. Utsali lasketiiru kogemusest lähtudes on
võimalik ka, et liik kohaneb ka lasketiiru müraga.



Jõgeva maakonnaplaneering
Kaitseliidu lasketiiru asukoha valiku analüüs

18 / 23

Joonis 9. Lasketiiru võimalik asukoht „Kirikuraba“

4.6. Mustvee

Torma vallas Võtikvere külas asuv lasketiiru võimalik asukoht Mustvee paikneb ca 2 km kaugusel
Mustvee linnast (Joonis ). Elu- ja ühiskondlikke hooneid jääb lasketiirust 3 km suurusesse
puhvrisse üle 450. Kuna müra häiring puudutab suurt hulka kohalikke elanikke, siis leiti, et see
asukoht on ebasobiv.

Metsavaheteid jääb ohualasse ca 3 km pikkuselt ning õppuste ajal tuleks sulgeda 6 teeotsa.
Kaitseliidu sõnul antud asukohas inimeste ohutuse tagamine on väga keeruline.

Mustvee variandil paiknevad mõjutsoonis kanakull (II kat) 0,6 km kaugusel ja must-toonekurg (I
kat) 1,6 km kaugusel. Kanakullile on negatiivsed mõjud tõenäolised, must-toonekure pesapaik
asub aga tõenäoliselt piisavas kauguses. Seetõttu kuulub variant liigikaitse kriteeriumide järgi
tõenäoliselt soodsamate hulka.
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Joonis 10. Lasketiiru võimalik asukoht „Mustvee“

4.7. Kasepää

Saare vallas Tarakvere külas asuv lasketiiru võimalik asukoht Kasepää paikneb küllaltki hõredalt
asustatud piirkonnas (Joonis ): lasketiiru 3 km suurusesse puhvrisse jääb 9 elu- ja ühiskondlikku
hoonet. Ligikaudu 62% ohuala territooriumist moodustab eramaa (kokku ca 60 katastriüksust),
mis muudab lasketiiru rajamise väga problemaatiliseks.

Metsavaheteid jääb ohualasse ca 4,2 km pikkuselt ning õppuste toimumise ajaks tuleks sulgeda 5
teeotsa.

Kasepää variandi läheduses paiknevad metsise (II kat) ja kalakotka (I kat) elupaigad. Kuna
mõlemad paiknevad vähemalt 1 km kaugusel, siis tõenäoliselt pole mõjud liikidele drastilised ning
variant kuulub liigikaitse osas soodsaimate hulka.
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Joonis 11. Lasketiiru võimalik asukoht „Kasepää“
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5. ANALÜÜSI TULEMUSED

Lasketiiru asukohtade kriteeriumite kohased andmed on toodud Lisa 1 tabelis “600 m lasketiiru
võimalike asukohtade kriteeriumite andmed“. Tabelis on kasutatud kolme värvi, mis näitavad
väljapakutud asukoha sobivust kriteeriumile.

- kriteerium on täidetud

- vajab täpsemat analüüsi/kaalumist

- ei sobi

Lisaks on aruandes esitatud kokkuvõttev teave väljapakutud variantide lähimatest olulistest
objektidest ja nende kaugusest Tabelites 2 ja 3.

Lisas 1 esitatud asukoha kriteeriumite tabelist on näha, et väljapakutud asukohtadest ei sobi
esialgse analüüsi tulemusel Mustvee ja Kasepää. Mustvee asub Mustvee linnale liiga lähedal ning
ohuala sulgemine lasketiiru kasutamise ajal ei ole seal Kaitseliidu sõnul võimalik. Kasepääl on
eramaade osakaal ohualas väga suur, mis teeb tiiru rajamise Kaitseministeeriumi hinnangul väga
problemaatiliseks (tõenäoliselt võimatu saavutada kokkulepet kõigi maaomanikega).

Ülejäänud variantide (Utsali, Põltsamaa nr 1 ja 2, Kirikuraba ja Torma) kohta võib teha järgneva
kokkuvõtte:

· Utsali – Kaitstavate liikide elutsemine tegutseva Utsali lasketiiru naabruses lubab
oletada, et uue tiiru rajamine ei põhjustaks kaitstavate liikide kadumist piirkonnast.
Seega, looduskaitseliste piirangute pärast ei ole alust Utsali varianti välistada. Vajalik
on läbi viia Natura eelhindamine, et selgitada välja võimalik mõju Natura ala kaitse-
eesmärkidele. Utsali on Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi, Jõgeva Maavalitsuse ja
kohalike omavalitsuste seisukohast eelistatuim variant (alus 23.10.2014 toimunud
koosolek Põltsamaa Vallavalitsuses).

· Põltsamaa 1 – Liigikaitse seisukohast hea variant. Kaitseliidu ja RMK sõnul on tegemist
üsna perspektiivitu asukohaga (alus 23.10.2014 toimunud koosolek Põltsamaa
Vallavalitsuses). Lasketiiru ohuala jääb aktiivselt kasutatavate marja- ja
seenekohtadele ning ohutuse tagamine ei ole tõenäoliselt võimalik. Seetõttu jääb
nimetatud variant edaspidisest käsitlusest välja.

· Põltsamaa 2 – Liigikaitse seisukohast hea variant. Vajalik läbi viia Natura
eelhindamine, et selgitada välja võimalik mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele.

· Kirikuraba – Keskkonnaamet tegi oma 21.01 kirjaga nr JT 6-5/14/28217-2 ettepaneku
nihutada Kirikuraba alternatiiv selliselt, et laske- ja ohuala oleks suunaga lõunasse
kaitsealast mööda. Kaitseliidu andmetel (23.10.2014. a koosoleku protokoll) ei
suudeta sellisel juhul tagada ohutust. Seetõttu käsitletakse Kirikuraba alternatiivi
edaspidises analüüsis selliselt, et ohuala on suunatud ikkagi kaitseala peale.
Liigikaitseliste aspektide puhul esineb tõenäoliselt negatiivne mõju metsisele. Vajalik
läbi viia Natura eelhindamine, et selgitada välja võimalik mõju Natura ala kaitse-
eesmärkidele.

· Torma – Oluline negatiivne mõju müra suhtes tundlikule must-toonekurele ja
metsisele ning seega jääb nimetatud variant edaspidisest käsitlusest välja.

5.1. Järeldused ja soovitused edasiseks

Esialgsest analüüsist selgub, et edasi saab käsitleda 600 m lasketiiru rajamise võimalikkust
Utsali, Põltsamaa 2 ning Kirikuraba asukohtades. Kõigi nimetatud lasketiiru võimalike asukohtade
puhul on järgmises etapis vajalik läbi viia Natura eelhindamine, selgitamaks välja võimalik mõju
Natura ala kaitse-eesmärkidele.
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Kaitseministeeriumil ja Kaitseliidul on parima lasketiiru asukoha valikul vajalik teha koostööd
peamiste osapooltega (Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet, Jõgeva Maavalitsus ja
kohalikud omavalitsused).

Tabel 2. Orienteeruvad vahemaad lasketiiru tulejoone keskpunktist mõõdetuna

Nimi Utsali Torma
Põltsa-

maa
nr 1

Põltsa-
maa
nr 2

Kiriku-
raba Mustvee Kasepää

Laskesuund S NW N SE W N N

Avalikud teed
ohualas

Ei Jah Jah Jah Jah Jah Jah

Lähim riigi-
maantee*, km

1,9 5,3 6 3,7 2,2 2,2 3,8

Lähim tee**, m 0 0,6 0,43 0,4 0 0,6 0,3

Kuivendus-
kraavide
võrgustik

- - 2 1 2 3 3

Pinnakattetüüp 100%
mets

90%
mets,
10%
raiesmik

100%
mets

95%
mets,
5%
raiesmik

100%
mets

100%
mets

100%
mets

Karjäärini km 13 14 11 13 11 7,5 4,5

Lähim karjäär Kubja Näduvere Kubja Kubja Kubja Võtikvere Jaska

Kaugus Jõgeva
malevani
(staabi asukoht
Jõgeva)

35 30 20 40 35 45 45

Kaugus Järva
malevani
(staabi asukoht
Türi)

80 90 85 60 85 115 120

Kaugus Sakala
malevani
(staabi asukoht
Viljandi)

80 100 85 55 85 115 120

Kaugus Tartu
malevani
(staabi asukoht
Tartu)

50 75 65 70 40 65 60

* Mõõdetud piki metsateid

** Mõõdetud linnulennult
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Tabel 2. Lasketiiru välispiiridest kuni 1,5 km kauguseni jäävad objektid

Nimi Utsali Torma
Põltsamaa

nr 1
Põltsamaa

 nr 2
Kirikuraba Mustvee Kasepää

Lähim elu- ja ühis-
kondlik hoone, km

3 2,8 1,6 1,5 1,6 1,7 2,3

Elu- ja ühis-kondlikud
hooned

- - - 2 - - -

Vääriselupaik (VEP) L01751, E00751 - - - 128126, 128129 E00734

Kaitsealuse liigi elupaik

Metsis Metsis - - Metsis, kanakull Kanakull Metsis
Veelendlane,

suurvidevlane, hõbe-
nahkhiir, tõmmu- või
habelendlane, põhja-
nahkhiir, rohunepp

Must-toonekurg Väike-konnakotkas - - - Kalakotkas

Püsielupaik -
Oti metsise
püsielupaik

Väike-konnakotka
püsielupaik

-
Sortsi kirss-

mõhnsambliku
püsielupaik

-
Tarakvere
kalakotka

püsielupaik

Kaitseala Alam-Pedja LKA

Projekteeritav
kaitseala (praegune

Oti metsise
püsielupaik)

Projekteeritav kaitseala
(praegune Pudivere
väike-konnakotka

püsielupaik)

Alam-Pedja
LKA Kirikuraba LKA

Kivimurru LKA,
projekteeritav
Saaremetsa

LKA

-

Rohevõrgustiku tuumala Alam-Pedja
Alutaguse, Ülem-

Pedja
Vägari-Tõrenurme Alam-Pedja Altnurga-Koogi Võtikvere

Kõnnu-Murru-
Tarakvere

Natura linnuala Alam-Pedja linnuala - -
Alam-Pedja

linnuala
- - -

Natura loodusala Alam-Pedja loodusala - -
Alam-Pedja
loodusala

Kirikuraba
loodusala

- -

Väärtuslikud maastikud
I tase

- - - - - -
3,1 km Raja-
Kükita-Tiheda

Väärtuslikud maastikud
II tase

-
Tiirust 2,5 km

edelas Tuimõisa

<1 km Undi metsavahi-
talu, 2,1 km Pööra-

Saduküla
- -

2,3 km
Võtikvere

-

Märgala Laeva soo (Põdrasoo) Luusika soo -
Umbusi raba
(Kalsa soo)

Kirikuraba - -

Nõrgalt kaitstud
põhjaveega ala

- - - - - - -

Rohevõrgustiku koridor - - - - - - -


