Siseministri määruse „Lasketiiru ja laskepaiga ning
laskevõistluse ja treeninglaskmise
ohutusnõuded“ eelnõu seletuskirja
lisa
Märkuste tabel
1. Kaitseministeerium
1.1. Lasketiiru tagavall peab olema min 6,0 m kõrge ja
selle esikülg vähemalt 34° nurga all. Tagavalli kõrgust
mõõdetakse sihtmärgijoone põranda kõrguse suhtes.
Tagavalli esikülje jalam algab 1,0 m kauguselt
sihtmärgijoone tagant.
Selgituseks: Valli kõrgus 6,0 m tuleneb Kaitseväe
tehniliste nõuete järgi modelleerides 00-30 üles / 0015 alla automaadi üksiklaskude tulekoonuse järgi 100
m lamades laskeasendist 1,6 m kõrguse sihtmärgi
keskpunktiga sihtmärki lastes. Kõrgusega 6,0 m on
tagatud min 1,0 m kõrgune ülekatte varu tulekoonuse
ja valli harja vahel. Valli nurk 34° on loodusliku
pinnase selline varisemisnurk, mille saavutamiseks ei
pea pinnast eraldi ankurdama ega armeerima.
Ballistilise ohutuse mõistes on tehniliste nõuete järgi
nõutav min 30° nurk, aga uusehitistel on nõutav
vähemalt 34°, sest peale tagavalli valmimist hakkab
antud nurk koheselt pinnase vajumise ja ilmastiku
mõjul väiksemaks muutuma. Nõudes juba alguses
minimaalset 30°, ei ole see reaalsele kogemusele
tuginedes ekspluatatsioonis tegelikult kunagi tagatud.

Siseministeeriumi seisukoht
Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut
osaliselt.
Kaitseministeeriumi esitatud arvestuste kohaselt
kehtestatakse eelnõu § 6 lõigetega 2 ja 3 erineva
laskekauguse puhul erinevad tagavalli miinimum
kõrgused. Püssist kuni 50 m kauguselt ja püstolist
või revolvrist kuni 25 m kauguselt laskmisel peab
lasketiiru tagavalli kõrgus olema vähemalt 4,4 m.
Püssist kaugemalt kui 50 m, kuid lähemalt kui 100
m ja püstolist või relvolvrist kaugemalt kui 25 m
laskemisel peab tagavalli kõrgus olema vähemalt
6 m. Kuna jahimeeste suuruluki laskekatse
sooritatakse 50 m kauguselt ja vähesed
tsiviilrelvaomanikud lasevad kaugemalt kui 50 m,
ei ole mõistlik kõikide lasketiirude ja –paikade
tagavalli kõrgusele kehtestada nõuet, et see oleks
vähemalt 6 m kõrge. Tagavalli esiküljele
kaldenurga kehtestamine ei ole mõistlik, kuna
selle nõude täitmine on raske ning ohutusnõuete
täitmise üle järelevalvet tegeval Politsei- ja
Piirivalveametil puudub pädevus ja vahendid
numbrilist nurka mõõta. Enamuses juba kasutuses
olevates lasketiirudes ja laskepaikades on
tagavalli esikülg juba praegu ligikaudu 30° ning
nende tagavallide ümberehitamine ei ole
põhjendatud. Tagavalli kõrguse mõõtmine on
ettepaneku kohaselt kirjeldatud eelnõu § 6 lõikes
1.
Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.

1.2 Lasketiiru tagavalli hari peab olema min 1,5 m
laiune. Tagavalli harja pikkus peab olema selline, et
valli harja otsad ulatuvad min 5,0 m üle äärmiste Ettepanek kajastub eelnõu § 6 lõikes 4.
tulepositsioonide keskpunktidest.
Selgituseks: Harja laiuse määramist on vaja erosiooni
vältimiseks ja kuulikindluse tagamiseks.
Harja pikkuse määramine tuleneb horisontaalsest 0030 tulekoonusest.
1.3 Lasketiiru tagavalli kõrguse vähendamiseks võib
kasutada kuulikindlaid põrkeplaate.
Põrkeplaat on kuulikindlast materjalist kaitseplaat,
mis on kõrgusega 1,0 – 2,5 m ja mis paikneb maapinna
suhtes 90° nurga all. Põrkeplaadid peavad paiknema

Siseministeerium toetab sisuliselt esitatud
ettepanekut.
Kuigi eelnõu ei kirjelda ettepanekuna esitatud
kuulikindlate põrkeplaatide paigutust tagavallil,
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sellisel kõrgusel, et igalt laskepositsioonilt oleks
tagatud vähemalt 2,2 m kõrgune vaba nähtavus
põrkeplaadi alt sihtmärkideni. Põrkeplaadid peavad
olema kaetud rikošettimist välistava materjaliga.
Põrkeplaatide kasutamisel peab iga laskepositsiooni
ees olev esimene põrkeplaat olema mitte kaugemal kui
30,0 m laskepositsioonist. Iga esimesele põrkeplaadile
järgnev põrkeplaat peab olema piisava ülekattega, et
põrkeplaatide ja tagavalli vahelt ei oleks laskudel
võimalik väljuda. Arvestada piisavaks ülekatteks
põrkeplaatidel min 200 mm kõrgune põrkeplaadi ala,
mida laskepositsioonilt vaadates eelmine põrkeplaat
varjab. Viimase põrkeplaadi ja tagavalli vaheline
ülekate peab olema min 1,0 m.
Selgituseks: See on minimaalne kirjeldus, mille baasil
saab põrkeplaate teha. Põrkeplaadid tuleks
rikošettimise vältimiseks katta näiteks 50 mm paksuste
puitprussidega koos 50 mm õhkvahega prussidekihi ja
kuulikindla osa vahel.
1.4 4. Laskepositsioonide absoluutkõrgused peavad
olema sihtmärgijoonega samal kõrgusel või sellest
kõrgemad.
Selgituseks: Ohutuse tagamiseks peab lasketegevus
olema kõrgemalt positsioonilt madalamale või samal
kõrgusel. Madalamalt kõrgemale lastes suureneb
märgatavalt tagavalli kõrgus ja seda tuleks eraldi
modelleerida.

annab
eelnõu
võimaluse
kuulisuunajate
kasutamisega laskealal või kuulipüüdjate
kasutamisega tagavallil kasutada ohutult tiiru ka
juhul, kui tagavall ei ole nõutava kõrgusega (vt
eelnõu § 3 lõige 1 punkt 10).

Siseministeerium ei toeta esitatud ettepanekut.
Paljude (tsiviil) laskmisdistsipliinide juures
lastakse samal kõrgusel olevasse märklauda
mitmest erinevast laskeasendist ning seega ei ole
võimalik tagada igakordne märkide kõrguse
reguleerimine. Näiteks praktilise laskmise
laskedistsipliinis
võib
sooritada
samal
märgikõrgusel olevatesse märklaudadesse laske
nii põlvelt kui seistes ning laskesuusatamises
lastakse samal kõrgusel paiknevatesse märkidesse
nii lamades kui seistes.
Siseministeerium ei toeta esitatud ettepanekut.

1.5 Sihtmärgid peavad asuma ühtsel sihtmärgijoonel,
mis asub tagavalli jalamist 1,0 m eespool. Sihtmärkide
paigutamine sihtmärgijoonelt mujale ei ole lubatud. Paljude (tsiviil) laskmisdistsipliinide juures on
Sihtmärkide keskpunkti (sihtimispunkti) kõrgus reeglitega määratud sihtmärgi kõrgus maapinnast
sihtmärgijoone põrandast peab olema 1,6 m.
ning see ei ole kõigi puhul ühetaoline.
Selgituseks: Sihtimispunkti kõrgus mõjutab oluliselt
seda, kus lubatud tulekoonused tabavad ehitist.
Kõrgusega 1,6 m tabab 00-30/00-15 tulekoonus 6,0 m
kõrguse tagavalli puhul ainult
tagavalli ja lasketiiru põrandast rikošette ei teki.
1.6 Kõik lasketiiru elemendid, mis on tehtud kõvast Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
materjalist (teras, betoon vms) ning mis
võivad kuulitabamuse tagajärjel põhjustada rikošetti, Ettepanek kajastub eelnõu § 6 lõikes 16.
peavad olema kaetud rikošettimist
välistava materjaliga.
1.7-1.10
Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
Ettepanek kajastub eelnõu § 6 lõigetes 2 ja 3.
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7. Esitatud tingimustele vastavas lasketiirus võib
püssiga
(relvaseaduse
tähenduses)
lasta
laskedistantsidel kuni 100 m.
8. Nimetatud tingimustele vastavas lasketiirus võib
optilise sihikuga varustatud püssiga (relvaseaduse
tähenduses) lasta laskedistantsidel kuni 300 m.
9. Nimetatud tingimustele vastavas lasketiirus võib
püstoliga
(relvaseaduse
tähenduses)
lasta
laskedistantsidel kuni 25 m.
10. Nimetatud tingimustele vastavas lasketiirus võib
revolvriga
(relvaseaduse
tähenduses)
lasta
laskedistantsidel kuni 25 m.
1.11. Teeme ettepaneku muuta lasketiirude ja
laskepaikade liigitus ehituslikust (lahtine, poolkinnine
ja kinnine) ohualapõhiseks (ohualaga, piiratud
ohualaga, ohualata).

Siseministeerium toetab sisuliselt esitatud
ettepanekut, kuid sellega praegu arvestada ei
ole võimalik. Arvestada tuleb ka teistes RelvS-i
alusel lasketiire käsitlevates õigusaktides
kasutatavaid
samasisulisi
termineid
(nt
Selgituseks: Samas suunas liigub ka Kaitsevägi ning kaitseministri määrus nr 26 „Kaitseväe ja
seda tehes tegutseksime samas inforuumis.
Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule
Meie hinnangul on lasketiirude ehitiste eesmärk esitatavad nõuded ja kasutamise kord“).
piirata laskmisest tulenevat ohtu ning seetõttu
peab lasketiiru nimetus kajastama selle piiramise
ulatust. Selle tulemusena kaob vajadus eraldi
kirjeldada laskepaiga ohutusnõuded.
1.12. Ohualadega seonduv vajab täpsustamist:
Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
a) Kui lasketiirul puudub nõuetekohane tagavall või
tagavalli kõrguse vähendamist võimaldavad nõuetele Ettepanek kajastub eelnõu § 3 lõike 1 punktis 11.
vastavad põrkeplaadid, tekib lasketiirule ohuala
(ohuala tekib ükskõik millise tingimuse eiramisel).
Kindlasti tuleb määratleta ka ohuala kuju, sest ohuala
on pindobjekt ja seda ühe mõõduga kirjeldada ei saa.
Praegu jääb eelnõust mulje, et ohuala on mõeldud nt 5
km pikkuse 180° poolringina, mis ei vasta
tegelikkusele. Võttes aluseks ja lihtsustades ohutuse
kasuks Kaitseväe tehniliste nõuete ohualade
konstrueerimist, tuleks kirjeldada ohuala kui
laskepositsiooni sihtimisjoonest mõlemale poole 32°
laiuselt
ulatuv
sektor
pikkusega
2
km
ääretulepadrunite puhul ja 5 km kesktulepadrunite
puhul. Lasketiiru ohuala on kõikide tiirus
lubatud laskepostsioonide ohualade summa.
1.13 Eelnõus on määratud, et ohuala ei tohi langeda Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
eluhoonetele. See seab inimesed oma koduhoovis
ikkagi ohtu. Pigem tuleks märkida, et tiiru kasutamise Ettepanek kajastub eelnõu § 3 lõike 1 punktis 11.
eeltingimuseks on see, et ohuala ei tohi langeda
lasketiiru kinnistult väljapoole, välja arvatud
kokkuleppel väljapoole jääva kinnistu omaniku või
valdajaga. Sõltumata kinnistute kuuluvusest peab
kogu ohuala olema looduses piisava tiheduse ja
selgusega märgistatud, et ohualasse ei saaks sattuda
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juhuslikke inimesi. Ohualas viibimine laskmiste ajal
on eluohtlik.
1.14 Jäätunud tagavalli korral tekib lasketiirule 200 m
ohuala. Kui tagavalli harja sihtmärgijoone poolsele
küljele on lisatud 15-45° kaldega kuulikindel katus,
mis ulatub min 2,0 m valli harjast kõrgemale, siis
jäätunud tagavallist tulenevat ohuala ei teki.
Kuulikindel katus peab ulatuma min 1,0 m pikkuselt
ja tagavalli tagumise külje kohale.
1.15 Teeme ettepaneku asendada termin „laskmise
eest vastutav isik“ terminiga „lasketiiru eest vastutav
isik“.
Selgituseks: võttes arvesse määruse eelnõus toodud
selgitust, mis on laskmise eest vastutava isiku
ülesanded ja vastutus (isik, kes vastutab lasketiiru või
laskepaiga ohutusnõuetele vastavuse eest ning omab
õigust korraldada ja läbi viia laskmisi), on meie
soovitus nimetada termin ümber. Analoogia on
kasutusel ka Kaitseväes ja Kaitseliidus.
2. Eesti Jahimeeste Selts
2.1 Olemasolevate laskepaikade uue seaduse nõuetele
vastavusse viimise aeg 1 aasta on liiga lühike ettepanek 2 ( kahe ) aasta jooksul,

Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
Ettepanek kajastub eelnõu § 6 lõikes 11.

Siseministeerium toetab sisuliselt esitatud
ettepanekut, kuid
RelvS § 84 lõige 6 sätestab laskmise eest
vastutava isiku termini , siis määrusega ei saa
muuta seaduses olevat terminit või võtta
kasutusele uut sõnastust. Oleme valmis
arvestama ettepanekuga RelvS-i muutmisel.

Siseministeeriumi seisukoht
Siseministeerium
ei
toeta
ettepanekut.

esitatud

Eelnõuga ette nähtud ühe aastane üleminekuaeg
juba tegutsevate laskepaikade uute nõuetega
vastavusse viimiseks on Siseministeeriumi
hinnangul piisav. Laskepaik on ajutine laskeala
ning seal uute nõuete kohaselt laskeohutust
tagada on võimalik ka näiteks laskekabiini
kasutades. Lasketiirus tagavalli või küljevallide
nõuetekohaseks kujundamine on ajakulukas
protsess ning selleks rahastuse leidmine samuti.
Samas laskepaikadesse laskekabiini ehitamine on
ühe aasta jooksul teostatav ning rahaliselt samuti
vähem koormav.
2.2 Juba olemasolevad hoiatussildid 1,0m x 0,5m, kus Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
on vastavalt vanale seadusele kollasel taustal punane
kiri kõrgusega 5 cm võiks jääda kehtima - ettepanek Ettepanek kajastub eelnõu § 6 lõikes 13.
kollasel taustal kas punane või must kiri kõrgusega 5
cm.

2.3 Ka laskepaigale võiks kehtida mittevastava Siseministeerium toetab esitatud ettepanekut.
tagavalli kõrguse nõue 5,5 m nagu lahtisel ja
poolkinnisel
lasketiirul
kui
kuulide Nõuded lasketiirule ja laskepaigale on eelnõuga
laskealast väljapääsu välistavad kuulipüüdjad ja ühtlustatud.
laskekabiin. Laskepaigas kuulipüüdjad ja laskekabiin
mõjuvad ainult ohualadele.
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