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1. peatükk
Üldsätted
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kaudtulerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri (edaspidi ohutuseeskiri) sätestab
ohutusnõuded kaudtulerelvadest laskmistel rahuaja väljaõppes ja nende ohutusnõuete
täitmise laskmistel osalevale isikkoosseisule (korraldav ja osalev isikkoosseis ning
vaatlejad).
Ohutuseeskirja rakendatakse suurtükkide ja miinipildujate maismaalaskmisel.
Suurtükiväe laskeharjutusi, mille ohuala ulatub merele, reguleerivad lisaks siinsele
ohutuseeskirjale asjakohased kaitseministri käskkirjad1, 2.
Ohutuseeskirjas kirjeldatakse:
4.1. üldisi ohutusnõudeid ja termineid;
4.2. ohutusnõudeid kaudtulerelvadest laskmistel;
4.3. laskmiste ettevalmistamist ja läbiviimist;
4.4. ohualade määramist.
Kaudtulerelvade laskeharjutuste kavandamine, ettevalmistamine ja korraldamine peavad
olema kooskõlas väljaõppeehitise tehniliste nõuete, ohutuseeskirjade ja harjutusväljade
kasutuseeskirjaga.
Kõigi tasemete ülemad on kohustatud kontrollima siinse ohutuseeskirja, harjutusväljade
kasutuseeskirja ja laskekäsu järgimist ning laskmiste läbiviija korralduste täitmist.
Juhul kui laskeharjutus toimub välisriigis, juhindutakse siinsest ohutuseeskirjast ja
korraldava riigi kehtestatud ohutusnõuetest.
Kaudtulerelvadest laskmisi tohib korraldada ainult laskmiste läbiviimise õigust omav isik.
Kaudtulerelvadest laskmiste ohutuspersonal peab olema läbinud vastava kategooria
ohutusväljaõppe Kaitseväes (edaspidi KV) või välisriigi sõjalises õppeasutuses ning
omama sellekohast kehtivat tunnistust (vt lisa 1).
Kaudtulerelvadest laskmiste läbiviijal (edaspidi läbiviija) on ohutuse tagamiseks õigus
rakendada lisaeeskirju ja anda lisajuhiseid, mis ei tohi olla vastuolus kehtivate
ohutuseeskirjade, laskevälja või harjutusvälja kasutuseeskirja ning ajutiste piirangutega.
Suurtükiväe
(edaspidi
STV)
laskmiste
ohutusväljaõpet
KV-s
korraldab
suurtükiväepataljon (edaspidi STVP). Pärast ohutusväljaõpet annab STVP ülem
käskkirjaga väljaõppe edukalt lõpetanud isiku(te)le õiguse(d) toimida STV laskmistel
ohutuspersonali rollis ja väljastab kategooriat tõendava tunnistuse.
Miinipilduja (edaspidi MP) laskmiste ohutusväljaõpet KV-s korraldab miinipildujaüksusi
õpetav üksus. Pärast ohutusväljaõpet annab üksuse ülem käskkirjaga väljaõppe edukalt
lõpetanud isiku(te)le õiguse(d) toimida MP laskmistel ohutuspersonali rollis ja väljastab
kategooriat tõendava tunnistuse.
Kui
isik
on
laskmiste
ohutusväljaõppe
saanud
välisriigis,
moodustab
suurtükiväeinspektor (STVI) ekspertiisikomisjoni, kes selgitab välja pädevuse vastavuse
KV ohutuspersonali pädevuskategooriatele ja -kategooriate kehtivusaegadele. Komisjoni
otsuse alusel määrab STVP ülem või miinipildujaüksusi õpetava üksuse ülem isikule
käskkirjaga ohutuspersonali pädevuskategooria(d) ja -kategooria(te) kehtivusaja.
Ohutuseeskirja terminid:
14.1. 10 sekundi reegel on ohutuseeskirjas määratud tingimuste rakendamine
suurtüki vähendatud ohuala kasutamiseks.
14.2. Koordinaatmeetodiga laskmine on kaudtulerelva laskeharjutus, mille puhul
relv suunatakse sihtmärgile nii, et sihtur ei näe sihtmärki.
14.3. Kuivtreening on lahinglaskeharjutusele eelnev etapp, kus harjutatakse
laskmise ohutustehnilisi toiminguid ilma lahingumoonata.
14.4. Laskemoona valve on relvameeskonnast määratud isik, kelle ülesanne on
takistada relva laadimist mürsu ja laenguga.
14.5. Lasketegevus on tulepositsioonil tehtavate toimingute kogum.

Kaitseministri 14.03.2014 käskkiri nr 94 „Õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud harjutusalade ja mereväe
harjutusalade asukohtade valimine (ÕSMAAP)“.
2 Kaitseministri 28.10.2014 käskkiri nr 411 „Riigikaitse eripiirkondade määramine“.
1
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14.6. Laskmiste koondohuala on ala, mis koosneb mitme üksuse laskmiste
ohualast.
14.7. Laskmiste toimumisala ehk ohtlik ala on kindlatele nõuetele vastav ala, kus
korraldatakse laskeharjutust ja on võimalik piirata või tõkestada kõrvaliste
isikute pääs alale.
14.7.1. Kaudtulerelvadest laskmiste toimumisala jaguneb tulepositsioonideks,
tulejuhtimisaladeks, sihtmärkide aladeks ja ohualadeks.
14.7.2. Laskmiste toimumisala võib sisaldada eri laskmiste ohualasid ja maaalasid väljaspool laskevälja või harjutusala, kuid sihtmärkide ala peab
ohtlikkuse tõttu jääma alati KV laskevälja või harjutusala piiridesse.
Maavaldaja loal võib laskmiste toimumisala hõlmata ka riigi- ja
eramaad.
14.8. Lennutrajektoori kõrgus on mürsu/miini lennujoone kõrgeim punkt relva raua
tasapinnast. Lennutrajektoori kõrgus võetakse võimaluse korral lasketabelist või
arvutatakse valemi 1,25 × t2 järgi, kus t tähistab laengutabelile vastavat
mürsu/miini lennuaega sekundites.
14.9. Ohuala on ruumiline ala, kus laskmise käigus võidakse ohustada inimesi või
tehnikat. Ohuala piir võib ühtida harjutusvälja piiriga; erandiks on üle üksuste
laskmine, kus suurtüki tulepositsioonid võivad paikneda väljaspool harjutusvälja.
14.10. Ohuala kõrgus on ohuala suurim kõrgus maapinnast jalgades. Ohuala kõrguse
arvutamiseks liidetakse lennutrajektoori kõrgusele tulepositsiooni kõrgus
merepinnast ja ohutuspuhver 3000 jalga. Saadud tulemus ümardatakse üles
lähima tuhandeni.
14.11. Ohutuspersonal on laskeharjutuse ohutust tagav ja ametikoha õigusi omav
isikkoosseis.
14.12. Osalev isikkoosseis on laskeharjutust sooritav, ohutust tagav ja korraldamist
toetav personal.
14.13. Otsesihtimisega laskmine on kaudtulerelva laskeharjutus, mille puhul relv
suunatakse sihtmärgile nii, et sihtur näeb sihtmärki.
14.14. Relva lähiohuala on 30 m raadiusega ala relva taga, kus lasketegevuse ajal
tohib olla ainult relvameeskond, ohutuspersonal ja laskmiseks vajalik varustus.
14.15. Sihtmärkide ala on laskevälja osa, kuhu on lubatud laskmiseks ja
kuivtreeninguks paigutada ja määrata sihtmärke.
14.16. Tulejuhtimisala on laskmiste toimumisala osa, kuhu on lubatud laskmiseks
rühmituda tulejuhtidel.
14.17. Tulepositsioon on laskmiste toimumisala osa, kuhu on lubatud laskmiseks
rühmituda tuleüksusel.
14.18. Tuletegevus on sihtmärkide mõjutamiseks koondatavate juhitud ja
kooskõlastatud lasketegevuste kogum.
14.19. Tuletegevuse juhtimise keskus on STVP juhtimispunkti osis, kus juhitakse
pataljoni tuletegevust (tuletellimuste vastuvõtt ja edastamine tuleüksusele).
14.20. Vaatlejad on laskeharjutust jälgima lubatud isikud, kes ei osale laskmisel.
15. Ohutuseeskirja lühendid:
15.1. ARA – STV-le reserveeritud ala (ingl artillery reserved area);
15.2. DNPPP – direktsiooninurk parempoolsesse piirdepunkti;
15.3. DNVPP – direktsiooninurk vasakpoolsesse piirdepunkti;
15.4. KKT – keskmine kasutatav tõstenurk;
15.5. PP – põhipunkt;
15.6. PS – põhisuund;
15.7. SLL – suurim lubatud laeng;
15.8. SLS – suurim lubatud suund;
15.9. TJA – tulejuhtimisala;
15.10. TP – tulepositsioon;
15.11. TTJK – tuletegevuse juhtimise keskus;
15.12. VLS – väikseim lubatud suund;
15.13. VP – vaatluspost;
15.14. VPS – varupõhisuund.
16. Ohutuseeskirja haldab suurtükiväeinspektor.
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2. peatükk
Ohutus kaudtulerelvadest laskmisel
1. jagu
Ohutuse tagamine
17. Laskmisel on alati esmatähtis veatu ja ohutu tegutsemine. Alles teadmiste, oskuste ja
vilumuse paranedes suurendatakse laskmise kiirust.
18. Lahinglaskeharjutusel peavad allüksuse (sh üksikvõitleja) taktikalised oskused olema
sellisel tasemel, et ohtlike vigade tekkimise tõenäosus oleks võimalikult väike.
19. Ohtliku olukorra tekkides laskeharjutuse ajal on kõik kohalolijad kohustatud tegevuse
peatama valjuhäälse käsklusega „Stopp!“, juhul kui:
19.1. avastatakse ohtlik viga (näiteks relva või laskemoona ohtlik talitlusviga);
19.2. sihtmärkide ala pole vaadeldav laskevälja või harjutusvälja eeskirja, juhise või
siinse ohutuseeskirja nõuete kohaselt;
19.3. lennuliikluse või harjutusvälja järelevalveasutus on andnud käsu;
19.4. ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskmisega;
19.5. ohualal puhkeb tulekahju (laskmise peatamise otsustab läbiviija);
19.6. katkeb ohutusside tulejuhtimise kontrollija ja tulepositsiooni kontrollija vahel
(laskmise peatab tulepositsiooni kontrollija);
19.7. katkeb side tõkestusmeeskonnaga;
19.8. juhtub õnnetus;
19.9. antakse käsklus „Stopp!“.
20. Käsklust „Stopp!“ ei ole vaja anda laskemoona tõrke korral, kui seda on võimalik ohutult
eemaldada teiste relvade tuletegevust katkestamata.
21. Pärast käsklust „Stopp!“ toimida järgmiselt:
21.1. lõpetada igasugune tegevus ja jääda ootama laskeharjutust korraldava
isikkoosseisu korraldusi;
21.2. hoida relv suunatuna sihtmärkide alale;
21.3. rauas olev mürsk/miin läbiviija korralduse peale välja lasta, kui see on võimalik;
21.4. eemaldada pärast loa saamist suurtükist laeng;
21.5. läbiviija korralduse peale eemaldada mürsk/miin relva rauast.
22. Käskluse „Stopp!“ korral annab laskmisega jätkamise loa läbiviija.
23. Ohutuspersonal peab kandma oranži helkurvesti ja kiivrikatet, kui see on olemas.
Pimeda ajal peab lisaks helkurvestile kandma lisavalgusallikat (nt valguspulka).
24. Laskmise ajal peab osalev isikkoosseis kandma:
24.1. kiivrit;
24.2. kuuli- või killuvesti (v.a K9 Kõu meeskond);
24.3. kaitseprille;
24.4. kuulmiskaitsevahendit (kõrvaklappe ja/või -troppe).
25. Laskmise ajal peab relva lähiohualas (vt joonis 1) viibiv isikkoosseis kuulmiskahjustuste
vältimiseks kandma topelt kuulmiskaitsevahendit (kõrvaklappe ja -troppe).
26. Laskmise ajal peab relvast 30–200 m kaugusel viibiv isikkoosseis kuulmiskahjustuste
vältimiseks kandma ühekordset kuulmiskaitsevahendit (kas kõrvaklappe või -troppe).
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Joonis 1. Suurtüki lähiohuala skeem
27. Laskemoona käitlev (transport ja ettevalmistus) isikkoosseis peab vigastuste vältimiseks
kandma punktis 24 loetletud kaitsevarustust.
28. Vaatlejad peavad laskmise ajal kandma kiivrit ja kuulmiskaitsevahendit.
29. Kaitsevarustuse kandmist kontrollib ohutuspersonal, kuid selle kandmine on igaühe
isiklik kohustus ja vastutus.
30. Laskmise ajal on ohualas (v.a relva lähiohuala) viibimine kõigile keelatud (k.a tehnika ja
varustus, kui on oht seda laskmise käigus kahjustada).
31. Enne laskmisega alustamist tuleb veenduda, et sihtmärkide alal ei oleks inimesi, loomi,
tehnikat ega varustust.
2. jagu
Laskmistest teavitamine ja laskeala tõkestamine
32. Laskeala tõkestamise eest vastutab läbiviija.
33. Kui harjutusväljal toimub korraga kahe või enama üksuse laskeharjutus, käsib
tõkestamise harjutusvälja järelevalve eest vastutav.
34. Pääs laskmiste toimumisalale peab olema tõkestatud vastavalt harjutusvälja
kasutuseeskirjas sätestatule nii, et kõrvaliste isikute sattumine ohualale oleks välistatud.
35. Laskmiste toimumisalale pääsu tõkestamiseks suletakse sinna viivad teed ja sõidetavad
sihid püsi- või ajutiste poomidega. Poomile asetatakse kas tõkestaja või hoiatussilt.
36. Laskmiste toimumisalale võib siseneda läbiviija loal. Enne laskmise algust ja/või läbiviija
sätestatud juhtudel võib laskmiste toimumisalale siseneda ka tõkestusmeeskonna ülema
loal.
37. Elanikkonna ja ametivõimude laskmistest teavitamisel tuleb lähtuda harjutusvälja
kasutuseeskirjast.
38. Tõkestusülesande täitmiseks peab tõkestusmeeskonna ülem andma tõkestajale kirjaliku
käsu, mis sisaldab:
38.1. ülesannet;
38.2. valveülesande täitmise aega;
38.3. tõkestuspostide asukohti, laskmiste toimumis- ja ohuala märgituna kiletatud
topograafilisele kaardile või kaardi koopiale;
38.4. tõkestaja alluvussuhet;
38.5. sidepidamisviisi tõkestusmeeskonna ülemaga.
39. Tõkestaja peab laskealale sisenejaid laskmistest teavitama ning registreerima alale
siseneja(d) ja väljuja(d).
40. Tõkestaja peab laskealale sisenejale edastama:
40.1. laskmisi korraldava allüksuse ja/või struktuuriüksuse;
40.2. laskmiste toimumisaja;
40.3. laskmiste toimumis- ja ohuala;
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40.4. liikumis- ja liiklemispiirangud, nende kehtivusaja ja sidepidamisviisi läbiviija või
ohutusohvitseriga.
41. Pääs tuleüksuse lähiohualale peab olema tõkestatud nii, et kõrvaliste isikute sattumine
lähiohualasse (vt joonis 2) oleks välistatud. Tuletegevuse ajal tohivad tuleüksuse
lähiohualas olla ainult relvameeskondade liikmed ja ohutuspersonal.

Joonis 2. Tuleüksuse lähiohuala skeem
42. Laskmiste toimumis- ja ohuala, tõkestusskeem ja tõkestajale antav kirjalik käsk peavad
sisalduma laskekäsus (vt lisa 2).
43. Mehitatud tõkestuspostidel peab olema sideühendus tõkestusmeeskonna ülemaga.
3. jagu
Meditsiinitoetus
44. Meditsiinitoetuse eest vastutab läbiviija.
45. Meditsiinitoetuse plaan ja täideviimine (meditsiiniabi korraldus) sätestatakse laskekäsus
ja see peab olema kooskõlastatud meditsiinitoetuse eest vastutajaga.
46. Laskmisel peab eraldiseisvatel tulepositsioonidel olema õde/arst (tase 4) ja
maastikuläbimisvõimega meditsiiniline evakuatsiooniauto.
47. Laskmisel peab tulejuhtimisala (edaspidi TJA) vahetus läheduses olema parameedik
(tase 3) ja maastikuläbimisvõimega auto koos kanderaamiga.
48. Kui maastikuläbimisvõimega meditsiinilisel evakuatsiooniautol kulub eraldiseisvate
tulepositsioonide ja/või TJA-de vahelise teekonna läbimiseks vähem kui 15 minutit, võib
tulepositsioonide või tulejuhtimisala toetuseks määrata parameediku (tase 3) ja
maastikuläbimisvõimega auto koos kanderaamiga.
49. Õppemoonaga laskmisel peab eraldiseisvatel tulepositsioonidel olema vähemalt
parameedik (tase 3) ja maastikuläbimisvõimega auto koos kanderaamiga.
50. Meditsiinipersonaliga peab olema raadioside.
51. Pimeda ajal peab meditsiinipersonali asukoht olema tähistatud rohelise tulega.
4. jagu
Vaatlejad
52. Laskmise külastusloa annab vaatleja(te)le läbiviija.
53. Vaatleja(te)le peab määrama vastutava (vaatlejate eest vastutav), kes korraldab
vaatleja(te) liikumise laskeväljal ja tagab nende ohutuse.
54. Vaatleja(d) peab laskmisel osalevast isikkoosseisust paigutama piisavalt kaugele, et nad
ei häiriks viimaste tegevust. Tuletegevuse ajal on vaatlejate paiknemine tuleüksuse
lähiohualas keelatud.
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55. Isikud, kes on laskmise vaatlemiseks loa saanud, aga ei kuulu vaatleja(te) gruppi,
vastutavad ise ohutusnõuete ja laskmise vaatlejaid puudutavate korralduste täitmise
eest.
5. jagu
Ohutusnõuded liikursuurtükist laskmisel
56. Kuulmiskaitsevahendi kandmiskord on sätestatud ohutuseeskirja punktis 25.
Liikursuurtüki relvameeskonna masinakiivri klapid on võrdsustatud kõrvaklappidega.
57. Liikursuurtüki meeskond ei pea kuuli- või killuvesti kandma.
58. Laskmise ajal peab isikkoosseis relva lähiohualas ja laskemoonapunktis kandma tavalist
või masinakiivrit. Liikursuurtüki relvameeskonna masinakiiver on võrdsustatud tavalise
kiivriga.
59. Liikursuurtükis kasutatakse elektroonilisi piirajaid. Sihtmärgiala nurgatippude
piirdepunktid sisestatakse digitaalsesse tuletegevuse juhtimise süsteemi (edaspidi
TOORU), mis arvutab piirajate näidud ja edastab need ICS-i (ingl integrated combat
solution). Kui piirajad on arvutatud muul viisil, sisestatakse andmed TOORU-sse, mis
edastab piirajad ICS-i, või sisestatakse piirajad otse ICS-i. Tulepositsiooniala nurgatipud
määravad kindlaks tuleülesandeks lubatud tulepositsiooniala. Tulepositsiooniala
nurgatipud sisestatakse TOORU-sse, mis võrdleb andmeid relvasüsteemi
positsioneerimissüsteemi poolt määratud või ICS-i käsitsi sisestatud relva asukoha
koordinaatidega.
60. Käsitsi sisestatavad piirajad arvutatakse ohutuseeskirja 4. peatüki 3. jaos toodud juhiste
järgi.
61. TOORU piirdepunktide loetellu sisestatakse piirajate asendite kaupa sihtmärgiala
nurgatippude piirdepunktid. Mitme mürsu samaaegsel tabamusel ehk MRSI-laskmisel
(ingl multiple rounds simultaneous impact) sisestatakse kõik kasutatavad laengud ja
lubatud tõstenurgad. Piirdepunktide loetellu lisatakse ka piirajate asendite kaupa
tulepositsiooniala nurgatipud.
62. Liikursuurtükipatareis ei rakendata mõõdistuse kontrollijat. Relv positsioneeritakse ja
suunatakse asukohamääramissüsteemi abil ja saadud tulemusi võrreldakse
kaardiandmetega. Mõõdistuse kontrollijat vajatakse erandkorras, kui kasutatakse
relvasüsteemist eraldiseisvaid tehnilisi mõõdistusvahendeid. Kui tulepositsiooni
mõõdistustöid tehakse vahenditega, mis ei kuulu relva juurde, juhindutakse
ohutuseeskirja punktist 218.
63. Laskmise ajal määratakse igale tulejaole tulekontrollija. Kui tulekontrollija pole võimeline
mõlemat tulejao relva kontrollima, tuleb kaasata piisav arv relvakontrollijaid. Kui relva
positsioneeritakse relvasüsteemist eraldiseisvate tehniliste vahenditega, tuleb
relvakontrollija määrata igale relvale. Kontrollijal peab olema sideühendus kontrollitava
relvasüsteemi ülemaga.
64. MRSI-laskmisel määratakse relvakontrollija igale relvasüsteemile.
65. Tulepositsioon peab olema visuaalsel vaatlusel tugev ja tasane, kus ei ole maapinnast
kõrgemale kui 20 cm ulatuvaid kive ja kände vms.
66. Liikursuurtükkide suurim lubatud astmelisus on kuni pool relvasüsteemide vahelisest
kaugusest.
67. Liikursuurtüki laskeharjutuse esimene lask sooritatakse 30 m nööri või elektrikaabli abil,
edasi lastakse relvasüsteemi seest. Elektrikaabliga lasu võib sooritada relva lähiohualast.
68. Kui on tegemist laskmise esimese tuleülesandega või TOORU ja ICS-i algandmete
muutmisele järgneva tuleülesandega, tohib tuld avada pärast loa saamist. Liikursuurtüki
esimest sihtmärki lastes ei pea arvestama võimalikku sajatuhandikulist viga laskesuunas.
Kui käsitsi suunamise korral ilmneb laskesuunas sajatuhandikuline viga, juhindutakse
ohutuseeskirja punktist 135.
69. Relvasüsteemile valmistatakse ette ainult ühe laskeetapi piirajate asendile vastav
laskemoon. Juurdepääs ülejäänud laengukonteineritele peab olema piiratud. Laskmise
läbiviija loal on enne tulepositsiooni hõivamist (ootealal või varjepositsioonil) lubatud
laskeetapiks ettenähtud mürsule kinnitada sütik.
70. Liikursuurtükki tohib laadida ainult määratud tulepositsioonil. Laskmise läbiviija loal on
varjepositsioonil lubatud valmistuda tuletegevuseks järgmiselt: üks mürsk on asetatud
laadimissillale ja teine on vajaduse korral valmis pandud mürsu teisalduskäele.
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71. Liikursuurtüki rauda kontrollitakse pärast igat tuleülesannet. Raud peab olema välisel
vaatlusel terve ja puhas elementidest, mis sinna ei kuulu (nt põlemata püssirohukoti osad
vms).
72. Relva laskemoona valve asetamiseks lülitatakse välja RCU- (ingl ramming control unit),
TPDU- (turret power distribution unit) ja AGFSB/RCU- (assistant gunner fire switch
box/ramming control unit) vool.
73. Tõrke korral tegutsemise juhised on antud ohutuseeskirja 2. peatüki 16. jaos, välja
arvatud järgmised erisused:
73.1. tõrke ilmnedes oodatakse vähemalt 10 minutit või laengu kasutusjuhendis
ettenähtud ajavahemik;
73.2. pärast lasu sooritamist lülitatakse torni hüdraulika välja;
73.3. enne luku avamist tehakse lahti torni külje- ja ülaluugid ning meeskonnaruumi
uks;
73.4. relvameeskond läheb luku avamise ajaks lähiohualast ära.
74. Kui laetud relv on seisnud külma rauaga (kuni 77 ºC) kauem kui 15 minutit või kuuma
rauaga (77–150 ⁰C) kauem kui 5 minutit, peab lasu sooritama 30 m nööri abil.
75. Kui tõrge ilmneb kuuma raua korral (150 ºC või rohkem), toimitakse punktis 127.5 antud
juhiste järgi. Relva raua temperatuuri mõõdab ja kuvab relvasüsteemi ICS.
76. Laengut on lubatud laengukambris hoida temperatuuril:
76.1. kuni 77 ºC (roheline ICS-i temperatuuri märgutuli) – kuni 15 minutit;
76.2. 77–150 ⁰C (kollane ICS-i temperatuuri märgutuli) – kuni 5 minuti;
76.3. 150–159 ⁰C (punane ICS-i temperatuuri märgutuli) – kuni 1 minut;
76.4. üle 160 ⁰C (punane ICS-i temperatuuri märgutuli) – 4 sekundit (rahuaja väljaõppes
keelatud).
77. Suurema kui 1150ˇ tõstenurgaga tuleülesannetes on täislaeng keelatud (mürsu
ülestabiliseerimine).
6. jagu
Ohutusnõuded sensor-laskja otseühendusega laskmisel liikursuurtükist
78. Sensor-laskja otseühendusega tuleülesande all mõeldakse olukorda, kus tulejuht või muu
tehniline luurevahend edastab tuletellimuse laskva(te)le relvasüsteemi(de)le otse, jättes
seejuures vahele kõik tuletegevuse juhtimise osised.
79. Sensor-laskja otseühendusega laskmise relvakontrollijal peab olema vastavalt OE 2.4
punktis 235 esitatud tulejao tulekontrollija õigused.
80. Sensor-laskja otseühendusega laskmine on lubatud vaid TOORU olemasolul.
81. Tulepositsiooni kontrollija juhib laskmise ohutustehnilisi tegevusi ja peab omama
ohutussidet vastavalt OE 2.4 lisas 5 toodule.

7. jagu
Ohutusnõuded liikursuurtükist kiirtulega laskmiseks

8. jagu
Ohutusnõuded miinipildujast laskmisel
82. Laskmise ajal peab relvameeskond regulaarselt kontrollima relvakinnitusklambri
fikseeritust, et relva ebastabiliseerumine oleks välistatud.
83. Laskmise ajal peab osalev isikkoosseis jälgima laskemoona käitumist tuvastamaks
ohtlikud kõrvalekalded (nt miini stabilisaatori rike ja laengu vaegpõlemine). Kõrvalekallete
puhul tuleb laskemoon laskmiselt kõrvaldada.
84. Laskmise ajal peavad relvameeskonna ülem ja ohutuspersonal jälgima, et ei toimuks
miinipilduja topeltlaadimist. Topeltlaadimise ohu korral tuleb kohe anda käsklus „Stopp!
Topeltlaadimine!“ Relvameeskond peab viivitamata kõik tegevused lõpetama.
85. Kui miini stabilisaator puruneb lasu sooritamise hetkel, tuleb kohe anda käsklus
„Varjuda! Stabilisaatori purunemine!“, mille peale isikkoosseis peab viivitamata
varjuma.
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86. Laskmisel pimeda ajal peab miinipilduja kinnituspunkt olema valgustatud nii, et see on
nähtav vaid oma miinipilduja sihikule. Piirdevaiad peavad olema tähistatud
meeskonnaülemale nähtava punase valgustusega.
9. jagu
Liitlasüksuse kaudtulerelvadest laskmise korraldamine
87. Liitlasüksuse
kaudtulerelvadest
laskmine
korraldatakse
harjutusvälja
ülema
kooskõlastatud laskekäsu alusel.
88. Laskmise kavandamisel, ettevalmistamisel (k.a ohualajooniste koostamine) ja
korraldamisel lähtutakse korraldava riigi ohutuseeskirjast.
89. Laskmise kavandamine, ettevalmistamine ja korraldamine peab olema kooskõlas
harjutusvälja ja väljaõppeehitise tehniliste nõuetega.
90. KV ja Kaitseliidu (KL) lahinglaskeharjutusel osaleva liitlasüksuse kaudtulerelvadest
laskmisel tuleb olenevalt täidetavast ülesandest määrata kas tulepositsiooni kontrollija või
tulejuhtimise kontrollija õigusi omav(ad) läviohvitser(id). Läviohvitser peab teadma nii KV
ja/või KL üksus(t)e kui liitlasüksus(t)e lahinglaskeharjutuse korraldust ning kontrollima, et
liitlasüksus(t)e või KV ja/või KL-i üksus(t)e lahinglaskeharjutusel ei tekiks ohutuskonflikti.
10. jagu
Relva töökorrasoleku kontroll
91. Laskmisel kasutatavate relvade töökorda peab kontrollima enne laskmist relvasüsteemi
tehnilise juhendi järgi.
92. Relva töökorrasolekut tohib kontrollida ainult relvasüsteemi väljaõppe saanud ja
kontrollimise õigust omav relvatehnik/relvur.
93. Töökorrasoleku kontroll kehtib 30 ööpäeva alates selle tegemisest. Kontrolli teinud
tehnik/relvur teeb selle kohta allkirjastatud märkme relvapassi.
94. Remondijärgset suurtüki tagasilöögiamortisaatori toimimist peab kontrollima külmlasuga.
Juhul kui temperatuur kõigub suures ulatuses (+/–10 oC), peab suurtüki
tagasilöögiamortisaatori süsteemi rõhkusid ning vedeliku kogust kontrollima ja
reguleerima süsteemi neis osades, kus reguleerimised ei püsi kästud tolerantsi piires.
11. jagu
Relva laskevalmiduse kontroll
95. Vahetult enne laskmist peab tulepositsioonil kontrollima relvade laskevalmidust, mille
käigus peab veenduma, et:
95.1. relvad on korrektselt positsioonile paigutatud;
95.2. transpordi- ja laskemehhanismid on laskeasendis;
95.3. vedrustusseadmed on laskeasendis;
95.4. rauad on puhtad ja terved;
95.5. suudmepidurid on terved ja tugevasti kinni;
95.6. lukud, kaitseriivid ja muud mehhanismid töötavad tõrgeteta;
95.7. suunamismehhanismid töötavad tõrgeteta ja on rihitud;
95.8. suunamismehhanismi nullasendid on kontrollitud.
96. Relvade laskevalmidust kontrollib tule- ja/või relvakontrollija(d).
12. jagu
Laskemoona käsitsemine
97. Rahuaja väljaõppes on keelatud kasutada erilaskemoona (nt suurtükiväe juhitav-,
suurendatud laskekaugusega või kobarmoon) ilma suurtükiväeinspektori (edaspidi STVI)
kirjaliku loata.
98. Lähemal kui 25 m laskemoonast on suitsetamine ja tuletegemine keelatud.
99. Laskemoona peab käsitsema ettevaatlikult ja hoolikalt. Laskemoonapakendeid ei tohi
pilduda, lüüa, keerutada, kanda seljas või õlal. Tühjendamata pakendites ei tohi hoida
midagi, mis sinna ei kuulu.
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100. Tulepositsioonil on lubatud vastu võtta vaid laskekäsus määratud ja vastavalt
markeeritud laskemoona. Laskemoon sorditakse tulepositsioonil laskemoona
hoiukohtades tüübi ja raskusklasside järgi.
101. Laskemoona ettevalmistamisel tuleb selle osad konservandist puhastada ja
kontrollida. Erilist tähelepanu pöörata laengute seisukorrale. Defektne laskemoon
eraldatakse, märgistatakse ja tagastatakse lattu.
102. Laskemoon või selle elemendid kõrvaldatakse laskmiselt, kui:
102.1. lasukomplekti ja/või selle elementide märgistus on ebaselge;
102.2. sütik on oksüdeerunud, muljutud või otsakate on purunenud;
102.3. seadistatava sütiku tööasendit pole võimalik muuta;
102.4. mürsu/miini kest või laengu hülss on vigastatud või defektiga;
102.5. mürsu vahelaeng on eraldunud või katki;
102.6. mürsust on lõhkeaine õlise vedelikuna välja voolanud;
102.7. miini stabilisaatorivarre aluslaengu leekide väljumise augud on puudu, need
on puuritud poolikult või neid on vähem kui ettenähtud;
102.8. laengu püssirohi on oksüdeerunud;
102.9. laeng on paakunud (püssirohi on kokku kleepunud);
102.10. laengukott on rebenenud.
103. Ettevalmistatud laskemoona tuleb hoiustada relva juures kaitstuna ilmastikuolude
(päike, sademed) eest. Relvale on lubatud ette valmistada ainult üheks laskmisetapiks
määratud laskemoona kogus, kuid mitte rohkem kui 18 lasukomplekti.
104. Laskmisel tuleb jälgida laskemoona käitumist lasu sooritamise hetkel. Kõrvalekallete
puhul tuleb defektne laskemoon ja selle partii kõrvaldada ja tagastada lattu.
105. Defektse laskemoona kohta tuleb STVI-le koostada kirjalik ettekanne, mis sisaldab:
105.1. tuvastamise aega ja kohta;
105.2. andmeid (kaliiber, tüüp, valmistajamaa, partiinumber);
105.3. tuvastamise lühikirjeldust;
105.4. kas laskemoona pakend oli positsioonile saabudes rikutud;
105.5. ilmaolude kirjeldust laskmise ajal;
105.6. kas laskemoon oli päikese ja sademete eest kaitstud.
106. Laskemoona või selle elemente on keelatud transportida, kui:
106.1. sütik on viiteasendis ja seda pole võimalik ümber seadistada;
106.2. aegsütiku ajastusmehhanismi pole võimalik seadistada;
106.3. sensorsütiku kaitsekate on vigastatud;
106.4. mürsu/miini sütik on lahinguasendis;
106.5. sütiku splint ei lähe oma kohale;
106.6. sütik on kukkunud kõrgemalt kui 1 m.
107. Punktis 106 kirjeldatud lasukomplekti osad tuleb kõrvaldada ja hävitada kohapeal.
13. jagu
Ohutusnõuded esimese sihtmärgi laskmisel
108. Esimesena lastav sihtmärk ehk kontrollsihtmärk tuleb valida nii, et ükski järgmistest
vigadest ei ohustaks osalevat isikkoosseisu:
108.1. sajatuhandikuline viga laskesuunas;
108.2. sajatuhandikuline viga tõstenurgas;
108.3. ühelaenguline viga üles või alla (sarilaengu kasutamise puhul).
109. Vea korral peavad mehitatud maastikupunktid paiknema vähemalt 300 m kaugusel
laskejoonest. Laskejoon määratakse tulepositsiooni servapunktidest. Laskejoone
otspunkti saamiseks lisatakse laskejoonel asuvale ja arvatavale tabamispunktile 4%
laskekaugusest (vt lisa 3). Nõue kehtib, kui lastakse esimest sihtmärki uuel
tulepositsioonil, vahetatakse põhisuunda või muudetakse relva(de) asukohta laskmise
ajal.
110. Miinipildujast laskmisel peab esimesena lastava sihtmärgi kaugus lähimast mehitatud
maastikukohast olema järgmine:
110.1. ohuriba laius meetrites + 100 m (laskekaugus alla 5000 m);
110.2. ohuriba laius meetrites + 300 m (laskekaugus üle 5000 m);
110.3. ohuriba laius meetrites + 100 m (otsesihtimisega laskmisel).
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111. Käsibussooliga põhisuuna määramisel (rahuldav suund), peab miinipildujast
laskmisel laskekaugus esimesena lastava sihtmärgini olema alla 3000 m. Sihtmärgi
tabamisel võib jätkata laskmist suuremale laskekaugusele.
14. jagu
Ohutusnõuded üle üksuste laskmisel
112. Miinipildujast üle üksuste laskmine on relva eripära tõttu suure letaalse riskiga,
mistõttu ei ole rahuaja väljaõppes soovituslik lasta üle killukaitseta üksuse. Kui väljaõppe
vajadus kaalub üles võimalikud kalkuleeritud riskid, on lubatud miinipildujast üle üksuste
lasta KV harjutusalal vähemalt Kaitseväe juhataja asetäitja kirjalikul nõusolekul. Taotluse
esitab brigaadiülem või ringkonna ülem, kui on veendunud alljärgnevas:
112.1. laskmistel osaleva miinipildujaüksuse väljaõppetase on küllaldane;
112.2. laskmistel osaleb piisav arv pädevuskategooriaga ja kogenud ohutuspersonali;
113. Enne miinipildujast üle üksuste laskmisega alustamist tuleb veenduda, et:
113.1. kasutatav lasukomplekt on varem toiminud tõrgeteta;
113.2. laskemoonakomplekt ei ole vanem kui 15 aastat;
113.3. tuleüksuse topograafiline ettevalmistus on täpne;
113.4. sihtmärgiandmed on täpsed;
113.5. kõik tuleüksuse relvad on varem sellelt positsioonilt selle lasukomplektiga
lasknud;
113.6. tuleüksuse tulehajuvus on tuletegevuse ajal olnud normi piires ja tuli allub
korrektuurile;
114. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, võib üle üksuste lasta, kuid seejuures:
114.1. peab kasutama lööksütikuid;
114.2. üksused peavad paiknema vähemalt 500 meetri kaugusel sihtmärgist, aga
mitte lähemal kui ohutusriba kaugusel sihtmärkide ala alumistest piirdepunktidest;
114.3. trajektoori alla jäävaid üksusi tuleb kavatsetavast tegevusest ja ohuala
piiridest teavitada.
115. Rahuaja väljaõppes võib suurtükkidest lasta üle üksuste, liiklusega teede ja
eravalduste STVI kirjalikul nõusolekul. Selleks peab laskekäsus eraldi välja tooma
järgmised andmed:
115.1. laskeharjutuse etapp/etapid, mille käigus üle eelmainitud objektide lastakse;
115.2. trajektoori alla jäävad üksused, teed või eravaldused peavad olema kantud
ohualajoonisele;
115.3. laskmiseks kasutatava lasukomplekti markeering ja laskemoona kogus.
116. Enne kui alustatakse laskmist üle üksuste, liiklusega teede ja eravalduste, tuleb
veenduda, et:
116.1. kasutatav lasukomplekt on varem toiminud tõrgeteta;
116.2. tuleüksuse topograafiline ettevalmistus on täpne;
116.3. sihtmärgiandmed on täpsed;
116.4. tuleüksuse kõik relvad on varem sellelt positsioonilt selle lasukomplektiga
lasknud;
116.5. relvade raua tagasijooks on normikohane;
116.6. tuleüksuse tulehajuvus on tuletegevuse ajal olnud normi piires ja tuli allub
korrektuurile;
116.7. laskmisel lähemale kui 14 km on eelneva tuletegevuse käigus tabamused
jäänud maa-alasihtmärgi (400 × 400 m) alasse;
116.8. laskmisel kaugemale kui 14 km on eelneva tuletegevuse käigus tabamuste
keskpunkti hälve kõige rohkem 1,5% (laskekaugusest) sihtmärgi keskpunktist.
117. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, võib üle üksuste, liiklusega teede ja
eravalduste lasta, kuid seejuures:
117.1. peab laskma alanurgaga;
117.2. peab kasutama jäigas asendis lööksütikuid;
117.3. objekt(id) peavad paiknema vähemalt 3 km kaugusel sihtmärkide ala
alumistest piirdepunktidest;
117.4. objekt(id) peavad paiknema tulepositsioonist vähemalt mürsu kahekordse
algkiiruse, aga mitte vähem kui 800 m kaugusel;
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117.5. tuleb trajektoori alla jäävaid üksusi ja eravalduste omanikke kavatsetavast
tegevusest teavitada.
15. jagu
Ohutusnõuded erijuhtudel laskmisel
118. STVP ülema loal võib STV laskmistel erandkorras uuelt tulepositsioonilt lasta ilma
30 m nöörita, kui on täidetud järgmised tingimused:
118.1. töökorrasoleku kontroll on tehtud;
118.2. tegemist ei ole esimese lasuga pärast töökorrasoleku kontrolli;
118.3. relvapositsioon vastab nõuetele.
119. Läbiviija loal võib STV laskmistel tulejuhtimise kontrollija rakendada TJA-s 10
sekundi lennuaja reeglit, kui:
119.1. ohualajoonisele on kantud mürsu 10 sekundi lennuajale vastav ohualaserva
tähistav joon;
119.2. mürsu langemisnurk on 20 või suurem;
119.3. tulistatud on kõikidest laskmisel osalevatest suurtükkidest;
119.4. sooritatud on kontroll-laskmised ja tuli allub korrektuurile;
119.5. laskekaugus on alla 12 km;
119.6. tulistatakse väikese tõstenurgaga;
119.7. tulistatakse löök- või sensorsütikuga.
120. Kui punktis 119 loetletud nõuded on täidetud, võib piirdepunktid ja sihtmärkide ala
määrata järgmiselt:
120.1. määratakse piirdepunktid 10 sekundi lennuajale vastavale kaugusele TJA-st
või mehitatud maastikukohast;
120.2. kontroll-laskmiste sihtmärk valitakse ja paigutatakse nii, et see täidab
ohualamõõdikul olevale laskekaugusele vastava lennuaja nõuded;
120.3. kui tule avamisel on tabatud sihtmärki või sihtmärkide ala, võib laskmist jätkata
samale sihtmärkide alale sihiku piiraja näite muutmata ja valida uue sihtmärgi
TJA-le või mehitatud maastikukohale lähemalt.
121. Kui laskeharjutusel kasutatakse sihtmärgi määramiseks ja tulejuhtimiseks eri- või
tehnilisi luurevahendeid (nt mehitamata õhusõiduk, trajektooriradar jne), peab
sihtmärkide ala olema vaadeldav ka tulejuhtimise kontrollijale.
16. jagu
Tegevus tõrke korral
122. Tõrke korral peab tõrkega relva lasketegevuse peatama käsklusega „Tõrge!“ ja
tagama, et tõrkega relv jääks suunatuks viimases tulekäsus antud laskeandmetele.
Ülejäänud tuleüksus võib jätkata oma tuleülesande täitmist kuni selle lõpetamiseni.
123. Tõrkest tuleb kohe ette kanda tulepositsiooni kontrollijale, kes omakorda teavitab
tulejuhtimise kontrollijat.
124. Kui relva ei saa mingil põhjusel hoida suunatuna endisele sihtmärgile, määrab
tulejuhtimise kontrollija sihtmärgi, kuhu relv tõrke eemaldamise ajaks suunata.
125. Rauda laetud mürsk/miin lastakse välja, kui see on võimalik. Tulepositsiooni
kontrollija annab käsu mürsu/miini laskmise teel eemaldamiseks, kui on saanud selleks
loa tulejuhtimise kontrollijalt.
126. Mürsku/miini ei tohi välja lasta, kui selle ja raua vahele on sattunud kõrvalisi esemeid,
mis võivad põhjustada ohtliku olukorra. Sellisel juhul tuleb mürsk/miin rauast käsitsi välja
võtta.
127. Suurtükitõrke eemaldamine:
127.1. kartuuslaengu tõrke korral tuleb sooritada kohe kaks uut päästmist. Kui
lasku ei toimu, oodata 10 minutit, misjärel võib tulekontrollija ja/või
relvakontrollija järelevalve all avada luku ning eemaldada ettevaatlikult kartuusi.
Avaja ükski kehaosa ei tohi olla relva tagasiliikuvate osade löögiulatuses.
Ülejäänud isikkoosseis peab paiknema väljaspool relva lähiohuala.
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127.2. kui eemaldatud kartuusi süütekapslil pole löökuri jälge, tuleb relv tühjaks
laadida ja otsida viga relva löökurmehhanismis. Kui aga süütekapslil on löökuri
jälg, tuleb tegutseda järgmiselt:
127.2.1. viia tõrkunud kartuus ettevaatlikult vähemalt 5 m kaugusele relvast,
laskemoonast ja inimestest ning eemalda laeng;
127.2.2. eemaldada
tõrkunud
süütekapsel
hülsi
küljest.
Süütekapsli
eemaldamisel ei tohi hülsi pikitelje ees ega taga kedagi olla. Kui
süütekapsel on võimalik tulepositsioonil asendada, tuleb tõrkunud kapsel
asendada uuega ja valmistada kartuus laadimiseks uuesti ette;
127.2.3. kui tõrkunud süütekapsel on hülssi kinni kiilunud, tuleb hülss märgistada
ning relva lähiohualalt ära viia. Keelatud on seda hülssi ladustada koos
kasutamata laskemoonaga.
127.3. hülsita laengu tõrke korral tuleb tegutseda tõrke eripärast ja relva raua
temperatuurist lähtudes. Kui relva päästikusüsteemi on võimalik vinnastada
vahepeal kapslipesa avamata, tuleb esmalt sooritada kaks uut päästmist.
127.4. külma suurtükiraua korral, kui korduspäästmine pole hülsita laengu tõrke
eemaldamisel võimalik või ei anna tulemust, tuleb esmalt heita lukust välja
süütekapsel ja seejärel toimida järgmiselt:
127.4.1. kui eemaldatud süütekapslil pole löökuri jälge, tuleb relv tühjaks laadida
ja otsida viga relva löökurmehhanismis;
127.4.2. kui süütekapslil on löökuri jälg, kuid see pole süttinud, tuleb laadida
lukku uus süütekapsel, vinnastada löökur ja jätkata laskmist;
127.4.3. kui süütekapsel on käivitunud laengut süütamata, tuleb oodata 10
minutit, seejärel võib tulekontrollija ja/või relvakontrollija järelevalve all
avada luku ja laadida uue laengu. Avaja ükski kehaosa ei tohi olla
suurtüki tagasiliikuvate osade löögiulatuses. Ülejäänud isikkoosseis
peab paiknema väljaspool suurtüki lähiohuala. Pane tähele! Kapsli
väljaheitmisel võib toimuda iseeneslik lask.
127.4.4. tõrkunud laeng tuleb märgistada ning relva lähiohualalt ära viia.
Keelatud on seda laengut ladustada koos kasutamata laskemoonaga.
127.5. kuuma suurtükiraua korral (üle 200 °C), kui korduspäästmine pole hülsita
laengu tõrke eemaldamisel võimalik või ei anna tulemust, tuleb esmalt heita
lukust välja süütekapsel ja seejärel toimida järgmiselt:
127.5.1. kui eemaldatud süütekapslil pole löökuri jälge, tuleb relv tühjaks laadida
ja otsida viga relva löökurmehhanismis;
127.5.2. kui süütekapslil on löökuri jälg, kuid see pole süttinud, tuleb laadida
lukku uus süütekapsel, vinnastada löökur ja jätkata laskmist;
127.5.3. kui süütekapsel on käivitunud laengut süütamata, tuleb lasta relva raual
jahtuda vähemalt 2 tundi (miinuskraadidega ilma puhul vähemalt 1
tund), seejärel võib tulekontrollija ja/või relvakontrollija avada luku ja
laadida uue laengu. Avaja ükski kehaosa ei tohi olla suurtüki
tagasiliikuvate osade löögiulatuses. Ülejäänud isikkoosseis peab
paiknema väljaspool suurtüki lähiohuala. Pane tähele! Kapsli
väljaheitmisel võib toimuda iseeneslik lask.
127.5.4. tõrkunud laeng tuleb märgistada ning lähiohualalt ära viia. Keelatud on
seda laengut ladustada koos kasutamata laskemoonaga.
128. Miinipilduja tõrke eemaldamiseks peatatakse lasketegevus rühma tulepositsioonil.
Tõrge tuleb eemaldada relvasüsteemi tehnilises ja laskemoona kasutusjuhendis
sätestatud korra kohaselt. Tõrke eemaldamine tulepositsioonil on lubatud ainult
tulekontrollija ja/või relvakontrollija järelevalve all.
129. Tõrke eemaldamiseks tohib miinipilduja juures olla ainult tegevuseks hädavajalik
isikkoosseis. Ülejäänud isikkoosseis peab paiknema väljaspool relva lähiohuala.
130. Tõrke eemaldamine kergemiinipildujast (81 mm):
130.1. sihtur keerab tõstenurga kaks ringi alla ja eemaldab sihiku;
130.2. sihtur eemaldab lööknõela;
130.3. vajaduse korral avatakse relvakinnitusklamber, et relva raua saaks
urvikupesast välja keerata;
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laadur kallutab tugiplaadi ette, tõstes tagumisest servast nii, et abisihtur saaks
urvikukanna tugiplaadist lahti;
130.5. abisihtur tõstab sujuvalt raua tagumist osa, seistes raua kõrval seni, kuni miin
hakkab aeglaselt liikuma raua suudme suunas;
130.6. laadur asetab raua kõrval seistes mõlemad käed raua suudmele ja võtab miini
vastu nii, et see maha ei kukuks ja ükski ese sütikut ei puutuks;
130.7. laadur kinnitab sütiku splindi oma kohale ja annab miini miinikandjale;
130.8. kui eemaldatud miini põhjakapslil pole lööknõela jälge, tuleb otsida viga relva
löökurmehhanismis. Miini korduskasutamise otsustab tulekontrollija või
relvakontrollija. Kui põhjakapslil on lööknõela jälg, tuleb laenguasetajal tõrkega
miin miinipilduja lähiohualalt ära viia;
130.9. abisihtur hoiab raua tagaosa ja raputab seda, et rauda jäänud põlemisjäägid
välja kukuks, ja laseb siis raua horisontaalasendisse;
130.10. laadur puhastab raua;
130.11. miinipilduja seatakse laskeasendisse ja suunatakse.
131. Tõrke eemaldamine raskemiinipildujast (120 mm):
131.1. miinipildujameeskond sooritab kaks korduspäästmist. Kui sel tulemust pole,
alustatakse miinipilduja tõrke eemaldamist;
131.2. meeskonnaülem eemaldab tulistamisnööri ja kontrollib käsitsi, kas
tulistamishoob on eesmises asendis, ning kaitseriivistab miinipilduja;
131.3. sihtur keerab tõstenurga kaks ringi alla ja eemaldab sihiku;
131.4. abisihtur keerab tõstemehhanismi pikendustoru alla kuni põhjani;
131.5. abisihtur asetab rauakinnitusklambri käepideme asendisse „avatud“ ja pöörab
rauda veerand pööret nii, et tulistamishoob liiguks taha;
131.6. sihtur kontrollib, et urvikupesa käepide oleks suunatud rauast vasakule välja;
131.7. abisihtur nihutab rauakinnitusklambri raua silindrilise osa peale ja asetab
rauakinnitusklambri käepideme asendisse „lukustatud“;
131.8. sihtur nihutab kandekäepideme raua alumise ääriseni;
131.9. sihtur ja abisihtur tõstavad raua tugiplaadilt ülesse ja kergitavad raua tagumist
osa nii, et miin libiseks aeglaselt raua suudme poole;
131.10. laadur asetab raua kõrval seistes mõlemad käed raua suudmele ja võtab miini
vastu nii, et see maha ei kukuks ja ükski ese vastu sütikut ei puutuks;
131.11. laadur kinnitab sütiku splindi oma kohale ja annab miini laenguasetajale;
131.12. kui eemaldatud miini põhjakapslil pole lööknõela jälge, tuleb otsida viga relva
löökurmehhanismis. Miini korduskasutamise otsustab tulekontrollija või
relvakontrollija. Kui põhjakapslil on lööknõela jälg, tuleb laenguasetajal tõrkega
miin miinipilduja lähiohualalt ära viia;
131.13. sihtur ja abisihtur hoiavad raua tagaosa ja raputavad seda nii, et rauda jäänud
põlemisjäägid kukuksid välja, ja lasevad raua horisontaalasendisse;
131.14. laadur puhastab raua;
131.15. miinipilduja seatakse laskeasendisse ja suunatakse.
130.4.

17. jagu
Laskevea tuvastamine
132. Kõik vahejuhtumi põhjustanud ja seda mõjutanud tegurid tuleb enne laskmise jätkamist
välja selgitada.
133. Uurimise eest vastutab laskmiste läbiviija. Uurimist juhivad tulepositsioonidel
tulepositsiooni kontrollija(d) ja TJA-l tulejuhtimise kontrollija(d).
134. Kui on ilmnenud, et tuli sihtmärkide ala ei taba või tabamused lähevad sihtmärgist
ebatavaliselt palju mööda, tegutseb ohutuspersonal vea tuvastamiseks järgmiselt:
134.1. tulejuhtimise kontrollija annab tulepositsiooni kontrollijale käskluse „Stopp!
Relvameeskond relva taha, aseta laskemoona valve!”;
134.2. tulepositsiooni kontrollija annab tulekontrollijatele käskluse „Stopp!
Relvameeskond relva taha, aseta laskemoona valve!”;
134.3. tulekontrollija tagab, et tuleüksuse relvad oleks vea tuvastamise ajal tühjaks
laetud või ohutud (laeng eemaldatud) ja laskemoon valve all.
135. Tegevus laskevea tuvastamisel on järgmine:
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135.1.

tulepositsiooni kontrollija juhib laskevea uurimist tulepositsioonil. Tulejuhtimise
kontrollija:
135.1.1. kirjeldab tulepositsiooni kontrollijale tekkinud viga ja algatab
tegevused vea tekke asjaolude väljaselgitamiseks TJA-s;
135.1.2. mõõdab suuna ja kauguse TJA-st tabamusteni ja määrab tabamuste
koordinaadid;
135.1.3. kontrollib üle TJA ja sihtmärgi koordinaadid ning tuleüksusele
edastatud tuletellimuse veendumaks, et TJA-s ei ole tehtud viga.
135.2. arvutuse kontrollija kontrollib, kas:
135.2.1. sihtmärgi koordinaadid ja TJA on õigesti arvutuslauale kantud või
arvutisse sisestatud;
135.2.2. suunamisarvud relvadele arvutati õige laengutabeli alusel;
135.2.3. relvadele tulekäsu edastamisel ei tehtud vigu (suunamisarvud, laeng).
135.3. tulekontrollija kontrollib, kas:
135.3.1. relvad on suunatud õigete suunamisarvudega ja sihikuloodid on
nullitud;
135.3.2. relvad on suunatud kollimaatorile/abisuunatähisele korrektselt;
135.3.3. sihtimiseks kasutatud kollimaator/abisuunatähis on paigaldatud
korrektselt;
135.3.4. tulekäsk täideti kästud laenguga;
135.3.5. arvutusgrupile edastatud laengutemperatuur vastab tegelikkusele;
135.3.6. laengud ei ole saanud kahjustada ilmaolude tõttu;
135.3.7. mürsk/miin ja sütiku seadistus olid õiged.
136. Kui loetletud tegevuste järel viga ei tuvastata, tuleb lisaks kontrollida, kas:
136.1. relvad on suunatud kästud põhisuunda;
136.2. relvade lehvik on täpne;
136.3. relvad on tulepositsioonil korrektselt rühmitunud;
136.4. relvade sihikute rihtimisel ei ole tehtud viga;
136.5. laskemoona ettevalmistamisel üle jäänud laenguelemendid on omal kohal ja
nende arv vastab tegelikkusele;
136.6. relvad on tehniliselt korras.
137. Laskevea tuvastamine tuleb dokumenteerida, esimesel võimalusel koostada juurdluse
kokkuvõte ja edastada see laskmiste läbiviijale õpituvastusteks ning siinse
ohutuseeskirja täienduseks.
18. jagu
Tegevus õnnetusjuhtumi korral
138. Ohutuspersonal on õnnetusjuhtumi korral kohustatud kohe:
138.1. käskima ohutusabinõud;
138.2. korraldama kannatanule
esmaabi andmise
ja võimaluse korral
hospitaliseerimise;
138.3. olema valmis kiirabibrigaadi õnnetuskohale juhatama;
138.4. eraldama vahejuhtumi koha muust ümbrusest;
138.5. kandma ette laskmiste läbiviijale;
138.6. tegema fotod relvasüsteemi sihikunäitudest.
139. Õnnetusjuhtumi menetlus tuleb dokumenteerida, esimesel võimalusel koostada kirjalik
kokkuvõte ja edastada see laskmiste läbiviijale õpituvastusteks ning siinse
ohutuseeskirja täienduseks.
19. jagu
Lõhkemata laskemoona käsitsemine
140. Maastikult leitud laskemoona või selle osi on keelatud puutuda.
141. Leiu asukoht tuleb märgistada nii, nagu on sätestatud laskeharjutuse ohutuseeskirjas
ja harjutusvälja kasutuseeskirjas.
142. Laskmiste läbiviija peab teavitama lõhkemata laskemoonast harjutusvälja järelevalve
eest vastutavat isikut (kogus ja asukoha koordinaadid).
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20. jagu
Laengute hävitamine
143.
144.
145.
146.
147.
148.

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Laskmisest üle jäänud laengud hävitatakse põletamise teel (vt lisa 4).
Laengud võib hävitada vähemalt tulepositsiooni kontrollija õigustega isik.
Laengute hävitamise korraldab tulepositsiooni kontrollija.
Laengute hävitamisel on meditsiinipersonali kohalolek kohustuslik.
Korraga võib hävitada kuni 30 kg püssirohtu (s.o kolm lõket, à 10 kg).
Laengut ei tohi hävitada:
148.1. suure tuleohu korral;
148.2. tugevate sademete korral;
148.3. tugeva tuulega;
148.4. üle 10 cm sügavuses lumes.
Laengute hävitamisel tuleb püssirohi puistata maha kuni 30 cm laiuste ribadena, kihi
paksus tohib olla kuni 10 cm. Ribade vahekaugus peab olema vähemalt 10 m.
Laengud süüdata pealttuule, süütamiseks kasutada vähemalt 2 m pikkust
süütenöörilõiku või sama pikka mahapuistatud püssirohuriba.
Korraga võib süüdata kuni kolm püssirohuriba.
Laengute hävitamisel tuleb kanda kaitsevarustust (kiiver, kiivrialune müts, kuuli- või
killuvest, kaitseprillid, kaitsekindad, kuulmiskaitsevahend).
Kui laengud ei sütti, võib hävitamiskohale läheneda alles siis, kui süütamisest on
möödunud 10 minutit.
Hävitamiskohale võib naasta, kui põleng on täielikult lõppenud. Põlemata jäänud
laengud kogutakse kokku ja süüdatakse uuesti.
Taristu ohutu kaugus hävitamiskohast: kuni 5 kg – 100 m, 5 kuni 10 kg – 200 m.
Isikkoosseisu ohutu kaugus hävitamiskohast on 50 m.
Hävitamiskohas peavad olema tulekustutusvahendid.
21. jagu
Laskesektori piirajad

158. Laskeharjutusel peab kasutama relvasihiku mehaanilisi või elektroonilisi piirajaid.
159. Relva sihiku mehaaniliste või elektrooniliste piirajate puudumisel tuleb relva raua
külgsuunalist liikumist piirata sihtmärkide ala ulatuses selleks kohandatud vaiaga. Vai
peab olema metallist, kõvemast puidust või plastikust, vähemalt 2 m pikk ja täiesti
sirge. Vaia peab olema võimalik kergelt maapinda suruda nii, et see püsib laskmise ajal
kindlalt paigal. Vaial peab olema mehhanism, mis tuvastab kõrvalekalde vertikaalist.
160. Välistamaks defektse sihiku põhjustatud suunamisviga, tuleb alati teha piirajate sihikust
sõltumatu suunakontroll.
3. peatükk
Laskmise ettevalmistamine ja läbiviimine
1. jagu
Juhtimine ja kontroll
161. Laskeharjutuse läbiviimiseks määrab struktuuriüksuse ülem läbiviija, kes vastutab, et
laskeharjutus toimuks ohutuseeskirjas ja harjutusvälja kasutuseeskirjas sätestatud
nõuete ja piirangute kohaselt.
162. Mitme
kaudtuleüksuse
laskeharjutuseks
määrab
struktuuriüksuse
ülem
kaudtulelaskmiste üldläbiviija, kellele allub ohutusohvitser ja vastav kogus suurtükiväe
tulepositsiooni kontrollijaid, miinipilduja tulepositsiooni kontrollijaid, tuletegevuse
kontrollijaid ning tulejuhtimise kontrollijaid.
163. Laskeharjutuse läbiviimise alus on struktuuriüksuse ülema kinnitatud laskekäsk.
164. Olenevalt laskmise raskusastmest (õppe- või lahinglaskmine), liigist (otsesihtimisega
või koordinaatmeetodiga laskmine) ja laskva üksuse väljaõppest koostab läbiviija
juhtimisskeemi ja määrab laskeharjutust korraldava koosseisu (vt joonis 3).
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Joonis 3. Laskmiste juhtimisskeem
165. Üks isik võib laskmistel täita mitut ülesannet tingimusel, et ei kannataks ohutus.
Laskeharjutust korraldava isikkoosseisu suuruse otsustab läbiviija.
166. Kui harjutusväljal toimub korraga kahe või enama üksuse laskeharjutus, tuleb määrata
laskmiste ohutusohvitser, kelle ülesanne on tagada läviohvitseride kaudu üksuste
kooskõlastatud ja ohutu tegutsemine laskeväljal.
167. Kui STV laskmiste tuletegevust juhib STVP tuletegevuse juhtimise keskus (edaspidi
TTJK), tuleb ohutuse tagamiseks määrata tuletegevuse kontrollija, kes paikneb STVP
TTJK-s.
168. Kui laskmistel vajatakse mitut tulejuhtimise kontrollijat, määrab läbiviija neist ühe
tulejuhtimise kontrollijate põhivastutavaks.
169. Otsesihtimisega
laskmistel
allutatakse
sihtmärkide
eest
vastutav
ja
tulekustutusmeeskonna ülem tulepositsiooni kontrollijale.
170. Tuleüksusest eraldi tegutsevale relvale tuleb määrata relvakontrollija, kui:
170.1. laskva üksuse väljaõppetase seda nõuab;
170.2. tuleüksus rakendab liikuvtaktikat;
170.3. relvade hajutatus positsioonil on üle 75 m.
171. Igale relvale tuleb määrata relvakontrollija, kui:
171.1. lastakse kindlustatud positsioonidelt või tulepositsioonil on piiratud nähtavus;
171.2. lastakse liikuvat sihtmärki.
172. Laskeharjutuse ohutusteave edastatakse ohutussidevõrgu kaudu. Laskmiste
sideskeem ja sideandmed peavad olema kajastatud laskekäsus (vt lisa 5).
173. Tuletegevust juhitakse taktikalise sidevõrgu kaudu.
174. Lahinglaskeharjutuse ohutussidevõrgu koostamisel tuleb võtta arvesse üksuse
struktuuri.
2. jagu
Ohutuspersonal ja nende ülesanded
175. Läbiviija vastutab, et laskeharjutus kavandatakse ja korraldatakse ohutuseeskirjas ja
harjutusvälja kasutuseeskirjas sätestatud nõuete ja piirangute kohaselt.
176. Läbiviijaks võib määrata isiku, kes on saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja
kellel on sellekohane kehtiv tunnistus (vt lisa 1).
177. Kui laskmisteks eraldi ohutusohvitseri ei määrata, täidab läbiviija ka ohutusohvitseri
ülesandeid.
178. Enne laskmist läbiviija:
178.1. koostab laskeharjutuse käsu ning esitab selle kinnitamiseks struktuuriüksuse
ülemale;
178.2. kontrollib üle ning kinnitab oma allkirjaga laskeharjutuse ohualajoonise(d) ja
tõkestusskeemi;
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178.3.

179.
180.

181.

veendub, et laskmist korraldav isikkoosseis on saanud vastava kategooria
ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust;
178.4. veendub, et laskmisel osalevad relvasüsteemid on läbinud töökorrasoleku
kontrolli ja on kasutamiseks ohutud;
178.5. veendub, et laskmisel kasutatavale laskemoonale ei ole seatud kasutamise
piiranguid või keelde;
178.6. viib läbi ohutusjuhendamise laskeharjutust korraldavale isikkoosseisule ning
veendub, et juhendatavad on laskeharjutuse käsust ja oma ülesannetest aru
saanud ning kinnitanud seda allkirjaga;
178.7. veendub, et laskmisel osalev isikkoosseis on saanud kasutatava
relvasüsteemi ja laskemoona käsitsemise väljaõppe ning neid on
instrueeritud väljastatud laskemoona eripärades;
178.8. veendub, et korraldav isikkoosseis, laskev (all)üksus ja vaatlejad on enne
laskmisega alustamist kästud kohtades;
178.9. veendub, et osalev isikkoosseis kannab nõutud kaitsevarustust (kõrvaklapid,
kõrvatropid, kaitseprillid jms);
178.10. veendub, et laskmiste toimumisala (ohtlik ala) on tõkestatud ja ohualas ei
viibi inimesi;
178.11. veendub, et sihtmärkide ala on kontrollitud ja alas ei ole esemeid, mis sinna
ei kuulu;
178.12. veendub, et tulekustutusvahendid on tuleohtlikul ajal määratud kohtades ja
kasutusvalmis;
178.13. veendub, et laskmistel kasutatakse lubatud lasukomplekte ja laenguid;
178.14. veendub, et ohutussidevõrk on töökorras ja toimib;
178.15. veendub, et meditsiinitoetus on korrektselt tagatud;
178.16. veendub, et kuivtreening on vahetult enne laskeharjutuse algust läbi viidud
ning korraldav ja osalev koosseis on laskmiseks valmis.
Kui punktis 178 loetletud nõuded on täidetud, võib läbiviija anda loa laskmisega
alustada.
Laskmise ajal läbiviija:
180.1. teab osalevate allüksuste asukohti ja tegevust;
180.2. kontrollib ohutuseeskirjades ja harjutusvälja kasutuseeskirjas sätestatud
nõuetest ja piirangutest kinnipidamist;
180.3. kontrollib, et tuletegevus toimub laskekäsus antud plaani kohaselt;
180.4. ajastab iga laskeetapi ning edastab vajalikud liikumis- ja liiklemisload
laskmiste ohutusohvitserile;
180.5. ohutusside katkemisel peatab laskmise kuni side taastamiseni;
180.6. peatab laskmise ohtliku olukorra tekkides.
Pärast laskmist läbiviija:
181.1. veendub enne sihtmärkide alale minekut või tõkestajate ülesannete
lõpetamist, et relvad on ohutud ja kasutamata laskemoon on valve alla
võetud;
181.2. veendub, et kasutamata laskemoon tagastatakse kehtestatud korra kohaselt;
181.3. veendub, et lõhkemata või tõrkega laskemoona käsitsetakse eeskirjades ja
juhendites kehtestatud korra kohaselt.
3. jagu
Laskmise ohutusohvitser

182.

183.
184.

Ohutusohvitser vastutab selle eest, et laskmiste toimumisala (ohtlik ala) saaks
laskeharjutuse ajaks muust ümbrusest eraldatud ja pääs sinna oleks tõkestatud.
Ohutusohvitser vastutab ka päästeteenistuse (sh meditsiiniabi ja tuletõrje)
korraldamise eest.
Ohutusohvitseriks võib määrata isiku, kes on saanud laskmiste läbiviija
ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust (vt lisa 1).
Ohutusohvitser allub laskmiste läbiviijale.
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185.

186.

187.

188.

Laskmiste toimumisala eraldamisel ning selle tõkestamisel lähtub ohutusohvitser
eeskätt harjutusvälja kasutuseeskirja nõuetest. Läbiviijal ja laskevälja järelevalve eest
vastutaval isikul on ohutuse tagamiseks õigus anda käske ja kehtestada lisajuhiseid.
Laskmise ajal peavad ohutusohvitseril olema topograafilisel kaardil iga laskeetapi:
186.1. ohualad, sihtmärkide alad ja tulepositsioonid;
186.2. mehitatud maastikupunktid;
186.3. tõkestajate asukohad;
186.4. kohtumispunktide asukohad päästeteenistuse vastuvõtmiseks.
Enne laskmist ohutusohvitser:
187.1. koostab ja kooskõlastab laskmiste ohuala tõkestusskeemi harjutusvälja
järelevalve eest vastutava isikuga;
187.2. annab valveülesanded tõkestusmeeskonna ülemale;
187.3. tagab, et signaalmärgistus (punane signaallipp või punane signaaltuli) on
paigaldatud harjutusvälja piirile harjutusvälja eeskirjas sätestatud ajaks;
187.4. tagab, et laskmiste toimumisala (ohtlik ala) on õigeks ajaks tõkestatud ja
laskmiste ajal ei viibi ohualal inimesi;
187.5. tagab, et päästeteenistus (sh meditsiin ja tuletõrje) oleks instrueeritud ning
paikneks valmisolekus määratud alal;
187.6. veendub, et kõik laskmiste toimumisalal viibivad üksused on instrueeritud,
nende tegevus on teada ja nad paiknevad kokkulepitud alal;
187.7. veendub, et ohutussidevõrk on töökorras ja toimib.
Kui punktis 187 loetletud nõuded on täidetud, kannab ohutusohvitser valmisolekust
läbiviijale ette.
Näidisettekanne: „Laskmiste toimumisala on nõuetekohaselt tõkestatud, laskmiste
alustamisest
on
teavitatud
üksuse
korrapidajat,
meditsiinipersonal
ja
tulekustutusmasin on määratud alal, laskmisteväliseid liikumisi ei toimu, sideühendus
tõkestuspostide ja teiste harjutusväljal viibivate üksustega olemas.“

189.
190.

191.

Kui läbiviija on andnud loa laskmistega alustada, teavitab ohutusohvitser harjutusvälja
järelevalve eest vastutavat isikut laskmistega alustamisest.
Laskmise ajal ohutusohvitser:
190.1. tagab, et juurdepääs laskmiste ohualale oleks tõkestatud;
190.2. veendub, et ohutussidevõrk on töökorras ja toimib;
190.3. tagab, et laskmiste toimumisalas oleks kõigi üksuste paiknemine ja liikumine
korraldatud ohutult;
190.4. korraldab vajaduse korral kiire ja ohutu päästeteenistuse (sh meditsiin ja
tuletõrje) jõudmise laskmiste läbiviija poolt kästud alale.
Pärast laskmist ohutusohvitser:
191.1. teavitab harjutusvälja järelevalve eest vastutavat isikut laskmiste
lõpetamisest;
191.2. teavitab harjutusväljal viibivate üksuste läviohvitsere laskmiste lõpetamisest;
191.3. annab tõkestusmeeskonna ülemale suunised edasiseks tegevuseks.
4. jagu
Tulejuhtimise kontrollija

192.
193.

194.
195.

Tulejuhtimise kontrollija vastutab temale määratud TJA ohutuse eest.
Tulejuhtimise kontrollijaks võib määrata tulejuhtimise väljaõppega tegevväelase, kes
on saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat
tunnistust (vt lisa 1).
Tulejuhtimise kontrollija allub laskmiste läbiviijale.
Enne laskmist tulejuhtimise kontrollija:
195.1. tutvub harjutusvälja või laskevälja kasutuseeskirjaga, sh selgitab välja
laskmisel kehtivad piirangud;
195.2. tutvub laskmise sihtmärkide alaga, käsu saamisel koostab laskmise
ohualajoonise ja esitab selle kinnitamiseks läbiviijale;
195.3. viib läbi ohutusjuhendamise TJA-s paiknevale isikkoosseisule;
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195.4.

196.

käsib tulejuhtidele laskmisel kasutatava kaardiparandi ja veendub, et
tulejuhid on määranud koguparandi tulejuhtimise mõõteseadmetele;
195.5. annab sihtmärkide eest vastutavale sihtmärkide paigutamise juhised;
195.6. kontrollib vaatluse teel sihtmärkide ala nähtavust TJA-st;
195.7. kontrollib sihtmärkide ala ja veendub, et see on laskmiseks ohutu (laskmise
ajal ei paikne alal inimesi, loomi ega tehnikat);
195.8. kontrollib sihtmärkide paigutust ja veendub, et ükski sihtmärk ei asu
väljaspool käimasolevaks etapiks määratud sihtmärkide ala piirdepunkte;
195.9. kontrollib, et esimesena lastav sihtmärk oleks määratud nii, et 100ˇ (edaspidi
tuhandik) vea korral laskesuunas jääks isikkoosseis ohutusse kaugusse;
195.10. veendub, et ohutussidevõrk on töökorras ja toimib;
195.11. veendub, et tema kontrollitavad tulejuhtimismeeskonnad, tuletõrjeüksus,
meditsiinipersonal ja vaatlejad on kästud kohtadel ning väljaspool ohuala;
195.12. kontrollib, et isikkoosseis kannaks nõutud kaitsevarustust;
195.13. veendub, et laskmiste meditsiinipersonal ja tuletõrjeüksus on
tegutsemisvalmis;
195.14. veendub, et tuleüksuste relvadel on õige laskesektori piirajate asetus ja
laskmiseks ettevalmistatud laskemoon vastab laskekäsus sätestatule.
Kui punktis 195 loetletud nõuded on täidetud, kannab tulejuhtimise kontrollija
valmisolekust ette läbiviijale.
Näidisettekanne: „TJA1 valmis alustama laskmistega, B1 piirajad asendis 1, kolmas
laeng, kuivtreening läbi viidud, isikkoosseis instrueeritud ja kästud kohtadel, meditsiin
kohal.“

197.

Laskmise ajal tulejuhtimise kontrollija:
197.1. veendub, et sihtmärkide ala on laskmiste läbiviimiseks ohutu (laskmiste ajal
ei paikne alal inimesi, loomi ega tehnikat);
197.2. kontrollib, kas tulejuht on sihtmärgi koordinaadid õigesti määranud ja
edastanud tuletellimuse nii, et ei tekiks ohtlikku viga, mille tõttu läheksid
tabamused sihtmärkide alast välja;
197.3. kinnitab iga uue sihtmärgi määramise õigsust ja annab loa tulepositsiooni
kontrollijale selle laskmiseks.
Näidisettekanne: „Sihtmärgi koordinaadid õiged, võib lasta“.
kontrollib tule tabavust ning peatab laskmised, kui tuli kaldub sihtmärgist
ebatavaliselt palju kõrvale;
197.5. katkestab laskmised ohtliku olukorra ilmnemisel.
Pärast laskmist tulejuhtimise kontrollija:
198.1. veendub, et relvad on tühjaks laetud ja kasutamata laskemoon on toimetatud
laskemoona hoiukohta ning valve alla võetud;
198.2. teeb läbiviijale ettekande tuletegevuse lõpetamisest.
197.4.

198.

Näidisettekanne: „TJA1 laskmised lõpetanud, kaks lõhkemata mürsku/miini.“
5. jagu
Tuletegevuse kontrollija
199.
200.
201.

Tuletegevuse kontrollija vastutab, et laskmiste tuletegevuse juhtimine STVP TTJK-s
on kooskõlas läbiviija poolt sätestatud plaaniga.
Tuletegevuse kontrollijaks võib määrata isiku, kes on saanud pataljoni tuletegevuse
juhtimise väljaõppe.
Tuletegevuse kontrollija allub läbiviijale.
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6. jagu
Tulepositsiooni kontrollija
202.

203.

204.
205.

206.

Tulepositsiooni kontrollija vastutab laskmiste ohutuse eest temale määratud
tulepositsioonil. Tulepositsiooni kontrollija annab temale vahetult alluvale
ohutuspersonalile ohutusega seotud ülesanded ning kontrollib nende täitmist.
Tulepositsiooni
kontrollijaks
võib
määrata
miinipilduja
või
suurtükiväe
erialaväljaõppega tegevväelase, kes on saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe
ja omab sellekohast kehtivat tunnistust (vt lisa 1).
Tulepositsiooni kontrollija allub laskmiste läbiviijale.
Enne laskmist tulepositsiooni kontrollija:
205.1. viib läbi ohutusjuhendamise tulepositsioonialal paiknevale isikkoosseisule;
205.2. veendub, et laskmistel osalevad relvad ja varustus on läbinud laskekõlblikkuse
kontrolli ning on laskmiseks tehniliselt korras ja ohutud;
205.3. käsib tulekontrollijatele tulepositsioonil kasutatava kaardiparandi ja veendub,
et tulekontrollijad on määranud koguparandi relvade suunakontrolliks
kasutatavatele kompassidele või käsibussoolidele;
205.4. veendub, et tuleüksus paikneb laskekäsus määratud tulepositsioonil ja on
suunatud kästud põhisuunda;
205.5. veendub, et relvade ja tulerühmade vaheline nõutud astmelisus
tulepositsioonil on tagatud (vt lisa 6);
205.6. veendub, et tulepositsioonile toimetatud laskemoon vastab käsus sätestatud
kogusele ja liigile ning laskemoonale vastavad lasketabelid on kasutusele
võetud;
205.7. annab laskemoona eest vastutavale isikule korralduse laskekäsus määratud
laskemoonakoguse väljastamiseks tuleüksusele ning veendub, et pärast
laskemoona välja jagamist võetakse laskemoon kohe valve alla;
205.8. annab tulekontrollijatele korralduse määratud laskemoona ettevalmistamiseks;
205.9. kontrollib, et tulepositsiooni topogeodeetiline ettevalmistus on tehtud ning
relvade asukoha koordinaadid ja põhisuund (ka lehvik) oleks kontrollitud ja
täpsed;
205.10. veendub, et laskmistel kasutatava laskemoona andmed (markeering, kogus
ja piirangud) on arvutusgrupile edastatud ja kasutusele võetud;
205.11. veendub, et meteoandmed on arvutusgrupile edastatud ning laskeandmete
arvutusvahendid on laskmisteks seadistatud ja kontrollitud;
205.12. veendub, et tuleüksusele edastatud laskesektori piirajad on kontrollitud (kahe
teineteisest sõltumatu arvutusvahendiga) ja kasutusele võetud;
205.13. veendub, et meditsiinipersonal on tulepositsioonialal ja nendega on loodud
sideühendus;
205.14. veendub, et ohutus- ja taktikaline sidevõrk toimivad;
205.15. veendub, et tulepositsioonialal paiknev isikkoosseis on instrueeritud ja
paikneb kästud aladel;
205.16. käsib tulepositsiooniala lähiohuala tõkestamise ja veendub, et kõrvaliste
isikute pääs tulepositsioonialale on tõkestatud;
205.17. veendub, et tulepositsiooni ohutuspersonal on teinud määratud kontrollid ja
tuleüksus on laskmisteks valmis;
205.18. veendub, et laskmiste kuivtreeningu etapis on laskemoon tulepositsioonil
valve all.
Kui punktis 205 loetletud nõuded on täidetud, kannab tulepositsiooni kontrollija
valmisolekust ette läbiviijale.
Näidisettekanne: „B laskevalmis tulepositsioonil B1, piirajad asendis 1, kolmas laeng,
kuivtreening läbi viidud, isikkoosseis instrueeritud ja kästud kohtadel, meditsiin kohal.“

207.

Laskmise ajal tulepositsiooni kontrollija:
207.1. tagab, et kõrvaliste isikute pääs lähiohualale on tõkestatud;
207.2. tagab, et tulepositsioonil järgitaks ohutusnõudeid ja kehtestatud piiranguid;
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tagab, et lasketegevus tulepositsioonil viiakse läbi laskekäsus sätestatud
plaani ja läbiviija suuniste kohaselt;
207.4. tagab, et enne ohtliku tegevuse alustamist paikneb osalev isikkoosseis
ohututel positsioonidel;
207.5. katkestab laskmised ohtliku olukorra ilmnemisel.
Pärast laskmist tulepositsiooni kontrollija:
208.1. veendub, et relvad on tühjaks laetud ja kasutamata laskemoon on toimetatud
laskemoona hoiukohta ning valve alla võetud;
208.2. kirjutab üles laskemoonakulu;
208.3. käsib ohutuspersonalil üle kontrollida ohutusabinõud;
208.4. teeb läbiviijale ettekande lasketegevuse lõpetamisest.
207.3.

208.

Näidisettekanne: „B laskmised lõpetanud tulepositsioonil B1, relvad tühjaks laetud,
laskemoona valve asetatud, kulu 36 kildmürsku ja 6 suitsumürsku.“
7. jagu
Arvutuse kontrollija
209.
210.

211.
212.

213.

Arvutuse kontrollija vastutab, et temale kontrolliks määratud arvutusgrupp ei teeks
laskeandmete arvutamisel ja edastamisel ohtlikku viga.
Arvutuse kontrollijaks võib määrata asjakohase erialaväljaõppega isiku, kes on
saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust
(vt lisa 1).
Arvutuse kontrollija allub tulepositsiooni kontrollijale.
Enne laskmist arvutuse kontrollija:
212.1. kontrollib, et sihtmärkide ala (k.a piirdepunktid) ja TJA-d on õigesti
arvutuslauale kantud või arvutisse sisestatud;
212.2. kontrollib, et laskmistel kasutatava laskemoona andmed (markeering, kogus
ja raskusklass) on arvutusgrupil olemas ja vastavad käsus sätestatule;
212.3. kontrollib, et laskemoonale vastavad laengutabelid on arvutusgrupil olemas
ja kasutusele võetud;
212.4. veendub, et meteoandmed, relvade põlemiskambrite mõõdud ja võimaluse
korral relvade algkiirused on arvutusgrupile edastatud;
212.5. kontrollib, et laskeandmete arvutusvahendid on õigesti seadistatud ja
kontrollitud kahe teineteisest sõltumatu arvutusvahendiga;
212.6. tagab, et tuleüksusele edastatud laskesektori piirajad on kontrollitud, piirajate
näidud üles märgitud ja kasutusele võetud;
212.7. veendub, et laskmiste kuivtreeningu etapis on laskemoon tulepositsioonil
valve all.
Kui punktis 212 loetletud nõuded on täidetud, kannab arvutuse kontrollija
valmisolekust ette tulepositsiooni kontrollijale.
Näidisettekanne: „B10 arvutuspunkt valmis tulepositsioonil B1.1, piirajad asendis 1,
kolmas laeng, kuivtreening läbi viidud, isikkoosseis instrueeritud.“

214.

Laskmise ajal arvutuse kontrollija:
214.1. veendub, et sihtmärgi topograafilised koordinaadid asuvad määratud
sihtmärkide alas;
214.2. veendub, et kasutusele võetud kontrollparand on määratud õigesti;
214.3. kontrollib enne laskeandmete edastamist tuleüksusele, et relvade
suunamisarvud ei väljuks ballistilistest piirajatest;
214.4. veendub, et tuleüksusele edastatakse õiged laskemoona andmed (sütiku
seadistus, mürsu tüüp, laeng) ja kogus;
214.5. katkestab laskmised ohtliku olukorra ilmnemisel.
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8. jagu
Mõõdistuse kontrollija
215.
216.

217.
218.

219.

Mõõdistuse kontrollija vastutab, et temale kontrolliks määratud tuleüksuse
topogeodeetiline ettevalmistus oleks tehtud korrektselt ja täpselt.
Mõõdistuse kontrollijaks võib määrata asjakohase erialaväljaõppega isiku, kes on
saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust
(vt lisa 1).
Mõõdistuse kontrollija allub tulepositsiooni kontrollijale.
Enne laskmisi mõõdistuse kontrollija:
218.1. kontrollib tuleüksuse mõõtepunkti koordinaatide täpsust (+/– 30 m);
218.2. veendub, et tuleüksuse teodoliitbussool on õigesti paigaldatud ja bussoolile
kinnitatud suund on täpne (+/– 2ˇ);
218.3. kontrollib, et tuleüksuse tulepositsioon paikneb laskekäsus määratud alas
ning relvade vahe ja astmelisus tulepositsioonil ei ületa siinses
ohutuseeskirjas sätestatud nõudeid (vt lisa 6 ja lisa 7);
218.4. veendub, et relvade põhisuund on õige ja kontrollitud;
218.5. kontrollib lehviku edastamist relvadele ja veendub, et edastatud lehvik on
täpne (+/– 2ˇ);
218.6. koostab iga tulepositsiooni kohta kirjaliku mõõdistustööde ettekande ja esitab
selle allkirjastatult arvutuse kontrollijale.
Kui punktis 218 loetletud nõuded on täidetud, kannab mõõdistuse kontrollija
valmisolekust ette tulepositsiooni kontrollijale.
Näidisettekanne: „Mõõdistustööd tulepositsioonil B1 on tehtud. Relvade asukoha
koordinaadid, põhisuund ja lehvik kontrollitud ning täpne. Astmelisus on lubatud
piirides.“
9. jagu
Suurtükiväe tulerühma tulekontrollija

220.
221.

222.
223.

Tulekontrollija vastutab laskmistel temale määratud tulerühma ohutuse eest.
Tulekontrollijaks võib määrata vastava relvasüsteemi väljaõppega tegevväelase, kes
on saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat
tunnistust (vt lisa 1).
Tulekontrollija allub tulepositsiooni kontrollijale.
Enne laskmist tulekontrollija:
223.1. kontrollib, et laskmisel osalevad relvad ja varustus on tehniliselt korras ja
laskmiseks ohutud;
223.2. kontrollib, et relvad ja varustus on tulepositsioonile paigutatud korrektselt ja
laskesektor on puhastatud minimaalse tõstenurgaga laskmiseks;
223.3. kontrollib, et kõik tulepositsioonil kasutatavad mõõteriistad on ühesuguse
mõõteskaala jaotusega;
223.4. määrab relvade suunakontrolliks kasutatavate käsibussoolide või suurtükiväe
kompasside koguparandid;
223.5. veendub, et tuleüksuse relvadele on põhisuund ja sihtimise abivahendid
paigaldatud õigesti ja neid on kontrollitud;
223.6. tagab tulepositsioonile saabunud laskemoona valve alla võtmise;
223.7. viib läbi laskemoonaõppe relvameeskondadele ja veendub, et osalev
koosseis oskab laskemoona ohutult käsitseda;
223.8. veendub, et relvameeskondadele väljastatud laskemoon on õige, töökorras
ja vastab laskekäsus määratud markeeringule ja kogusele;
223.9. tagab, et relvameeskonnad on laskemoona õigesti ette valmistanud,
paigutanud sorteerituna laskemoona hoiukohta ja valve alla võtnud;
223.10. tagab, et laengute komplekteerimisest ülejäänud laengud on kokku kogutud,
kontrollitud ja valve alla võetud;
223.11. veendub, et püssirohu temperatuur on mõõdetud õigesti ja edastatud
arvutusgrupile;
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224.

223.12. kontrollib, et relvade laskesektori piirajad on paigaldatud, näidud on kantud
meeskonnaülemate laskelehtedele ning meeskonnaülemad ja sihturid
oskavad neid kasutada;
223.13. korraldab relvameeskondadele kuivtreeningu ja veendub, et osalev koosseis
suudab oma ülesandeid ohutult täita;
223.14. käsib esimese lasu sooritamiseks paigaldada 30 m nööri ja veendub, et relva
lähiohualasse ei jääks esimese lasu sooritamisel isikkoosseisu;
223.15. kontrollib, et isikkoosseis kannab nõutud kaitsevarustust;
223.16. veendub, et ohutus- ja taktikaline sidevõrk on töökorras ja toimib;
223.17. veendub, et laskmiste kuivtreeningu etapis on laskemoon tulepositsioonil
valve all.
Kui punktis 223 loetletud nõuded on täidetud, kannab tulekontrollija valmisolekust ette
tulepositsiooni kontrollijale.
Näidisettekanne: „B10 laskevalmis tulepositsioonil B1.1, piirajad asendis 1, kolmas
laeng, kuivtreening läbi viidud, isikkoosseis instrueeritud.“

225.

226.

Laskmise ajal tulekontrollija:
225.1. kontrollib relvade esimest suunamist piirajate asetamise järel käsibussooli
või suurtükiväe kompassiga;
225.2. tagab,
et
isikkoosseis
kannab
nõutud
kaitsevarustust
(topelt
kuulmiskaitsevahend);
225.3. jälgib, et relvameeskonna ülemad kontrollivad suunamist, lugedes andmed
tagasi relva sihiku skaalalt;
225.4. jälgib, et laadimine sooritatakse õigesti;
225.5. kontrollib, et relvameeskonnad lasevad määratud laskemoona (kästud sütiku
seadistuse ja laenguga) ja -kogusega;
225.6. kontrollib, et esimene lask tulepositsioonilt tehakse 30 m nööri abil ning relva
lähiohualas ei viibi sel hetkel inimesi;
225.7. jälgib, et relvad ei tulista oma sektori piirajatest väljapoole;
225.8. jälgib relva suunamist külg- ja tõstenurga suhtes ning peatab laskmise kohe,
kui esineb kõrvalekaldeid (nt ühe relva tõstenurk erineb selgelt teiste relvade
tõstenurgast);
225.9. jälgib, et relva raua taga ja sihikust eespool ei ole laadimise ja lasu hetkel
inimesi;
225.10. jälgib, et relva rauda kontrollitakse iga lasu järel;
225.11. jälgib, et raua tagasijooksu kontrollitakse iga tuleülesande järel;
225.12. jälgib, et järgmine lask laetakse alles siis, kui raud on lõpuni ette liikunud;
225.13. jälgib tuletegevuse ajal relvade käitumist ja peatab laskmise, kui relv(ad)
käituvad tuletegevuse ajal ebanormaalselt;
225.14. tagab ohutuse tõrke eemaldamisel;
225.15. katkestab laskmised ohtliku olukorra ilmnemisel.
Pärast laskmist tulekontrollija:
226.1. tagab, et relvad on tühjaks laetud ja kontrollitud ning kasutamata laskemoon
on toimetatud laskemoona hoiukohta ja valve alla võetud;
226.2. teeb tulepositsiooni kontrollijale ettekande laskmiste lõpetamisest;
226.3. edastab tulepositsiooni kontrollijale kirjaliku ohutusdokumentatsiooni.
Näidisettekanne: „B10 laskmised lõpetanud tulepositsioonil B1.1, relvad tühjaks
laetud, relva rauad kontrollitud, laskemoona valve asetatud, kulu 18 kildmürsku ja 3
suitsumürsku.“
10. jagu
Suurtükiväe relvakontrollija

227.

Relvakontrollija vastutab laskmistel temale määratud relvameeskonna ohutuse eest.
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228.

229.
230.

231.

Relvakontrollijaks võib määrata vastava relvasüsteemi väljaõppega tegevväelase, kes
on saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat
tunnistust (vt lisa 1).
Relvakontrollija allub tulerühma tulekontrollijale.
Enne laskmist relvakontrollija:
230.1.
kontrollib, et laskmistel osalevad relvad ja varustus on tehniliselt korras
ning laskmiseks ohutu;
230.2.
kontrollib, et relvad ja varustus on tulepositsioonile paigutatud korrektselt ja
laskesektor on puhastatud minimaalse tõstenurgaga laskmiseks;
230.3.
määrab suunakontrolliks kasutatava käsibussooli või suurtükiväe kompassi
koguparandi;
230.4.
kontrollib, et relvade põhisuund ja sihtimise abivahendid on paigaldatud
korrektselt;
230.5.
veendub, et relvameeskonnale on väljastatud õige laskemoona kogus;
230.6.
veendub, et relvameeskond on laskemoona õigesti ette valmistanud;
230.7.
tagab relva juurde laskmiseks paigutatud laskemoona valve;
230.8.
kogub kokku laengute komplekteerimisest ülejäänud laengud ning edastab
need tulerühma tulekontrollijale;
230.9.
kontrollib, et relva laskesektori piirajad on paigaldatud, näidud on kantud
meeskonnaülema laskelehele ning meeskonnaülem ja sihtur oskavad neid
kasutada;
230.10. viib läbi relvameeskonnale kuivtreeningu ja veendub, et meeskonnaliikmed
suudavad oma ülesandeid ohutult täita;
230.11. käsib esimese lasu sooritamiseks paigaldada 30 m nööri ja veendub, et
relva lähiohualasse ei jääks esimese lasu sooritamisel inimesi;
230.12. kontrollib, et relvameeskonna liikmed kannavad nõutud kaitsevarustust;
230.13. veendub, et laskmiste kuivtreeningu etapis on laskemoon hoiukohas ja
valve all.
Kui punktis 230 toodud nõuded on täidetud, kannab relvakontrollija valmisolekust ette
tulerühma tulekontrollijale.
Näidisettekanne: „Esimene laskevalmis, piirajad asendis 1.“

232.

233.

Laskmise ajal relvakontrollija:
232.1.
kontrollib relva esimest suunamist piirajate asetamise järel käsibussooli või
suurtükiväe kompassiga;
232.2.
tagab, et isikkoosseis kannab nõutud kaitsevarustust (topelt
kuulmiskaitsevahendit);
232.3.
jälgib, et relvameeskonna ülem kontrollib suunamist, lugedes andmed
tagasi relva sihiku skaalalt;
232.4.
jälgib, et laadimine sooritatakse õigesti;
232.5.
kontrollib, et relvameeskond laseb kästud laskemoona ja -kogusega;
232.6.
tagab, et esimene lask tulepositsioonilt tehakse 30 m nööri abil ja relva
lähiohualas ei viibi sel hetkel isikkoosseisu;
232.7.
jälgib, et relvad ei tulista oma sektori piirajatest välja;
232.8.
jälgib, et relva raua taga ja sihikust eespool ei ole laadimise ja lasu hetkel
kedagi;
232.9.
jälgib, et relva rauda kontrollitakse iga lasu järel;
232.10. jälgib, et raua tagasijooksu kontrollitakse iga tuleülesande järel;
232.11. jälgib, et järgmine lask laetakse alles siis, kui raud on lõpuni ette liikunud;
232.12. jälgib lasketegevuse ajal relva käitumist ja peatab laskmise, kui relv käitub
ebanormaalselt;
232.13. tagab ohutuse tõrke eemaldamisel;
232.14. katkestab laskmise ohtliku olukorra ilmnemisel.
Pärast laskmist relvakontrollija:
233.1.
tagab, et relv on tühjaks laetud ja kontrollitud ning kasutamata laskemoon
on toimetatud laskemoona hoiukohta ja valve alla võetud;
233.2.
teeb tulerühma tulekontrollijale ettekande lasketegevuse lõpetamisest.
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Näidisettekanne: „Esimene laskmised lõpetanud, relv tühjaks laetud, relva raud
kontrollitud, laskemoon valve all, kulu 6 kildmürsku.“
11. jagu
Liikursuurtüki tulejao tule- või relvakontrollija
234. Liikursuurtüki tulejao tule-/relvakontrollija vastutab temale määratud üksuse ohutuse
eest.
235. Tulejao tulekontrollijaks võib määrata vastava relvasüsteemi väljaõppega ning
ohutuskoolituse läbinud ja sellekohast kehtivat tunnistust omava tegevväelase.
Relvakontrollija ülesannetesse võib määrata tulejao tulekontrollija või relvakontrollija
õigustega isiku. Tulejao tule- ja relvakontrollija ülesanded eeldavad vastava relva- ja
tuletegevuse juhtimise süsteemi ning kasutatava positsioneerimissüsteemi koolitust.
Tulejao tulekontrollija ja relvakontrollija ülesanded ei eelda liikursuurtüki juhilubade
olemasolu.
236. Enne laskmist ootealal/varjepositsioonil tulejao tulekontrollija veendub, et:
236.1. liikursuurtüki positsioneerimisseadme määratud suund on käsibussooliga
kontrollitud. Kui suunamine on tehtud relva positsioneerimisseadme abil, pole
sellel tulepositsioonil lisakontroll vajalik. Kui relvasüsteemi positsioneerimiseks on
kasutatud
relvasüsteemist
eraldiseisvaid
tehnilisi
mõõdistusvahendeid,
kontrollitakse käsibussooliga kõik järgmised suunamised;
236.2. liikursuurtüki positsioneerimisseadme määratud koordinaate on võrreldud teise
sõltumatu asukoha määramise meetodi abil saadud koordinaatidega ja tulemuste
erinevus ei ole suurem kui +/− 60 m;
236.3. TOORU-sse ja ICS-i sisestatud tulepositsiooni koordinaadid ühtivad;
236.4. TOORU-sse ja ICS-i on sisestatud õiged algandmed (nt lasukomplekt);
236.5. laskmise etapi sihtmärgiala (piirdepunktid) ja tulepositsiooniala (nurgatipud) on
sisestatud TOORU-sse ja sihtmärgiala on aktiveeritud;
236.6. piirajate asendile vastavad lasukomplektid on kontrollitud;
236.7. sideühendus relvasüsteemi ja kontrollija vahel toimib.
237. Enne laskmist tulepositsioonil tulejao tule-/relvakontrollija veendub, et:
237.1. vähemalt juhiluuk oleks suletud ja meeskonnaruumi uks avatud;
237.2. ülanurga tuleülesannetes oleksid kõik luugid suletud ja meeskonnaruumi uks
avatud;
237.3. MRSI-laskmisel oleks piirajate asendile vastavad ning ettevalmistatud ja
kontrollitud laengud paigutatud varem kindlaks määratud järjekorras ükshaaval
laengukonteinerisse.
238. Laskmise ajal tulejao tule-/relvakontrollija veendub, et:
238.1. kui liikursuurtüki relvakontrollija viibib laskmise ajal relvasüsteemi sees, on
lähiohuala kontrollitud enne laskmisega alustamist;
238.2. vahetult enne MRSI tuleülesande sooritamist on laskmiseks ette valmistatud
laengute ja nende laadimise järjekorra õigsust kontrollitud;
238.3. liikursuurtüki laskeharjutuse esimene lask sooritatakse 30 m nööri või
elektrikaabli abil. Järgmised lasud sooritatakse relvasüsteemi seest.

12. jagu
Miinipildujarühma tulekontrollija
239.
240.

241.
242.

Tulekontrollija vastutab laskmistel temale määratud tulerühma ohutuse eest.
Tulekontrollijaks võib määrata vastava relvasüsteemi väljaõppega isiku, kes on
saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust
(vt lisa 1).
Tulekontrollija allub tulepositsiooni kontrollijale.
Enne laskmist tulekontrollija:
242.1.
veendub, et miinipildujad paiknevad laskekäsus määratud tulepositsioonil;
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veendub, et miinipildujate- ja tulerühmadevaheline nõutud astmelisus
tulepositsioonil on tagatud (vt lisa 6);
242.3.
veendub, et laskmistel osalevale rühmale on kästud kasutatav
kaardiparand ja rühm on määranud kasutatavate käsibussoolide
koguparandi;
242.4.
veendub, et teodoliitbussool on õigesti orienteeritud (juhul kui rühmas
kasutatakse bussooli) ja miinipildujad on õigesti põhisuunda suunatud;
242.5.
veendub, et miinipildujatele on kästud õiged põhisuunad, piirajate näidud ja
suurim lubatud laeng;
242.6.
kontrollib miinipildujate põhisuunda käsibussooliga;
242.7.
veendub, et isikkoosseis oskab laskemoona õigesti käsitseda ja ette
valmistada;
242.8.
veendub, et laskemoona kogus, laengute paigaldamine ja laskemoon on
kontrollitud;
242.9.
veendub, et laskemoona ettevalmistamisest ülejäänud laengud on kokku
kogutud, kontrollitud ja valve alla võetud;
242.10. veendub, et laskemoona valve oleks asetatud kohe, kui laskemoon saabub
tulepositsioonile;
242.11. veendub, et arvutuslauad või arvutid on õigesti ettevalmistatud ning neid on
kontrollitud;
242.12. kontrollib, et piirajate näidud on õigesti määratud (vt lisa 8);
242.13. veendub, et väikseim ja suurim lubatud külgsuund ja suurim lubatud laeng
on märgitud miinipildujarühma ülema tulekäsu blanketile ja arvutajate
arvutuslaudadele ning arvutite kasutamisel eraldi blanketile, mis asub
arvutiekraani juures. Piirajate näidud peavad olema eelmainitud isikutele
nähtaval kohal;
242.14. veendub, et miinipildujarühma laskemoon vastab kästud kogusele ja liigile
ning kasutatakse neile vastavaid lasketabeleid;
242.15. veendub, et ohutus- ja taktikaline sidevõrk on töökorras ning toimib;
242.16. veendub, et isikkoosseis on kästud kohtadel ja neil on olemas vajalik
ohutusvarustus ja seda kantakse (kiiver, kuuli- või killuvest ja
kuulmiskaitsevahendid).
Laskmisel osalevate miinipildujate laskevalmidust on esimesel tulepositsioonil enne
laskeharjutust kontrollitud ja edaspidi tehakse seda vähemalt üks kord ööpäevas. Kui
tegevus nõuab kiiret tuleavamist, võib miinipildujaid kontrollida juba enne positsioonile
asumist.
Kui punktis 242 loetletud nõuded on täidetud, kannab tulekontrollija valmisolekust ette
tulepositsiooni kontrollijale.
242.2.

243.

244.

Näidisettekanne: „B10 laskevalmis tulepositsioonil B1.1, piirajad asendis 1, kolmas
laeng, kuivtreening läbi viidud, isikkoosseis instrueeritud.“
245.

246.

Laskmise ajal tulekontrollija:
245.1.
vastutab, et arvutusmeeskond ja miinipildujarühma ülem järgivad kehtivaid
juhiseid ning ohutuseeskirju;
245.2.
vastutab, et vajaduse korral on tuletegevuse ajal miinipilduja juurde
määratud miinipilduja tulekontrollija(d);
245.3.
vastutab, et kõrvaliste isikute pääs lähiohualale oleks tõkestatud
(lähiohuala tõkestaja);
245.4.
vastutab, et laskeharjutusel osaleval isikkoosseisul on kiivrid peas, kuulivõi killuvestid seljas ning kantakse topelt kuulmiskaitsevahendit;
245.5.
vastutab, et laskemoona käsitsetakse kehtivate nõuete ja määruste
kohaselt;
245.6.
vastutab, et ei toimuks miinipildujate topeltlaadimist;
245.7.
vastutab, et tõrke eemaldamisel on tagatud ohutus.
Pärast laskmist tulekontrollija:
246.1.
kontrollib, et miinipildujate rauad on tühjaks laetud;
246.2.
käsib asetada laskemoona valve;
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246.3.
246.4.
246.5.
246.6.
246.7.

kontrollib, et kasutamata laskemoon ja laengud on kokku kogutud,
kontrollitud ja toimetatud tema poolt määratud kohta ja valve alla võetud;
kirjutab üles laskemoonakulu;
edastab rühmavanemale andmed relvapassi täitmiseks;
edastab tulepositsiooni kontrollijale kirjaliku ohutusdokumentatsiooni;
teeb miinipildujapatarei tulepositsiooni kontrollijale ettekande lasketegevuse
lõpetamisest.

Näidisettekanne: „A10 laskmised lõpetanud tulepositsioonil A1.1, relvad tühjaks
laetud, laskemoona valve asetatud, kulu 18 kildmiini.“
12. jagu
Miinipilduja relvakontrollija
247.
248.

249.
250.

251.

Relvakontrollija vastutab laskmistel temale määratud relvameeskonna ohutuse eest.
Relvakontrollijaks võib määrata vastava relvasüsteemi väljaõppega isiku, kes on
saanud vastava kategooria ohutusväljaõppe ja omab sellekohast kehtivat tunnistust
(vt lisa 1).
Relvakontrollija allub rühma tulekontrollijale.
Enne laskmist relvakontrollija:
250.1. veendub, et miinipildujameeskond tegutseb miinipilduja juures relva
kasutamise nõudeid ja ohutusnõudeid järgides;
250.2. veendub, et miinipilduja laskekorrasoleku kontroll tulepositsioonil on läbi
viidud ning selle tulemusena on kontrollitud, et:
250.2.1. raud, harkjalg, tugiplaat, sihik ja alusvanker on korras
(kontrollitakse vaatluse teel);
250.2.2. suunamis-, loodimis- ja tõstemehhanismid töötavad tõrgeteta;
250.2.3. amortisaatorid töötavad tõrgeteta;
250.2.4. löökur- ja päästemehhanism töötab tõrgeteta;
250.2.5. sihiku optika ja loodid on korras ning sihik kinnitub sihiku
kinnituspesasse;
250.2.6. sihik on rihitud külg- ja tõstenurga osas (lubatud viga kuni +/– 6ˇ);
250.2.7. kahtluse tekkides oleks vigane miinipilduja laskmistelt
eemaldatud;
250.3. veendub, et miinipilduja tulepositsioon vastab relva kasutamise juhendile ja
nõuetele ning piirajatega märgitud laskesektor on takistusteta;
250.4. veendub, et miinipilduja põhisuunad on kontrollitud käsibussooliga;
250.5. veendub, et miinipilduja juures olev kästud laskemoon on õigesti
ettevalmistatud;
250.6. veendub, et miinipilduja piirajad on õigesti paigaldatud (vt lisa 8);
250.7. veendub, et piirajad on kasutuskõlbulikud ning meeskonnaülem ja sihtur
oskavad neid kasutada;
250.8. veendub, et väikseim ja suurim lubatud külgsuund ja suurim lubatud laeng on
märgitud meeskonnaülema tulekäsu blanketile;
250.9. veendub, et piirajate näidud on meeskonnaülemale nähtaval kohal;
250.10. veendub, et miinipilduja rauad on puhtad.
Laskmise ajal relvakontrollija:
251.1. vastutab, et miinipildujameeskond tegutseb relva juures kehtivaid juhiseid ja
ohutuseeskirja nõudeid järgides;
251.2. kontrollib, et miinipilduja suudmekate on eemaldatud;
251.3. tagab, et miinipilduja lähiohualas on vaid vajalik isikkoosseis;
251.4. veendub, et käsklused antakse ja korratakse õigesti;
251.5. veendub, et meeskonnaülem kontrollib ning jälgib sihturi ja laaduri tegevust;
251.6. veendub, et laskmisel kasutatakse kästud laskemoona, laengut ja kogust;
251.7. veendub, et laskemoona valmistatakse ette õigesti;
251.8. veendub, et laskemoona käsitsetakse õigesti;
251.9. tagab, et kedagi ei oleks lasu hetkel miinipilduja rauast eespool;
251.10. tagab, et miinipildujaga ei lastaks kästud laskesektorist välja;
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252.

251.11. tagab, et ei toimuks miinipilduja topeltlaadimist;
251.12. loendab tuletegevuse ajal lastud miine;
251.13. peatab laskmise, kui miinipilduja või laskemoon käitub ebanormaalselt.
Pärast laskmist relvakontrollija:
252.1. kontrollib, et miinipilduja raud on tühjaks laetud;
252.2. käsib asetada laskemoona valve;
252.3. kontrollib, et laskmata jäänud laskemoon ja laengud on toimetatud tema poolt
määratud kohta;
252.4. kirjutab üles laskemoonakulu;
252.5. edastab rühmavanemale andmed relvapassi täitmiseks;
252.6. kannab tulekontrollijale ette lasketegevuse lõpetamisest.
Näidisettekanne: „A11 laskmised lõpetanud tulepositsioonil A1.1, relv tühjaks laetud,
laskemoona valve asetatud, kulu 6 kildmiini.“
4. peatükk
Ohuala määramine
1. jagu
Üldsätted

253.
254.
255.

Ohuala joonestamise eest vastutab laskmiste läbiviija poolt määratud isik.
Ohuala peab kontrollima asjakohase väljaõppe saanud ja seda mitte koostanud isik.
Tulepositsiooniala on ala, kuhu tuleüksus peab laskeharjutuse sooritamiseks
rühmituma. Tulepositsiooniala vasak serv (T1) ja parem serv (T2) määratakse
koordinaatidega (vt joonis 4).

Joonis 4. Tuleüksuse rühmitumine
256.
257.

Ohuala määramisel mõistetakse põhisuunana laskmiste tulepositsiooniala ja
sihtmärkide ala keskpunkti vahelist direktsioonnurka.
Positsiooniala suurus tuleb määrata nii, et tuleüksuse (rühm, patarei) rühmitumisel
tulepositsioonialale ei muutuks ohuala määramise alused (vt joonis 5).
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Joonis 5. Lubatud rühmitumisala
258.

259.
260.
261.

Relvade vähim kaugus tulepositsioonil on:
258.1. suurtükkidel 20 m;
258.2. miinipildujatel 20 m.
Relva suurim lubatud laskesektor on +/– 500ˇ põhisuunast.
Ohuala määratakse mõõtkavas 1 : 20 000, 1 : 25 000 või 1 : 50 000.
Laskmiste ohualajoonis tuleb korrektselt vormistada laskekäsu lisana (vt lisa 9).
2. jagu
Koordinaatmeetodiga suurtükiväe laskmiste ohuala määramine

262.
263.
264.
265.

266.
267.
268.

Ohuala määramise aluseks on mürsu algkiirus, lennuaeg ja langemisnurk.
Ohuala määramiseks kasutatakse ohualamõõdikut M81 (vt lisa 10).
Ohuala määramisel tuleb arvestada mürskude rikošeteerimisega.
Kivisel maastikul tuleb laskmine kavandada nii, et:
265.1. mürsu langemisnurk on 30 või suurem;
265.2. ohuala tagumine piir joonestatakse „kõik õhuslõhkevad“ joone järgi;
265.3. laskmistel ei saa rakendada ohuala 10 sekundi lennuaja reeglit.
Ohuala piir erisütikutega (aeg- või sensorsütik jne) laskmiseks määratakse „kõik
õhuslõhkevad“ joone järgi (vt lisa 10).
Suitsu-, kobar- ja valgustusmürskudega laskmise ohuala määratakse samadel alustel
lööksütikuga kildmürskude laskmisega.
MRSI-laskmise ohuala joonestatakse suurima ohuala alusel (suurim lennuaeg või
interpoleerimine väikestel langemisnurkadel).
3. jagu
Sihtmärkide ala piirdepunktide määramine

269.
270.
271.
272.

273.

Vali kaardi mõõtkavale ja relva kaliibrile vastav ohualamõõdik (vt joonis 6).
Kanna topograafilisele kaardile laskmiste tulepositsiooniala vasak serv (T1) ja parem
serv (T2) ning ühenda need punktid sirgega.
Kanna kaardile tulejuhtimisala(d) (TJA).
Määra laskekaugus tulepositsiooniala keskpunktist sihtmärkide ala keskpunkti.
Seejärel vali laskekaugusele vastav optimaalne laeng nii, et mürsu langemisnurk
sihtmärkide ala keskpunktis oleks 20⁰ või suurem.
Määra plaanitud sihtmärkide ala alumise piiri järgi minimaalne laskekaugus ning
selgita laengutabelist minimaalsele laskekaugusele vastav mürsu lennuaeg ja
langemisnurk. Sihtmärkide ala piirdepunktide määramiseks vali ohualamõõdikult
määratud parameetritele (lennuaeg, langemisnurk, sütiku tüüp) vastav ohuala piiri
tähistav joon.
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274.

275.

276.

277.
278.

279.
280.

281.
282.
283.

Aseta ohualamõõdik kaardile nii, et ohualamõõdiku telgjoon ühtiks tulepositsiooniala
paremat serva tähistava punktiga T2. Seejärel määra sihtmärkide ala alumine vasak
piirdepunkt (VA) nii, et ohualamõõdiku telgjoon püsiks punktis T2 ning määratud TJA
jääks ohualamõõdiku mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades vastavast
ohuala piiri tähistavast joonest väljapoole. Kanna alumine vasak piirdepunkt (VA)
ohualamõõdiku abil kaardile.
Aseta ohualamõõdik kaardile nii, et selle punkt „piiraja“ on punktis VA ja
ohualamõõdiku telgjoon asuks punktis T1 ning kontrolli, et TJA jääks ka siis ohuala
piiri tähistavast joonest väljapoole. Vajaduse korral liiguta vasakut alumist piirdepunkti
nii, et TJA jääks ohualast välja.
Joonesta abisirge T2–VA–S1. Seejärel joonesta tulepositsiooniala paremast servast
(T2) kaar VA–A1. Vali kaarelt VA–A1 piirdepunkt PA nii, et ohuala ei ulatuks
väljapoole laskevälja või piirangutega alale (nt vaatlusala, harjutusala). Kaar
moodustab sihtmärkide ala alumise piiri. Kanna alumine parem piirdepunkt (PA)
ohualamõõdiku abil kaardile.
Seejärel joonesta tulepositsiooniala vasakust servast (T1) abikaar VA–B1.
Joonesta abisirge T1–PA–S2. Seejärel aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja”
piirdepunkti PA ja liiguta mõõdikut mööda abisirget ning kontrolli, et ohuala ei ulatuks
väljapoole laskevälja või piirangutega alale. Kanna abikaare VA–B1 ja abisirge T1–
PA–S2 ristumiskohta abipunkt P3.
Joonesta sihtmärkide ala külgede piiritlemiseks sirged T1–VA–K1 ja T2–PA–K2.
Vali sirgelt T1–VA–K1 sihtmärkide ala ülemine vasak piirdepunkt (VÜ) nii, et
ohualamõõdiku telgjoon püsiks punktis T1 ja ohuala ei ulatuks väljapoole laskevälja
või piirangutega alale. Kanna ülemine vasak piirdepunkt (VÜ) ohualamõõdiku abil
kaardile. Mürsu lennuaega tuleb arvestada ülemise vasaku piirdepunkti järgi
(maksimaalne laskekaugus).
Joonesta tulepositsiooniala paremast servast (T2) abikaar D1–VÜ–D2. Seejärel
joonesta punktist T1 kaar VÜ–C1, mis on sihtmärkide ala ülemiseks piiriks.
Märgi kaardile sihtmärkide ala ülemine parem piirdepunkt (PÜ), milleks on abikaare
VÜ–C1 ja sirge T2–PA–K2 ristumiskoht.
Sihtmärkide ala piiritlemiseks ühenda joontega sihtmärkide ala piirdepunktid VA–VÜ–
PÜ–PA. Moodustunud alale on lubatud laskmisteks sihtmärke paigaldada.
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Joonis 6. Sihtmärgiala piirdepunktide määramine
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4. jagu
Ohuala määramine
284.

285.
286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.
294.
295.

296.
297.

Mürsu algkiirusele (V0) vastava eesmise ohuala joonestamiseks kasuta
ohualamõõdiku tagumises osas paiknevat eesmise ohuala määramise mõõdikut (vt
joonis 7). Selleks aseta eesmise ohuala määramise mõõdiku mõõtepunkt punkti T1
nii, et ohualamõõdiku tagumine osa (telgjoon) osutaks punkti VA ning joonesta mürsu
algkiirust arvestades ohualamõõdiku vastava ohuala piiri tähistava joone abil joon
T1–A–A`. Seejärel aseta ohualamõõdiku mõõtepunkt punkti T2 ja joonesta samadel
alustel joon T2–M–M`. Nüüd ühenda sirgega punktid A` ja M` nii, et eesmise ohuala
piir jääks tulepositsiooni telgjoonest 2 × V0, aga mitte vähem kui 800 m kaugusele.
Kui ei lasta üle üksuste, piisab eesmise ohuala joonestamisel joontest T1–A ja T2–M.
Kui suurtükid on paigutatud tulepositsiooniala telgjoone ette, tuleb seda
eesmise ohuala joonestamisel arvesse võtta.
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ piirdepunkti VA ja ohualamõõdiku telgjoon
punkti T1 ning joonesta ohualamõõdiku vasakpoolset ohuala piiri tähistava joone
„kõik lennuajad“ (õhuslõhkevate mürskude korral joone „kõik õhuslõhkevad“) abil
joon AB. Seejärel joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades
ohualamõõdiku vastava ohuala piiri tähistava joone abil joon BC (mürsu lennuaeg ja
langemisnurk arvestatakse punkti VA järgi).
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ piirdepunkti VA ja ohualamõõdiku telgjoon
punkti T2 ning joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades
ohualamõõdiku vastava ohuala piiri tähistava joone abil joon CD (mürsu lennuaeg ja
langemisnurk arvestatakse punkti VA järgi).
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ punkti P1 ja ohualamõõdiku telgjoon punkti T2
ning joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades ohualamõõdiku vastava
ohuala piiri tähistava joone abil joon EF (mürsu lennuaeg ja langemisnurk
arvestatakse punkti P1 järgi). Ühenda sirgega punktid D ja E.
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ piirdepunkti PA ja ohualamõõdiku telgjoon
punkti T2 ning joonesta ohualamõõdiku parempoolset ohuala piiri tähistava joone
„kõik lennuajad“ (õhuslõhkevate mürskude korral joone „kõik õhuslõhkevad“) abil
joon ML. Seejärel joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades
ohualamõõdiku vastava ohualaserva tähistava joone abil joon LK (mürsu lennuaeg ja
langemisnurk arvestatakse punkti P3 järgi).
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ punkti P3 ja ohualamõõdiku telgjoon punkti T1
ning joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades ohualamõõdiku vastava
ohuala piiri tähistava joone abil joon KJ (mürsu lennuaeg ja langemisnurk
arvestatakse punkti P3 järgi).
Aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ punkti P2 ja ohualamõõdiku telgjoon punkti T1
ning joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades ohualamõõdiku vastava
ohuala piiri tähistava joone abil joon IH (mürsu lennuaeg ja langemisnurk
arvestatakse punkti P2 järgi). Ühenda sirgega punktid J ja I.
Ühenda kaarega punktid F ja H. Selleks aseta ohualamõõdiku punkt „piiraja“ punkti
P1 ja ohualamõõdiku telgjoon punkti T2. Seejärel liiguta ohualamõõdikut mööda kaart
P1–P2 ning joonesta mürsu lennuaega ja langemisnurka arvestades ohualamõõdiku
vastava ohuala piiri tähistava joone abil joon FH.
Langemisnurkade 15–20° puhul interpoleeritakse kasutatava ohualamõõdiku kaar
otse koordinaatide lennuajakõvera ja 15° langemise vahelt (vt lisa 10).
Joonesta abisirged X1 ja Y1 ning märgi kaardile tulepositsiooniala kast.
Kui laskmistel on plaanis lasta üle üksuste, liiklusega teede või eravalduste, tuleb
ohualajoonisele kanda ka vastavat ohuala piiri tähistav joon. Selleks joonesta punktist
VA abikaar F1 ja punktist P3 abikaar F2 (r = 3 km). Ühenda sirgega punktid N ja O.
10 sekundi reegli rakendamise plaanimisel tuleb ohualale ohualamõõdiku abil kanda
ka vastava ohuala piiri tähistav joon.
Kustuta joonestamise abijooned ja veendu, et ohualasse ei jääks mehitatud
maastikukohti.
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Joonis 7. Ohuala määramine
5. jagu
Otsesihtimisega suurtükiväe laskmiste ohuala määramine
298.
299.
300.

Ohuala määramise aluseks on mürsu algkiirus.
Ohuala määramiseks kasutatakse ohualamõõdikut M72 (vt lisa 11).
Lahingumoonaga otselaskmisel peab sihtmärkide vähim kaugus tulejoonest olema:
300.1. 75–105 mm suurtükid – 400 m;
300.2. 122–130 mm suurtükid – 600 m;
300.3. 150–155 mm suurtükid – 800 m;
300.4. mittelõhkevad õppemürsud (kõik kaliibrid, rikošett ebatõenäoline) – 400 m;
300.5. mittelõhkevad õppemürsud (kõik kaliibrid, rikošett tõenäoline) – 600 m.
6. jagu
Sihtmärkide ala määramine

301.
302.

Vali kaardi mõõtkavale ja relva kaliibrile vastav ohualamõõdik (vt joonis 8).
Kanna topograafilisele kaardile laskmiste tulepositsiooniala vasak serv (T1) ja parem
serv (T2) ning ühenda need punktid sirgega. Joon moodustab laskmiste tulejoone,
millest kaugemale ei tohi relvi paigutada.
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303.
304.

305.

306.

Määra joon L, millest lähemale ei tohi sihtmärke paigutada (vt punkti 270.3).
Kanna kaardile laskmiste põhisuund ja määra laskesektor:
304.1. joonesta tulepositsiooni vasakust servast (T1) vasak laskesektori piir
(VSP), millest vasakule ei tohi sihtmärke paigutada;
304.2. joonesta tulepositsiooni paremast servast (T2) parem laskesektori piir
(PSP), millest paremale ei tohi sihtmärke paigutada;
304.3. märgi sihtmärkide ala piirdepunktid 1 ja 4 (VSP ja PSP ristumispunktid
sirgega L).
Määra joon T, millest kaugemale ei tohi sihtmärke paigutada:
305.1. aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 1 ja laskesuunda tähistav
telgjoon joonele VSP. Sihtmärkide ala piirdepunkti 2 määramiseks liiguta
ohualamõõdikut piki joont VSP soovitud kaugusele ja märgi piirdepunkt
joonele VSP. Veendu, et kasutatava moona algkiirusest tulenevasse
ohualasse ei jääks mehitatud maastikukohti;
305.2. aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 4 ja laskesuunda tähistav
telgjoon joonele PSP. Sihtmärkide ala piirdepunkti 3 määramiseks liiguta
ohualamõõdikut piki joont PSP soovitud kaugusele ja märgi piirdepunkt
joonele PSP. Veendu, et kasutatava moona algkiirusest tulenevasse
ohualasse ei jääks mehitatud maastikukohti;
305.3. ühenda sirgega sihtmärkide ala piirdepunktid 2 ja 3. Joon moodustab
sihtmärkide alal tagumise piiri, millest kaugemale ei tohi sihtmärke
paigutada.
Piiritle otsesihtimisega laskmise sihtmärkide ala:
306.1. ühenda sirgetega sihtmärkide ala piirdepunktid 1–4. Moodustunud alale on
lubatud otsesihtimisega laskmiseks sihtmärke paigutada;
306.2. suurtükkide laskesuund peab jääma sihtmärkide ala piirdepunktide 2 ja 3
vahele.

Joonis 8. Sihtmärkide ala piirdepunktide määramine
7. jagu
Ohuala määramine
307.

308.

309.

Aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 1 ja laskesuunda tähistav telgjoon
joonele VSP. Seejärel joonesta ohualamõõdiku vasakpoolset ohuala piiri tähistava
joone abil joon ABC. Joone BC pikkus tuleneb mürsu algkiirusest (vt joonis 9).
Aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 2 ja laskesuunda tähistav telgjoon
joonele VSP. Ühenda sirgega punktid C ja D ning joonesta ohualamõõdiku
algkiirusest tuleneva kaare abil joon DE.
Aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 4 ja laskesuunda tähistav telgjoon
joonele PSP. Seejärel joonesta ohualamõõdiku parempoolset ohuala piiri tähistava
joone abil joon JIH. Joone IH pikkus tuleneb mürsu algkiirusest.
38/59

310.

311.
312.

Aseta ohualamõõdiku punkt „sihtmärk“ punkti 3 ja laskesuunda tähistav telgjoon
joonele PSP. Ühenda sirgega punktid H ja G ning joonesta ohualamõõdiku
algkiirusest tuleneva kaare abil joon GF.
Ühenda kaarega punktid E ja F, mille raadius on tulejoone keskpunkti ja punkti E (F)
vaheline kaugus.
Kustuta joonestamise abijooned ja veendu, et ohualasse ei jääks mehitatud
maastikukohti.

Joonis 9. Ohuala määramine
8. jagu
Miinipilduja laskmiste ohuala määramine
313.
314.
315.

Ohuala määramise aluseks on suurima lubatud laengu maksimaalne laskekaugus.
Ohuala piir erisütikutega (v.a aegsütik) ja suitsumiinidega laskmiseks määratakse
samadel alustel kildmiin lööksütikuga laskmisega.
Ohuala valgustusmiinidega laskmisteks määratakse samadel alustel kildmiiniga, kuid
ohuala tagumise piiri ohuribale lisatakse täiendav 500 m valgustusmiini ohuriba.
9. jagu
Sihtmärkide ala piirdepunktide määramine

316.
317.
318.

319.

320.

321.

Piirdepunktid peab määrama nii, et laskejoonte joonestamisel ei jääks mehitatud
maastikupunktid lähemale lubatud ohuriba laiusest.
Ohuriba on ohuala osa, mis on laskesektori ja maksimaalse laskekauguse ulatusest
väljas. Ohuriba laius sõltub kasutatavast laskemoonast.
81 mm miinipilduja ohuriba laius sätestatakse relvasüsteemi tehnilises juhendis, aga
ei ole vähem kui:
318.1. 0.–4. laeng – 300 m;
318.2. 5. laeng või suurem – 400 m.
120 mm miinipilduja ohuriba laius sätestatakse relvasüsteemi tehnilises juhendis, aga
ei ole vähem kui:
319.1. suitsu- ja valgustusmiin – 300 m;
319.2. kildmiin 1.–2. laeng – 400 m;
319.3. kildmiin 3.–4. laeng – 500 m.
Koordinaatmeetodiga laskmisel määratakse suurim ja väikseim lubatud külgsuund ja
direktsiooninurgad
piirdepunktidesse.
Meteoandmete
kasutamisel
käsib
tulepositsiooni kontrollija arvutajatel määratud parandite kasutuselevõtu piirajate
näitude määramiseks.
Otse- ja lühiülekandega laskmisel on laskesektori piirajateks (vasak ja parem
piirdepunkt) suurim lubatud laskesektor (vt joonis 10).
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Joonis 10. Otse- ja lühiülekandega laskmise ohualajoonis
10. jagu
Sihtmärkide ala määramine
322.
323.
324.

Sihtmärgid valitakse sihtmärgialalt lubatud laskesektori piires.
Minimaalne laskekaugus peab võrduma vähemalt ohuriba laiusega meetrites.
Lastes 120 mm miinipildujast lähemale kui 400 m mehitatud maastikukohast, peab
seal paiknev isikkoosseis varjuma soomukisse või heitma vähemalt pikali (võimaluse
korral varjuma kaevikusse).
11. jagu
Ohuala joonestamine

325.

Kanna topograafilisele kaardile laskmiste tulepositsiooniala vasak serv (T1) ja parem
serv (T2) ning ühenda need punktid sirgega (vt joonis 11).
Kanna kaardile tulejuhtimisala(d) (TJA).
Määra sihtmärgiala vasak ja parem piirdepunkt (VPP ja PPP) ja lähtuvalt kasutatava
suurima lubatud laengu maksimaalsele laskekaugusele:
327.1. joonesta tulepositsiooni vasakust servast (T1) laskesektori piir läbi punkti
VPP, millest vasakule ei tohi sihtmärke paigutada;
327.2. joonesta tulepositsiooni paremast servast (T2) laskesektori piir läbi punkti
PPP, millest paremale ei tohi sihtmärke paigutada;
327.3. joonesta laskesektor T1–PPP ja T2–VPP. Moodustunud joonte vahele
määra tulepositsiooni eesmine serv (tulepositsiooni telgjoonest 100–200 m
eespool). Pane tähele! Miinipilduja lähiohuala ei arvestata tuleüksuse
ohuala hulka;
327.4. joonesta abijooned tulepositsiooni vasakust eesmisest servast ja
tulepositsiooni paremast eesmisest servast ning keskelt. Saadud kaarte
alusel joonesta üks ühine laskekauguse joon.
Ühenda punktidest T1 ja T2 joonestatud sirged laskekauguse kaarega.
Joonesta punktidest T1 ja T2 750ˇ nurga all sirged ning ühenda need tulepositsiooni
telgjoone taga. Nende joonte vahele määratakse tulepositsiooni tagumine serv (100–
200 m tulepositsiooni telgjoonest tagapool).
Joonesta ohuriba lähtuvalt laskemoonast, laengust ja laskekaugusest ohutsooni
välispiiridele (v.a tulepositsioonala).

326.
327.

328.
329.

330.
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Joonis 11. Koordinaatmeetodiga laskmise ohualajoonis
331.

332.

Sihtmärgiala joonestamine:
331.1. ühenda sirgetega sihtmärgiala piirid T1–VPP ja T2–PPP ning T1–PPP ja
T2–VPP;
331.2. sihtmärgiala ülemise piiri määramiseks lühenda laskesektori joont T1–VPP
ja T2–PPP 10% kasutatava suurima lubatud laengu maksimaalsest
laskekaugusest. Määra ja ühenda sirgega abipunktid K1 ja K2;
331.3. vajaduse korral eemalda sihtmärgiala alumisest osast TJA-st vaadeldamatu
ala;
331.4. veendu, et sihtmärgiala alumine piir poleks lubatud minimaalsest
laskekaugusest lähemal.
Kustuta joonestamise abijooned ja veendu, et ohualasse ei jääks mehitatud
maastikukohti.
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Lisa 1
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde
Ohutuspersonali pädevuskategooriad ja nende kehtivusajad
Tabel 1. STV laskmiste ohutuspersonali pädevuskategooriad

Kategooriad

Ohutuspersonal

Kategooria
kehtivusaeg

LL4KT

Laskmiste läbiviija (pataljon)

kuni 5 aastat

LL3KT

Laskmiste läbiviija (patarei)

kuni 5 aastat

LL2KT

Laskmiste läbiviija (otselaskmine)

kuni 5 aastat

KTJ2

Tulejuhtimise kontrollija (kombineeritud
lahinglaskeharjutused)

kuni 3 aastat

KTJ1

Tulejuhtimise kontrollija

kuni 3 aastat

TP KT

Tulepositsiooni kontrollija

kuni 3 aastat

S12/S15/SK9 Tulerühma tulekontrollija ja -relvakontrollija

kuni 2 aastat

TP ARS

Arvutuse kontrollija

kuni 2 aastat

TP MDS

Mõõdistuse kontrollija

kuni 2 aastat

Märkused:
1. Pädevuskategooriad vastavalt laskeväljaõppe eeskirjale;
2. Laskmiste läbiviija kursust võib korraldada LL4KT pädevuskategooriaga isik;
3. Ohutusohvitseril peab olema vähemalt laskmiste läbiviija LL3KT pädevuskategooria;
4. Kategooria pikendamise tingimus on kehtivusajal ja vastaval tasemel vähemalt ühe
praktilise soorituse tegemine.
Tabel 2. MP laskmiste ohutuspersonali pädevuskategooriad

KATEGOORIAD

Ohutuspersonal

Kategooria
kehtivusaeg

LL4KT

Laskmiste läbiviija (kombineeritud laskmised, patarei +)

kuni 5 aastat

LL3KT

Laskmiste läbiviija (patarei)

kuni 5 aastat

LL2KT

Laskmiste läbiviija (otselaskmine)

kuni 5 aastat

KTJ2

Tulejuhtimise kontrollija (kombineeritud
lahinglaskeharjutused)

kuni 3 aastat

KTJ1

Tulejuhtimise kontrollija

kuni 3 aastat

TP KT

Tulepositsiooni kontrollija

kuni 2 aastat

M81/M12 Tulerühma tulekontrollija ja -relvakontrollija

kuni 2 aastat

TP ARM

Arvutuse kontrollija

kuni 2 aastat

TP MDM

Mõõdistuse kontrollija

kuni 2 aastat
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Märkused:
1. Pädevuskategooriad vastavalt laskeväljaõppe eeskirjale;
2. Kategooriat omistav ülem määrab käskkirjas kategooria kehtivusaja;
3. Laskmiste läbiviija kursust võib korraldada LL4KT või LL3KT pädevuskategooriaga
isik;
4. Ohutusohvitseril peab olema vähemalt laskmiste läbiviija LL3KT
pädevuskategooria;
5. Kategooria pikendamise tingimus on kehtivusajal ja vastaval tasemel vähemalt ühe
praktilise soorituse tegemine.
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Lisa 2
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvadr
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Käsk tõkestajale
(näide)
Piirkond: Kaitseväe keskpolügoon
Tõkestusposti nr: 5
Valveülesande täitmise ajapiirid: 26.02.2020, kella 06:00-st kuni 18:00-ni.
Tõkestaja ülesanne:
Tõkestaja ülesanne on hoiatada teel liikuvaid inimesi laskmistest ja tõkestada kõrvaliste
isikute liikumine tõkestuspostist ohuala suunas. Tõkestaja peab hoiatatavale näitama
ohuteadet ja ohualajoonist. Tõkestuspostist läbi lubatud isikud peavad allkirjaga
kinnitama, et on laskmistest teadlikud.
Alluvussuhe: tõkestaja allub tõkestusmeeskonna ülemale.
Side: side tõkestusmeeskonna ülema ja tõkestaja vahel toimub raadiojaamaga ORS.
6.1. tõkestusposti kutsung: T5
6.2. tõkestusmeeskonna ülema kutsung: T0
6.3. põhisagedus: kanal 23
6.4. varusagedus: –
6.5. tõkestusvõrgu avamine: 26.02. kell 06:00
6.6. sidekontroll: igal täistunnil
Tõkestaja: peab meeles pidama, et:
7.1.
laskmistele saabunud ülemale tuleb teha ettekanne:
„Härra – nimeta sõjaväeline auaste, ees- ja perekonnanimi –, Kaitseväe
keskpolügoonil toimuvad STV tulepatarei laskmised 122 mm haubitsatest.
Laskmiste läbiviija on – nimeta sõjaväeline auaste, ees- ja perekonnanimi;
7.2.
esitada tuleb ohuteade (vt lisa 2a joonis 12);
7.3.
võtta tuleb allkiri selle kohta, et oled teavitanud toimuvast laskmisest ja
lubanud ülema harjutusväljale.
Tegutse reipalt ja kaitseväelaslikult.

Tõkestusmeeskonna ülem:

……………………………………………………..
(sõjaväeline auaste, ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)

Tõkestaja 1:

……………………………………………………..
(sõjaväeline auaste, ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)

Tõkestaja 2:

……………………………………………………..
(sõjaväeline auaste, ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)

Tõkestaja 3:

……………………………………………………..
(sõjaväeline auaste, ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)

44/59

Lisa 2a
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Joonis 12. Ohuteade
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Lisa 3
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Joonis 13. Ohutusnõuded esimese sihtmärgi laskmisel
1. Kontrollsihtmärk tuleb valida nii, et ükski järgnevatest vigadest ei ohustaks laskmistel
osalevat isikkoosseisu:
1.1.
sajatuhandikuline viga laskesuunas;
1.2.
sajatuhandikuline viga tõstenurgas;
1.3.
ühelaenguline viga üles või alla (sarilaengu kasutamisel).
2. Ohualajoonisele märgitakse:
2.1.
mõlema suurima vea tabamuste keskpunkt, määratuna tulepositsiooni
servadest;
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2.2.

2.3.

laskejoon läbi tabamuste keskpunkti, lisatuna 4% laskekaugusest. Joone
pikendamine tagab tulealustamise vea ja tabamuste hajumise 98%
kindlusega;
mehitatud maastikukohad peavad (TJA, VP, tõkestuspostid) jääma vähemalt
300 m kaugusele laskejoonest.
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Lisa 4
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Laengute hävitamisel on meditsiinipersonali
kohalolek kohustuslik.
Laengute hävitamisel on kohustus kanda:
1. kiivrit ja kiivrialust mütsi;
2. kuuli- või killuvesti;
3. kaitseprille;
4. kaitsekindaid.

Laengud tuleb hävitamiseks lahti lõigata ja
raputada ühtlase kihina hävitamiskohta järgmiste
põhimõtete alusel:
1. püssirohuriba laius kuni 30 cm;
2. püssirohuriba kihi paksus kuni 10 cm;
3. kaugus püssirohuribade vahel vähemalt
10 m;
4. laengute kogus ühes lõkkes kuni 10 kg.

Laengute püssirohi tuleb süüdata distantsilt
süütenööri või mahapuistatud püssirohuriba abil
järgmiste põhimõte alusel:
1. minimaalne süütamise distants on 2 m;
2. süütenööriga süüdates tuleb
püssirohupoolsesse otsa teha 2–3 sälku;
3. süüdata tuleb pealttuule;
4. korraga on lubatud süüdata kuni 3 lõket.
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Süütenöör tuleb korralikult kahest otsast fikseerida,
et see põlemise ajal tagasi ei keeraks ja püssirohtu
enneaegselt ei süütaks.

Joonis 14. Laengute hävitusjuhend
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Lisa 5
Kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4” juurde

Joonis 15. Laskmiste juhtimis- ja sideskeem
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Lisa 6
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde
Relvade lubatud astmelisus tulepositsioonil
Tabel 3. STV suurim lubatud astmelisus, kui laskesuund erineb põhisuunast kuni +/– 500ˇ
Relvade vahe (m)
30
35
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Relva kaliibrist tulenev lubatud astmelisus (m)
kuni 105 mm
kuni 130 mm
kuni 155 mm
5
5
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
10
13
13
13
15
15
15
18
18
18
20
20
20
46
23
23
80
25
25
120
28
28
160
55
30
200
100
32
240
153
34
280
207
50
320
260
100
360
313
164
400
367
228
440
420
292
480
473
356

Tabel 4. STV suurim lubatud astmelisus, kui laskesuund erineb põhisuunast kuni +/– 250ˇ
Relvade vahe (m)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

Relva kaliibrist tulenev lubatud astmelisus (m)
kuni 105 mm
5
6
8
10
13
15
16
90
170
240
300
360
420
480

122–130 mm
5
7
8
10
13
15
18
22
24
45
120
200
260
320
/55

150–155 mm
5
7
8
10
13
15
18
20
23
25
27
29
80
150

300
320

540
600

380
440

220
300

Tabel 5. MP suurim lubatud astmelisus
Relvade vahe (m)

Miinipildujate lubatud astmelisus (m)
200

300

400*

üle 500*

20

10

10

10

10

30

10

10

10

10

50

14

14

14

14

70

19

19

19

19

90

25

25

25

25

110

30

30

30

30

130

35

35

35

35

150

41

41

41

41

170

46

46

46

46

190

51

51

51

51

210

57

57

57

57

230

62

62

62

62

250

67

67

67

67

270

73

73

73

73

290

108

78

78

78

310

142

84

84

84

330

177

89

89

89

350

212

94

94

94

370

246

100

100

100

390

281

105

105

105

* ohuriba laius
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Joonis 16. Tuleüksustevaheline lubatud astmelisus

Pane tähele! Tuleüksuste tulepositsioonid ei tohi paikneda ohualas.
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Lisa 7
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde
Tabel 6. Relvade astmelisuse kontroll (näide)
Allüksus

Tulepositsioon

Põhisuund

PP koordinaadid

Kuupäev

1TuR

B1.1

59-00

3390 8885

04APR20

Jrk

Suund [tuh]

Kaugus [m]

1.

48-40

129

Relvade
vahe [m]

Lubatud
astmelisus
[m]

Tegelik
astmelisus
[m]

+/-7

5

+/-7

0

+/-7

2

+/-7

2

44
2.

50-00

92
46

3.

55-00

63
45

4.

63-60

68

Relvade vahe ja astmelisus kontrollitud ja vastab ohutusnõuetele.
Otsus: …………………………………………………………………………………………………
n-ltn Kaido Jõgi 04APR20

……………………………………………………………………………………………………………
Mõõdistuse kontrollija:

……………………………………………………..
(sõjaväeline auaste, ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)
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Lisa 8
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde
Miinipilduja piirajate kasutamine
1.

Piirajate näitude määramine
1.1. Arvutuslauad valmistatakse ette vastavalt kinnitatud väljaõppematerjalidele. Lisaks
tuleb arvutuslauale märkida:
1.1.1. piirdepunktid ja piirajate asendi number;
1.1.2. piirajate näidud (VLS, DNVPP, SLS, DNPPP, SLL ja KKT);
1.1.3. tuleüksuse ohuala vastavalt laskekäsule ja piirdepunktide nimekirjale;
1.1.4. TJA(d) vastavalt laskekäsule;
1.1.5. sihtmärgiala piirjooned (punast värvi).
1.2. Arvutuslaual tohib olla korraga vaid ühe piiraja asendiga seotud ohuala andmed.
Arvutit kasutades tohib olla korraga kasutusel vaid üks sihtmärgiala.
1.3. Piirajate näidud määratakse miinipildujarühmade mõõtepunktide ja kästud
piirdepunktide (VPP ja PPP) koordinaatide alusel.
1.4. Kõikides miinipildujarühmades määratakse arvutuslaual (k.a. meteoparand, kui see
on kasutusel):
1.4.1. miinipildujarühma mõõtepunktist direktsiooninurk vasakpoolsesse piirdepunkti
(VPP) ja parempoolsesse piirdepunkti (PPP) arvutuslaua mõõdiku abil;
1.4.2. väikseim lubatud suund (VLS) vasakpoolsesse piirdepunkti ja suurim lubatud
suund (SLS) parempoolsesse piirdepunkti arvutuslaua mõõdiku abil;
1.4.3. arvuti kasutamisel määratakse direktsiooninurgad arvutamise teel, kasutades
selleks põhisuunda, väikseimat lubatud suunda ja suurimat lubatud suunda.
1.5. Tulepositsiooni kontrollija käsib kontrollparandi kasutamise piirdepunktide näitude
määramisel.
1.6. Kõik tuleüksuse arvutajad määravad piirajate näidud iseseisvalt arvutuse kontrollija
või miinipildujarühma tulekontrollija juhiste alusel.
1.7. Arvuti kasutamisel määratakse piirajate näidud kontrolli eesmärgil ka arvutuslaual
(koos tuuleparandiga, juhul kui kasutatakse meteoandmeid). Saadud näite peab
võrdlema ja näitude erinevus ei tohi olla suurem kui +/– 10ˇ.
1.8. Miinipildujapatareis määratakse piirajate näidud tulepositsiooni kontrollija ja
miinipilduja tulekontrollija juhiste alusel järgmiselt:
1.8.1. miinipildujapatarei arvutaja määrab kõikide miinipildujarühmade piirajate
näidud;
1.8.2. miinipildujarühmade arvutajad määravad eraldi oma rühma piirajate näidud ja
neid võrreldakse miinipildujapatarei arvutaja andmetega.
1.9. Piirajate andmete määramisel ja ohuala joonestamisel peab arvestama ka laskmisel
kasutamiseks kästud suurima lubatud laenguga.

2. Piirajate paigaldamine
2.1. Miinipildujatest laskmise piirajatena tohib kasutada ainult STVI poolt heakskiidetud
piirdevaiu ja piirdetahvleid.
2.2. Miinipildujatest laskmisel kasutatavate piirajate komplekti kuuluvad:
2.2.1. kolm piirdevaia;
2.2.2. kaks vaia koos piirdetahvlitega.
2.3. Miinipildujale paigaldatakse piirdevaiad järgmiselt:
2.3.1. esimene vai paigaldatakse 10 cm kaugusele tugiplaadi tagumisest servast
urvikuga ühele joonele (peab jääma kasutatava põhisuuna suhtes keskele);
2.3.2. teine vai paigaldatakse käsibussooli kasutades miinipilduja ette 5–10 m
kaugusele
esimesest
vaiast
vaadatuna
vasakpoolse
piiraja
direktsiooninurga suunda;
2.3.3. kolmas vai paigaldatakse samadel alustel, aga parempoolse piiraja
direktsiooninurga suunda.
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2.4. Miinipildujale paigaldatakse piirdetahvli vaiad ja piirdetahvlid järgmiselt:
2.4.1. miinipilduja suunatakse, kasutades selleks väikseimat lubatud suunda ja
laskmisel kasutatavat piirajaasendi keskmist tõstenurka;
2.4.2. piirdetahvli vai koos piirdetahvliga paigaldatakse kinnituspunkti suunda 1–5
m kaugusele miinipildujast nii, et väikseimat lubatud suunda kasutades
oleks võimalik suunata (selle lõpptulemusena ei ole võimalik rauda liigutada
enam vasakule ilma, et piirdetahvel ei tuleks suunamisjoonele ette);
2.4.3. miinipilduja suunatakse ja teine piirdetahvli vai koos piirdetahvliga
paigaldatakse samadel alustel, aga suurimat lubatud suunda ja laskmisel
kasutatavat piirajaasendi keskmist tõstenurka kasutades.
2.5. MP relvakontrollija peab kontrollima, et piirdevaiad ja piirdetahvlid oleksid
paigaldatud õigesti.
2.6. Piirajate näidud, suurim lubatud kasutatav laeng, kasutatav keskmine tõstenurk,
suurim lubatud suund ja väikseim lubatud suund peavad olema märgitud:
2.6.1. tuletegevusohvitseri,
rühmaja meeskonnaülemate tuletegevuse
blankettidele,
2.6.2. patarei arvutaja, miinipildujarühmade arvutajate ja arvutuse kontrollija
arvutuslauale (arvuti kasutamisel peavad vastavad andmed olema nähtaval
kohal arvuti kõrval ja eraldi paberil).
2.7. Tulepositsioonil on lubatud paigaldada vaid üks komplekt piirajaid korraga.
2.8. Otse- ja lühiülekandega laskmisel ei ole piirajate kasutamine kohustuslik.
3. Piirajate kasutamine
3.1. Piirajaid kasutatakse järgmiselt:
3.1.1. MP relvakontrollija kontrollib, et miinipilduja meeskonnaülem jälgiks
tuletegevusel miinipildujaraua jäämist paigaldatud piirajate poolt määratud
sektorisse;
3.1.2. juhul kui piirdetahvel takistab suunamist, peab sihtur ette kandma MP
relvakontrollijale: „Ei saa suunata!“;
3.1.3. otse- ja lühiülekandega laskmisel võib kasutada piirdevaiasid veendumaks,
et miinipildujaraud püsiks kästud laskesektoris.
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Lisa 9
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Joonis 17. Suurtükiväe koordinaatmeetodiga laskmise ohualajoonis (näide)
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Lisa 10
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Joonis 18. Suurtükiväe koordinaatmeetodiga laskmise ohualamõõdik M81
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Lisa 11
Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud “Kaudtulerelvade
laskeharjutuste ohutuseeskiri OE 2.4”
juurde

Joonis 19. Suurtükiväe otsesihtimisega laskmise ohualamõõdik M72
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