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I ÜLDSÄTTED
1.1. Lasketiiru kasutusjuhis (edaspidi juhend) määrab kindlaks lasketiiru üldise
kasutamise korra.
1.2. Lasketiir on Männiku lasketiiru osa ja võimaldab laskmist laskekohtadest 100 meetri
kaugusele paigutatud sihtmärkide pihta.
II LASKETIIRU OSADE JA VAHENDITE KASUTAMINE NING TÄHISTAMINE
2.1. Tulejooni on lasketiirus kaks: tulejoon A ja tulejoon B.
2.2. Tulejooned on fikseeritud konstruktsiooniliste lahendustega. Tulejooneks on laskeavade
konstruktsiooni äär.
2.2. Tulejoontel A ja B asub kokku 23 numbritega tähistatud laskerada:
2.2.1. tulejoonel A asub 15 laskerada
2.2.2. tulejoonel B asub 8 laskerada (4 tavalist ja 4 elektroonilist)
2.2.3. Laskeraja tähistused asuvad laskeradade kohal
2.3. Sihtmärkide alal asuvad mehitatav varjend ja 19 numbritega tähistatud käsitsi tõstetavat
ja langetatavat sihtmärgiseadeldist ja 4 elektroonilist sihtmärki ( numbrid 20-23).
Tähistused asuvad sihtmärkide all.
2.3.1. Käsitsi tõstetavate ja langetatavate sihtmärkide seadeldised asuvad mehitatava
varjendi tagaseinas. Laskmiseks on lubatud kinnitada märklehed
märklehealustele nii, et märklehe kese jääks 1,0 kuni 1,1 meetrit eesvalli
harjaslauast kõrgemale
2.3.2. Pärast tegevuse lõpetamist tuleb sihtmärkide seadeldise raamid langetada, nii
et märklaudade raamid jääksid ühele tasapinnale. Märklehealused tuleb
eraldada sihtmärkide seadeldise raamidelt ja asetada seina äärde
2.3.3. Elektrooniliste sihtmärkidekasutamine toimub lasketiiru vastutava isiku
juuresolekul
2.4. Kaitserajatised, mis tagavad laskjate ohutuse ja välistavad kuulide väljalennu
lasketiirust, on kirjeldatud „Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiiru kasutuseeskiri“
punktis IV.
2.5. Teenindusalad asuvad laskejoonte taga ja vahel. Teenindusaladel paiknevad:
2.5.1. administratiivruum, mis asub tulejoone A ja tulejoone B vahel
2.5.2. laskemoona jaotuskohad, mis määratakse kindlaks läbiviija/läbiviijate poolt
2.5.3. ootekohad, mis määratakse kindlaks läbiviija/läbiviijate poolt
2.5.4. esmaabikapid, mis asuvad tähistatud kohtades
2.5.5. esmased tulekustutusvahendid, mis asuvad tähistatud kohtades
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2.5.6. suitsetamiskoht, mis asub tähistatud kohas
III KÕRVALISTE ISIKUTE OMAVOLILISE SISENEMISE TÕKESTAMISE KORD
3.1. Laskeharjutuste läbiviimise ajaks tuleb:
3.1.1. lukustada lasketiiru uks
3.1.2. lukustada mehitatava varjendi värav
IV LUBATUD JA KEELATUD TEGEVUS
4.1. Laskmine on lubatud ainult nende märklehtede pihta, mis on paigaldatud
sihtmärgi seadeldiste raamidele.
4.2. Lubatud on läbi viia laskeharjutusi automaattulirelvast ja täiskaliibrilisest tulirelvast
kaliibriga kuni cal .338, püstolkuulipildujast lühikeste valangutega (3 lasku).
4.3. Lubatud laskeasendid on: püsti, põlvelt, istes ja lamades.
4.4. Laskeharjutusi tohib läbi viia ainult selleks määratud ajavahemikus.
4.5. Laskeharjutust sooritava väeosa/asutuse/organisatsiooni liikmed peavad viibima
lasketiiru kasutamise ajal ainult läbiviija poolt ettenäidatud kohas.
4.6. Laskeharjutuse ajal toimub liikumine lasketiirus väeosa/asutuse/organisatsiooni
puhul üksnes läbiviija loal või tema juhiste järgi, laskuri/laskurite puhul vastutava isiku
loal või tema juhiste järgi.
4.7. Sihtmärkide alale on lubatud minna ainult mehitatava varjendi värava kaudu.
4.8. Lasketiiru osadel on keelatud:
4.8.1. sooritada laskeharjutusi liikumiselt
4.8.2. lasta valangutega
4.8.3. muuta tulejoone asukohta laskmisteks
4.8.4. kasutada laskeharjutustel lõhke-, trasseerivat- ja soomustläbistavat
laskemoona
4.7.5. lasta sihtmärkidesse sihtimata
4.8.6. suitsetamine ja tule tegemine väljaspool selleks ettenähtud kohta
4.8.7. relvade tulejõu ja relvade ning laskemoona läbivuse demonstreerimine
4.8.8. imitatsioonivahendite kasutamine, välja arvatud pauklaskemoon
4.8.9. lõhkematerjalide ja süütevahendite kasutamine
4.8.10. kasutada tähistamata laskeradasid või/ja sihtmärke
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4.8.11. jätta järelvalveta relva/relvi ja laskemoona
4.8.12. minna ilma vastutava isiku loata laskealale, väljaarvatud:
4.8.12.1. pärast tegevuse lõpetamist hülsside ja prügi kokku korjamiseks
3 meetri kaugusele tulejoonest
4.8.12.2. kui on tekkinud laskealal tulekahju või õnnetusjuhtum
4.8.12. sihtmärkide alale on lubatud minna ainult mehitatava varjendi värava kaudu.
4.8.13. anda üle ilma läbiviija või/ja vastutava isiku loata relva/relvi või/ja laskemoona
laskmiseks luba mitte omavale isikule/isikutele
4.8.14. pruukida alkoholi ja muid uimastavaid aineid
V VASTUTUS
5.1. Administratiivülesandeid teostab vastutav isik vastavalt „Männiku lasketiiru
kasutuseeskirjale“.
5.2. Lasketiiru kasutamise peatamisest (ajutist või alalist) ja muudest muudatustest
teavitab vastutav isik koheselt kasutajaid.
5.2.1. Pärast kasutamise peatamist on igasugune tegevus lasketiirus keelatud.
5.3. Lasketiirus vastutab kogu tegevuse eest:
5.3.1. väeosa/asutuse/organisatsiooni korral laskmise läbiviija
5.3.2. laskuri korral laskur ise

VI ESMAABI TAGAMISE KORD
6.1. Üldine meditsiiniline teenindus puudub. Lasketiirus on olemas esmaabivahendid,
mis asuvad tähistatud kohas.
6.2. Iga väeosa/asutuse/organisatsiooni läbiviija on kohustatud tagama laskeharjutuse
läbiviimise ajaks vähemalt ühe esmaabikursuse läbinud isiku kohaloleku, kellel peab
olema kaasas parameediku varustus (meditsiinikott)..
6.3. Õnnetusjuhtumi korral teavitab läbiviija/laskur vastutavat isikut.
VII KESKKONNAKAITSE JA TULEOHUTUSE TAGAMISE KORD
7.1. Lasketiiru kasutamisel peab täitma kõiki keskkonnakaitse ja tuleohutuse nõudeid,
mis on kehtestatud „Männiku lasketiiru kasutuseeskirjas“.
7.2. Keskkonnakaitse ja tuleohutuse nõuete täitmise eest vastutab iga väeosa/asutuse/
organisatsiooni korral läbiviija, üksiklaskuri korral laskur ise.
7.3. Pärast laskeharjutuse lõpetamist on läbiviija/laskur kohustatud likvideerima laskmiste ajal
tekkinud prügi.
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7.4. Prügi korjatakse kokku ja viiakse selleks ettenähtud prügikonteinerisse või võetakse
kaasa. Eraldi tuleb sorteerida paber ja papp ning muud segaolmejäätmed (keelatud on
ladustada ohtlikke jäätmeid). Hülsid korjatakse kokku ja ladustatakse selleks ettenähtud
konteinerisse või võetakse kaasa.
7.5. Kõigist vahejuhtumitest (tulekahju, õnnetused jne) tuleb viivitamatult informeerida
vastutavat isikut ja teha vastavasisuline sissekanne „Männiku lasketiiru kasutamise
registreerimise raamatusse“. Vahejuhtumite ajaks tuleb kogu tegevus lasketiirus
peatada.
VIII LÕPPSÄTTED
8.1. Kõik juhendis kajastamata tegevused tuleb eraldi kooskõlastada vastutava ülemaga.
8.2. Võttes arvesse tegevuse laadi, ilmastikuolusid ja võimalikke eriolukordi (tugev põud,
rahvaüritused jmt) võib vastutav ülem või vastutav isik karmistada käesolevat juhendit.
8.3. Käesolevat juhendit saab muuta Kaitseliidu ülem oma käskkirjaga.
IX LISA
9.1. Lisa 1 Lasketiiru skeem.

Koostas:

Karin Muru
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