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Eessõna
Riigikaitseõpetuse traditsioon Eesti koolis ulatub vabariigi algusaegadesse – tundidega alustati koolides
1927. aastal ja esimene õpik ilmus 1933. aastal. Käesolev on järjekorras neljas omakeelne ja -meelne riigikaitseõpik.
Iseseisvuse taastamise järel alustati riigikaitseõpetuse kui valikainega koolides entusiastidest õpetajate ja koolijuhtide eestvõttel. Alates 1990ndate aastate lõpust on Haridus- ja Teadusministeerium ning Kaitseministeerium
riigikaitseõpetust samm-sammult üha süsteemsemalt toetanud ja arendanud, seejuures on märksõnaks jäänud
vabatahtlikkus. Nii on riigikaitseõpetus muutunud aasta-aastalt populaarsemaks ja suurenenud on koolide hulk,
kus riigikaitse on valikainena tunniplaanis.
Riigikaitse on riigi üks vanemaid funktsioone. Igaühel meist on oma riigi hoidmisel tähtis roll. Osalemine
riigikaitses on oluline ja vajalik ning põhiseaduses nimetatud kohustus. Riigikaitseõpetuse eesmärk on kõigile
kodanikele vajalike riigikaitseteadmiste vahendamine. Need õpilased, kel seisab ees ajateenistus, saavad riigikaitseõpetuse tundides paremini valmistuda eelseisvaks ajateenistuseks ja teenistuseks reservväelasena. Samuti
oskame paremini toetada ja mõista oma vendi, õdesid ja poiss- või tüdruksõpru teenistuse ajal.
Uueaegne riigikaitse on seotud mitme elualaga. Nii on ka riigikaitseõpetus mitmekülgne õppeaine, kus käsitletakse erinevate valdkondadega seotud teemasid. See kajastub ka käesolevas õpikus, mis on jaotatud kolmeks
osaks. Esimene osa keskendub riigile ja riigikaitsele üldisemas plaanis, andes ülevaate sõjaajaloost, tänapäeva
kriisidest ja relvakonfliktidest ning Eesti riigikaitse korraldusest. Teine osa räägib sõjalisest riigikaitsest, andes
ülevaate Kaitseväest, Kaitseliidust ja kaitseväeteenistusest. Kolmas osa aitab tundma õppida riigikaitseks vaja
likke oskusi, mis võiksid ühtlasi kasuks tulla ka igapäevaelus, näiteks looduses matkates või esmaabi andes.
Head kaasamõtlemist!
Kaitseministeerium

I OSA

RIIK, KODANIKUD, RIIGIKAITSE
Kui rahvas tahab elada riigina, on ta võtnud endale kohustuse oma riiki kaitsta.
President Lennart Meri (1995)
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1. PEATÜKK
EESTI VABARIIK JA TEMA KODANIKUD
EESTI ISESEISVUS KUI VÄÄRTUS
Meie riiklik iseseisvus on
hindamatu varandus. See on
eesti rahva kestmise tagatis ja
teiste Eestis elavate rahvaste turvalisuse garantii. Meil
kõigil, kes me Eestis elame ja
Eestit oma koduks peame, on
Eesti riiki vaja. Eesti riik on
meie ühine looming.

Eesti iseseisvusmanifest algab sõnadega: „Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul
kaotanud tungi iseseisvuse järele”.
See ei ole tühi retoorika. Ähmane mälestus „muistsest priiusepõlvest” elas rahva hinges tõepoolest sajandeid, ühendades Lembitu sõdalaste teod ja tahtmised
20. sajandi eestlaste omadega. On loomulik, et konkreetne kujutlus, milline peaks
välja nägema uus priius, muutus sajandite jooksul. Eesti talumehed, kes 1858. aastal
Mahtra mõisasse „sõtta” läksid, ei pidanud silmas Eesti Vabariiki. Nad hakkasid
lihtsalt vastu. Kuid 20. sajandi alguseks oli eesti rahvas saavutanud sellise kultuurilise ja majandusliku arengutaseme, mis lubas tõemeeli unistada oma riigist.
Et see riik 1918. aastal ka tõepoolest rajada õnnestus ja seda Vabadussõjas kaitsta suudeti, ei olnud ajalooline paratamatus. Tegemist oli silmapaistva saavutusega, mille taga seisis sajanditepikkune vaevarikas töö, kustumatu tung vabaduse poole ja õigel ajal langetatud
poliitilised otsused, millele järgnesid otsustavad teod.

Eesti Vabariigi rajamine ei olnud ajalooline paratamatus – ilma otsustava tegutsemiseta õigel hetkel võinuks riik ka sündimata jääda. Oma riiki rajama asudes olid
eestlased maailmas üks väiksem rahvas, kellel oli selline võimalus. Samamoodi ei
olnud ajalooline paratamatus riigi taastamine 1991. aastal ega püsimine praegu,
21. sajandil, vaid selle taga on paljude inimeste töö ja meelekindlus. Meie riik ei saa
kunagi valmis, teda tuleb pidevalt edasi ehitada ja selleks on tarvis kõigepealt
tahet. Ka tänapäevases, pealtnäha turvalisemaks muutunud maailmas, jäävad püsima vaid need riigid ja rahvad, kes ise soovivad püsida. Ja see tähendab kõige muu
kõrval ka valmisolekut ennast kaitsta, vajadusel isegi ülekaaluka vaenlase vastu.

Eestimaa Rahvarinde korraldatud protestiaktsioon Lauluväljakul 1988. aastal
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Tallinna Lauluväljakul
2008. aasta augustis toimunud öölaulupidu “Märkamisaeg”, kus meenutati kahekümne aasta möödumist
esimesest öölaulupeost

Eesti riiki kaitstes kaitseme oma õigust ja vabadust
langetada otsuseid ja korraldada oma elu ise ning ühtlasi tagame oma otsuste ja
elukorralduse kehtivuse meie
riigi territooriumil.

Võib küsida, miks üldse on tarvis riiki kui sellist. Kas pole tegu pahasoovliku
„riigimasinaga“, mille peamine eesmärk on vaba indiviidi raamidesse surumine ja
julm ahistamine? Tõepoolest, nn totaalsed riigid just nõnda käituvadki. Nii kohtleb
oma rahvast näiteks Põhja-Korea ja ka Nõukogude Liit oli totaalne riik. Kuid kõik
riigid ei ole totaalsed. Teisiti on üles ehitatud demokraatlikud riigid, mille eesmärgiks ei ole indiviidi jäägitu allutamine, vaid vastupidi – tema vabaduste tagamine,
arvestades seejuures loomulikult teiste indiviidide õigusi. Ka Eesti Vabariik ei ole
rajatud mingi hullumeelse idee või utoopia elluviimiseks, vaid eestlaste rahvusliku
eneseteostuse tööriistaks – eesti rahva ja kõigi selle liikmete vabaduse tagamiseks. Et
see tähendab vabadust ja eneseteostusvõimalust ka teistele Eestis elavatele rahvusrühmadele ja nende liikmetele, on enesestmõistetav.
Riiki võib deﬁneerida kui teatavat inimhulka siduvat suhete, kohustuste ja õiguste süsteemi, mille säilitamiseks ja arendamiseks on loodud teatavad institutsioonid (ministeeriumid,
parlament, politsei, sõjavägi jne). Riiki nii vaadeldes osutub vastandus – riik versus rahvas –
mõttetuks. Riik on rahvas, kes on rajanud riikliku elukorralduse.
Riiki võib vaadelda ka kui organismi ning iga organismi tekkimise ja püsimise vältimatuks
eelduseks on soov ennast kaitsta. Vähe sellest, riikide puhul on see lausa kohustus. Võib-olla
on üllatav tõdeda, et riigid, mis nii sageli võitlevad ja üritavad teineteist hävitada, vajavad
tegelikult üksteist. Täpsemalt öeldes, inimkonnal on püsimise ja suhtelise rahu säilitamise
nimel tarvis, et rahvad oleksid organiseeritud riikideks, mis suudavad tagada õiguskorda
ning kinni pidada rahvusvahelistest lepetest. See on eriti selge tänapäeval. Maad, mis langevad vägivalla ja seadusetuse keerisesse, suutmata end ise valitseda, muutuvad vältimatult
terrorismi ja salakaubanduse taimelavadeks. Näiteks sattus sellisesse olukorda Afganistan
Talibani võimu all.

Niisiis on Eesti, nagu iga teisegi riigi kohus püsida ja ennast kaitsta. Kaitsta tuleb
nii elanikke, territooriumi kui ka põhiseaduslikku korda. Põhiseaduslik kord tagab,
et Eesti kodanikud otsustavad oma asju ise, nii nagu nad paremaks peavad. Just selles seisnebki iseseisvuse tegelik sisu ja väärtus. Samuti peitub just siin põhjus, miks
oma riigi kaitsmine pole mitte ainult ülev ja õilis, vaid ka pragmaatiline. Öeldakse,
et rahvas, kes ei pea üleval oma sõjaväge, on peagi sunnitud üleval pidama võõrast sõjaväge. Selline valik ei ole päris kindlasti arukas.

Kaitstes Eesti riiki kaitseme
oma kõige kallimat vara –
kodu ja peret.
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SÕDA JA TÄNAPÄEV

Nii julgeolekuohtude kui ka
võimalike ohustajate skaala on
tänapäeval tunduvalt laiem
kui veel sajand tagasi. See
ei tähenda, et maailm oleks
ohtlikum kui siis, kuid ta on
keerulisem ja ootamatum
– peaasjalikult tänu ennenägematult tõhusatele side- ja
transpordivahenditele.

Minevikus ähvardas riike eeskätt sõjaline oht, mistõttu riigi kaitsmist samastati
sõjalise kaitsega. Tänapäeval on ohud riikide julgeolekule ja iseolemisele mitmekesistunud ning lähtuvad erinevalt varasemast mitmelt elualalt. Seetõttu on mitmekesisemad ka tänapäeval riigi kaitsmiseks kasutatavad vahendid, mis on peale sõjalise kaitse seotud ka teiste valdkondadega, näiteks küberruumiga. Tänapäeval võib
riike rünnata ka arvutitega, propagandaga, panga- ja majanduskriisidega, energiavarustuse takistamise ja muuga. Taolisi meetmeid nimetatakse uuteks ohtudeks.
Seejuures ei ole kahurid ega tankid kusagile kadunud ning nende kadumist ei ole
põhjust prognoosida ka ettenähtavas tulevikus, mistõttu on alles ka vanad ehk tavaohud.
Nii nagu on muutunud relvad, on laienenud ka võimalike ründajate skaala. Julgeolekuohtude allikaks ei ole üksnes teised riigid, sest jõu kasutamine pole enam ainult riikide monopol. Maailmas on kerkinud esile mitteriiklikud moodustised, mis
sarnaselt riikidega kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks relvastatud jõudu.
Näiteid mitteriiklikest relvastatud organisatsioonidest leiab pea igast maailmajaost: ülemaailmne Al-Qaeda, Lähis-Idas tegutsevad Hizbollah ja Hamas, ETA (Euskadi ta Askatasuna
– Baskimaa ja vabadus) ja IRA (Irish Republican Army – Iiri vabariiklik armee) Euroopas,
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Kolumbia revolutsioonilised relvajõud) Lõuna-Ameerikas ja Taliban Afganistanis.

Need moodustised ei suuda riikidele vastu astuda traditsioonilises sõjapidamises
ja kasutavad seetõttu oma eesmärkide saavutamiseks hoopis teisi meetodeid, sageli
terrorismi, mille puhul tsiviilelanike ründamise ja selle põhjustatud psühholoogilise šoki abil üritatakse mõjutada riikide käitumist, et saavutada oma poliitilisi eesmärke.
Üks kuulsamaid uusaja sõjandusteoreetikuid Carl von Clausewitz (1780–1831)
määratles sõda kui vägivallaakti, mille eesmärk on sundida vaenlast tegutsema oma
tahte järgi. Sõjaväe poolt rakendatav organiseeritud vägivald ehk sõda ja sellega ähvardamine on vahendid, mida riigid kasutavad oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
Kuni 20. sajandi esimese veerandi lõpuni peeti ründesõda välispoliitika normaalseks koostisosaks. 1928. aastal Ameerika Ühendriikide välisministri Frank Kelloggi ja Prantsuse välisministri Aristide Briand’i eestvõttel sõlmitud Briand–Kelloggi
pakt, millega hiljem liitus enamik Euroopa riike, keelas agressiivse sõja kui riikliku poliitika vahendi. See ei suutnud ära hoida Teise maailmasõja ega ka mitme
muu sõja puhkemist, kuid pärast Teist maailmasõda on agressiivse sõja alustamine
rahvusvahelise õiguse järgi karistatav tegu.
Sõjaväe kasutamise asemel on eesmärgi saavutamiseks mõnikord piisanud ainult sõjalise
sissetungiga ähvardamisest. Eesti ajaloost on ilmekaks näiteks aastad 1939 ja 1940, kui NSV
Liit ähvardas Eestit sõjalise sissetungiga. Esimesel korral nõustus Eesti, nagu ka teised Balti
riigid, NSV Liidu sõjaväebaaside rajamisega oma territooriumile. 1940. aasta juunis, võtnud
vastu NSV Liidu ultimaatumid, hoidsid Balti riikide valitsused küll ära otsese sõjalise vastasseisu, kuid samas võimaldasid käivituda protsessil, mis viis mõne kuuga omariikluse lõpliku
kaotamiseni.
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Relvastuse arenemise ja kallinemise tõttu
on sõda, mis on alati olnud kulukas, muutunud eriti kalliks, ja sõjapidamise võimalus on tänapäeva üleilmastuvas maailmas
märksa piiratum kui varem. Sõda võib
agressorile kaasa tuua ka negatiivseid välispoliitilisi tagajärgi. Mitu rahvusvahelist
organisatsiooni, nagu ÜRO (Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon) ja NATO (North
Atlantic Treaty Organisation – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon), on loodud just
rahu ja stabiilsuse tagamiseks ning nende
pädevuses on rakendada agressiivsete riikide suhtes vastumeetmeid. Seetõttu üritavad
nii riigid kui ka mitteriiklikud moodustised
kasutada vägivalla asemel muid vahendeid,
et panna teisi riike oma tahte järgi tegutsema. Nii näiteks võidakse kasutada majanduslikke meetmeid, kehtestades teatud kaupadele sisse- või väljaveokeelu, kuni teine
riik nõudmised täidab. Võidakse kasutada
diplomaatiat, et teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu sundida riiki
ühes või teises konkreetses küsimuses järele
andma. Võidakse korraldada siserahutusi,
aktiveerides riigis näiteks mõningaid sotsiaalseid gruppe, nagu rahvusvähemused
või mõne konkreetse usutunnistuse kandjad.
Teiste riikide käitumise mõjutamisel on oluline veel psühholoogiline sõda, mida võib
nimetada ka infosõjaks ning mille eesmärk
on muuta teise rahva hoiakuid ja arvamusi.
Demokraatlikus riigis on valitsus valimiste,
aga ka massimeedia kaudu otseselt seotud
rahva tahtega. Sedasi on avatud ühiskonnas
võimalik rahva tahte abil mõjutada valitsuse
otsuseid ja poliitikat. Tervikuna võibki öelda, et agressiivse sõja üldine hukkamõistmine on riikide agressiivsuse otsekui põranda
alla peletanud, sundinud seda järjest peenemalt maskeerima ja aina raﬁneeritumaid
mittesõjalisi vahendeid kasutama.

1990.–1991. aasta Lahesõda kujunes tõeliseks meediasõjaks: üle ilma võisid
televaatajad jälgida otseülekandena operatsiooni „Kõrbetorm“ algust ja muid
sõjasündmusi

Seetõttu on nüüdisajal märksa pikem ka nende abinõude ja vahendite loetelu, mida
tuleb riigi kaitsmiseks rakendada: välispoliitiline tegevus, riigisisese ja majandusliku julgeoleku tagamine ning kaitsetegevus paljudes valdkondades, nagu energiavarustus ja kübervaldkond. Riigikaitse ei ole ainult Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe
ülesanne, selle eest peavad hoolt kandma pea kõik riigiasutused.

Tänapäeval on kõige levinumaks võitlusväljaks massimeedia.
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KODANIK JA RIIGIKAITSE
Rahvas saab riigikaitses osaleda mitmel moel. Kõige otsesem võimalus selleks on
osaleda riigi sõjalises kaitses. Eestis tähendab see teenistust Kaitseväes või Kaitseliidus. Eesti on valinud üldrahvaliku armee mudeli, mis põhineb riigi kodanike
kohustuslikul teenistusel Kaitseväes ja vabatahtlikul osalemisel Kaitseliidu tegevuses. Meessoost kodanikel on ajateenistus Kaitseväes kohustuslik ning pärast selle läbi
tegemist jätkub teenistus reservis, kuid teenistust on võimalik jätkata ka elukutselise
kaitseväelasena. Naistel on samuti võimalus läbi teha vabatahtlikult ajateenistus ja/
või valida kaitseväelase elukutse. Seda võimalust kasutab Eestis üha rohkem naisi.
Kodanikud, kes soovivad oma põhitöö ja muude kohustuste kõrvalt panustada riigi
kaitsmisse, saavad seda teha Kaitseliidu liikmetena. Kaitseliit on Eesti suurim vabatahtlik kodanikeühendus.
Lisaks panustamisele sõjalisse kaitsesse saab rahvas ka muul moel osaleda Eesti
riigi julgeoleku tagamises. Näiteks kui tööandja või ka pereliige suhtub mõistvalt
ja toetavalt töötaja, isa, abikaasa kutsumisse reservõppekogunemisele, siis on seegi
panuseks Eesti riigikaitsesse. Sama võib öelda, kui kas üksi või kollektiivselt hakatakse vastu väljastpoolt tulevatele avaliku arvamuse jõulise mõjutamise katsetele,
mille eesmärk on sundida Eesti valitsust langetama mingeid konkreetseid otsuseid.
Mida sidusam ja oma ühisväärtustest teadlikum on kodanikkond, seda paremini
suudab riik vastu seista sedalaadi vaenulikule mõjutustegevusele, mis võib ulatuda
varjatud propagandast kuni otseste terroriaktideni.
Ühiskond, mis koosneb teadlikest, lojaalsetest ja enesekindlatest kodanikest, ei lase
vaenulikul mõjutustegevusel
oma arvamusi muuta.

2004. aastal toimus Hispaania pealinnas Madridis kolm päeva enne valimisi rida pommiplahvatusi. Järgnenud sündmuste tulemusena kaotas varasemates rahvaküsitlustes juhtpositsioonil olnud valitsuspartei võimu. Võimuletulnud opositsiooni poliitilised otsused tõid
muu hulgas Iraagist ära Hispaania väekontingendi. Jättes kõrvale küsimuse, kas Hispaania
sõjaväelaste viibimine Iraagis oli Hispaania rahvale kokkuvõttes vajalik või mitte, tuleb nentida, et antud juhul saavutati sõjaväelaste väljaviimine Hispaania poliitika mõjutamisega ebademokraatlikul, terroristlikul viisil.

Oleks hea ja solidaarsuspõhimõtetega kooskõlas, kui kõik kodanikud – nagu antiikaegsed kreeklased – osaleksid sel või teisel kombel oma riigi sõjalises kaitsmises, mis
rahuajal tähendab sõjalise valmisoleku tootmist. Paraku pole see kõigil kas tervislikel või muudel põhjustel võimalik. Kuid oma panuse riigi julgeolekusse annab
ka kodanik, kes aktiivselt osaleb ühiskondlikus elus, avaldab arvamust, seisab oma
õiguste eest, maksab korralikult makse ja käib valimas. Ei ole vahet, kas seda teeb
ettevõtja, kultuuritegelane, avalik teenistuja või mõnes muus valdkonnas tegutsev
isik. Oluline on lojaalsus Eesti riigile ja selle põhiseaduslikule korrale ning aktiivne osalemine ühiskonnaelus. Kodanik peab riigi valitsemises ilmnevaid vigu julgelt
kritiseerima, sest avalik arutelu valupunktide üle aitab riigivalitsemist parandada. Ühtlasi tuleb aga silmas pidada, et nii mõjub vaid konstruktiivne, st ülesehitav
kriitika, mis ei piirdu küsimusega „mis on halvasti?”, vaid küsib ka „kuidas saaks
paremini?”. Kodanikkond, kes usaldab oma riiki ning usub oma riigi ja ühiskonna
tulevikku, on riigi julgeoleku alus.
Heal ja tegusal kodanikul on lisaks oma ajaloo ning riigi ja ühiskonna toimimise
tundmisele kasulik olla kursis ka riigikaitse põhimõtete, eesmärkide ja korraldusega.
See õppeaine annab pildi Eesti sõjaajaloost, globaalsest julgeolekukeskkonnast, ohtudest Eesti julgeolekule ning sellest, kuidas on korraldatud Eesti riigi kaitsmine.
Film
„Kaks päeva augustis“ (2011, režissöör Jaan Kolberg).
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2. PEATÜKK
SÕJAAJALUGU
SÕJAD KUI AJALOO PARATAMATU OSA
Maailma ajalugu on paljuski sõdade ajalugu. Õieti võib öelda, et sõjad on vanemad
kui (kirjutatud) ajalugu, sest päris kindlasti sõdisid inimesed ka eelajaloolisel ajal, st
enne kirjaliku mälu tekkimist.
Eelajaloolistest sõdadest on meil rohkelt arheoloogilisi andmeid relvade ja kindlustuste kohta nii kogu maailmast kui ka Eestist. Agressiivsus on inimloomuse paratamatu koostisosa, ilma selleta ei oleks inimest, ja sõda võib nimetada agressiivsuse
üheks teatavaks organiseeritud vormiks. See tähendab, et sõjas kehtivad mingisugused reeglid – sõjaseadused. Sellisena on sõda kahtlemata kultuursem nähtus
kui organiseerimata, seadusteta vägivald, ja sageli kõneldakse koguni sõjakunstist.

Sõda on kogu aeg olemas olnud, rahu on tulnud leiutada.
Briti jurist ja ajaloolane Sir
Henry Maine.

Sõda ei ole kaugeltki agressiivsuse ainus organiseeritud vorm. Agressiivsuse organiseeritud
vormiks võib pidada päris paljusid tegevusalasid alates poksist või Ameerika jalgpallist ja
lõpetades malemängu või maksude kogumisega. Sõja ja sõjanduse teeb eriliseks tõsiasi, et see
on ainus ametlikult tunnustatud valdkond, kus eesmärgiks saab olla kelleltki elu võtmine.

Sõjad on oluliselt mõjutanud inimkonna poliitilist, majanduslikku, sotsiaalset ja
vaimset arengut. Kaugemas minevikus ei suhtutud sõdadesse sugugi eitavalt ning
neid peeti ühiskonnaelu normaalseks ja vajalikuks osaks. Nii on isegi 16. sajandi
usureformija Martin Luther tõdenud, et sõda „on maailmale niisama vajalik ja kasulik nagu söömine ja joomine“. Oldi veendunud, et sõdadeta muutub ühiskond lodevaks ja moraalituks. Sõda aga, vastupidi, sunnib inimesi ennast nii vaimselt kui ka
füüsiliselt ületama, kasvatab ennastsalgavust ja ohvrimeelsust, õpetab end allutama
kõrgematele printsiipidele ning lõpuks arendab ka leidlikkust ja praktilist mõtlemist. Igaüks, kellel on olnud tegelikku kokkupuudet sõjaväega, peab möönma, et
nendes väidetes on omajagu tõtt.
Kuid ka minevikus ei peetud õigeks igasugust sõda. Sõda oli põhjendatud, kui
seda peeti jumalate tahtel, enesekaitseks, õiguspärase omandi tagasinõudmiseks või
karistamiseks. Eeldati ka rahulepinguist kinnipidamist. Riik või valitseja, kes lepingut murdes oma naabrit ründas, pidi vähemalt iseenda ja oma rahva jaoks välja
mõtlema mingi põhjenduse. Tüüpiline olukord nii minevikus kui ka tänapäeval on
muidugi see, kus mõlemad sõdivad pooled peavad vaenlast agressoriks ja oma sõda
õigustatuks.
Sõja täielik eitamine (patsifism) sai alguse juba 17. sajandil ja laienes Napoleoni sõdade mõjul 19. sajandil. Üheks mõjukamaks patsiﬁsmi kuulutajaks oli vene kirjanik
Lev Tolstoi, kelle mõtted mõjutasid ka suurt India vägivallatuse kuulutajat Mahatma Gandhit. Tõelise tuule sai patsiﬁsm tiibadesse siiski alles 20. sajandil; selle juures
oli suur osa Esimese maailmasõja õudustel. Kuid patsiﬁsm ei aidanud vähimalgi
määral tagasi hoida Teise maailmasõja puhkemist, pigem võis seda isegi soodustada. Teine maailmasõda oli õppetunniks, et agressorit ei peata ükski ideoloogia ega
ﬁlosooﬁa, vaid ainult vääriline vastasjõud. Seda teadsid hästi juba vanad roomlased,
kes ütlesid: „Si vis pacem, para bellum“ (kui tahad rahu, ole valmis sõjaks).
Kuigi ka uusajal olid sõjad igapäevaseks nähtuseks, hakkasid sõja-aastad siiski
järk-järgult vähenema. Sõjad olid eelkõige suurriikide vahelised või siis nende algatatud.

Meeldib see meile või mitte,
kuid sõda ja sõjandus kuuluvad inimkonna ajaloo ning
kultuuri juurde. Sõdu võib
ära hoida, kuid sõjaohtu lõplikult ja igaveseks välja juurida
pole võimalik.
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17. sajandil pidasid Türgi, Austria ja Rootsi sõda kaks aastat kolmest, Hispaania
kolm aastat neljast, Poola ja Venemaa aga neli aastat viiest. Selle sajandi jooksul
sai Euroopas sõduriks 10–12 miljonit meest. Itaalia poeet ja diplomaat Fulvio Testi kirjutas 1641. aastal tabavalt: „See on sõdurisajand.“ Ka edaspidi jäi sõda ajaloo
käiku pidevalt saatvaks nähtuseks. Ent sõja-aastate vähenemisega samaaegselt
kasvas sõdade mastaapsus, laastav toime ja ohvrite arv. Kui keskajal oli võimalik
maha pidada mõne langenuga rüütlisõjakesi, siis Napoleoni ajal hakati armeesid
ja langenute arvu mõõtma juba sadades tuhandetes, kokkuvõttes miljonites, ning
see tendents süvenes. Napoleoni ajastu sõjad olid juba ligilähedased maailmasõjale ja vaid tehnilised asjaolud, eeskätt transpordi- ja sidevahendite arenematus, ei
võimalda seda nimetust kasutada. Sadakond aastat pärast Napoleonile saatuslikku Waterloo lahingut puhkes Esimene maailmasõda, mis viis hauda umbkaudu
20 miljonit inimest; selle jätk, Teine maailmasõda, juba 70 miljonit. Maailmasõdade
ängistavad õppetunnid on siiani peamiseks jõuks, mis on aidanud ära hoida kolmanda maailmasõja puhkemist, ning inimkond on pidanud taas leppima väiksemate ja lokaalsemate sõdadega.
SÕJANDUS, SÕJAAJALUGU JA SÕJATEOREETILINE MÕTE
Sõjandust võib üldistavalt deﬁneerida ühiskonna ja selle tegevuse ning arengu
valdkonnana, mis on seotud sõdade ja sõjaväega. Sõjanduse rolli uurimisega ühiskonnas saab tegelda kahes plaanis: kas tulevikku või minevikku vaadates. Esimesel
juhul on meil abiks sõjateadus ja teisel sõjaajalugu.
Sõjaajalugu uurib sõjanduse
eri valdkondi, nende toimet ja
tagajärgi ühiskonnale minevikus.

Sõjateaduse ülesandeks on adekvaatselt tulevikku prognoosida ja mudeldada,
aidates sel moel kaasa riikluse püsimisele ja julgeoleku kindlustamisele. Sõjateaduse
alldistsipliinid on strateegia, taktika, sõjatehnoloogia, sõjamajandus jmt. Sõjateadus
arvestab aga ka minevikukogemusi ja tugineb tulevikku prognoosides möödaniku
õppetundidele. Nii on sõjateadus otsapidi seotud sõjaajaloo, viimane aga omakorda
ajalooteadusega.

Sõjateadus on teadusharu,
mis käsitleb riigi sõjalise organisatsiooni toimimist ja sõjaks
valmistumist ning võimalikku sõjapidamist tulevikus.

Sõjaajalugu ei ole seega ainult sõdade ajalugu. Näiteks Eesti sõjaajalugu hõlmab
kõiki Eesti pinnal või eestlaste ja teiste siinsete rahvaste esindajate (nt baltisakslased)
osavõtul toimunud sõjasündmusi ning nende mõju ja tagajärgi ühiskonna arengule.
Samuti uurib sõjaajalugu relvastuse arengut, see aga on tihedalt seotud majanduse
ja innovatsiooni ajalooga.
Sõda kui ühiskondlikku fenomeni on üldistatult käsitlenud paljud mineviku mõtlejad. Maailma sõjateoreetilise mõtte pärand on rikkalik ja mitmepalgeline. Selle
üheks varasemaks silmapaistvaks tähiseks on Vana-Hiina väejuhi ja sõjaﬁlosooﬁ
Sun Zi (6.–5. saj eKr) ning tema järeltulija, jalutu strateegi Sun Bin’i (4. saj eKr)
„Sõja seadused“, kus on kirjas nüüdseni aktuaalsed mõtted ja elutarkused, kuidas
toimida sõjaolukorras või üldse igasuguse kriisi ja vastasseisu puhul, ning kuidas
neid olukordi arukalt ja võimalikult väheste kaotustega lahendada. Nende õpetuse
põhitõed võiks kokku võtta järgmiselt: parim sõda on sõda, mis jääbki pidamata;
parim taktika on taktika, millega vaenlane kaasa läheb, pidades seda enda omaks;
iga vastasseisu parim lahendus on selline, et mõlemad pooled väljuvad sellest rahulolevatena ja võitjatena.
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Antiikajal jättis sõjateoreetilise mõtte ajalukku olulise jälje Vana-Kreeka silmapaistev ajaloolane Thukydides (u 460–396 eKr) oma elutööga „Peloponnesose sõja ajalugu”. Sõja ja rahu lahutamatust seosest on oma töös „Sõjaasjandusest” kirjutanud
Hilis-Rooma sõjandusteoreetik Vegetius (4. saj pKr), kellele omistatakse paljutsiteeritud lauset si vis pacem, para bellum – kui tahad rahu, ole valmis sõjaks. Uusaja alguse tuntuim sõjateoreetik on aga Itaalia sõjateoreetik ja nüüdisaegse poliitikateaduse
looja, kirjanik ja itaalia kirjakeele arendaja Niccolò Machiavelli (1469–1527) oma
teosega „Sõjakunstist”.
Moodsa sõjalise mõtte alged ulatuvad tagasi 19. sajandisse ja on seotud eelkõige
Preisi sõjandusloolase ja teoreetiku Carl von Clausewitzi (1780–1831) ning Prantsuse ja Vene armees kindralina teeninud Antoine-Henri Jominiga (1779–1869).
Mõlema arusaamu mõjutas Napoleoni sõdade ajastu. Preisi sõjaväeakadeemia
kauaaegne ülem Clausewitz tõi oma põhiteoses „Sõjast” peamise eesmärgina välja võidu saavutamise lahinguväljal iga hinna eest. Samas pööras ta oma õpetuses
tähelepanu vastase väljakurnamisele, sõjapidamise psühholoogilistele aspektidele
ja muule. Clausewitzi võib pidada ka nüüdisaegse sõjaﬁlosooﬁa rajajaks. Jomini ülimalt detailsed sõjateoreetilised uurimused rõhutasid, et võiduks on vaja saavutada
lahinguline ülekaal teatavas otsustavas punktis. Ühtlasi pidas ta näiteks territooriumi vallutamist ja haldamist olulisemaks kui võitu lahinguväljal.

Taktikat defineeritakse lühidalt kui lahingu võitmise
kunsti, strateegiat aga kui
sõja võitmise kunsti. Nagu
teada, ei lange need alati
kokku. Võib võita lahinguid,
kuid siiski kaotada sõja, nagu
antiikaja väejuhid Pyrrhos
või Hannibal. Pyrrhos võitis
rea lahinguid, kuid nii suurte kaotustega, et need kustutasid võidu viljad. Hannibal
saavutas roomlaste üle Cannae lahingus sõjaajaloo ühe
täiuslikuma võidu, kuid sõja
võitsid lõpuks siiski visad ja
suurte ressurssidega roomlased.

SÕJAPIDAMISEST VANA- JA KESKAJAL
Sõjandus on alati arenenud käsikäes ühiskonna käsutuses olevate tehniliste ja
muude vahenditega. Vanaaja kõrgkultuurid, nagu Egiptus ja Mesopotaamia, olid
arheoloogilises mõttes pronksiaegsed: tunti ratast ja peeti hobuseid. Järelikult olid
jalaväe kõrval olemas ka ratsavägi ja sõjavankrid. Egiptlaste ja assüürlaste sõjavankrid kujutasid endast lahinguväljal hirmuäratavat jõudu, kuid eeldusel, et maastik oli
sõjavankrile läbitav.
Raua kasutuselevõtu perioodil
saavutasid eelise need sõdurid
ja sõjaväed, näiteks hetiidid, kes
kasutasid pronksist kergemat rauda. Kuid tehnilised erinevused
ei olnud kuigi suured ja sõjaväe
tugevus või nõrkus sõltus eeskätt
taktikalistest võtetest, väljaõppest
ja moraalist. Näiteks täiustasid
makedoonlased ammutuntud lahingurivi – faalanksit – pikkade
odadega ja saavutasid sellega mõneks ajaks kõigi vaenlaste ees eelise. Kujunes välja kuni 19. sajandini
valitsenud klassikaline lahinguasetus: jalavägi keskel, ratsavägi
tiibadel. Mõlemad pooled püüdsid
tiibadel asuva ratsaväega haarata
vastast tiibadelt, eesmärgiga vaenlane kas täielikult ümbert haarata
või vähemalt rünnata tema jalaväge küljelt.
Assüüria sõdalased sõjavankris
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Cannae lahing 216. a eKr
Sõjaajaloo ühes kuulsamas, Cannae lahingus (216. a eKr) õnnestus Kartaago väejuhil Hannibalil täielikult purustada Rooma armee. Seda hoolimata oma jalaväe arvulisest allajäämisest
ja tänu oma ratsaväe tugevusele. Hannibali ratsavägi suutis Rooma ratsaväe põgenema lüüa
ja ründas seejärel pealetungivat Rooma jalaväge selja tagant. Tulemuseks oli vaenlase täiuslik
sissepiiramine ja hävitamine, mis sestpeale sai iga lahingut alustava väejuhi ideaaliks.

Hoopis keerulise formeeringute liikumise lahinguväljal, mis nõudis tugevat
distsipliini ja head väljaõpet, kujundasid välja roomlased. Roomlased täiustasid
sõjakunsti veel mitmel moel, kusjuures esiletõstmist väärib nende seninägematu
organisatoorne efektiivsus: Rooma sõjavägi rändas, asus laagrisse, hankis ja jaotas
varustust, pidas garnisoniteenistust ning rajas ajutisi või alalisi kindlustusi ülimalt
tõhusa ja läbimõeldud korra kohaselt.
Muuseas mõõtis Rooma sõjavägi ka vahemaid: marsil olles loendasid selleks määratud
mehed paarissamme (nt parema jala samme). Tuhat sellist paarissammu on aluseks tänapäevani eksisteerivale pikkusmõõdule miil (lad miles – tuhat).

Keskaegne raudrüütel

Rooma riik ja selle sõjaline vägevus lagunesid rändrahvaste hoopide all 5. sajandil, Euroopa jõudis keskaega. Nende rahvaste peamiseks tugevuseks oli ratsavägi – täiuseni arendatud ratsa võitlemise oskus, mis tulevastele sõjameestele juba
maast-madalast sisse kasvatati. Lääne-Rooma hävitamise järel peetigi Euroopas
sõdu peamiselt ratsa. Uus tõusev rahvas, frangid, saavutas teatavat edu taas uuenduse tõttu, lisades oma sadulatele jalused. See suurendas märgatavalt ratsaniku
võitlusvõimet.
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Jalused on tegelikult pärit Aasiast, nii nagu päris mitu muudki olulist leiutist või uuendust,
näiteks sõjaelevant, saabel, amb või püssirohi. Ka sõjaväeorkester on idamaise päritoluga ja
seda tutvustasid eurooplastele türklased.

Ratsaväelased võisid lahingut pidada ka jalaväelastena, kui see maastiku iseärasuste tõttu tõhusamaks osutus. Nii näiteks saavutasid jalastunud frangid 732. aastal
Poitiers’ lahingus ajaloolise võidu araablaste üle ja peatasid nende edasitungi. Kuid
järgnevatel sajanditel suundus sõjanduse areng ikkagi eeskätt ratsaväe ja ratsavõitluse arendamisele. Kujunes rüütelkond, ülima piirini täiustati turvist, kuni jõuti
klassikalise raudrüüni.
Turvises rüütel võis olude sunnil võidelda ka jala, kuid avamaastikul reeglina siiski ratsa. Tema peamiseks relvaks oli pikk, raske piik. Niisuguse sõjamehe ees oli
tavaline jalaväelane jõuetu. Selle olukorra lõpetas alles käsitulirelvade tulejõu oluline suurenemine 15.-16. sajandil.
Siiski ei saa öelda, et enne tulirelvi ei oleks jalavägi võinud rüütliväest võitu saada. Soomusja raudrüüst võttis läbi näiteks amb ja samuti suutsid seda kuulsate inglise vibuküttide pikkvibud (nt Saja-aastases sõjas). Kuid see nõudis vastavaid tehnilisi oskusi ja väljaõpet.

Tulirelvade, eriti käsitulirelvade ja välisuurtükkide lahinguväljale jõudmisega
keskaja lõpul juhatati sisse sõjanduse ajaloo järgmine peatükk. Kui rüütliajastul oli
sõdimine seisusest tulenev kohustus, siis nüüd muutus sõdimine elukutseks. Armeed hakkasid taas suurenema.
PALGASÕDURID JA ALALISTE ARMEEDE LOOMINE UUSAJAL
Klassikaline rüütlivägi koosnes maaomanikest rüütlitest, nende paažidest ja sulastest ning eri feodaalide ja linnade poolt varustatud sõdureist, kes kõik pidid kõrgema feodaali käsu peale sõjakäiguks või maa kaitseks kokku tulema. Keskaja lõpupoole hakkas sellist otseselt maa ja maavaldustega seotud väge järk-järgult välja
vahetama palgasõjavägi. Valitsejad, linnad ja kõrgaadlikud hakkasid oma sõjaliste
eesmärkide taotlemisel seniste feodaalsete truuduskohustuste asemel üha enam
lootma rahale. Majanduse ja kaubanduse arenedes leidus järjest rohkem inimesi,
kes võisid või isegi olid sunnitud oma kogukonna juurest lahkuma ja otsima õnne
võõrsil. Üks võimalus selleks oli hakata palgasõduriks. See amet oli raske ja ohtlik,
kuid võis hea õnne (st sõjasaagi) korral kaasa tuua ka jõukuse; üksikud võisid tõusta
koguni ülemkihi hulka.
Ajutiste palgaarmeede komplekteerimine tugines esialgu n-ö eraettevõtlusele. Sõja
eel pöördus riik (kuningas, vürst, piiskop, vabalinn vms) teada-tuntud väepealiku
poole ja pakkus talle lepingut väeüksuse komplekteerimiseks konkreetsetel tingimustel. Sõdur võis lisaks palgale arvestada ka sõjasaagiga. Tavaliselt elatas sõjavägi
end kohapealt saadavate toiduainetega, mis mõjutas otseselt ka sõjapidamist. Sõda
pidi end ise toitma. Seetõttu valiti peatumiskohtadeks sageli rikkamad linnad ja
piirkonnad, võimaluse korral aga vaenlase territoorium. Nii muutus sõjakäik sageli
röövretkeks. Eesti ajaloos kohtame palgasõdureid eriti Liivi sõja ajal (nt Šoti palgasõdurid ja nende hukkasaamine Rakveres ning nn mõisameeste või ka Ivo Schenkenbergi salga tegevus).
15.-16. sajandil hakkas paljudes Euroopa riikides (Prantsusmaal, Inglismaal, Venemaal, Hispaanias) välja kujunema tugev keskvõim – absolutism. Sageli ei olnud
võõramaalastest koosnevad palgaväed sellistele riikidele küllalt kindlaks ega usaldusväärseks toeks. Ajapikku loobusid riigid sõltumatute väepealike teenetest ning
hakkasid ise sõjavägesid organiseerima. Nii muutus sõjavägi alaliseks riiklikuks

Keskaegne sõdalane
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institutsiooniks, mis eksisteeris nii sõja- kui ka rahuajal. Sõjaväe lahinguvalmidusse
viimine käis kiiresti. Alalise armee komplekteerimise põhiline meetod oli endiselt
vabatahtlike värbamine. Värbajaks oli aga nüüdsest riik, mitte enam eraettevõtja. Lisaks värbamisele kasutati mitmel pool ka sõjaväekohustust: võeti teatud korra järgi
sõjaväkke oma riigi alamaid (nn nekrutiks võtmine).
Enamik mehi sattus teenistusse majanduslikel põhjustel: sõjavägi andis võimaluse
äraelamiseks. Teenistusse võeti mehed kindla lepinguga ja tavaliselt pikaks ajaks.
Mõned riigid hoidsid mehi teenistuses isegi kuni nende invaliidistumiseni. See omakorda tähendas, et sõdur kaotas sideme tsiviileluga ja tema peamiseks elatusallikaks
sai sõjavägi. Sõdur muutus professionaalseks sõjameheks ja vastavat armeed nimetaksime me praegu kutseliseks sõjaväeks, kuid erinevalt praegusest puudus sellel
väljaõpetatud reserv.
Rootsi kuningas Gustav II Adolf (1594–1632) suutis oma riigist teha Euroopa suurriigi peamiselt tänu hästi distsiplineeritud ja ettevalmistatud armeele. Rootsi armee oli selle komplekteerimise eripära tõttu – lisaks vabatahtlike värbamisele välismaalt kasutati ka sunduslikku
maakondlikku sõjaväekohustust – riiklik armee. Rootsi armee komplekteerimine oma riigi
alamatega toimus maapalgalise süsteemi kaudu: kindla pindalaühiku kohta tuli teenistusse
anda üks sõjamees, kes tuli ka kõige vajalikuga varustada.

Professionaaliks muutus ka ohvitser. Keskaegse veendumuse järgi oli ohvitser pigem seisus, mis päriti koos aadlitiitliga. See suhtumine kandus edasi ka uusaega ja
ohvitserkond moodustus esialgu peaaegu eranditult aadlimeestest. Tasuks sõjaväeteenistuse eest olid nad vabad riigimaksudest, kuna arvestati, et aadlikud maksavad
oma maksud verega. Ent uusajal võis aadlik valida ka teise tee, nimelt tsiviilteenistuse ametnikuna. Neid kaht aadlike liiki hakati nimetama mõõga- ja mantliaadliks.
Ehkki administraatorist sai sageli üleöö kindral ja vastupidi, peegeldab selline areng
siiski ühiskonna spetsialiseerumist. Ohvitseriamet nõudis üha enam spetsiiﬁlisi oskusi, selleks tuli hakata eraldi õppima ja valmistuma. Euroopa esimesed sõjakoolid loodi 15. sajandil Itaalias. 16.–17. sajandil hakati aga Prantsusmaal, Saksamaal
ja Taanis rajama rüütliakadeemiaid, kus üldainete kõrval õpetati ka sõjanduslikke
distsipliine, nagu vehklemine, fortiﬁkatsioon (kindlustuste rajamine) ja ratsutamine.
19. sajandi alguseks oli ohvitserist kujunenud professionaalne sõjaväelane, kes oli
saanud süstemaatilise hariduse ning kellele sõjaväeteenistus oli elukutseks ja pidevaks elatusallikaks.

Rüütlioskusi õpetati kaua ka ülikoolides. Näiteks Tartu ülikooli õppekavast kadusid vehklemine, ratsutamine, ujumine ja tantsimine alles 19. sajandi teisel poolel.

Esimese puhtsõjalise kasvatusasutuse – kadetikorpuse – rajas 1716. aastal Preisi kuningas Friedrich I. Järgmiseks etapiks sõjaväelise hariduse arengus oli juba
kõrgemate sõjakoolide rajamine 18. sajandi keskel ja teisel poolel Prantsusmaal
ning Preisimaal. Venemaal hakkas ohvitserkond kujunema 17. sajandi lõpus Peeter
I reformidega. Sõjakoolide võrk kujunes Venemaal välja siiski alles 19. sajandi esimesel poolel.
Esimesed eestlased said ohvitserideks juba Rootsi ajal 17. sajandi teisel poolel ja 18. sajandi
alguses Põhjasõjas. Vene armees hakkasid eestlased ohvitserideks tõusma 19. sajandi esimesel poolel, eriti aga pärast seda, kui 1860.–1870. aastatel asutati Venemaal junkrukoolid, kuhu
oli riigi kulul võimalik õppima asuda kõikide seisuste, sealhulgas talupoegade esindajatel.
Kiiresti kasvas eestlastest ohvitseride hulk Esimese maailmasõja ajal. 1917. aastal teenis Vene
armees juba üle 3000 eestlasest ohvitseri. Kõige kõrgema auastmega eestlane oli tollal Läänemaa Vaimõisa kutsari poeg kindralleitnant Heinrich Rautsmann (1852–1924).
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MASSIARMEEDE LOOMINE JA ÜLEMINEK ÜLDISELE SÕJAVÄEKOHUSTUSELE
1789. aasta Prantsuse revolutsiooniga algas vana korra lagunemine Euroopas, mis
omakorda sai alguseks murrangule sõjanduses. Revolutsioon ei saanud oma saavutuste kaitsmisel tugineda kuninglikule armeele, mistõttu panustati vabadele kodanikele, kes vabatahtlikena asusid kodumaa kaitsele. Nii ühinesid Prantsuse revolutsiooni aegses sõjaväes vana korra aegne professionaalsus ja rahva entusiasm.
Sõjapidamine muutus senisest liikuvamaks ja tõhusamaks.
Prantsuse silmapaistva sõjaväereformaatori Lazare Carnot’ sõnul tuli vaenlast lüüa massiga. Tema lööklause oli „Ei mingeid manöövreid, ei mingit sõjalist kunsti peale tule, raua ja
patriotismi”. Sõjapidamine muutus taas äärmiselt halastamatuks ja julmaks; inimelu säilitamine polnud oluline – esmatähtis oli vaenlase lõplik hävitamine ükskõik mis hinnaga.

Põhimõttelised muutused toimusid ka relvajõudude komplekteerimises. Algas
üleminek üldisele sõjaväekohustusele. Sõjalist väljaõpet hakkasid saama kõik teatavasse ikka jõudnud mehed.
Loomulikult ei saa kõik täiskasvanud mehed olla pidevalt sõjaväes. Üldine sõjaväekohustus
tähendab, et on olemas regulaararmee (see koosneb elukutselistest sõjaväelastest ja parasjagu
aega teenivatest meestest) ja reserv, mis koosneb ajateenistuse läbi teinud meestest. Viimaseid
saab sõjaohu korral kiiresti armeesse kutsuda ja nõnda armee suurust mitmekordistada. Põhimõtteliselt seesama süsteem kehtib tänapäevalgi paljudes riikides, ka Eestis.

Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni ajastu sõdadesse (1789–1815) kaasati enneolematud inimhulgad. Kõik tollase Euroopa kaalukamad riigid (Prantsusmaa, Inglismaa, Preisimaa, Austria, Venemaa) moderniseerisid oma relvajõudusid. Napoleoni sõdade lõpuks tõusis regulaararmee koosseis nii Prantsusmaal kui ka Venemaal
600 000 meheni, Austrias 425 000, Preisimaal 279 000 ja Suurbritannias 260 000 meheni.
Üldine sõjaväekohustus kehtestati kõige eeskujulikumalt Preisimaal Napoleoni
sõdade ajal. Selle juures mõjus kaasa asjaolu, et Prantsusmaa käest lüüa saanud
preislastele oli lepinguga peale pandud armee suuruse ülempiir, vaid 42 000 meest.
Et siiski omada kõneväärset sõjajõudu, kujundasid preislased välja ajateenistuse
süsteemi, mis tagas suurearvulise reservi.
Euroopa riikide hulgas jäi erandlikuks Inglismaa, kus üldine sõjaväekohustus kehtestati alles Esimese maailmasõja ajal ja sedagi ajutiselt. Venemaal kehtestati üldine
sõjaväekohustus suhteliselt hilja, 1874. aastal (eelduseks oli pärisorjuse kaotamine
1861). Kuna Venemaa valduses olid tohutud inimressursid, siis kõiki mehi tegelikult
teenistusse kutsuda ei olnud vajalik ega võimalik. Seetõttu rakendati vahepealset
süsteemi – liisuheitmist. Sõjaväekohustuse alla kuulusid küll kõik, kuid seda, kes
tegelikult teenistusse peab minema ja kes pääseb, selgitati loosiga. Selline süsteem
kehtib Taanis tänapäevani.
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SÕJANDUS, TEHNIKA ARENG JA LEIUTISED
Massiarmeede kujunemise tõukejõuks oli tehnika kiire areng, mis mitmeti mõjutas kogu sõjapidamist. Sõjandus ja sõjalised vajadused omakorda viisid leiutisteni
ja tõukasid tagant tehnika arengut. Paraku tähendab efektiivsuse kasv sõjanduses
ühtlasi ohvrite arvu suurenemist.
Üheks tähtsamaks faktoriks, mis mõjutas kogu
sõjandust alates 14. sajandist, oli püssirohu kasutuselevõtt ja tulirelvade aeglane, kuid pidev täiustamine.
Püssirohi leiutati Hiinas ilmselt 9. sajandil, sealt jõudis see leiutis mongolite suure vallutusega 13. sajandil araablasteni ning nende kaudu edasi Euroopasse.

Kiviheitemasin

Varastel käsitulirelvadel ei olnud tugeva vibu ja
veel vähem ammu ees otsustavaid eeliseid. Ammu- ja
vibunoolte kineetiline energia on võrreldav tänapäeva nõrgema taskupüstoli kuuliga. Tänu vibu laskekaugusele (150–250 m) ja -kiirusele ning nooleteravike erilisele mõjule kasutati vibusid ja ambe 200 aastat
rööbiti tulirelvadega ning viimased jäid peale paljuski kaudse paremuse tõttu. Püssi ja kuulide valmistamine oli odavam, need polnud nii ilmatundlikud,
püssimehe väljaõpetamine oli lihtsam. Alles raske ja
võimas musket tõrjus 16. sajandil lahinguväljalt nii
varasemad püssid kui ka ammud ja vibud.

Esialgu kasutati tulirelvi peamiselt piiramisel. Esimesed kahurid ei olnud oluliselt
efektiivsemad vanadest kiviheitemasinatest, kuid järk-järgult nende laskekaugus
suurenes. 15. sajandi esimesel poolel ehitati mitmel pool Lääne-Euroopas juba
hiigelsuurtükke kaaluga 7–17 tonni ja kaliibriga 500–800 mm. Need paiskasid välja
sadu kilogramme kaaluvaid kivikuule.
Eestisse jõudsid tulirelvad hiljemalt 14. sajandil.
Ühe teate järgi ostis Tallinna raad juba 1378. aastal
linnale ühe suurtüki. Eestist on leitud nn Otepää
püss, üks maailma vanemaid või koguni vanim
säilinud käsitulirelv, mis on täpselt dateeritud. See
leiti Otepää linnuse 1396. aastast peale puutumatuna seisnud rusude alt. Järelikult ei saa ka sealt
leitud relv olla noorem.
Alates 15. sajandist valati Tallinnas ja ka Tartus
suurtükke. Vägevamatele relvadele anti ka nimi.
Näiteks on teada tolleaegsed siin valatud suurtükid Punane Lõvi, Paks Tüdruk ja Kibe Surm.
Liivi sõja (1558–1583) algul oli Tallinna relvastuses
240 suurtükki ja 99 püssi.

Suurtükitorn Paks Margareeta Tallinnas
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17. sajandiks oli suurtükkide tulejõud juba nii suur,
et keskaegsed kõrged (kivi)
kindlustused polnud enam
otstarbekad ning nende asemel tuli hakata rajama madalamaid ja paksemaid rajatisi,
nagu bastionid, mis võisid
olla ka mullast ja püüdsid
oma pehme pinnaga kahurikuule kinni. Ka Eesti linnu
hakati 17. sajandil ümbritsema bastionidega (Narva, Tallinn, Tartu).
Samaaegselt kujunes tulirelvadest ka lahinguväljal juba
mõjus tegur, seda eeskätt
tänu tulekiviluku kasutuselevõtule. Napoleoni sõdades
(18. sajandi lõpp ja 19. sajandi algus) oli püssimeeste
tulekiirus ja -täpsus juba nii
kaugele arenenud, et õigesti
välja õpetatud ja üles rivistatud jalavägi suutis ennast
kaitsta ratsaväe vastu. Suur
osa oli siin ka püssiraudadesse lisatud vintsoonel, mis
tule täpsust oluliselt parandas. Sellist jalaväge kohutas
vaid suurtükituli ning sedagi
alles pärast kartetši laiemat
kasutuselevõttu ja mürskude
täiustamist. Need asjaolud
tõid kaasa vajaduse kaevuda
– mitte vaid piiramisel, nagu
seni, vaid ka lahingus.
Uus suur samm, mis mõjutas kogu sõjandust, oli tagantlaetavate püsside loomine.
1841. aastal võttis Preisi armee esimesena kasutusele paberkestaga padruniga tagantlaetava, Johann von Dreyse loodud vintpüssi, nn nõelpüssi, mis aitas preislastel
võita nii mõnegi sõja. Kuid Prantsuse–Preisi sõjas 1870–1871 oli prantslaste Antoine
Chassepot’ vintpüss juba Dreyse relvast üle. Tagantlaetava relva määratu eelis oli, et
sõdur võis laadida varjunult (nt lamades) ning tule kiirus oli oluliselt suurem.
Ameerika kodusõjas 1861–1865 jõudsid kasutusse juba salvpüssid. Benjamin Henry
loodud 16 lasulise torusalvega relva manasid lõunaosariiklased kui „neetud jänkipüssi, mida nood pühapäeval laevad ja siis kogu nädala lasevad”. See relv oli nõrgema laskemoonaga kui põhilised sõjapüssid, kuid see-eest tulistas 20 lasku minutis.
Hiljem levisid Henry püssi viimistletud mudelid Winchesteri nime all üle maailma.
Targemad kindralid taipasid, et püsse võivad kasutada ka ratsaväelased, mis muutis mõõkadega või piikidega ründava ratsaväe hoobilt aegunuks. Siiski võttis külmrelvade kadumine lahinguväljadelt aega kuni 20. sajandi keskpaigani.

Narva kindlus
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Veidi hiljem kui püsse õpiti tagant laadima ka suurtükke. Ühtlasi õpiti suurtükke
senise pronksi asemel valmistama terasest. Selliste suurtükkide laskekaugus oli
pronkssuurtükkide omast oluliselt suurem, järelikult võis terassuurtükivägi ise vastase laskekaugusest väljas olles turvaliselt tulistada vastase positsioone. See asjaolu
aitas Preisimaal 1870. aastal hävitavalt lüüa Prantsusmaad.
Kaua tekitas probleeme lõhkeaine – nn must püssirohi (75% salpeetrit, 15% puusütt ja 10%
väävlit), mis jättis püssiraudadesse ja kahuritorudesse ohtralt jääkainet ning tekitas nii paksu
suitsu, et juba esimeste kogupaukude järel oli vaatlemine ja sihtimine oluliselt raskendatud.
Ka reetsid suitsupahvakud vaenlasele laskurite asukoha.

Kõrvuti relvadega arenesid eriti 19. sajandil jõudsalt side ja transport, millel oli
otsene mõju sõjandusele. Juba Napoleoni sõdade aegu kasutasid prantslased algelist
telegraaﬁ, mis tõi kaugete tandrite sõjauudised seniste nädalate asemel mõne päeva
või isegi tunniga pealinna. 19. sajandi keskpaiku saavutati elektritelegraaﬁ ja morsetähestiku kasutuselevõtuga uus tase.
Telegraaf arenes käsikäes raudteega ja 19. sajandi keskpaigast alates olid mõlemad
kujunenud sama oluliseks sõjaliseks faktoriks kui laskemoon, relvad või hobused.
Sõda muutus seninägematult mobiilseks, vägede liikumine ja ümberpaigutamine
kiireks. Järjest selgemaks sai, et võit võib sõltuda tegutsemiskiirusest raud- ja maanteedel, kusjuures kriitilise tähtsusega on sõja avapäevad. Mobilisatsiooniplaanid
täpsustusid oluliselt.
Revolutsioon sidepidamise vallas tõhustas sõjalist juhtimist ja muutis selle operatiivsemaks,
teisalt aga tõid arenevad massiteabevahendid, mida hakkas täiendama fotograaﬁa, sõjasündmused tsiviilühiskonnale koju kätte. Esimeseks sõjaks, mida Euroopa meedia ulatuslikumalt
kajastas, oli Krimmi sõda (1853–1856). Sel ajal hakkas ajalehtede juurde kujunema ka uus
amet – sõjakorrespondent.

1880. aastatel olid juba kõikjal
relvastuses Saksa või Prantsuse
süsteemi tagantlaetavad vintraudsed suurtükid ja 10–11 mm
ühelasulised vintpüssid ning
Šveitsis, Prantsusmaal, Rootsis
ja Saksamaal juba 5–8 padrunit
mahutava salvega vintpüssid.
Arengut pidurdas aga viimistletud koostisega, kuid ikkagi must
püssirohi. Siis aga tehti paari
aasta jooksul kolm tähtsat avastust – üks mehaanikas ja kaks
keemias –, mis avasid tee relvastuse uuele kiirele arengule.
1884. aastal ehitas ameeriklane
Hiram Maxim maailma esimese
tõelise automaatrelva – kuulipilduja. Alates 1888. aastast kasutasid inglased Maximi kuulipildujaid koloniaalsõdades Aafrikas
ja Afganistanis.
Eesti sõjaväe raskekuulipildujakomando
Vabadussõja ajal
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Samal, 1884. aastal leiutas prantsuse keemik Paul Vieille suitsuta püssirohu ja järgmisel, 1885. aastal patentis teine prantsuse keemik, Eugène Turpin, pikriinhappe
kasutamise lõhkeainena mürskudes. Võrreldes vana musta püssirohuga oli suitsuta
püssirohi kolm korda võimsam ja pikriinhape ligi 20 korda suurema lõhkejõuga.
Kohe ilmusid relvastusse väikesekaliibrilised suitsuta püssirohuga padrunitega
vintpüssid. Sõduri põhirelv saavutas oma suurima võimsuse ajaloos. Vintpüss võis
saata surmava kuuli 3–4 km kaugusele.
19. sajandi lõpul võeti Prantsuse armees kasutusele esimene 20. sajandi mõistes
moodne välisuurtükk. Sel 75 mm relval esines juba enamik tänapäevaseid põhilahendusi, mis võimaldasid teha 15 ja enamgi lasku minutis ehk umbes sama palju
kui hea vintpüssiga.
Tehnika areng muutis oluliselt ka meresõda. 19. sajandi jooksul läksid lõplikult
minevikku purjed ja puust laevapardad; nende asemele astusid aurujõul töötavad
sõudekruvid ja raudsoomus (hiljem terasest laevakered). Puukeredega purjelaevade
luigelauluks oli 1853. aastal toimunud Sinope lahing, milles Vene raudsoomusega
laevastik Türgi alused pilbasteks pommitas.
Ehkki esimesi katseid õhusõda pidada tehti õhupallide abil juba 19. sajandil, loeti
lennundust kuni Esimese maailmasõjani pigem spordiks.
Edusammud arstiteaduses ja haigete põetamises, mida
võib käsitleda osana tehnika arengust, aitasid leevendada
sõjakoledusi ja vähendada inimkaotusi. Meditsiiniajaloo
üks kuulsamaid kirurge, Tartu Ülikooli kasvandik Nikolai Pirogov, rakendas ja arendas oma oskusi Krimmi sõjas, nii et teda loetakse välikirurgia rajajaks; samas sõjas
kaasa löönud Florence Nightingale pani aluse õendusele
kui kutsealale. Sõjalised vajadused kannustasid tagant ka
antibiootikumide uurimist ja kasutuselevõttu.
Üldise sõjaväekohustuse kehtestamine ja seetõttu lühenenud teenistusaeg muutis saja aastaga oluliselt armee sotsiaalset koosseisu ning sõjaväe üldist olustikku.
Sõjaväeteenistus ei tähendanud enam lõpparve tegemist
tsiviileluga, vaid lihtsalt ajutist äraolekut. Tavakodanikest sõdurid tõid sõjaväkke ka tavaelu standardid. Nad
ei pidanud end elukutselisteks sõjaväelasteks, vaid võtsid
sõjaväeteenistust kui kohustust riigi ees, mis tuli täita, ega
loobunud täielikult tsiviilelu reeglitest ja põhimõtetest.
See väljendus ka püüdes kehtestada üldised reeglid, mis
muudaksid sõjapidamise vähem julmaks. Šveitsi ärimehe
Henri Dunant’i initsiatiivil loodi 1863. aastal Rahvusvaheline Punane Rist, mis seadis oma eesmärgiks aidata kaasa eraisikute, sõjavangide ja haavatute paremale
kohtlemisele sõja ajal. 1864. aastal kirjutas üle 20 riigi alla
esimesele Genﬁ konventsioonile. See käsitles haavatute
kohtlemist sõjaväljal ja on nüüdisaegse rahvusvahelise
sõjaõiguse üks nurgakive. 19. ja 20. sajandi vahetusel
järgnes mitu Haagis sõlmitud konventsiooni maailmasõja
relvadest ja tavadest. Rahvusvaheline koostöö sõjapidamise humaansemaks muutmise nimel käib tänapäevani.

Nikolai Pirogovi mälestussamba juures Tartus on
tudengite traditsiooniline
kohtumispaik
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MAAILMASÕJAD
20. sajand tõi endaga kaasa
totaalsed, ühiskondi tervenisti kaasa haaravad sõjalised
konﬂiktid – maailmasõjad.

1914. aastal vallandunud Esimene maailmasõda (1914–1918) kujunes enneolematult mastaapseks. Sõtta mobiliseeriti üle 67 miljoni inimese, sõja tagajärjel sai surma
üle 10 miljoni ja haavata 20 miljonit inimest. Haigustesse ja nälga suri ligikaudu
10 miljonit inimest. Sellist totaalset, ühiskonna eri valdkondi haaravat sõda ei osanud ette kujutada ka kõige julgemad sõjateoreetikud.
Maailmasõda muutis ühiskonna sotsiaalset palet, tõi esile ühiskondlikud probleemid ning paiskas segi senised moraalinormid. Veelgi laiaulatuslikumalt toimus see
Teise maailmasõja (1939–1945) tagajärjel.
Esimene maailmasõda oli ka esimene tõeline tehnikasõda. Selles osalenud riigid
tootsid nelja aastaga kokku ümmarguselt miljon kuulipildujat, 182 000 lennukit,
9200 tanki ja 50 miljardit padrunit. Kuulipildujad ja kiirlaskesuurtükid tõid lahinguväljale seninägematult hävitava tihedusega tule, esimest korda ilmusid sõjatandrile
tankid ning võeti massiliselt kasutusele lennukid, varem pigem eksootiliseks relvasüsteemiks olnud allveelaevad muutusid tähtsaks osaks meresõjast.
Mehhaniseerimine, motoriseerimine ja automatiseerimine olid muutunud sõjapidamise lahutamatuks osaks.
Pikaleveninud maailmasõjad pöörasid segi senised majandussidemed ja tootmise korralduse sõdivates riikides. Kogu majanduselu allutati relvade, laskemoona ja
sõjavarustuse tootmisele, samal ajal vähendati tarbekaupade tootmist. Mobiliseeritud meeste asemel hakati kasutama naiste ja alaealiste ning sageli ka sõjavangide
tööjõudu. Muuhulgas aitas see kaasa naiste emantsipatsioonile, sest naistele avanes
hulk tegevusalasid, mida varem oli peetud neile sobimatuks.

Briti sõdurid kaevikus
Esimese maailmasõja ajal

Majanduselu ümberkorraldamine sõjavajaduste rahuldamiseks ja riiklikud tellimused kasvatasid suurettevõtete kasumeid. Riik sekkus järjest rohkem majanduselu
juhtimisse ning hakkas jaotama kütet,
tööjõudu ja toorainet.
Esimese maailmasõja puhkedes vallandus enamikus riikides suur sõjavaimustus. Kuid juba esimesed sõjakuud rindel,
enneolematud ohvrid ja sõjakoledused
hakkasid esialgset vaimustust vähendama ning panid lihtsõdurid endalt
küsima, kas see sõda on ikka vajalik.
Vaimustus asendus sõjatüdimusega.
Sõjaga kaasnes elanikkonna majandusliku olukorra halvenemine, mis süvendas sõjavastaseid meeleolusid tagalas.
Paljudes riikides tõi see kaasa streigid
ja sõjavastased demonstratsioonid, levis patsiﬁsm, tugevnesid vasakpoolsed
ideoloogiad.
Esimese maailmasõja eripäraks oli
kaeviku- ehk positsioonisõda. Kaitserelvade (kuulipilduja, okastraattõkked
jm) tõhusus ületas neil aastail ründerelvade oma, mis tõi kaasa tohutud ja seejuures mõttetud inimkaotused.

Teise maailmasõja aegne poster. Kui mehed
sõdisid, valmistasid naised lahingumoona.

27

Maailmasõja ajal tekkis uue väeliigina õhuvägi ning uute relvaliikidena tankivägi ja õhutõrje. Lennukid ja dirižaablid muutsid sõjapidamise kolmemõõtmeliseks: lahingutele maismaal ja merel (sh vee all) lisandusid rünnakud õhust.
Sellega hakkas kaduma varasem selge ettekujutus rindejoonest, sest õhuvägi
võis söösta ka sügavale tagalasse. Sidevahendite hulgas võtsid kindla koha sisse
telefon ja raadio. Vahe rinde ja tagala vahel hägustus, tsiviilelanikud õppisid
tundma pimendamist, õhuhäiret ja varjendit.
Esimene maailmasõda tegi lõpu neljale impeeriumile – Venemaa, AustriaUngari, Saksamaa ja Türgi – ning tõi enesemääramisõiguse põhimõtte alusel
kaardile uued riigid, kaasa arvatud Eesti. Sõja järel loodeti, et maailmasõda
enam kunagi ei kordu. Rahu tagamiseks Euroopas ja maailmas asutati 1919. aastal Rahvasteliit, nüüdse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eelkäija. Eesti võeti
Rahvasteliitu 1921. aastal.
Lootus uuele ja paremale maailmale luhtus. 1939. aastal puhkes Saksamaa ja
Nõukogude Liidu kokkuleppe tagajärjel Teine maailmasõda, mis osutus oma
eelkäijast veelgi rängemaks. Sõjaohvrite täpne arv ei ole teada. Arvatakse,
et sõjaväljal langes üle 20 miljoni mehe ja et koos tsiviilisikutega hukkus ligi
70 miljonit inimest.

Teise maailmasõja aegsed lennukid

Teise maailmasõja eel eeldasid kõik suurriigid, et uus sõda toimub suurel määral mürkgaasidega ja seetõttu olid neil suured gaasivarud. Kummatigi osutus
mürkgaaside osatähtsus väikeseks ning varusid ei söandatud käiku lasta, kartes,
et siis teeb seda ka vaenlane. Ka teine Esimese maailmasõja õppetund, mille järgi
korralikult väljaehitatud kaevikuteliin on peaaegu läbimatu, osutus iganenuks,
ja selle põhjuseks olid tankiarmeed. Ratsavägi kaotas lõplikult oma strateegilise
tähenduse, sõda muutus motoriseerituks, võimsalt arenesid lennukid ja allveelaevad.
Kvalitatiivselt uuteks relvadeks olid uut tüüpi tankid (Vene T-34 jt), reaktiivlennukid (Me 262), ballistilised raketid V-2 ja radarid. Oluline samm nii sõjanduse kui ka tehnika arengu seisukohalt oli rakettide väljaarendamine ja mitmikraketiheitjate loomine.
Eriti kaugele jõudsid sakslased ja nende oskusteave aitas hiljem Ameerika
Ühendriikidel arendada oma kosmoseprogrammi. Järsult tõusis ka lennuväe
strateegiline tähtsus; lisaks tehastele ja sõjalistele objektidele hakati massiliselt
pommitama ka vaenlase linnu. Nii hävitati Saksamaal Dresden; meie ajalukku
on läinud Tallinna pommitamine 9. märtsil 1944.

Vaade Tallinna Raekojale pärast
Nõukogude õhurünnakut
9. märtsil 1944

Estonia teater ja Harju tänav pärast 9. märtsi 1944. aasta õhurünnakut.
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Kõige murrangulisem samm oli aga
aatomipommi valmimine ja kasutuselevõtt Teise maailmasõja lõpuks. 1945. aastal
Jaapani linnad Hiroshima ja Nagasaki maa
pealt pühkinud ja umbes 200 000 inimest
surmanud plahvatused tähendasid relvastuse jõudmist ülima hävitusvõimeni. Inimkond sai tegelikkuses teada, mida võib teha
vallandatud tuumaenergia.
Sadu tuhandeid süütuid inimesi tapnud aatomipommide kasutamist on ameeriklastele palju ette
heidetud. Samas tegid need sündmused Jaapani
vastupanule otsustava lõpu ja teiseks andsid nii
mõjusa õppetunni, et siiani on suudetud tuumasõja puhkemist vältida.

Radioaktiivne pilv 9. augustil 1945. aastal pärast Nagasakile heidetud
aatomipommi plahvatust

Tänapäevast sõda on
oluliselt
mõjutanud
kantavate
maa-õhk
tüüpi Stingeri õhutõrjerakettide kasutuselevõtt. Lahingumasinate
hulka on lisandunud
helikopterid. Samas on
paljud käsitulirelvad
jäänud põhiliselt sellisteks, millisteks need
kujundati Teise maailmasõja lõpuks (nt ka
Kaitseväe relvastuses
olev kergekuulipilduja
MG3).

Ka Teine maailmasõda ei toonud kaasa
õiglast ega paremat maailmakorda, vaid
külma sõja demokraatliku ja kommunistliku leeri vahel. Külma sõja käigus suurriigid
omavahel otseselt ei sõdinud, kuid võitlesid
väiksemate riikide ja territooriumide pärast
(nt Korea sõda, Vietnami sõda, Araabia-Iisraeli konfliktid jt) ning laiemalt oma mõju
pärast maailmas (propagandasõda, poliitiliste arengute mõjutamine paljudes riikides jne). Arendati edasi massihävitusrelvi
(vesinikupomm, neutronipomm, keemia- ja
biorelvad), täiustati lennukikandjaid ning
loodi võimsad raketisüsteemid, mis võimaldasid toona ja võimaldavad nüüdki suurriikidel rünnata väga kaugeid sihtmärke
kogu maailmas.

Kantavat maa-õhk tüüpi Stingeri õhutõrjeraketti kasutatakse lisaks
Ameerika Ühendriikidele veel mitmekümnes riigis
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EESTI SÕJAAJALOOST KESK- JA UUSAJAL
Eestlaste muinasaegse sõjanduse kohta saame otsustada nii arheoloogiliste kui ka
kirjalike andmete põhjal. Eriti inforohke on Läti Henriku kroonika, mis kirjeldab
küll muistset vabadusvõitlust, kuid annab selle juures ülevaate ka eestlaste sõjanduse varasemast tasemest.
Eestlaste sõjapidamisviisiks oli sõdimine maleva ehk maakaitseväena, mis koosnes
vabadest relvakandmisvõimelistest meestest ja kutsuti konkreetseks sõjaliseks operatsiooniks iga kord eraldi kokku.
Sõdalased olid relvastatud lähivõitlusrelvade (mõõgad, sõjakirved ehk taprid ja
piigid) ja viskerelvadega (vibu ja nooled, ling, tapper, viskeoda) ning tulid vastavalt
jõukusele sõtta kas jala või ratsa. Paraku polnud eesti ühiskond tollal veel küllaldaselt tootlik ega jõukas, et võimaldada elukutseliste sõjameeste kihi teket ning see
puudus pidi kajastuma ka meeste väljaõppe tasemes ja relvastuses. Näiteks ei õppinud eestlased muinasajal kasutama ambe ega ehitama kiviheitemasinaid. Ratsaväe
osatähtsus oli väike, sest siinsed hobused ei olnud sõdimiseks sobivad, samuti eeldas
ratsa sõdimine pidevat harjutamist. Eestlaste jaoks oli hobune eeskätt transpordivahend – sõtta sõideti ratsa, aga võitluseks enamasti jalastuti, st tuldi sadulast maha.
Meresõjas olid eestlaste võimed siiski märkimisväärsed ning meretagustel naabritel
ja kaubalaevadel oli põhjust saarlaste laevastiku ees hirmu tunda.
Kõigest sellest piisas Läänemere randadel või Lätis ja Vadjamaal rüüsteretkedel
käimiseks, kuid mitte vastuhakuks suurepäraselt välja õpetatud ja organiseeritud
Lääne-Euroopa sõjajõule, kellega tuli kokku põrgata 13. sajandi alguses muistse
vabadusvõitluse käigus.
Ristisõja alguseks Läänemere idakaldal loetakse liivlaste ja lätlaste osalist ristiusustamist
ja Riia linna asutamist 1201. aastal. Ristiusku pööramise sõjaliseks vahendiks sai 1202. aastal
asutatud Mõõgavendade ordu, hiljem Saksa ordu haruorganisatsioon Liivi ordu.
Saksa ristisõdijad tungisid koos alistatud liivlaste ja latgalite abiväega 1208. aastal Eestisse.
Sõjategevus vältas vahelduva eduga palju aastaid. 1210. aastal saavutasid eestlased võidu
Ümera lahingus. 1217. aastal kogusid eestlased Sakala ühe autoriteetsema vanema Lembitu juhtimisel kokku muistse vabadusvõitluse suurima maleva – ligi 6000 meest –, kuid said
Madisepäeva lahingus hävitavalt lüüa. Lembitu langes ja tema pea viidi võidu märgina
Riiga. Just selles lahingus tulid eriti selgelt ilmsiks ordurüütlite hea väljaõppe ja raudse
distsipliini eelised. Sellist rüütliväge võinuks peatada vaid samaväärne ratsavägi või siis
ammukütid, kuid mingil põhjusel eestlased ambe lahingus kasutada ei üritanud või ei osanud. Siin oli tegemist ilmse taktikalise mahajäämusega.

1219. aastal alustasid taanlased kuningas Valdemar II juhtimisel Põhja-Eesti vallutamist ja hõivasid pärast eestlaste maleva purustamist Lindanise, tulevase Tallinna.
1220. aastal maabus Läänemaal rootslaste vägi, kuid see purustati Lihula juures.
Muistse vabadusvõitluse silmapaistvad sündmused on ka Viljandi (1223), Tartu
(1224) ja Muhu maalinna visa kaitsmine (1227).
Väärib märkimist, et Tartut piirasid ristisõdijad vähemalt ühe korra ka asjatult,
lahkudes kaotajaina. Saaremaa vallutamisega 1227. aastal oli kogu Eesti ala langenud Saksa ja Taani ristisõdijate valdusse.
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti langemine ei olnud ette otsustatud, saatuse kaalukausid kõikusid mitu korda edasi-tagasi ja korduvalt tabas eestlasi ka ebaõnn (nt
napilt kaotatud lahing Lindanise all). Eestlaste taktikalised oskused ja relvastus arenesid võitluse käigus jõudsalt, kuid sellest jäi väheks.

Eesti talupoeg
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Sakslased ja nende abiväed 1227. aasta veebruaris Muhu maalinna ründamas

Vallutussõdade üks tulemus oli Eesti ala liitmine Lääne-Euroopa kultuuriruumiga.
Osa Eesti maavanematest lõimiti uude feodaalsesse eliiti, osalt säilis muinasaegse
ühiskonna struktuur. Näiteks võib oletada, et Varbola linnus jäi veel sajakonnaks
aastaks maalinnaks, st maarahva valdusse. Kuid eestlased olid uute valitsejate ees
sõjateenistuskohustuslased ning osalesid 13. ja 14. sajandil koos teiste alistatud hõimude ja siinsete sakslastega Vana-Liivimaa piiride laiendamisel ja kaitsmisel. Kaasa
löödi ka näiteks Jäälahingus (1242) Liivi ordu ja Aleksander Nevski väe vahel. Hiljemalt alates 15. sajandist ei käsitletud eestlasi aga enam vabade inimestena ja seega
kadus ka sõjaväeteenistus ja relvakandmise õigus ja seda reeglit murti ainult väga
suure häda korral (Liivi sõjas, Põhjasõjas).
13. ja 14. sajandil tõusid eestlased veel korduvalt võõrvõimu vastu üles. Tuntuim
vastuhakk oli 1343.–1345. aastal toimunud Jüriöö ülestõus Harju-, Lääne- ja Saaremaal. Ülestõusu kirjeldused näitavad, et eestlased üritasid kiiruga rajada omaenda
riiklust, oma võimu, mille juurde oleks kuulunud ka rüütliseisus, ent kokkuvõttes
katse ebaõnnestus ja pärast mitmeaastast heitlust tappis ordu mässu põhibaasi
Harjumaa karistuseks peaaegu inimtühjaks. Arvatavasti võib öelda, et Jüriöö ülestõusu järel algas eestlaste kui rahva teatav võõrdumine aktiivsest sõjapidamisest ja
peamiseks tegevuseks sai sõja jalust pakku minek. Selleks tekkis tarvidus alatihti,
sest Vana-Liivimaa võimud sõdisid sageli omavahel, lisaks tabasid maad aeg-ajalt
leedulaste ja venelaste rüüsteretked.
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Eestlased osalesid siiski sõjategevuses ka Liivi sõja (1558–1583) ja sellele
järgnenud Poola-Rootsi sõja (1600-1629) päevil. Näiteks andis Tallinna linn
käsitöölise pojale Ivo Schenkenbergile ülesande moodustada eesti talupoegadest sõjasalk, õpetada nad sakslaste moodi sõdima ja häirida julgete
diversioonidega Vene vägede tegevust. Salk tegutseski tõepoolest hulljulgelt ja tekitas Ivan Julmale tõsiseid probleeme. Teine selline salk oli Ohtra
Jürgeni oma. Kui Schenkenberg oli kindlasti sakslane, siis Jürgeni osas pole
selge, kas ta oli eesti või rootsi päritolu. Mõlema sõdalasteks olid igatahes
talupojad.

Suuremal hulgal sattus eestlasi taas sõjaväkke Põhjasõja päevil, kui
Rootsi võimude korraldusel moodustati maamiilits ehk maakaitsevägi, mille jaoks mõisnikud pidid andma ka oma talupoegi. Maamiilitsa üksused sõdisid vapralt, paistes näiteks silma Tartu piiramisel 1704. aastal. Mitu eestlast tõusis sel ajal ka ohvitseriks. Lisaks
ametlikule maamiilitsale tekkis mõningaid partisanisalku; näiteks
organiseeris omakandi talupoegadest sõjasalga Otepää pastor Adrian Virginius, et takistada Vene rüüstekomandode tegevust.
Põhjasõja tulemusel liideti endised Rootsi Läänemere provintsid
Vene impeeriumiga. Sellega kaasnes Eesti ja Läti ala – Eesti- ja Liivimaa, hiljem ka Kuramaa kubermangu – lülitamine Vene impeeriumi sõjaväesüsteemi. Terveks 18. sajandiks jäid eestlased sõdadest
kõrvale, Balti kubermangudest ei võetud talupoegi isegi nekrutiks.
See-eest avanesid head karjäärivõimalused, sealhulgas sõjaväes,
Eesti ja Läti tegelikele valitsejatele – baltisaksa aadlikele.

Barclay de Tolly mälestussammas Tartus

Baltisakslastest ohvitseride mõjukus Vene armees püsis kuni Vene
impeeriumi kokkuvarisemiseni Esimese maailmasõja ajal. Tuntuim
Eesti alalt pärit ohvitser Vene armees oli kindralfeldmarssal Michael Andreas Barclay de Tolly (1761–1818), kellel olid väga suured
teened sõjaväe ettevalmistamisel enne Napoleoni 1812. aasta sissetungi Venemaale. Kuulsast Wrangellide (Wrangelite) suguvõsast
pärineb aga tervelt seitse feldmarssalit, mis võib olla omalaadne
maailmarekord.
1796. aastal kehtestati Eestis nekrutikohustus, mis tollal tähendas 25aastast, hiljem 15-20aastast teenistusaega Vene impeeriumi
eri piirkondades – neile, kelle liisk välja valis. Enamik tollal teenistusse võetud nekrutitest ei pöördunud kunagi kodumaale tagasi.
Suuremate sõdade ajal (1806, 1812, 1854–1856) kutsuti regulaararmee toetuseks kokku veel ka maakaitsevägi. 1874. aastal kehtestati üldine sõjaväekohustus. 20. sajandiks oli tegevteenistusaeg
lühenenud kolme aastani jalaväes ja viie aastani mereväes, millele
järgnes teenistus reservis.
Kokku võeti tsaariajal Vene armeesse Eestist ligi 300 000 meest.
Rahvasuu mäletab eesti meeste osavõttu nii Ungari ülestõusu mahasurumisest (1849), Türgi sõjast (1877–1878), Jaapani sõjast (1904–
1905) kui ka paljudest teistest Vene keisririigi sõjalistest konfliktidest. Ainuüksi Esimese maailmasõja ajal võeti Eestist sõjaväkke üle
100 000 mehe, kellest langes umbes 10 000.

Pikim ja lühim kutsealune Viljandimaal Esimese
maailmasõja ajal (1915): Juhan Riimann Pilistvere kihelkonnast, 2,05 m ja Juhan Päiel Tarvastu
kihelkonnast, 1,08 m. Päielit siiski sõjaväkke
ei võetud. Pildiseeria tehti müügiks, tulu läks
Punase Risti tegevuse toetuseks.
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EESTI RAHVUSVÄEOSAD JA ISESEISVUSE SÜND
Esimese maailmasõja ajal Vene sõjaväkke mobiliseeritud eestlased koondati pärast 1917. aastal toimunud Veebruarirevolutsiooni rahvuslikult meelestatud Eesti
poliitikute ja sõjaväelaste initsiatiivil kodumaale rahvusväeosadesse. Vaatamata
Vene armee laostumisele suudeti rahvusväeosadest moodustada distsiplineeritud
ja võitlusvõimeline väekoondis, mida juhtisid suurte kogemuste ja hea sõjaväelise
haridusega eestlastest ohvitserid. Esimesena asutati 1. Eesti polk (ülem Aleksander
Tõnisson), hiljem ka teised üksused. 1917. aasta lõpus koondati kõik rahvusväeosad
Eesti diviisiks, mille ülemaks kutsuti Johan Laidoner. 1918. aasta veebruaris oli
Eesti diviisis 750 ohvitseri ja 35 000 sõdurit.
Eesti hakkas liikuma iseseisvuse suunas. 1917. aasta kevadel saavutati Eestile autonoomia ja suvel valiti demokraatlik rahvaesindus Eestimaa Ajutine Maanõukogu
(Maapäev). Pärast bolševike võimuhaaramist kuulutas Maanõukogu end 1917. aasta
novembris kõrgeimaks võimuks Eestis, kuid bolševikud ajasid selle laiali. Põranda
all tegevust jätkanud Maanõukogu Vanematekogu moodustas 1918. aasta veebruaris kolmeliikmelise Eesti Päästekomitee ülesandega kuulutada välja Eesti iseseisvus.
1918. aasta 24. veebruaril see Päästekomiteel ka õnnestus. Ajutist Valitsust juhtis
Konstantin Päts. Kuid juba järgmisel päeval okupeerisid Saksa väed Tallinna ja
valitsus läks põranda alla.
Saksa okupatsiooni ajal saadeti laiali ka rahvusväeosad, mille loomiseks oli nii palju vaeva nähtud. Tegelikult hakkas Eesti Vabariik toimima alles 1918. aasta novembris, kui Saksa väed kodumaal puhkenud revolutsiooni tõttu Eestist lahkuma asusid.
Esimene maailmasõda lõppes 11. novembril 1918 kell 11.00, kuid see ei tähendanud
rahu Eestile. Vabadussõja alguseni oli jäänud kaks ja pool nädalat.

Andres Larka, Ajutise Valitsuse
sõjaminister 1918. aasta veebruaris

Konstantin Päts, Ajutise Valitsuse
peaminister 1918. aasta veebruaris

Johan Laidoner 1918. aastal
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EESTI VABADUSSÕDA 1918–1920
1917. aasta novembris Venemaal võimu haaranud bolševikud püüdsid taastada
Vene impeeriumi selle endistes piirides ja saavutada ülemvõimu kogu maailmas
(nn maailmarevolutsioon). Läänemere ääres seisid nende teel soomlased, eestlased,
lätlased ja leedulased, veidi lõuna pool poolakad. Aastatel 1918–1920 Nõukogude
Venemaa vastu peetud sõjad olid kõigi nende rahvaste vabadussõjad.
Eesti Vabadussõda algas 1918. aasta 28. novembril Punaarmee pealetungiga Narva
all. Kallaletungile kodusõja ilme andmiseks kuulutati Narvas välja Eesti Töörahva
Kommuun – bolševike sõnul iseseisev riik, tegelikult nukuvalitsus, mida tunnustas
ainult Nõukogude Venemaa ise. Eesti väed taandusid viis nädalat: põhjuseks vastase ülekaal, oma sõjajõudude nappus ning rahva esialgne hoiak, et suurele Venemaale vastu ei saa. Punaarmee jõudis Tallinna suunal Aegviiduni, Tartu vallutati,
lõunasuunal jõudis punavägi Viljandi ja Pärnu lähistele. Kuigi rindele tõttasid koolipoisid (õppursõdurid) ja üliõpilased, ei andnud vabatahtlike mobilisatsioon oodatud tulemusi. Näis, et unistus Eesti Vabariigist jääbki vaid unistuseks.
Õppursõdurid, paljud alles lapseohtu,
panid Eesti vabaduse nimel vabatahtlikult
kaalule oma elu ja paljud neist ka kaotasid selle. Vabadussõjast võttis osa üle
2000 koolipoisi.
Linnades, kus õpilasi oli rohkem, moodustati neist eraldi väeosad, mujal liitusid koolipoisid olemasolevate väeosadega. Tallinnas
algas koolipoiste illegaalne organiseerimine
juba enamlaste võimu ajal 1917. aastal. Nende julge tegutsemine Saksa armee sissemarsi
eel 1918. aastal andis võimaluse Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril. Just
õppursõdurid olid need, kes 28. novembril
koos taanduvate Saksa vägedega pidasid
maha Vabadussõja esimese lahingu Narva
jõel. 1918. aasta detsembris, kui enamlased
üritasid Tallinnas Eesti valitsust kukutada,
päästis olukorra kooliõpilastest valvesalga
meelekindel tegutsemine.
Neil päevil loodigi Tallinna kooliõpilaste rood (hiljem pataljon), kust sõja jooksul käis läbi
umbes 1000 noormeest, neist umbes 300 võttis osa ka lahingutegevusest. Seda ei tehtud mitte kogu pataljoniga, vaid väiksemate kontingentidena rindeüksuste koosseisus. Lahingutes
langes 25 õppursõdurit. Ka Tartu kooliõpilased olid silmapaistvalt isamaalised ja osalesid
enamlaste võimu kukutamisel 1918. aasta veebruaris. Sügisel, Punaarmee sissetungi eel, võtsid Tartu gümnasistid vastu otsuse astuda täies koosseisus Kaitseliitu. Kui Tartu 1918. aasta
detsembris taas enamlaste kätte langes, liitus osa Tartu õppursõdureid Kuperjanovi pataljoniga, teine osa koondus Viljandisse. 1919. aasta jaanuaris algas nende sõjatee, mis tõi nad piki
Võrtsjärve idakallast lõuna poole kuni Valgani. Sellel teekonnal löödud lahinguist ja kantud
kaotustest jutustab Albert Kivika romaan „Nimed marmortahvlil”.

Märkimisväärsel hulgal tuli Eesti sõjaväkke koolipoisse ka Pärnust, Viljandist, Võrust, Virumaalt, Järvamaalt ja mujalt.

Õppursõdurid puhkusel

36

Ometi, vastu kõiki ootusi, toimus 1918. aasta lõpus ja 1919. aasta alguses pööre, mis
käivitas terve ahelreaktsiooni ja otsustas Baltikumi saatuse.
1918. aasta detsembris sai Eesti armee ülemjuhatajaks noor ja energiline Johan
Laidoner. Kõigepealt saavutas ta Briti laevastiku saabumise Tallinna, millega tagati
pealinna turvalisus merelt ja suleti punalaevastik oma baasidesse Kroonlinnas ja
Petrogradis. Käivitati sundmobilisatsioon, kord löödi majja nii sõjaväes kui ka tagalas. Lisaks tõid britid ka relvi, lahingumoona ja toitu.

Johan Pitka

Edukas välispoliitiline tegevus tõi Eestile de facto tunnustuse ning laene, sõjavarustust ja vabatahtlikke Soomest, Taanist ja Rootsist. Eesti väejuhatuse all võitlesid ka Eesti ja Eestiga piirnevate maade vähemusrahvuste üksused: baltisakslaste Balti pataljon, Ingeri polk ja venelaste Katšanovi pataljon. Esimese maailmasõja
võitnud riikide liidu ehk Antandi kaugem eesmärk oli bolševike võimu kukutamine
Venemaal. Eesti osutus seega oluliseks tugipunktiks operatsioonidele Petrogradi
suunal ja Loode-Venemaal.
1919. aasta alguses asus Eesti sõjavägi vastupealetungile. Eriti tänu vabatahtlikest
moodustatud Kuperjanovi ja Sakala pataljonile ning Scoutspataljonile, Johan Pitka
algatusel ehitatud soomusrongidele ning tema juhtimisel ja Briti laevastiku abiga
rajatud laevastikule õnnestus juba jaanuaris 1919 vabastada Narva, Tartu ja Valga
ning saavutada kontroll peaaegu kogu Eesti territooriumi üle. Valga vabastamise
käigus peeti verine lahing Paju mõisa all, kus sai surmavalt haavata omanimelise
partisanide pataljoni juht leitnant Julius Kuperjanov. Vastupealetungil oli tähtis osa
ka Soome vabatahtlikel.
Kogu sõja vältel oli Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner.
Viru rinnet juhtis kindralmajor Aleksander Tõnisson, 2. diviisi lõunarindel kolonel
Viktor Puskar, soomusronge kapten Anton Irv ja pärast tema langemist polkovnik
Karl Parts.

Leitnant Julius Kuperjanov
1919. aasta paiku

1919. aasta kevadel peeti ägedaid kaitselahinguid, eriti lõunarindel. Eestlaste
lahingumoraali tõstis veelgi aprillis valitud Asutava Kogu tegevus ja selle poolt
oktoobris vastu võetud maareformi seadus, mis täitis põlisrahva vana unistuse oma
maast. Mõisamaade talupoegadele jagamise otsus oli oodatud ja arusaadav, kusjuures maa saamisel oli eelis Vabadussõjas võidelnud meestel. Samas sundis see
sõdureid soovima sõja lõppu, et saaks lõpuks oma põldu harida.
Vene revolutsiooni ajal Eestisse taganenud Vene valgekaartlased organiseerisid
lääneriikide ja Eesti abiga oma armee (Põhjakorpus, hiljem Loodearmee kindralite
Aleksandr Rodzjanko ja Nikolai Judenitši juhtimisel). Suurriikide survel pidi Eesti
nii mais-juunis kui ka oktoobris 1919 osa võtma Vene valgete pealetungist Petrogradile. Mõlemad katsed lõppesid lüüasaamisega. Kaotusi kandsid ka Eesti väed.
Valgete armee taganes Eestisse, kus see desarmeeriti.

Grupp Kuperjanovi partisane

1919. aasta suvel tekkis Eestil relvakonflikt Versailles’ rahulepingu tingimuste kohaselt Lätisse jäetud Saksa vägede ja nendega liitunud baltisakslastest koosneva Landeswehri üksustega, kes olid Lätis võimu haaranud ja ametisse seadnud nukuvalitsuse. Landeswehri sõda
peeti 1919. aasta 5. juunist kuni 2. juulini. Kindralmajor Ernst Põdderi juhtimisel saavutas Eesti 3. diviis Võnnu (Cēsise) lahingus võidu, mis oli silmapaistev sõjaline saavutus, sest vaenlane oli tugev. Kindral Põdderi ettepanekul tähistatakse 23. juunit võidupühana (ametlikult
alates 1934. aastast). Eesti väed jõudsid Riiani ja ametisse sai astuda Läti seaduslik Ajutine
Valitsus Kārlis Ulmanise juhtimisel.
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Soomusrong Vabadussõjas

Vabadussõja viimase perioodi raskuspunkt langes 1919. aasta detsembrisse, kui Punaarmee püüdis ränkade pealetungidega Viru rindel mõjutada Tartu rahuläbirääkimiste käiku. Kuid nii rahudelegatsioon, mida juhtis
välisminister Jaan Poska, kui ka rinne jäid vankumatuks. 3. jaanuaril 1920
hakkas kehtima vaherahu. Seda tähistatakse kui Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäeva. 2. veebruaril sõlmiti Tartu rahuleping, mis on üheks Eesti
iseseisvuse alusdokumendiks. Venemaa kinnitas rahulepingus, et „tunnustab ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust” ja loobub igaveseks
kõigist taotlustest Eestit uuesti allutada.

Tartu rahulepingu viimane lehekülg
allkirjade ja pitseritega

Vabadussõja lõpuks oli sõjaväes 85 000 meest ja vahetus reservis 32 000
kaitseliitlast. Eesti kaotas Vabadussõjas koos hiljem haavadesse surnutega
üle 5000 sõduri, palju oli punase terrori ohvreid. Võit Vabadussõjas pani aluse Eesti riikluse ülesehitamisele ja Eesti rahvusvahelisele tunnustamisele.
Kuid Eesti Vabadussõjal on ka laiem tähendus. Eestlaste ootamatult visa ja edukas vastupanu võimaldas taas jalgele aidata Läti seadusliku valitsuse ja Läti oma
relvajõud. Nende tegevus aitas omakorda kaasa leedulaste iseseisvusvõitlusele.
Tulemuseks oli kolme Balti vabariigi sünd, mille Nõukogude Liit 1940. aastal küll
okupeeris ja annekteeris, ent mis pool sajandit hiljem taastati. Raske on kujutleda, et
iseseisvad Balti riigid võiksid praegu eksisteerida, kui Balti rahvaste vabadussõjad
oleksid lõppenud kaotusega. Eesti panus ühisesse võidusse on märkimisväärne.

Diviisiülemad Vabadussõjas. Vasakult:
Soomusrongide diviisi ülem polkovnik
Karl Parts, 3. diviisi ülem kindralmajor
Ernst Põdder, 1. diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson ja 2. diviisi
ülem polkovnik Viktor Puskar.

Eesti delegatsioon Tartu rahuläbirääkimistel:
Asutava Kogu liige Ants Piip (vasakul), Sõjavägede Ülemjuhataja Staabi ülem kindralmajor Jaan Soots, delegatsiooni
juht Jaan Poska, Asutava Kogu liikmed Julius Seljamaa ja
Mait Püüman
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RIIGIKAITSE EESTI VABARIIGIS 1920–1940
Pärast Vabadussõja lõppu demobiliseeriti Eesti sõjavägi järkjärgult. Kehtima jäi üldine sõjaväeteenistuskohustus, mille
kestust lühendati esialgselt kahelt aastalt pooleteise aastani maaväes, hiljem enamikus väeliikides ühe aastani (Teise
maailmasõja eel pikendati teenistusaega uuesti). Ülemjuhataja
ametikoht kaotati. 1929–1937 nimetati sõjaväge kaitseväeks ja
sõjaministeeriumi kaitseministeeriumiks.
Elanike arvu kohta oli Eestil 1939. aastal püsse, kuulipildujaid, suurtükke ja laskemoona sama palju kui naaberriikidel. Kuid moodsaid
relvi oli vähe. Eestil oli ka vähe inim- ja rahalisi ressursse. Isegi iga hinna eest relvastumine poleks korvanud äärmiselt ebasoodsaks kujunenud rahvusvahelist olukorda Teise maailmasõja eel.

Allveelaevade „Kalev“ (ülal) ja „Lembit“ (all) saabumine Tallinna 1937. aastal.
„Kalev“ hukkus Teise maailmasõja ajal, „Lembit“ on
täna Eesti Meremuuseumis.

Eesti sõjavägi koosnes maa-, mere- ja õhuväest. Selle rahuaegne koosseis ei ületanud 13 000 meest. Maavägi oli valmis sõja
korral komplekteerima neli diviisi, kuhu peale jalaväe oleksid
kuulunud suurtükiväe-, soomusrongi-, auto-tanki-, side-, pioneeri- ja ratsaväeüksused. Mereväe arendamise suurim saavutus oli kahe moodsa allveelaeva „Kalevi” ja „Lembitu” soetamine 1937. aastal. Võimsad rannapatareid, merekindlused,
pidid koos allveelaevade ja miiniväljadega tagama nii Tallinna
ja põhjaranniku kaitse kui ka vajaduse korral sulgema koostöös
soomlastega Soome lahe Tallinnast läänes.
Õhujõud ja õhutõrje olid nõrgad. Kui vähesed moodsad relvad välja arvata, siis 1940. aastal oli Eesti sõjavägi suurriikide
omadest tehniliselt maha jäänud, ent regionaalselt kujutas endast arvestatavat jõudu. Ohvitserid olid head, sõdurite moraal
kõrge. Teise maailmasõja eel tellis Eesti tanki- ja õhutõrjekahureid, parimaid hävituslennukeid Spitﬁre, 150 mm raskehaubitsaid laskekaugusega 15 km jm. Arsenali tehases alustati
20 mm tankitõrjepüsside ja 81 mm miinipildujate valmistamist.
Paraku ei jõutud suuremat osa tellitust enne sõja algust enam
kätte saada.

1920. aastal ostis Eesti Prantsusmaalt 12 Renault´ tanki.
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Ohvitsere ja allohvitsere koolitati Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutustes. Õpetamise tase oli kõrge. Kõrgema sõjakooli
diplomiga kindralstaabiohvitserid kuulusid Eesti haritlaskonna hulka. Enamik allohvitsere sai koolituse väeosade juures.
Suurem osa vähemalt gümnaasiumiharidusega meestest tegi
ajateenistuse käigus läbi ohvitseriväljaõppe ja sai reservohvitserideks.
Riigikaitset juhtis valitsus sõjaministeeriumi kaudu, sõjalist
juhtimist teostas Sõjavägede Staap. Suurimad teened Eesti
kaitsejõudude arendamisel on Sõjavägede Staabi kauaaegsetel
ülematel Paul Lillel, Juhan Tõrvandil ja Nikolai Reegil.
Territoriaalkaitse põhimõtte rakendamiseks ja mobilisatsiooni korraldamiseks moodustati kaitseringkonnad oma staapidega. 1934. aasta riigipöörde ajal kutsus Konstantin Päts uuesti
sõjavägede ülemjuhatajaks kindral Johan Laidoneri, kes jäi sellesse ametisse kuni 1940. aastani. Pingestuvas rahvusvahelises
olukorras kasvas sõjaväelaste roll ühiskonnas.
Oluline roll riigikaitse süsteemis oli 1918. aastal Johan Pitka
eestvõttel asutatud Kaitseliidul.

Esimene riigikaitseõpik 1933. aastal

Pärast Vabadussõja lõppu nõudsid vasakpoolsed poliitikud Kaitseliidu laialisaatmist – selle järgi polevat vajadust, see olevat kapitalistide võimu tööriist jms. 1924. aasta 1. detsembri kommunistlik mässukatse, mis pani Eesti Vabariigi saatuse kaalule, muutis avalikkuse ja
poliitikute meeli otsustavalt. Kaitseliit reorganiseeriti ja sellest kujunes riigi toel tugev ja tegus massiorganisatsioon.

Kaitseliidu pikaajaline ülem oli kindralmajor Johannes Orasmaa. 1940. aastaks kuulus Kaitseliitu üle 40 000 mehe, selle
haruorganisatsioonideks olid Naiskodukaitse, Noored Kotkad
ja Kodutütred.
Vabariigi algusaastail valvas piiri sõjavägi. 1922. aastal moodustati professionaalne piirivalve, mida kuni iseseisvuse kaotamiseni juhtis kindralmajor Hans Kurvits.
Üldise kaitsetahte kasvatamisel ja noormeeste ettevalmistamisel ajateenistuseks oli tähtis riigikaitseõpetuse sisseviimine
kesk- ja kutsekoolide õppekavva. 1933. aastal ilmus esimene
riigikaitseõpik. Kõik see muutis Eesti riigikaitse oma olemuselt
üldrahvalikuks.

Sõjaminister
kindralleitnant Paul Lill oma kabinetis 1939. aastal

Kuigi Eesti riigikaitse oli võrdlemisi heal järjel, langes meie riik
1939.-1940. aastal agressiooni ohvriks. Eestit on mõttetu selles süüdistada: maailm sammus vääramatult uude suurde sõtta. Oma iseseisvust ei suutnud kaitsta ka keskmise suurusega (nt Tšehhoslovakkia,
Poola) ja isegi suured riigid (nagu Prantsusmaa). Teise maailmasõja
õppetund oli, et rahu tagamiseks maailmas on vaja demokraatlike riikide kollektiivkaitset.

Sõjavägede ülemjuhataja
kindral Johan Laidoner oma kabinetis 1939. aastal
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EESTI JA EESTLASED TEISES MAAILMASÕJAS
1939. aasta augustis jagasid Hitler ja Stalin Molotovi-Ribbentropi paktiga Ida-Euroopa omavahel ära. Esialgu tõi see kaasa Poola jagamise, soomlaste Talvesõja ja
Nõukogude sõjaväebaaside pealesurumise Balti riikidele.
1940. aasta juunis okupeeris Punaarmee Eesti, Läti ja Leedu. Vastavalt valitsuse
otsusele Eesti sõjavägi vastupanu ei osutanud, välja arvatud mõne ohvriga tulevahetus Tallinnas Raua tänava koolimaja juures. 22. juunil tagandati Johan Laidoner
ja likvideeriti sõjavägede ülemjuhataja institutsioon. Kaitseliit likvideeriti, eraisikud
pidid relvad ära andma. Eesti sõjaväe baasil moodustati Punaarmee 22. territoriaalkorpus. Suur hulk ohvitsere saadeti erru ja hiljem represseeriti. Laidoner küüditati juba 19. juulil 1940. aastal. 1940. aastal oli Eestis tegevteenistuses 16 kindralit,
kes kõik arreteeriti. 1943. aasta kevadeks olid neist 12 maha lastud või surnud.
1940. aasta suvest 1941. aasta suveni valitses Eestis kommunistlik terror, mida kroonis esimene massiküüditamine 14. juunil 1941.
1941. aasta juunis alanud Nõukogude–Saksa sõjaga muutus ka Eesti territoorium
otsese sõjategevuse tallermaaks. Nõukogude võim kuulutas välja mobilisatsiooni, tuhanded mehed varjasid end selle eest, jälgides sündmuste arengut ja lootes,
et Eesti riik õnnestub taastada. 1941. aasta 7. juulil ületas Wehrmacht Eesti piiri ja
28. augustil vallutasid sakslased Tallinna.
Sakslasi toetasid lahingute ajal tuhanded Eesti vabatahtlikud, kes võitlesid metsavendadena, organiseeritud üksustena („Erna” salk, Talpaku kompanii, Hirvelaane pataljon) või
otseselt Saksa diviiside alluvuses. Neid sündmusi nimetatakse ka suvesõjaks, milles Eesti
Vabariigi nimel tegutsevate jõudude kaotusteks on hinnatud 500–800 meest. Vabatahtlike
tegevuse tulemusel tervitasid sakslasi mitmel pool sinimustvalged lipud ja taastatud Eesti
võim. Paraku suhtusid sakslased sellesse eitavalt.

Sakslaste pealetungi põhieesmärk oli Leningrad ja nende põhijõud tungisid peale
teisel pool Peipsi järve. Rinne takerdus Eestis mõneks ajaks. Siin peetud lahingud
olid rasked, ka võidukad sakslased kaotasid ainuüksi surnutena üle 3000 mehe.
Mitu tuhat eestlast võitles kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt ka vastaspoolel,
NKVD paramilitaarsete hävituspataljonide koosseisus.
Pärast Eesti vallutamist 1941. aastal kuulus maa kuni detsembrini Saksa sõjaväe
võimu alla, seejärel seati sisse tsiviilvalitsus (Eesti kindralkomissariaat). Peale sõjaväelaste ja tsiviilvalitsuse tegutses siin ka Saksa julgeolekupolitsei, kelle korraldusel
tapeti rassilistel või poliitilistel põhjustel kuni 8000 inimest. Lisaks saadeti tuhandeid inimesi koonduslaagreisse.
Lembit Pärn (1903-1974),
Punaarmee kindralleitnant,
8. Eesti laskurkorpuse ülem
(1942-1946),
Eesti NSV relvajõudude
minister (1945-1949).
Osales Eesti okupeerimisel
1940. aastal ja juhtis laskurkorpust Eesti vallutamise ajal
1944. aastal.

Nõukogude Liidu tagalasse sattunud eestlaste saatus kujunes vaevarohkeks.
Punaarmee 22. (Eesti) territoriaalset laskurkorpust suurendati pärast sõjategevuse
algust Venemaalt toodud meestega täiskoosseisuliseks (umbes 29 000 meest) ja saadeti lahinguisse Loode-Venemaal. Sügiseks kõrvaldati kõik eestlased siiski rindelt
ja saadeti tagalasse tööpataljonidesse. Sinna jõudis ka üle 30 000 mehe, keda nõukogude võimul oli sõja alguskuudel õnnestunud Eestis mobiliseerida. Tuhanded
surid tööpataljonides nälga ja kurnatusse, enne kui 1941. aasta lõpus hakati moodustama Eesti rahvusväeosi. 1942. aasta sügiseks liideti kaks Eesti diviisi 8. Eesti
laskurkorpuseks, millesse kuulus kuni 30 000 meest ja mille ülem oli Eesti väljarändajate perekonnas sündinud kindralleitnant Lembit Pärn.
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1942.–1943. aasta talvel osales korpus Velikije Luki lahingus. Umbes 2/3 korpuse
koosseisust langes rivist välja ning korpus suunati ümberformeerimisele. 1944. aasta
augustist kuni novembrini võitles korpus Eesti vallutamisel. Eriti raskeid lahinguid
peeti Saaremaal. 1944. aasta sügistalvel mobiliseeriti Eestis veel umbes 20 000 meest,
kes saadeti korpusele täienduseks. Märtsist maini 1945 võitles korpus Kuramaal,
kaotades hulga mehi surnute ja haavatutena.
Teistsugune oli Eestisse jäänud meeste saatus. Saksamaa juhtkond oli esialgu vallutatud alade rahvaste NSV Liidu vastasesse võitlusse kaasamise vastu, kuid sõjaline
vajadus tegi varsti oma korrektiivid.
1941. aasta sügisest alates formeerisid Wehrmacht ja SS Eesti vabatahtlikest mitmeid erinevaid nimetusi (julgestusgrupid, ida- ja kaitsepataljonid) kandvaid
pataljonisuuruseid üksusi, milles oli kokku umbes 10 000 meest. 1942. aasta augustis kuulutati välja vabatahtliku eesti SS-leegioni moodustamine, mis aga edenes visalt, kuna SSi maine oli eestlaste hulgas madal. 1943. aasta kevadeks oli leegioni
väljaõppelaagris Poolas Krakowi lähedal umbes 1000 eestlast. Enamik neist saadeti
suvel motoriseeritud pataljonina „Narva” Ukrainasse. 1944. aasta alguses saadeti
pataljoni ellujäänud liikmed Eestisse tagasi.
1941. aasta suvel moodustati vabatahtlik Omakaitse, mille liikmed elasid kodus
ja käisid tööl, osaledes vajadusel valveteenistuses või haarangutel. Omakaitses oli
üle 40 000 mehe. 1943. aastal reorganiseeriti Omakaitse palgalised üksused (üle
2500 mehe) kaitsepataljonideks nr 29–33 (varem neid numbreid kandnud pataljonid
olid juba laiali saadetud), samal aastal formeeriti veel viis politseipataljoni.
Saksamaa rindeolukord halvenes ja vähenes ka vabatahtlike arv Eestis. 1943. aasta alguses
alustati mobilisatsioone ja teenistusse võetud mehed suunati kas eesti SS-leegioni komplekteerimiseks, Wehrmachti abiteenistusse või Saksamaale tööteenistusse. Paljudele noormeestele tähendas see sisuliselt sunniviisilist sattumist Relva-SSi.

1944. aasta jaanuaris Eesti Omavalitsuse juhi Hjalmar Mäe poolt sakslaste korraldusel välja kuulutatud üldmobilisatsiooni ja hilisemate mobilisatsioonidega kogunes püssi alla üle 40 000 mehe. Oma osa mängis siin see, et rõhutades vajadust
kaitsta Eesti piire pealetungiva Punaarmee eest, toetas mobilisatsiooni avalikus raadioesinemises ka Eesti viimane peaminister Jüri Uluots. Mobiliseeritute ja idapataljonide baasil loodi 20. SS-diviis, mille nimekirjas oli juunis üle 15 000 mehe, lisaks
reserv- ja väljaõppeüksused. Relva-SS sai nooremad ja parema väljaõppega mehed,
ülejäänutest formeeriti kuus piirikaitserügementi (igas 2500 meest), neli politseipataljoni jt üksusi. Väljaõpetatud üksused saadeti järk-järgult Narva rindele. Juulis
1944 moodustasid eestlased juba umbkaudu poole Narva rinde jalaväelastest. Need
mehed võtsid juuli lõpus ja augustis vastu ka Punaarmee suurrünnaku Sinimägedes, mis oli veriseim Eesti pinnal peetud lahing.
Punaarmeel Sinimägedes läbi murda ei õnnestunud. Augusti alguses 1944 tungis Punaarmee
Kagu-Eestisse ja vallutas 25. augustil Tartu. Rinne peatus Emajõel. Ka Emajõe rindel võitlesid sakslaste kõrval 20. Eesti SS-diviisi üksused, politseipataljonid, piirikaitserügemendid ja
Omakaitse lahingupataljonid. 16. septembril andis Hitler käsu Eesti maha jätta. 17. septembril
alustas Punaarmee Emajõel pealetungi, milles osales ka 8. Eesti laskurkorpus. 22. septembri
hommikul lahkusid Saksa väed Tallinnast, lõunaks oli linn Punaarmee käes. Enamikul Sinimägedes ja Narva jõel seisnud politseipataljonide ja piirikaitserügementide meestest Eestist
välja taganeda ei õnnestunud. 20. Eesti SS-diviis viidi Saksamaale, formeeriti ümber ja saadeti
uuesti rindele. Diviisi koondati kõik Saksamaale jõudnud Eesti sõjaväelased. Diviisi sõjatee
lõppes 1945. aasta mais Sileesia ja Tšehhimaa piirialadel („Tšehhi põrgus”), suur osa meestest
langes Punaarmee kätte vangi.

Alfons Rebane (1908-1976),
Eesti sõjaväe leitnant.
Teise maailmasõja ajal juhtis
Saksa relvajõudude Eesti üksusi, viimati rügemendiülem
ja Waffen-Standartenführer.
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Punaarmees ja Saksa sõjaväes teeninud Eesti kodanike ja elanike täpne arv ei ole teada. Punaarmees teeninud meeste arvuks ilma 1944.—1945. aasta mobiliseerituteta hinnatakse vähemalt 30 000, Saksa sõjaväes
oli vähemalt 70 000 eestlast. Langenuid võis mõlemal
poolel olla umbes 10 000.
Lisaks teenisid eestlased ka Soome sõjaväes. Esimesed vabatahtlikud läksid Soome juba Talvesõja
ajal 1939.–1940. aasta talvel. 1940. aasta kevadel läks
osa neist Norrasse, et võidelda koos norralastega
sakslaste vastu. 1944. aasta alguses formeeriti Saksa
mobilisatsioonide eest Soome põgenenud eestlastest
kahepataljoniline Eesti rügement (JR 200, Jalkaväkirykmentti 200); peale selle teenis palju eestlasi ka Soome
mereväes. JR 200 võitles suvel Karjala maakitsusel,
näidates end väga heast küljest, kuid likvideeriti augusti keskel, kui Soome asus sõjast välja tõmbuma.
Saksa võimud lubasid Eestisse tagasipöördujatele amnestia. Tagasi tuli umbes 2000 meest, kes liideti ikkagi 20. Eesti SS-diviisiga, millesse mobiliseerimist nad
olid Soome põgenedes püüdnud vältida. Nn soomepoisid võitlesid vapralt Emajõe rindel ja moodustasid
1944. aasta septembris ka admiral Pitka lahingugrupi tuumiku Põhja-Eestis. Kokku teenis Soome sõjaväes umbes
3500 eestlast.

Eesti Sõjamuuseumi –
kindral Laidoneri Muuseumi
ekspositsioon eestlastest Teise
maailmasõja ajal Punaarmee,
Soome ja Relva-SSi vormis

Pärast sõda jätkus relvastatud vastupanu Nõukogude võimule metsavendlusena. Selles osalenud meeste
ja naiste arvuks hinnatakse kuni 30 000, neist umbes
2000 langes lahingutes või tapeti NSV Liidu julgeolekujõudude poolt. Neid arve vaadates ei tundu kujundlik väljend „sõda pärast sõda” kuigivõrd ülepakutuna.
Lühike metsavendlusperiood oli olnud juba 1941. aastal, kui Nõukogude mobilisatsiooni
eest pakku läinud mehed otsisid võimalusi Eesti eest välja astuda. Saksa okupatsiooni ajal
metsavendlust kui nähtust ei eksisteerinud, ehkki rahvuslik vastupanuliikumine Saksa režiimile oli olemas. Uus metsavendade ajastu algas 1944. aastal. Metsavendade salku leidus kõigis Eesti maakondades. Tehti ka katseid neid salku keskse juhtimise alla koondada: tekkisid
Relvastatud Võitluse Liit, Eesti Vabastamise Komitee jt ühendused.
Metsavennad ründasid kohalikke nõukogude võimu keskusi ja karistasid kommunistliku repressioonipoliitika läbiviijaid. Nõukogude jõustruktuurid (armee, KGB jt) tituleerisid
metsavendi bandiitideks. Metsavendlus oli ligi viie aasta jooksul nii tugev, et mõnes kaugemas metsakülas nõukogude võim selle ajaga tegelikult ei kehtestunudki. Olukord muutus
1949. aastal, kui toimus teine massiline küüditamine, mille käigus veeti Siberisse ka suur osa
seni metsavendadele tuge ja varustust pakkunud taluperedest.
Üks legendaarsemaid metsavendi oli Ants Kaljurand, hüüdnimega Hirmus Ants, kes tegutses oma salgaga Pärnu- ja Läänemaal ning kellest räägiti arvukaid lugusid. Hoolimata oma
nimest ei läinud ta ajalukku mitte julmustega, vaid KGB ja Nõukogude relvaüksuste järjekindla ülekavaldajana, kuni ta lõpuks reetmise tõttu vangi langes ja hukati.

Metsavendlus hääbus pärast 1949. aasta küüditamist, sest metsavendi toetanud
talupojad viidi Siberisse. Üksikud metsavennad varjasid end aga 1980. aastateni.
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OKUPATSIOONIARMEE KOHALOLEK 1944–1994
Eesti NSV haldamisel etendas tähtsat osa Eestis paiknev okupatsiooniarmee. Sõjaväeobjektide arv suurenes pidevalt, sõjaväelaste hulk ulatus puhuti 120 000 meheni.
Nõukogude armee üksuste kohalolek oli Eestile koormaks. Elanikud aeti sõjaväe
kasutusse antud aladelt minema, suur hulk linnade elamufondist võeti sõjaväe
käsutusse. Sõjaväe ja kohaliku elanikkonna vahelised suhted olid pingelised, eriti
esimestel sõjajärgsetel aastatel. Peamiseks konfliktide allikaks oli sõjaväelaste üleolev suhtumine rahvasse ja vägivallatsemine.

1991. aastaks oli Eestis asuvate Nõukogude armee üksuste käsutuses 1665 objekti
kogupindalaga 87 147 hektarit (umbes 2% Eesti territooriumist).

Sõjaväeüksused
paiknesid
ligi
800 paigas, kus asus umbes 160 väiksemat või suuremat sõjaväebaasi, lisaks
hulk linnakuid, kus elasid ohvitserid
ja üleajateenijad ning nende perekonnaliikmed. 1991. aasta suveks oli
Eestisse jäänud ligikaudu 36 000 Nõukogude sõjaväelast. Nõukogude armee üksused lahkusid Eestist lõplikult
31. augustiks 1994, Paldiski tuumaobjekt anti üle 1995. aasta septembris.

Elamute ehitamine Nõukogude kaadrisõjaväelaste perekondadele Kloogal

Nõukogude armee lahkumine Eestist
1994. aasta augustis

Pihkva dessantdiviisi kolonn Tallinna lähistel 1991. aasta augustiputši ajal
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EESTLASED NÕUKOGUDE ARMEES
Eesti NSV-l oli alates 1944. aastast ka kaitseministeerium, mida 1945–1949 juhtis
kindralleitnant Lembit Pärn. Eesti „oma” sõjaväeks oli 8. Eesti laskurkorpus. Pärast
korpuse laialisaatmist koondati Eesti rahvusväeosad 22. Eesti Üksikusse Kaardiväe
Laskurbrigaadi (1946–1951) ning hiljem 118. Kaardiväe Eesti Tallinna Punalipulisse
Laskurdiviisi (1951–1956). Rahvusväeosade ohvitseride seas oli palju eestlasi, suur osa
eestlastest kutsealustest sai ajateenistuse läbi teha (maaväes sel ajal 3 aastat) Eestis.
Rahvusväeosad saadeti laiali pärast seda, kui 1956. aasta märtsi alguses olid Gruusia rahvusdiviisi üksused keeldunud välja astumast rahva vastu, kes oli tänavatele
tulnud protestimaks Jossif Stalini isikukultuse hukkamõistmise vastu. Alates 1956.
aastast saadeti eestlastest noorsõdurid teenima „suure kodumaa” avarustesse. Eestlased olid teenistuses ka teistes paikades, kuhu NSV Liit oma sõjaväelasi saatis. Nii
osalesid eestlased NSV Liidu sõjalistes konfliktides, näiteks Afganistani sõjas (1979–
1989); varasemast ajast väärivad märkimist Ungari ülestõusu (1956) ja Praha kevade
(1968) mahasurumine.
Kokku kutsuti aastatel 1947–1991 Eestist Nõukogude armeesse veidi üle 300 000
mehe, nende hulgas muidugi ka pärast sõda NSV Liidust Eestisse tulnud isikuid.
Alates 1967. aastast kestis teenistus kaks aastat, mereväes kolm. Nõukogude armees
omandasid oma sõjameheoskused ka mitmed hiljem Eestis kaitseväge taastanud
mehed, kaasa arvatud hilisem Kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots.
EESTI RIIGIKAITSE TAASLOOMINE

Sõjaväekohustuse täpne juriidiline nimetus on kaitseväeteenistuskohustus. Kui
pole karta vääritimõistmist,
võib kasutada tavakeele sõna.

Taastatud Eesti Vabariigi sõjaväge ja kaitsevõimet tuli rajama hakata sama hästi
kui nullist. Esimese riigikaitseorganisatsioonina oli 17. veebruaril 1990 kodanikualgatuse korras taasloodud Kaitseliit. Ülemnõukogu otsus kaitsejõudude loomise
kohta langetati 3. septembril 1991. Samas otsuses ﬁkseeriti üldine sõjaväekohustus.
Kaitsejõudude peastaap taastati 31. oktoobril 1991 ja kaitseministeerium 13. aprillil
1992.
1992. aastal nimetati esimeseks Kaitsejõudude peastaabi ülemaks kolonel Ants
Laaneots ja 1993. aastal esimeseks sõjajärgseks Kaitseväe juhatajaks kolonel Aleksander Einseln.

Eesti riigikaitse taastamine algas 1991. aastal.

Kaitseväe juhataja kolonel Aleksander Einseln ja
Kaitsejõudude peastaabi ülem kolonel Ants Laaneots
1993. aasta aprillis
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Kalevi üksik-jalaväepataljoni sõdurid väljaõppel 1992. aastal

Ajateenijate kasarmu 1992. aastal

1992. aasta alguses oli Kaitseväes kõigest 85 inimest, aasta lõpuks aga
juba üle tuhande. Esimesed väeosad olid Kalevi pataljon Jägalas, Viru
pataljon Jõhvis ja Kuperjanovi pataljon Võrus. Mere- ja õhuvägi taastati
iseseisvate väeliikidena 1994. aastal.
Algusaastail esines ühiskonnas kaitseväe suhtes mõistmatust, kaheldi,
kas Eestil on üldse oma sõjajõude vaja. Aasta-aastalt on suhtumine paranenud ja praeguseks on suhtumine kaitseväkke ning üldine kaitsetahe
kiiduväärselt hea. Sellele on kaasa aidanud kaitsejõudude silmanähtav
areng.
Allohvitseride väljaõppeks asutati Võru lähedal Meegomäel Kaitseväe
lahingukool. Nõukogude Liidus ja lääneriikides hariduse ja kogemuse saanud ohvitseridele lisaks hakati ohvitsere koolitama lühiajalistel
ohvitserikursustel ning Eesti Riigikaitse Akadeemias. Samal ajal õppisid
Eesti ohvitserid ka välisriikides, eriti Soomes, aga ka Saksamaal, Ameerika
Ühendriikides ja Taanis. 1998. aastal asutati senisest Riigikaitse Akadeemiast eraldi seisev Eesti sõjakool – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
–, Riigikaitse Akadeemia kujundati aga ümber Sisekaitseakadeemiaks.
NATO liikmesriikide toel rajati Tartus Eesti, Läti ja Leedu ühine kõrgem
sõjaväeline õppeasutus Balti Kaitsekolledž.
Kaitsejõudude taasloomisest alates otsiti rahvusvahelist toetust ja alustati rahvusvahelist kaitsekoostööd, millele andis konkreetsema raamistiku 1994. aastal ellu kutsutud NATO rahupartnerlusprogramm (Partnership for Peace – PfP). Eesti kaitseväelased osalesid alates 1995. aastast
rahvusvahelistel missioonidel ÜRO, NATO ja Euroopa Liidu (EL) egiidi
all Horvaatias, Lõuna-Liibanonis, Bosnias ja Hertsegoviinas, Kosovos,
Afganistanis ning rahvusvahelises tahtekoalitsioonis Iraagis.
1993. aasta detsembris avaldasid Eesti, Läti ja Leedu president ühisdeklaratsiooni, milles seadsid oma riikide eesmärgiks ühinemise NATOga. 1996. aastal vastu võetud „Riigi kaitsepoliitika alustes“ sõnastas selle
eesmärgi ka Riigikogu. 1999. aastast hakkas Eesti täitma NATO liikmesuse tegevuskava (Membership Action Plan – MAP), millega püstitati muu
hulgas ka iga-aastased eesmärgid riigikaitse arendamiseks. Need olid
esimesed süsteemsed tegevusplaanid, milles riigikaitset nähti eri valdkondadega tihedalt seotud tervikuna.
Alates 2004. aastast on Eesti NATO liige.

Ajateenijad 1995. aastal

Ajateenijad 1999. aastal

Praegune Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras 1992. aasta septembris
nooremleitnandina Kalevi Üksikjalaväepataljoni kompaniiülemana
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Uurimisülesanne
1. Uuri oma perelt ja hõimlastelt Vabadussõja või Teise maailmasõja mõju kohta
oma pere ajaloole.
2. Uuri oma perelt ja hõimlastelt, millised on nende kogemused ajateenistusest tollases Nõukogude armees.
3. Uuri, kas sinu kodukoha ümbruses oli Nõukogude okupatsiooni ajal sõjaväeobjekte. Millega oli tegu ja mis on nendest objektidest nüüdseks saanud?
Kordamisküsimused
1. Kirjelda palgaarmee ja massiarmee erinevusi.
2. Kuidas on tehnika areng sõjapidamist mõjutanud? Loetle tähtsamaid leiutisi ja
uuendusi sõjanduses.
3. Milline sõjaajalooline taust on võidupüha tähistamisel 23. juunil?
4. Selgita metsavendluse, Omakaitse, Laskurkorpuse, 20. SS-diviisi, piirikaitserügementide ja soomepoiste rolli Teise maailmasõja ajal.
Lugemissoovitus
Carl von Clausewitz „Sõjast“.
Norman Davies „Euroopa sõjas 1939 – 1945“.
Niall Ferguson „Maailmasõda“.
François Géré „Miks puhkevad sõjad? Geopoliitika ajastu“.
Rein Helme „Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly“.
John Keegan „Teine maailmasõda“.
Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“.
Leo Kunnas „Sõdurjumala teener“.
Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“.
Sun Zi, Sun Bin „Sõja seadused“.
Enno Tammer „Nõukogude armee ja eesti mees“.
Tõnu Tannberg „Eesti mees Vene kroonus“.
Philip M. Taylor „Mõtterelv“.
Barbara W. Tuchman „Augustikahurid“.
Arved Viirlaid „Ristideta hauad“.
Arved Viirlaid „Põhjatähe pojad“.
Filmid
„Afganistani armid“ (2006, režissöör Ivar Heinmaa).
„Detsembrikuumus“ (2008, režissöör Asko Kase).
„Haukka grupp“ (2005, režissöör René Vilbre).
„Mehed unustatud armeest“ (2006, režissöör Kalle Käesel).
„Nimed marmortahvlil“ (2002, režissöör Elmo Nüganen).
„Sinimäed“ (2006, režissöör Raimo Jõerand).
Saated
„Ajavaod“ (sarja autor Mati Talvik, Eesti Televisioon/ERR).
„Eesti aja lood“ (sarja autor Mati Talvik, Eesti Televisioon/ERR).

47

3. PEATÜKK
TÄNAPÄEVA KRIISID JA RELVAKONFLIKTID
MAAILM SÕJAOHU KÜTKES
Saatuslik sündmusteahel, mis viis Esimese maailmasõja puhkemiseni 1914. aastal,
sai alguse poliitilisest mõrvast, milliseid oli ennegi nähtud. Mitte keegi ei osanud
ette näha, et Serbia ja Austria-Ungari suhete kriisist jõutakse mõne kuuga enneolematute tapatalguteni, mis kestavad üle nelja aasta ja toovad kaasa ka teise, veelgi
hävitavama maailmasõja.
Tollest ajast saadik saadab inimkonda
hirmutav teadmine, et mis tahes kriis, ka
esmapilgul teisejärguline, võib areneda
sõjaks ja sõda omakorda maailmasõjaks.
1945. aastast alates lisab inimkond siia
veel õige mõtlemapanevad sõnad: „... ja
maailmasõda võib areneda tuumasõjaks.”
See teadmine on nii üksikisikutele kui ka
tervetele ühiskondadele psühholoogiliselt
koormav. Teise maailmasõja lõpust saadik
on kulutatud tohutult energiat ja ressursse,
et hoida maailma kui mitte igasuguse sõja,
siis vähemalt tuumasõja eest.
Samas on teadmine, et sõda võib puhkeda pooljuhuslikult, „nii et keegi hiljem aru
ei saa, kuidas see õieti juhtus” (nagu on
öeldud Esimese maailmasõja kohta), inimkonda ka aidanud. Näiteks seisis maailm
tuumasõja lävel 1962. aasta raketikriisi ehk
Kuuba kriisi ajal ja selle lahenemine tulenes
osaliselt just ajaloolise õppetunni arvessevõtmisest. Õppetund ütles: iga järgmine
samm võib olla saatuslik, viies protsessid
sinnamaale, et neid enam peatada ei saa
ja sõda – mida keegi ehk õieti ei tahtnudki – saab paratamatuseks. Lisaks oli Hiroshima ja Nagasaki purustustest saadud teine õppetund: ülemaailmses tuumasõjas
ei saa olla võitjaid. Kaotajad on kõik osapooled, kaotaja on maailm.

John F. Kennedy oli Ameerika Ühendriikide president 1961-1963.
Barbara Tuchmani „Augustikahurite“ lugemine meenutas president Kennedyle, kui kergesti võib puhkeda sõda. President käskis selle raamatu läbi
lugeda ka kõigil oma sõjalistel nõunikel. Nii aitas üks raamat kaasa Kuuba
kriisi rahumeelsele lahendamisele.

Tõepoolest, 20. sajandi keskpaigaks oli toodetud juba nii palju relvi ja sõjamoona, et sellest piisas nüüdisaegse tsivilisatsiooni ja võib-olla isegi biosfääri (ehk Maal
eksisteeriva elu) hävitamiseks. 21. sajandi alguseks on suurriikide vahetu sõjalise
konflikti tõenäosus küll vähenenud, kuid väiksemad kokkupõrked leiavad aset pea
igas maailmanurgas. Kuna pole ette näha, et inimkond võiks tuumarelvad hävitada
ja nende valmistamise unustada, siis tuleb leppida teadmisega, et kogu oma prognoositava tuleviku peab inimkond veetma piltlikult öeldes püssirohutünnil istudes
– tuumarelvadega täidetud maailmas, tundes pidevalt muret ja nähes pidevalt vaeva, et neid käiku ei lastaks.
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RAHVUSVAHELINE POLIITIKA, KRIISID JA KONFLIKTID
Alates 17. sajandist on rahvusvahelises poliitikas juhtrolli mänginud (rahvus)riigid ning seetõttu peetakse kriise ja relvakonflikte eelkõige riikidevaheliste suhete
probleemiks.
Rahvusvaheliste suhete kontekstis nimetatakse kriisiks
riikidevaheliste või riigisiseste
jõudude suhete pingestumist
määrani, mil need võivad üle
kasvada konﬂiktiks ehk relvastatud kokkupõrkeks. Sõja ja
konﬂikti piir on ebamäärane,
kuid üldiselt nimetatakse sõjaks eriti mastaapset relvakonﬂikti. Kui selline relvakonﬂikt on riigisisene, siis on
tegemist kodusõjaga.

Rahvusvahelises poliitikas koonduvad riigid väärtuste ümber. Need väärtused
võivad olla materiaalsed – näiteks teatud territooriumi kaitsmine või omandamine – või mittemateriaalsed – näiteks mingite ideoloogiate levitamine, oma kultuuri
kaitsmine või suveräänsuse tugevdamine.

Meie nimetame sõdadeks ka
eesti talupoegade vastuhakke Kose-Uuemõisas (1805),
Mahtras (1858) ja mujal.
Kogu lugupidamise juures
oma esiisade vastupanuvaimu
ja kantud ohvrite vastu tuleb
meeles pidada, et tegemist on
pigem kujundliku väljendiga.

Rahvusvahelised kriisid tekivad pingetest, mis tulenevad riikide huvide põrkumisest. Need võivad olla territoriaalsed, majanduslikud, etnilised, ideoloogilised jm.
Loomulikult ei pruugi riikide huvide põrkumine alati viia kriisi ja sealt edasi relvakonfliktini: enamik huvide põrkumisi lahendatakse läbirääkimiste ja kokkulepete
teel. Läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete saavutamine on diplomaatia – riikidevahelise suhtlemise – põhiline eesmärk. Huvide põrkumine võib jääda ka lahenduseta, viimata ometigi sõjani – sellisel juhul peavad riigid veretut (majanduslikku,
ideoloogilist, kultuurilist vm) „sõda”.

Iga riik deﬁneerib end peale elanikkonna, territooriumi jms ka kindlate väärtuste
kaudu. Kõige olulisemate väärtuste kaitsmist nimetatakse riiklike (või ka rahvuslike) huvide kaitsmiseks. Riigil võib olla väga üldisi ja ajas muutumatuid, aga ka
kitsamaid ja konkreetsele probleemile suunatud huve.
Eesti põhiseadus ütleb, et Eesti riigi ülesandeks ja mõtteks on kaitsta vabadust, õigust ja
õiglust ning tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Riigikogu poolt heaks kiidetud
„Julgeolekupoliitika alused” sedastab, et Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on riigi iseseisvus,
sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ja rahva turvalisus. Siinkohal on
tegemist näitega üldisest riiklikust huvist. Kitsamad riiklikud huvid on ajas ja ruumis piiratumad: näiteks oli 1990. aastatel Eesti riiklik huvi liitumine NATO ja Euroopa Liiduga.

Näiteks ei suuda Armeenia ja Türgi kuidagi kokku leppida, kas 1915. aastal toimus Türgis
armeenlaste genotsiid või mitte. Mõlemad loevad seda küsimust oma riiklike huvide sfääri
kuuluvaks ja võitlevad ägedalt oma tõe eest, kuid mitte lahinguväljal, vaid rahvusvahelistes
suhetes, võideldes maailma avaliku arvamuse nimel.

Tüüpiline kriis teeb läbi järgmised arengufaasid. Kõigepealt toimub mõni intsident,
mis päästab valla varem kogunenud pinged. Järgneb kriisi eskalatsioon ehk laienemine. Osapooltel on valida mitme käitumisjoonise vahel, sõltuvalt sellest, kas soovitakse relvakonfliktini jõuda või mitte. Muidugi võib juhtuda, et konfliktini jõutakse
ka seda tegelikult tahtmata. Teatava aja jooksul on eskalatsioon peatatav ja sellest
võib saada kriisi taandareng ehk deeskalatsioon. See võib toimuda kas mõlema poole
kokkuleppel kompromissina või ühe poole alistumisena. Üldjuhul jõutakse relvakonfliktini siis, kui vähemalt üks osalistest leiab, et see on tema jaoks lihtsaim viis
oma eesmärke saavutada, ja otsustab sündmuste kulgu mõne aktsiooniga (mingi
territooriumi hõivamine, solvav diplomaatiline noot vms) tagant tõugata. Sealjuures
võib vaenutegevuse vallapäästja end ise käsitleda (potentsiaalse) agressiooni ohvrina ja mõtestada oma käitumisjoonist kui ennetavat rünnakut.
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Näiteks otsustas Iisrael 1967. aastal pärast seda, kui oli saanud luureandmeid Egiptuse, Jordaania ja Süüria peatsest rünnakust, ise sõjaliselt reageerida, et rünnakut kavandavate riikide
jõud kiire löögiga purustada. Järgnes Kuuepäevane sõda.

Mõnikord võib sõjani viia ka väärarvestus. Nii võib mõni riik arvata, et suudab
jõuga ähvardades sundida teist riiki territoriaalsetele või muudele järeleandmistele, kuid taandumise asemel otsustab teine vastu hakata. Sel kombel puhkes näiteks
Soome Talvesõda (1939-1940), milles Soome suutis Nõukogude Liidu suureks pettumuseks püsima jääda.
Kõige traagilisem on olukord, kus kumbki kriisi osalistest sõda tegelikult ei soovi,
kuid loodab, et suudab ultimaatumite esitamisega vastast järeleandmistele sundida.
Peagi on vastastikku esitatud nõudmised, mida ei saa täita ega tagasi võtta; minetatakse viimane võimalus deeskalatsiooniks ja riigid marsivad sõtta, mida kumbki
tegelikult ei soovinud.
Sellises olukorras kerkivad riigijuhtide ette kõige raskemad mõeldavad dilemmad. Ühest
küljest võib jõuline käitumine kriisi lahendada. Ka Kuuba kriis õnnestus lahendada rahumeelselt vaid seetõttu, et Nõukogude Liit veendus ühel hetkel, et ameeriklastel on tõsi taga –
nad tõepoolest võivad anda käsu rünnakuks. Teisalt tähendab see ülima riski peale minekut.
Viimases instantsis otsustavad sõja puhkemise või puhkematajäämise asjaosaliste närvid.

RAHVUSVAHELISE POLIITIKA TEOSTAMISE VAHENDID
Rahvusvahelise poliitika teostamiseks, see tähendab – oma huvide kaitsmiseks, on
riigil mitmesuguseid vahendeid alates sõjast kuni sõbraliku kultuurikoostööni.
Kõige äärmuslikum poliitika teostamise vahend on sõjaline jõud. Sõjalise jõu
rakendamisega soovivad riigid saavutada poliitilisi eesmärke, kuid üldiselt kasutatakse seda viimase abinõuna. Sõjalist jõudu võib poliitika teostamise vahendina
rakendada ka kaudselt, teisele riigile sõjalise ähvardusega survet avaldades. NSV
Liit sundis 1939–1940 Balti riigid alistuma sõjalise jõuga ähvardades, misjärel okupeeris nende territooriumi. Sõjalist jõudu saab kasutada ka oma huvide demonstreerimiseks või liidusuhete kinnistamiseks. Nii patrullib Taani merevägi alaliselt
Gröönimaa ümbruses, et näidata nii kohalikele elanikele kui ka välismaailmale saare kuulumist Taanile. Liidusuhete kinnistamiseks ja nähtavakstegemiseks võivad
riigid korraldada ühiseid sõjalisi õppusi. Sellega saadetakse teistele, sealhulgas ka
võimalikele vastastele signaal koostöö tugevusest.
Sõjalise jõu hindamisel on oluline mitte ainult relvajõudude suurus, vaid ka nende
väljaõppe ja varustatuse tase, ülesehituse kvaliteet ja sõdurite motiveeritus. Samavõrd tähtis on see, kui kiiresti, paindlikult ja otstarbekalt suudab riik oma relvajõude
rakendada.
Üldiselt võidab konflikti see pool, kes suudab oma tugevad küljed kõige edukamalt vastase nõrkuste vastu suunata. Seetõttu võib ka vaene ja väike riik osutuda
sõjas edukaks ning sundida taanduma tunduvalt suurema vastase.
Asjakohane näide on sissisõjataktika kasutamine: kiire ja varjatud liikumise abil ootamatute löökide andmine vastase vähemkindlustatud tagalas. Nii väldib sõjaliselt nõrgem pool
otsest kontakti vastase põhijõududega ning suunab oma tugevuse – kiiruse ja paindlikkuse
– vastase kõige nõrgemate külgede vastu, teda pidevate rünnakutega kurnates. Nii tegutsesid
hispaanlased Napoleoni vastu, hiljem rakendati seda taktikat Vietnamis ja Afganistanis. Samas on sellisel sõjapidamisel kalduvus irduda sõjaseadustest, muutuda erakordselt julmaks
ja tuua kaasa rohkelt tsiviilohvreid.
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2003. aasta Iraagi sõjas ei suutnud Saddam Husseini relvajõud Ameerika Ühendriike ja
tema liitlaste sissetungi pidurdada, sest üritasid vastasele vastu hakata tema kõige tugevamas valdkonnas – tavasõja pidamises –, rünnates avalikult vastase põhijõude. Pärast Saddam
Husseini režiimi kokkuvarisemist asus USA ja tema liitlaste vastu tegutsema mitu mitteriiklikku rühmitust ja huvigruppi: endised Husseini kaastöötajad, rahvusvaheliste terroriorganisatsioonide liikmed, kohalikud kurjategijad, äärmuslike usulahkude liikmed jne, ehk üldistatult mässulised, kes soovisid Ameerika Ühendriikide jt rahvusvaheliste vägede lahkumist
ning Iraagi uue valitsuse kokkuvarisemist. Sissitegevusega suutsid mässulised põhjustada
rahvusvahelistele vägedele tunduvalt suuremaid kaotusi kui Saddam Husseini tavaväed
varasemates lahingutes.

Relvajõudude arendamise peamine eesmärk on saavutada võime põhjustada vastasele piisavalt suuri kaotusi, harilikult vastase relvajõudude ja riiklike institutsioonide tegutsemisvõime hävitamisega. Totaalses sõjas rakendatakse kõiki riigi ressursse
sõjategevuse huvides. Sellele vastavat kaitsestrateegiat, mille puhul kaitsetegevusse
hõlmatakse kogu ühiskond ja kogu territoorium, nimetatakse totaalkaitseks. Ka
Eesti kavatseb end sõja korral kaitsta totaalselt.
Kõige ulatuslikumate tagajärgedega totaalne sõda oleks laiaulatuslik tuumasõda maailma suurriikide vahel. Piiratud eesmärkidega sõjas taotletakse vähemulatuslikke eesmärke, näiteks teatud territooriumi hõivamist või teise riigi valitsuse väljavahetamist. Piiratud eesmärkidega sõja eesmärk võib olla ka sundida
vastast leppima teatud poliitiliste nõudmistega. Näiteks otsustas NATO 1999. aastal
pommitada Serbiat, et sundida viimast lõpetama etnilist puhastust Kosovos. Teatud
territooriumi valdamise nimel peetud piiratud sõja näiteks võib aga olla Suurbritannia ja Argentina vahel 1982. aastal peetud Falklandi sõda, mille tulemusel Falklandi
saared jäid brittide valdusse.
Kuid sõjalisest jõust võib sageli edukamaks osutuda diplomaatia. Diplomaatilise tegevusega otsitakse liitlasi ja tugevdatakse nendega suhteid või leevendatakse
kompromisside otsimise teel erimeelsusi. Diplomaatia jaguneb üldistatult kaheks:
mitmepoolne diplomaatia, mida teostatakse üldiselt rahvusvahelistes organisatsioonides, ning kahepoolne diplomaatia, kus kaks riiki suhtlevad teineteisega vahetult.
Harilikult toimub diplomaatiline tegevus selleks seatud ametlike esindajate –
diplomaatide – vahendusel. Diplomaadid püüavad riigis, kuhu nad on lähetatud,
saavutada võimalikult ulatusliku ligipääsu selle riigi otsustajatele, et sedakaudu
võimalikult suurel määral oma riigi huve tutvustada ja edendada, samuti et edastada kodumaale adekvaatset informatsiooni. Sageli muutub piir diplomaatia ja luuretegevuse vahel hägusaks.
Sõjalise jõu kasutamise alternatiivina ja diplomaatilise tegevuse täiendamiseks
kasutavad riigid oma huvide kaitsel ka majanduslikke vahendeid, kusjuures nii piitsa kui ka prääniku kujul. Näiteks on majandusliku abi andmine levinud viis liitlaste
toetamiseks või toetaja huvidele vastavate poliitiliste arengute soosimiseks. Nii andis
USA pärast Teist maailmasõda Euroopale nn Marshalli plaani raames olulisel määral majanduslikku abi, et vältida sõjast laastatud riikides kommunistide võimuhaaramist ja tõsta Euroopa majandus taas jalgele. Riikide karistamiseks võib rakendada
majanduslikke sanktsioone, näiteks teatud kaubavahetusest keeldumist (embargo).
Sanktsioonid on seda efektiivsemad, mida rohkem riike on nende kehtestamisega
seotud ning mida olulisemaid majandusharusid need puudutavad.
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Nii sanktsioonid kui ka majanduslik abi on üldjuhul tingimuslikud. See tähendab,
et abi andev või sanktsioone kehtestav riik ütleb selgelt, mis tingimustel abi antakse
või miks sanktsioonid kehtestatakse. Seega eeldab majanduslike vahendite kasutamine ka diplomaatia rakendamist – diplomaatilise tegevusega selgitatakse oma
eesmärke, taotlusi ja tegevust.
Kuid majandus toimib rahvusvahelistes suhetes ka üldisemalt ja võiks öelda, et üldistes
huvides. Tihedad majandussuhted vähendavad võimalust, et riigid satuvad omavahel sõjalisse konflikti, sest mida tihedamad on kahe riigi majandussuhted, seda rohkem on mõlemal
riigil konfliktis kaotada. Kuigi sageli arenevad majandussuhted omasoodu, poliitilisest huvist
sõltumata, esineb ka vastupidiseid näiteid. Näiteks moodustati Euroopa Liidu eelkäijaks olnud Euroopa Söe- ja Teraseühendus eelkõige selleks, et vältida sõja puhkemist Saksamaa ja
Prantsusmaa vahel. Seega sooviti kaalutletult saavutada poliitilist eesmärki – sõja vältimist
– majandusliku integratsiooni kaudu.

Tänapäeval on riikidevahelistes suhetes tähtsustunud ka avalik diplomaatia ja
kultuurikoostöö, millega püütakse oma riiki ja selle seisukohti teiste riikide elanike
hulgas populariseerida. Eriti suur tähtsus on avalikul diplomaatial ja kultuurisidemetel demokraatlike riikide suhetes, sest nende riikide välispoliitika sõltub ka avalikust arvamusest.
Ka mitteriiklikud osalejad rakendavad oma huvide edendamiseks vähemalt mõnd
nimetatud vahenditest. Rahvusvahelised kodanikuühendused propageerivad oma
seisukohti meedia kaasabil, suurkorporatsioonid kasutavad majanduslikke vahendeid, terroristlikud organisatsioonid aga sõjalist jõudu.
Rahvusvahelises poliitikas osalemise juurde kuulub ka julgeolekuohtude hindamine. Julgeolekupoliitilises mõttes on oht riigile see, kui mõnel teisel riigil või jõul
on nii kavatsus kui ka võime kahjustada tema riiklikke huve. Paraku on nimetatud
võimete, aga iseäranis kavatsuste tuvastamine keeruline. Analüüsitakse nii avalikke
kui ka luureandmeid, võetakse arvesse ajaloolisi kogemusi ja ametlikke väljaütlemisi. Kõige selle mõte on suunata oma ressursid võimalikult ratsionaalselt just sinna,
kust ähvardab oht. Ükski riik ei suuda kogu aeg valmis olla absoluutselt kõigeks.
RAHVUSVAHELINE POLIITIKA 20. SAJANDIL
Rahvusvahelise poliitika teeb keerukaks eelkõige tõik, et riikide huvid ja jõudude vahekord muutuvad pidevalt. Olenevalt juhtivate suurriikide jõudude vahekorrast võib rahvusvaheliste suhete süsteemi nimetada mitmepooluseliseks ehk
multipolaarseks, kahepooluseliseks ehk bipolaarseks või ühepooluseliseks ehk unipolaarseks.
Mitmepooluseline on rahvusvaheliste suhete süsteem siis, kui selles esineb rohkem kui kaks enam-vähem võrdse kaaluga suurriiki. Nii oli see enne Esimest maailmasõda, mil Euroopa poliitikat suunasid Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa,
Austria-Ungari ja Saksamaa; Ameerika Ühendriike aga ei saanud tollal veel nimetada maailmavõimuks.
Esimese maailmasõja järel moodustati suurte konfliktide vältimiseks esimene ülemaailmne riikide organisatsioon – Rahvasteliit. Rahvasteliit pidi tagama, et kõik
riigid üheskoos vaigistaksid mis tahes agressori. See lootus lähtus usust, et riikidel
on ühine huvi konflikti ära hoida, kuid nõnda see ei olnud. Nii Saksamaa kui ka
Nõukogude Liit soovisid uut sõda – Saksamaa revanšiks saadud kaotuse eest, Nõukogude Liit kommunistliku maailmakorra loomise nimel. Seega puudus toonastel
suurriikidel ühine arusaam väärtustest, mille nimel rahu kaitsta.

52

Teise maailmasõja lõpust kuni 1980. aastate lõpuni oli rahvusvaheliste suhete süsteem kahepooluseline, kus Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit koos oma liitlastega omasid enam-vähem võrdset poliitilist ja sõjalist kaalu.
Erandlik oli siiski periood 1945–1949. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit olid küll üldjoontes võrdsed, kuid aatomipomm oli vaid ameeriklastel. Neil aastail võinuks USA hävitada
mis tahes riigi, tõenäoliselt ka Nõukogude Liidu. Kommunistlik maailm tundis selle täiesti
ebarealistliku stsenaariumi ees paanilist hirmu, millest andis tunnistust tohutu kergendustunne, kui Nõukogude Liit teatas 1949. aastal oma kordaläinud tuumakatsetusest.

Sellest kujunenud jõudude tasakaal lõi eelduse stabiilsusele, mille tulemusena ei
ilmnenud rahvusvahelistes suhetes mitmekümne aasta vältel olulisi muutusi. Samas
tähendas jõudude tasakaal seda, et maailmarahu huvides jättis demokraatlik Lääs
terve Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogude Liidu meelevalda, vaadates pealt, kuidas
kommunistlik terrorirežiim eri rahvaste vabadustahte ikka ja jälle verre uputab.
Hirmust tuumarelvade hävitava mõju ees suudeti üldist ja kõikehävitavat sõda
siiski vältida, mistõttu seda kahe leeri (st sõjalaagri) vastasseisu nimetati külmaks
sõjaks. Võisteldi kõiges alates kosmonautikast ja lõpetades spordiga ja võideldi mitmes kaugemas piirkonnas, mille osas vaikiv kokkulepe puudus: näiteks toetas Nõukogude Liit Vietnami sõjas 1960. ja 1970. aastatel Põhja-Vietnami, Ameerika Ühendriigid aga Lõuna-Vietnami. 1980. aastatel kordus see Afganistanis, kus Nõukogude
Liit toetas toonast valitsust, Ameerika Ühendriigid aga valitsusvastaseid mässulisi.
Mõne ala suutis Lääs kommunismi käest ka päästa (nt Lõuna-Korea, 1953; Grenada,
1983).
Külma sõja ajal kujunesid välja peamised nüüdisaegsed rahvusvahelise julgeoleku
tagamise meetodid: rahvusvaheline koostöö ja relvastuskontroll.
Teise maailmasõja järel moodustati jõuetuks osutunud Rahvasteliidu asemel uus
ülemaailmne rahvusvaheline organisatsioon – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon –, mille ülesandeks sai eelkõige rahu ja stabiilsuse tagamine. Rahvusvahelist
julgeolekut ohustavad küsimused kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogu pädevusse.
Selle vetoõigusega alalised liikmed on Teise maailmasõja võitnud riigid: Ameerika Ühendriigid, Venemaa (varem Nõukogude Liit), Suurbritannia, Prantsusmaa ja
Hiina. Nimetatud vetoõiguse sätestamine on ÜRO praktilisele tõhususele mõjunud
hävitavalt: julgeolekunõukogu alalised liikmed vetostavad üksteise ettepanekuid,
mistõttu ÜRO on jäänud eelkõige riikidevahelise suhtlemise kõige autoriteetsemaks
foorumiks.
ÜRO nõrkuse tõttu kujunes külma sõja ajal rahvusvahelise koostöö peajooneks
sõjaliste alliansside ehk liitude moodustamine. Alliansi eesmärk on koondada ühiste julgeolekumuredega riigid ühise ohu vastu. Nii moodustati 1949. aastal PõhjaAtlandi Lepingu Organisatsioon (NATO), mille peamine eesmärk oli ühendada
Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika demokraatlike riikide jõud Nõukogude Liidust
lähtunud ohu vastu. Selle liidu tasakaalustamiseks moodustas Nõukogude Liit
1955. aastal oma alliansi – Varssavi Lepingu Organisatsiooni –, mis koondas lääneriikidele vastandumiseks ühte kommunistlike riikide sõjajõud.
Tavaliselt deklareerib iga allianss põhimõtet „üks kõigi ja kõik ühe eest”. See
sümboliseerib alliansi ühtekuuluvust ja mõjub võimalikule vastasele heidutavalt.
Heidutus tähendab vastase veenmist, et agressioon pole mõttekas – agressoril on
kaotada rohkem kui võita. Et heidutus oleks usutav, lisavad liitlassuhte sõlminud
riigid poliitilisele deklaratsioonile ka konkreetseid tegevusi, nagu ühine sõjaline
planeerimine, ühised sõjaväeõppused või liitlaste vägede paigutamine selliselt,
et rünnak ühe riigi vastu tooks automaatselt kaasa mitme riigi sõdurite sattumise
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lahingusse. Näiteks paigutas USA külma sõja ajal oma vägesid Euroopasse eelkõige
Nõukogude Liidu veenmiseks, et mis tahes sõjaline tegevus Euroopas toob endaga
tahes-tahtmata kaasa Ameerika Ühendriikide sõdurite ja seega ka Ameerika Ühendriikide enda sõttatõmbamise.
Nüüdisaegne relvastuskontroll kerkis julgeoleku tagamise meetodina päevakorda
1960. aastate lõpus ja 1970. aastatel. Selleks ajaks olid nii Ameerika Ühendriikide kui
ka Nõukogude Liidu juhtkond jõudnud seisukohale, et jätkuv võidurelvastumine
pole kummalegi poolele kasulik. Ühtlasi tajuti, et riikide vahel valitsev ebakindlus
ja usaldamatus võib viia katastrooﬁlise väärarvestuseni, mis omakorda võib vallandada sõja. Alguse sai pingelõdvenduspoliitika. Et usaldust suurendada, ebakindlust vähendada ja võidurelvastumist paremini ohjata, lepiti kokku kummagi poole
relvastuse hulga piirmäärad ja kord, mille kohaselt üksteist vägede ümberpaigutamisest teavitada.
Et relvastuskontroll oleks edukas, tuleb lisaks relvastuse hulgas kokku leppimisele sõlmida
kokkulepe ka selle kohta, kuidas osapooled kontrollivad vastastikku lepingust kinnipidamist.
Selliseid kokkuleppeid nimetatakse usaldusmeetmeteks. Näiteks võib leppida kokku, et osapooled võimaldavad üksteisele regulaarseid kontrollvisiite relvastuse ladustamise kohtadesse või kutsuvad sõjalistele õppustele teiste riikide vaatlejaid. Tänapäeval on nii globaalseid,
regionaalseid kui ka kahepoolseid relvastuskontrolli kokkuleppeid, mis hõlmavad nii tavakui ka tuumarelvi. Olulisim USA ja Venemaa kahepoolne, tuumarelvi käsitlev relvastuskontrolli kokkulepe on strateegilise relvastuse vähendamise lepe (Strategic Arms Reduction Treaty
– START), mille uusim versioon sõlmiti 2010. aastal ning millega lepiti kokku, et kummalgi
riigil tohib olla maksimaalselt 1550 lahinguvalmis tuumalõhkepead.

1975. aastal toimunud Helsingi konverentsist ja sellest alguse saanud Helsingi
protsessist kasvas aja jooksul välja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
(Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE). Tänapäevane OSCE on
maailma suurim valitsustevaheline julgeolekuorganisatsioon, mis tegeleb relvastuskontrolli, pressivabaduse, inimõiguste, valimiste vaatlemise ja muu sellisega.
1991. aastal varises Nõukogude Liit kokku ja sellega kadus ka kahepooluseline
maailm. Enam ei olnud ühtegi riiki või riikide liitu, mis suutnuks edukalt konkureerida Ameerika Ühendriikide ja tema liitlastega. Maailm muutus ühepooluseliseks.
Paljud külma sõja pingeallikad kadusid, samas tõusis 1990. aastate jooksul rahvusvahelise poliitika päevakorda palju uusi teemasid.
Tehnoloogia arenguga kaasnes nähtus, mida on hakatud nimetama
globaliseerumiseks ehk üleilmastumiseks, mis tähendab, et geograaﬁliste vahemaade tähtsus on vähenenud ning riike ja nende julgeolekut
mõjutavad ka neist kaugel toimuvad arengud. Kommunikatsioonitehnoloogia arenguga tekkis võimalus olla pidevalt kursis ka kaugete
maade uudistega, samuti vahendada ideid ja sõnumeid kiiresti mis
tahes maailmanurka. Tekkis võimalus globaalseks suhtluseks ja seega globaalsete küsimuste arutamiseks. Mõisteti, et hulk probleeme on
globaalse iseloomuga, näiteks kliimamuutused või HIVi levik. Ühtlasi
muutus olulisemaks rahvusvahelise poliitika humanitaarne mõõde,
sh inimõiguste kaitse ja võitlus vaesusega. Neid küsimusi on võimalik edukalt lahendada vaid riikidevahelises koostöös ja seetõttu hakati
1990. aastatel rääkima koostöisest julgeolekust. Koostöine julgeolek
on julgeoleku tagamise viis, kus riigid seavad endale eesmärke ja
kaasuvad tegevusse, mis ei ole seotud ühegi riigi või riikide liidu, vaid
kogu rahvusvahelise üldsuse huvidega.

Berliini müüri lammutamine
1989. aastal
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21. SAJANDI JULGEOLEKUPROBLEEMID – SEKKUMINE KONFLIKTIDESSE
JA UUED OHUD
Tänapäevaseid julgeolekuprobleeme iseloomustab eeskätt nende mitmekesisus ja
mitmetasandilisus.
Ameerika Ühendriigid on endiselt maailma kaalukaim riik nii sõjalise ja majandusliku jõu kui ka poliitilise mõjukuse poolest. USA osaleb mitme olulise rahvusvahelise organisatsiooni tegevuse juhtimises ja tal on tugevad liidusuhted nii Euroopas,
Aasias kui ka Lõuna-Ameerikas. Kuigi eelolevatel kümnenditel jääb USA maailma
juhtivaks riigiks – sõjalisest potentsiaalist rääkides tuleb Ameerika Ühendriikidele
lisada ka teised NATO liikmesriigid – , kerkib esile ka teisi olulisi jõukeskusi, mis
suudavad USAga tõsiselt konkureerida.
Eriti kiiresti on elanike arv ja majandus kasvanud mitmes suures riigis, eelkõige
Hiinas, Indias ja Brasiilias. Hiina on tõusnud maailma suuruselt teiseks majanduseks ja kasv jätkub. Mitme prognoosi kohaselt jõuab Hiina majandus USA omale
järele hiljemalt selle sajandi keskpaigaks. Samal ajal kasvavad ka Hiina kulutused
relvajõududele ning tema poliitilised ambitsioonid maailma asjades aktiivsemalt
kaasa rääkida.
Lisaks nimetatud kiirestikasvavatele riikidele jäävad maailmapoliitikas kaalukaiks
ka Venemaa ja Jaapan. Euroopa Liidu kaalukus on seni rajanenud peamiselt tema
suurel majandusel. Samas on Euroopa Liidu sõjalised võimed ja poliitiline ühtsus
sageli nõrgad, muutes ka Euroopa ühise välispoliitika nõrgemaks kui Euroopa Liidu majanduslik potentsiaal võimaldaks. Eelolevatel kümnenditel kahaneb tõenäoliselt ELi osakaal maailmamajanduses ning ainuke võimalus globaalsetes küsimustes
endiselt kaasa rääkida peitub senisest ühtsema välispoliitilise suuna ja ühiste relvajõudude väljakujundamises.

Lähis - Idas toimuv mõjutab
kogu maailma, sest tegemist
on kõige naftarikkama piirkonnaga

Ei saa unustada, et tänapäevalgi hõõgub
maailmas mitu konfliktikollet. Viimastel
aastakümnetel on olukord kõige pingelisem
olnud Lähis-Idas, kus põimuvad mitu konflikti: Iisraeli–Palestiina konflikt, mille peamine põhjus peitub jagamata territooriumis; Iisraeli konflikt Araabia riikidega, kellele ei ole
vastuvõetav Iisraeli riik kui niisugune; Iisraeli
vastasseis Iraani ja viimase toetatavate terroristlike organisatsioonidega; Araabia riikide
ja Iraani vastasseis, mis tuleneb Iraani soovist regioonis domineerida; Araabia riikide
sisevastuolud, mis tulenevad autoritaarsete
valitsuste soovist äärmuslikke islamiliikumisi
vaos hoida jne. Olukorda raskendab Iraani
väidetav püüd omandada tuumarelva, mis
on kaasa toonud Iraani ja lääneriikide terava
vastasseisu. Endiselt on rahutu olukord Iraagis, kus nõrk valitsus püüab olukorda oma
kontrolli alla saada. Lähis-Ida on regioon, mis
on ideoloogilistel põhjustel oluline nii islami, judaismi kui ka kristluse jaoks ning mille
probleemidega on seotud tänapäeva rahvusvahelise terrorismi paljud algpõhjused.

WTC kaksiktorn New Yorgis
11. septembril 2001. aastal
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Seda, milleks rahvusvaheline terrorism on tänapäeval võimeline, sai maailm teada
11. septembril 2001. New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse (World Trade Center –
WTC) kaksiktorni hävitamine tõendas taas veenvalt, et terroristid ei tunnista neid
kõlbluspõhimõtteid, mida peetakse üldinimlikeks. Eesmärgi nimel, mida nad ise
peavad pühaks, on terroristid valmis ohverdama ükskõik kelle elu, kaasa arvatud
enda oma. Antud juhul on eesmärgiks hävitada kogu Lääne tsivilisatsioon, mida
äärmusislamistid peavad mandunuks. Selle tsivilisatsiooni kantsiks peavad nad
Ameerika Ühendriike. Tuleb nentida, et Ameerika Ühendriike (aga ka kapitalismi,
pangandust jm) vaenava hoiaku levitamisel langevad äärmusislamistide loosungid
ja väited sageli kokku kommunistlike riikide ja liikumiste retoorikaga. Nagu näitasid ka 2001. aasta 11. septembri rünnakud USAs, kasutavad terroristid asümmeetrilist taktikat. See tähendab, et kuna neil pole piisavalt jõudu, et riikidele sõjaliselt
vastu astuda, püüavad nad riike nõrgestada kergemate sihtmärkide – tsiviilisikute
– ründamise ja hirmutamisega, lootes, et nood omakorda mõjutavad oma valitsusi
astuma samme, mida terroriorganisatsioon soovib. Tihti kasutavad terroristlikud
organisatsioonid oma tegevuse õigustamiseks ning liikmete värbamiseks ja motiveerimiseks religioosseid põhjendusi. Terroristide tegevuses põimub pragmaatiline,
kaine arvestus irratsionaalsete, fanaatiliste ideede ning taotlustega.

21. sajandil ei ole suurimaks
julgeolekuohuks enam tugevad, vaid nõrgad riigid.

Rahvusvahelise terrorismiga koos on teravalt esile tõusnud nõrkade või valitsemisvõimetute riikide probleem. Need on riigid, kus valitsus ei suuda kontrollida olukorda
oma territooriumil, tagada seal seaduste kehtivust ja kindlustada elanikele piisavalt
sotsiaalseid teenuseid. Sellistest riikidest võivad kujuneda terroristlike organisatsioonide tugialad, kus nad saavad oma tegevust planeerida ja liikmeid värvata.
Nõrkade ja valitsemisvõimetute riikide abistamine on eriti keeruline, kui
riigis on käimas kodusõda või kui seal täielikult puudub valitsus. Sellisel
juhul peavad stabiliseerimisest huvitatud riigid asuma kaoses alal ise tegutsema. Sellist tegutsemist nimetatakse riigiehitusoperatsiooniks. Riigiehitusoperatsioon hõlmab lisaks sõjalisele tegevusele ka majanduslikku abi ja
tsiviilnõustamist. Seetõttu on sellised operatsioonid tihti keerulised ja neid
võib lugeda edukaks alles siis, kui kohalikud elanikud võtavad antava abi
vastu ning haaravad ise initsiatiivi riigi taastamisel ja tugevdamisel. Ebastabiilsuse püsimisest huvitatud pool teeb seevastu kõik, et kujutada riigiehitusoperatsiooni osalisi okupantidena ning luua neist nii sise- kui ka
välismaal negatiivne kuvand.
Väiksemas mahus, näiteks kodusõja osapoolte lahutamiseks riikides, kus
valitsus siiski eksisteerib, rakendatakse rahutagamisoperatsioone. Rahutagamisoperatsiooni eesmärk on vaenupoolte lahutamine ja tsiviilelanike
julgeoleku tagamine. Vaenupoolte lahutamine saavutatakse harilikult rahutagamisvägede paigutamisega nende vahele. Eduka rahutagamise eeldus on
üldjuhul see, et mõlemad pooled soovivad rahu sõlmida.
Inimkond on ammu teadnud, et fanaatikud ei kohku tagasi millegi ees.
Seda pole põhjust loota ka tänapäeval. Järelikult on prognoositava tuleviku
üks tähtsamaid, kui mitte kõige tähtsam julgeolekuprobleem selles, kuidas
vältida massihävitusrelvade ja eeskätt tuumarelva sattumist mõne terroristliku organisatsiooni kätesse. Kui see juhtub, on relva käikulaskmine ülimalt
tõenäoline – terroristidel, kelle eesmärk on kaose ja hävingu külvamine,
puudub lihtsalt motiiv relva kasutamisest hoiduda. Teiseks tuleb iga hinna
eest vältida, et tuumarelva soetaks endale mõni selline riik, kes on avalikult
deklareerinud, et tema riikidevahelise suhtlemise üldtunnustatud reegleid ja
põhimõtteid endale siduvaks ei pea, nagu Põhja-Korea.

Purustused Pentagonis Washingtonis
11. septembril 2001. aastal
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Ka teiste rahvusvaheliste lepetega keelatud relvade sattumine terroristide kätesse
oleks erakordselt ohtlik. Sellised keelatud relvad on näiteks mürkgaasid, ründemürgid ja bakterioloogiline relv, aga ka teatud tüüpi miinid jpm. Lisaks keelatud relvadele tuleb nii terroristide kui ka türanlike režiimide puhul arvestada keelatud sõdimisvõtetega, nagu elava inimkilbi kasutamine (sundides naisi ja lapsi oma kehadega
katma sõjaväe lähenemist vms), lapssõdurite kasutamine või vangide piinamine.
Mis tahes maailma nurgas kerkinud tõsisem probleem võib tänapäeval paisuda
ülemaailmseks ja ohustada ükskõik keda. Sellist olukorda tuleb ennetada. Seetõttu
on tähtsad humanitaaroperatsioonid, sh humanitaar- ja arenguabi andmine loodusõnnetuste või poliitiliste arengute tõttu hätta sattunud riikidele ja rahvastele.
Humanitaaroperatsioonidel on kaks mõõdet: humanitaarne ja julgeolekupoliitiline. Humanitaarne mõõde lähtub lihtsast ja inimlikust tõekspidamisest, et hädalist tuleb aidata: need, kes elavad võrdlemisi hästi ja turvaliselt, ei saa jääda pelgalt
kõrvaltvaatajateks, kui inimesed kaugemates piirkondades kannatavad. Julgeolekupoliitiline mõõde lähtub aga kaalutlusest, et hättasattunud piirkonnast võib ebastabiilsus levida ka teistesse piirkondadesse. See nõrgestab riike ja süveneb võimalus,
et kaosest tekib soodne pinnas rahvusvahelise terrorismi arenguks.
1990. aastatel ja 21. sajandi esimesel kümnendil arutleti lääneriikides sageli ka selliste sõjaliste operatsioonide üle, mille eesmärk on demokraatia levitamine ja diktaatorite kukutamine
või viimaste algatatud terrori, näiteks etnilise puhastuse lõpetamine. Selliseid operatsioone
võib üldistatult nimetada moraalsetel kaalutlustel põhinevateks operatsioonideks. Näiteks
otsustas NATO sõjaliselt sekkuda, et teha lõpp Serbia võimude algatatud etnilisele terrorile
Kosovos. Selliste operatsioonide puhul tuleb alati arvestada, et leidub jõude, kes keelduvad
moraalseid kaalutlusi uskumast ning jäävad veendumuse juurde, et tegemist on imperialistliku sekkumisega teise riigi siseasjadesse.

Kübersõda, kui see kunagi
peaks puhkema, ei ole mingi
arvutimäng – sõjategevus toimub küll virtuaalmaailmas,
kuid ohvrid ja purustused on
reaalsed.

2007. aasta küberrünnakud Eesti vastu viitasid sellele, et küberjulgeolek on tõusmas oluliseks uueks julgeolekuküsimuseks. Mida rohkem nüüdisaegne ühiskond
infotehnikast sõltub, seda olulisemaks muutub küberjulgeolek. Küberruumis tegutsevad nii riigid kui ka mitteriiklikud osalejad ja neil võib olla nii rahumeelseid kui
ka agressiivseid eesmärke. Küberruumi eripära seisneb selles, et seal toime pandud
rünnakud on füüsilise maailma rünnakutest anonüümsemad ja küberrünnaku toimepanijat on võrdlemisi raske tabada.
Küberrünnakuga võib usutavasti plahvatama panna elektrijaamu, purustada tamme, korraldada raudtee- või lennukatastroofe jpm.
Rahvusvahelises poliitikas on oodata pingete tugevnemist ka loodusressursside
poolest rikaste ja vaeste maade vahel. Kõige vahetumalt ilmneb see energiajulgeoleku küsimustes. Mida suurem on nõudlus nafta ja maagaasi järele, seda suurem
on neid sisse ostvate riikide omavaheline konkurents. See annab aga ressursirikastele riikidele määratu mõjuvõimu, mida kasutatakse nii rikastumiseks kui ka oma
poliitilise tahte pealesurumiseks. Ressursivaesed riigid peavad seetõttu hoolega
jälgima, et nad ei satuks elulisse sõltuvusse kellestki, kes võib piltlikult öeldes kraani kinni keerata.
Lisaks energiakandjatele muutub 21. sajandil olulisemaks ka küsimus puhtast veest ja
haritavast maast, sest teadupärast väheneb nii mageda vee kui ka kasutatava põllumaa
hulk, samas kui maailma rahvastik kasvab. See tähendab, et eelolevatel kümnenditel
saavad võimalikuks pinged vee ja põllumaa poolest rikaste ja nende puuduse käes kannatavate riikide vahel. Globaalses mõõtkavas on tulevikujulgeoleku üheks tähtsamaks
küsimuseks niisiis see, kas või mis määral suudab maailm õppida arenema säästlikult.
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Taoliste probleemide lahendamine sõltub sellest, kui hästi mõistavad ressursse
omavad riigid tõsiasja, et oma jõupositsiooni liiga küüniline ärakasutamine muutub
kokkuvõttes ohtlikuks kogu maailmale, sealhulgas ka neile endile.
Globaalse iseloomuga probleeme saab kõige tõhusamalt lahendada rahvusvahelistes organisatsioonides. Kui rahvusvahelised organisatsioonid ei saavuta tegutsemise osas üksmeelt, on võimalik luua ka üksnes konkreetsete küsimuste lahendamiseks mõeldud tahtekoalitsioone. Tahtekoalitsiooni kasutati näiteks 2003. aastal
Ameerika Ühendriikide juhitud Iraagi-operatsioonis.

Uurimisülesanne
1. Prognoosi, milliseks kujunevad maailma juhtivate suurriikide omavahelised suhted ja jõuvahekorrad 30 aasta pärast.
2. Mis põhjusel võivad puhkeda sõjad ja konfliktid tulevikus?
3. Mida peaks Eesti tegema, et oma julgeolekut maksimaalselt kindlustada? Millised
on meie vahendid ja võimalused?
Kordamisküsimused
1. Miks tekivad relvakonfliktid? Nimeta mõned käimasolevad konfliktid ja nende
osapooled.
2. Kas rahvusvaheliste suhete süsteem on tänapäeval stabiilne? Mis tingimustel ja
mis regioonides võib ebastabiilsus suureneda?
3. Kirjelda, kuidas sina mõistad heidutust. Kuidas see sinu hinnangul Eesti puhul
toimiks?
Lugemissoovitus
Arkadi Babtšenko „Sõda Tšetšeenias: ühe sõduri lugu“.
Ala Bashir, Lars Sigurd Sunnanå „Saddami usaldusmees“.
Wesley K. Clark „Tänapäeva sõda“.
Alastair Finlan „Jugoslaavia kokkuvarisemine 1991 – 1999“.
Alastair Finlan „Lahesõda 1991“.
Marin Hallik, Olaf-Mihkel Klaassen „Taaveti tähest Talibani langemiseni“.
Khaled Hosseini „Lohejooksja“.
Efraim Karsh „Iraani – Iraagi sõda 1980 – 1988“.
Leo Kunnas „Viiv pikas sõjas“.
Kristjan Luts „Eesti ja külm sõda“.
Golda Meir „Minu elu“.
Asne Seierstad „Kabuli raamatukaupmees“.
Colin Shindler „Iisraeli riigi ajalugu“.
Derek Varble „Suessi kriis 1956“.
Filmid
„9. rood“ (2005, režissöör Fjodor Bondartšuk).
„Allatulistatud Black Hawk“ (2001, režissöör Ridley Scott).
„Charlie Wilsoni sõda“ (2007, režissöör Mike Nichols).
„Jarhead“ (2005, režissöör Sam Mendes).
„Piinakamber“ (2008, režissöör Kathryn Bigelow).
„Waltz with Bashir“ (2008, režissöör Ari Folman).

21. sajandil on kõik suuremad
probleemid lõppkokkuvõttes
globaalprobleemid ja inimkonna edasikestmise võtmeks
on selle tõsiasja mõistmine.
Tahtekoalitsiooniks nimetatakse tänapäeval riikide rühma, mis on liitunud mõneks
konkreetseks sõjaliseks operatsiooniks. Tahtekoalitsioon
ei ole rahvusvaheline organisatsioon (EL, ÜRO) ega
püsiv allianss (NATO), vaid
ühekordse ettevõtmise jaoks
oma jõud ühendanud riikide
grupp.
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4. PEATÜKK
NATO
NATO LOOMINE
Maailma suurim sõjajõud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ehk NATO sai
alguse Lääne-Euroopa riikide kaitsekoostööst Teise maailmasõja järel.
1948. aastal sõlmisid Suurbritannia, Prantsusmaa ja kolm Beneluxi riiki Brüsselis kaitsealase
liidu, mis kohustas kõiki ühiselt välja astuma, kui mõnd liidu osalist peaks tabama rünnak.
Võimaliku agressori all peeti silmas eeskätt Nõukogude Liitu. Paraku oli äsja sõja võitnud
Nõukogude Liit nii tugev, et sellele võrdväärse vastukaalu loomiseks oli Lääne-Euroopa riikidel vaja kaasata Ameerika Ühendriigid.

NATO liikmesriikide
välisministrite esimene
kohtumine 1949. aastal

1949. aastal sõlmiti Washingtonis Põhja-Atlandi leping, millega rajati NATO –
Euroopa ja Põhja-Ameerika demokraatlikke riike ühendav liit. Asutajaliikmeiks
olid Ameerika Ühendriigid, Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia, Holland,
Luksemburg, Portugal, Itaalia, Taani, Norra ja Island. Ka NATO aluslepingus seisis
säte (5. artikkel), mis kohustab liidu liikmeid ühiselt välja astuma mis tahes agressori vastu. Kirjanduslikult väljendudes on tegemist põhimõttega „üks kõigi ja kõik
ühe eest”, juriidiliselt väljendudes kollektiivkaitsega.
Asutamise järel ei olnud NATO kaugeltki valmis. Alliansi võimed, võimalused
ja kaal sõjajärgse maailmakorra loomisel selgusid paljuski katse ja eksituse meetodil. NATO arenes koos sõjajärgse maailmaga, kord selle sündmusi kajastades, kord
neid ise mõjutades. NATO arengut ei saa vaadelda lahus tema peamise vastukaalu,
kommunistliku bloki sõjalisest integratsioonist. Kui vahetult maailmasõja järel oli
tegemist eeskätt Nõukogude Liidu enda relvajõududega, mis olid jõudnud kaugele läände (enam-vähem Elbe jõe joonele), siis aastate möödudes kujundas Nõukogude Liit Kesk- ja Ida-Euroopas oma vasallriikide süsteemi. Neil riikidel (Poola,
Tšehhoslovakkia, Ungari, Saksa DV jt) olid olemas oma relvajõud. Need olid ühendatud Nõukogude Liidu relvajõududega Varssavi paktiga, mis sõlmiti 1955. aastal.
Moodustus Varssavi Lepingu Organisatsioon ehk VLO. Varssavi pakti sõlmimisega
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oli külma sõja aegne suur vastasseis põhijoontes välja kujunenud. Maailm ei olnud
päriselt ära jaotatud – leidus küllalt riike, mis ei kuulunud kumbagi süsteemi (nt
India ja Jugoslaavia) –, kuid globaalne mõjuvõim oli siiski vaid neil kahel.
Kuni Varssavi pakti sõlmimiseni oli Euroopa edasine arengutee veel ebaselge. Peamine
vaidlusküsimus oli Saksamaa tulevik. Saksamaa oli jagatud neljaks okupatsioonitsooniks,
millest kolme haldasid demokraatlikud riigid ja üht Nõukogude Liit. Nõukogude Liidu
okupatsioonitsoonis asuv Berliin oli omakorda jaotatud neljaks sektoriks. 1948. aasta suvel tegi Nõukogude Liit jõhkra katse ülejäänud kolm Berliini sektorit blokaadi abil endale allutada. Katse kukkus läbi, kuid hoiatas lääneriike Nõukogude Liidu agressiivsuse eest.
Oli selge, et Saksamaal ei õnnestu sisse seada valitsemiskorda, millega oleksid nõus nii lääneriigid kui ka Nõukogude Liit.
1949. aastal moodustati lääneriikide okupatsioonitsoonide baasil Saksa Föderatiivne Vabariik ja Nõukogude Liidu tsooni baasil Saksa Demokraatlik Vabariik. Sellega oli Saksamaa jagatud kaheks riigiks, neist esimene oli iseseisev, teine Nõukogude Liidu sõltlasriik. Kuid jõuvahekorrad ei olnud isegi sellega veel paigas. 1950–1953 toimunud Korea sõda demokraatliku
ja kommunistliku koalitsiooni vahel jäi viiki ja lõppes riigi poolitamisega. 1950ndail poolitati
ka Vietnam. 1954. aastal esines Nõukogude Liit ootamatu taotlusega samuti NATO liikmeks
saada. Lääneriigid ei pidanud seda stsenaariumi realistlikuks ja taotlus lükati tagasi. Pöördeliseks osutus Lääne-Saksamaa hõlmamine NATOsse 1955. aasta mais, millega NATO tavaväed
tõusid tasemele, mis oli võrreldav Nõukogude Liidu ja tema liitlaste tavavägede võimsusega.
Seejärel vormistaski Nõukogude Liit jõudude jagunemise lõplikult Varssavi paktiga.

Varssavi pakti ja kommunistliku režiimi vastu tõusid juba 1956. aastal üles ungarlased. Paraku jäid lääneriigid passiivseks pealtvaatajaks, kui Nõukogude Liit
ülestõusu veriselt maha surus. Formaalselt võttes puudus NATO-l sekkumiseks
alus, sest polnud toimunud rünnakut ühegi liikmesriigi vastu. Kesk- ja Ida-Euroopa
rahvastele oli see aga signaaliks, et Lääs on kehtestunud jõudude ja territooriumide
jaotusega vähemalt esialgu leppinud. NATO jõud siiski kasvas: Korea sõjas saadud
õppetundide mõjul arendati ja täiustati konkreetseid sõjalisi plaane ning korraldati
ulatuslikke ühisõppusi.
Koostöö tihenemine tõi kaasa vajaduse standardida sõjanduse terminoloogiat,
toiminguid ja muud. Ühe olulise sammuna kehtestati NATO standardina automaatide ja kuulipildujate kaliiber 7,62x51mm (7,62 NATO), mis kehtib praegugi.
Paraku tabas jõudsalt arenevat organisatsiooni tagasilöök Prantsusmaa suunamuutuse tõttu. 1958. aastal riigi etteotsa saanud Charles de Gaulle’i juhtimisel võtsid
prantslased kursi omaenda tuumaarsenali väljaarendamisele ja viisid oma sõjajõud
NATO juhtimise alt välja. See protsess viidi lõpule 1966. aastaks, mil ühtlasi paluti
Prantsusmaalt lahkuda kõigil NATO-le allutatud üksustel, mis ei kuulunud Prantsuse sõjaväe koosseisu. Sellega seoses kolis ka NATO peakorter Pariisist Brüsselisse,
kus see asub praegugi. Prantsusmaa jäi NATO kui poliitilise organisatsiooni liikmeks, kuid eraldiseisva sõjalise jõuna. Alles 2009. aastal tõi Prantsusmaa oma väed
(välja arvatud tuumarelva) NATO juhtimise alla tagasi.
Prantslaste pika äraoleku põhjused olid pigem rahvuspsühholoogilised. Nii Suurbritanniat
kui ka Prantsusmaad häiris NATO integratsiooniprotsessiga kaasnenud amerikaniseerumine. Näiteks tähendas standardimine enamikul juhtudel lihtsalt ameeriklaste terminite, kaliibrite jms ülevõtmist. Lisaks tõendas 1956. aastal toimunud Suessi kriis, et Suurbritannia ega
Prantsusmaa ei suuda enam üksi, ilma USAta, käituda maailmavõimuna. Brittidele oli sellise
olukorra tunnistamine ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel siiski kergem kui prantslastele.
Prantsusmaa poole sajandi pikkune eemalolek on ühtlasi õppetunniks, kui olulised võivad
poliitikas ja isegi maailmapoliitikas olla rahvuspsühholoogilised tegurid.
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NATO JA VÕIDURELVASTUMINE
1968. aastal, pärast Tšehhoslovakkia sündmusi, deklareeris Nõukogude Liit, et
kõik katsed kommunistlikust leerist, st VLOst lahkuda surutakse Nõukogude Liidu juhtimisel jõuga maha (nn Brežnevi doktriin). Sellega oli maailma jagunemine
saanud veelkordse kinnituse ja näis, et vastasseis on leppimatum kui kunagi varem.
Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit olid haaratud halastamatust võidurelvastumisest. See oli alanud juba 1940. aastatel seoses tuumarelvaga. Lihtsustatult öeldes
seisnes järgnenud aastakümnete võidurelvastumise strateegiline tuum selles, kui
efektiivseks suudab kumbki üliriik tuumapommi (aatomi- või vastloodud vesinikupommi) kohaletoimetamise muuta, st kui kiiresti, kui täpselt ja mis vahemaa taha on
ta võimeline oma tuumarünnaku suunama. 1950. aastate lõpul said tuumapommide
tähtsaimateks (võimalikeks) kohaletoimetajateks ballistilised raketid ja just raketitehnika areng oli edaspidi see, mille järgi mõõdeti kummagi poole edu ja eeliseid.
Teise maailmasõja ajal oli juhtiv raketitehnika arendaja Saksamaa. Pärast Saksamaa kapituleerumist sõjasaagiks saadud Saksa oskusteavet ja spetsialiste kasutasid oma raketiprogrammide arendamisel nii USA kui ka NSV Liit.

Vastavalt sellele omandas strateegilise tähtsuse ka raketitõrjesüsteemide arendamine. 1950. aastatel läks ette Nõukogude Liit, kujundades välja kontinentidevahelised raketid ja saavutades silmapaistvaid tulemusi kosmonautikas, 1960. aastatel tuli
USA järele ja kujundas välja sama efektiivsed või efektiivsemadki relvasüsteemid.
Ühtlasi ei unustanud NATO ega ka VLO tavarelvastuse arendamist, sest tuli arvestada ka võimalusega, et uus maailmasõda küll puhkeb, kuid ilma tuumarelvadeta,
nii nagu Teist maailmasõda oli õnnestunud pidada peaaegu ilma mürkgaasideta.
Tavarelvastuse, eriti tankiväe poolest oli Nõukogude Liit aga silmapaistvalt võimas ja Nõukogude kindralite endi arvates võisid nad VLO välispiirilt Püreneedeni
tungida vähem kui kahe kuuga.
1970. aastatel hakkas siiski järk-järgult levima arusaam, et kaks maailmasüsteemi
ei suuda eksisteerida pidevas sõjaeelses seisundis, mis pole võimalik majanduslikult
ega psühholoogiliselt, vaid et pinget on vaja hakata lõdvendama. Pingelõdvendus
tähendas mitme võidurelvastumist piirava lepingu sõlmimist, samuti suurejoonelise rahvusvahelise konverentsi pidamist Helsingis 1975. aastal, mille tulemusel Nõukogude Liit saavutas lääneriikide kinnituse, et maailmasõja järel kinnistunud piirid
kehtivad. See oli pealtnäha Nõukogude Liidu suur võit, kuid juba kümnendi lõpul
olukord muutus. Vastuseks Nõukogude Liidu SS-20 tüüpi keskmaarakettidele paigutas NATO Euroopasse arvukalt Pershing II tüüpi rakette, olles samas nõus nad
kõik kõrvaldama, kui Nõukogude Liit teeb sedasama enda omadega.
Veelgi raskemaks muutus olukord Nõukogude Liidu jaoks seoses Ronald Reagani
valimisega Ameerika Ühendriikide presidendiks 1980. aastal. Reagan võttis kursi
Nõukogude Liidu põlvilisurumisele nn strateegilise kaitse algatuse abil, mis tähendas ideed luua Ameerika kohale satelliitide abil nii tihe raketikilp, et see muudaks
Nõukogude Liidu raketiarsenali mõttetuks. Tegelikult oli raketikilbi projekt suures
osas bluff, kuid Nõukogude Liit lasi end tüssata ja asus meeleheitliku jõuga oma
sõjatehnikat arendama, raisates selleks niigi hinge vaakuva majanduse viimased
ressursid – see oligi Reagani eesmärk. Nõukogude Liit hakkas pöördumatult lagunema ja 1991. aasta lõpuks olid laiali saadetud nii VLO kui ka Nõukogude Liit ise.
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NATO TÄNAPÄEVAL
VLO lagunemisega astus maailm uude etappi – unipolaarsusesse, kus maailmas
leidub vaid üks juhtiv jõud, millel puudub arvestatav konkurent. See olukord valitseb ka praegu, ehkki mitte miski ei anna alust väiteks, et nii peaks jääma igavesti.
Maailm areneb ja muutub pidevalt.
NATO ei ole enam see, mis 20. sajandil. VLO lagunemine tõi kaasa suured ümberhindamised ja ümberkorraldused. Kui varasemal ajal oli olnud tegemist demokraatlike riikide liiduga, kes kaitsesid ennast küllaltki konkreetse vaenlase vastu, siis
nüüd puudub NATO-l selge ainuvaenlane. Pigem on NATO nüüd ülemaailmne rahuvalvur, kes loeb oma kohuseks sekkuda igasuguse ulatuslikuma kaose või terrorismikolde tekkimisel. Nii on NATO sekkunud sündmustesse Bosnias, Kosovos,
Iraagis ja Afganistanis. Seetõttu ei ole NATO olemuslik kaitseotstarve enam nii ilmne kui varem: sisuliselt on see küll alles, kuid kõigi nimetatud operatsioonide puhul
on NATO formaalselt võttes olnud ründaja. Kuid seegi on tänapäeva maailmale iseloomulik, sest aina sagedamini juhtub, et kaitsetegevuseks kasutatakse (ennetavat)
rünnakut. Sama kehtib ka sisekaitses, näiteks võitluses organiseeritud kuritegevusega. Rahvusvahelisi leppeid eiravate nn paariariikide tegevus ongi piltlikult öeldes
organiseeritud kuritegevus riikidevahelisel tasandil.
Eelöeldu taustal on loomulik, et NATO on viimastel aastakümnetel jõudsalt laienenud. 1949. aastal rajasid NATO 12 eespool loetletud asutajaliiget. 1952. aastal liitusid
sellega Kreeka ja Türgi, 1955. aastal Saksamaa ning 1982. aastal Hispaania. Selles
koosseisus läks NATO vastu ka külma sõja lõpule, mille üks tagajärg oli liikmete
hulga järsk kasv. 1999. aastal võeti liikmeks Tšehhi, Ungari ja Poola, 2004. aastal Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia, 2009. aastal Albaania ja
Horvaatia.
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Eesti sai NATO liikmeks 2004 aprillis. Uute liikmete vastuvõtmisele pühendatud
liputseremoonia NATO peakorteri ees.

NATO on tänapäeva maailma suurim
sõjaline jõud. Selle liikmete kaitsekulutused kokku moodustavad (2011. aasta seisuga) 70% kogu maailma kaitsekulutustest,
sealjuures Ameerika Ühendriikide kaitsekulutused eraldivõetuna 43%. Ameerika
Ühendriigid panustavad kaitseotstarbeks
kuus korda rohkem kui Hiina ja üle kaheteistkümne korra rohkem kui Venemaa.
Viimase kaitsekulutused on samal tasemel Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa omadega. Öeldu taustal on selge, kui
otstarbekas on maailma mastaabis imeväikesel Eestil kuuluda NATOsse ja tarbida selle poolt loodavat julgeolekut. Kuna
NATO ei ole mitte hoolekandeasutus, vaid
vastutus- ja teovõimeliste riikide liit, siis
on sama ilmne, et julgeoleku tarbimise
kõrval peab iga liidu liige seda vastavalt
oma suurusele ja võimetele ka looma, osaledes näiteks NATO ühisoperatsioonidel
või panustades muul moel. Tegelikult ei
vaja Ameerika Ühendriigid väikese Eesti
toetust, kuid printsiip on oluline, et mitte
lasta tekkida ülalpeetava mentaliteedil.

Kes ennast ise ei aita ja seda
isegi ei ürita, sellel pole õigust
oodata abi teistelt. See üldine kõlbluspõhimõte kehtib ka
riigikaitses.

2.aprillil 2004. aastal toimus Põhja-Atlandi Nõukogu istung, kus esimest korda osalesid seitsme
uue liikmesriigi esindajad
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KOLLEKTIIVKAITSE PÕHIMÕTE JA NATO JUHTIMINE
Kollektiivkaitse on NATO keskmes olnud alates alliansi moodustamisest
1949. aastal või õigupoolest isegi varem, sisaldudes viit Lääne-Euroopa riiki ühendanud 1948. aasta Brüsseli lepingus, mida võib pidada NATO eelkäijaks.
NATO aluslepingu 5. artikli kohaselt käsitavad liikmesriigid relvastatud rünnakut ühe või mitme liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi liikmesriikide vastu.
Leping jätab taotluslikult ebaselgeks, millistel tingimustel otsustab allianss lepingu
5. artiklit rakendada: see, mida relvastatud rünnaku all silmas peetakse, oli ja on
edaspidigi NATO otsustada. Näiteks rakendati 5. artiklit 2001. aasta septembris, pärast terrorirünnakuid Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornile New Yorgis ja Pentagonile Washingtonis. Samas ei läinud 5. artikkel käiku 1982. aastal peetud lokaalse
iseloomuga Falklandi sõja ajal, mille käigus Suurbritannia vallutas Argentiina käest
tagasi talle kuuluvad saared. 5. artikli rakendamise igakordne eraldi otsustamine on
taotluslik ja suurendab NATO aluslepingust tulenevat heidutust, kuivõrd võimalik
ründaja peab arvestama sellega, et NATO võib 5. artiklit rakendada igasuguse olulise vaenuliku tegevuse puhul.
Lisaks kollektiivkaitsele on NATO tähtis tegevusvaldkond liikmesriikide vaheliste konsultatsioonide pidamine. NATO aluslepingu 4. artikkel näeb ette, et lepinguosalised konsulteerivad omavahel alati, kui neist
kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek.
Alalised konsultatsioonid toimuvad NATO kõrgeimas otsuseid langetavas organis – Põhja-Atlandi Nõukogus (North Atlantic Council – NAC).
NATO liikmesriigid nimetavad organisatsiooni Brüsselis asuva peakorteri juurde alalisteks esindajateks oma suursaadikud, kes kohtuvad ühise
laua taga vähemalt kord nädalas ja vajadusel sagedamini. Üldjuhul kohtuvad kaks korda aastas NACi raames ka liikmesriikide välis- ja kaitseministrid. Mõneaastaste vahedega peetakse NACi istungeid riigipeade või
valitsusjuhtide tasemel. Sel juhul on tegemist NATO tippkohtumisega.
NACi töö toetamiseks ning selle otsuste ettevalmistamiseks on moodustatud kümneid komiteesid, kus riikide esindajad oma seisukohti kaitsevad ning NATO kui terviku huvides kompromisse otsivad.

NATO liikmesriikide hävituslennukid
valvavad Eesti õhuruumi

Sõjalistes küsimustes annab NACile nõu NATO Sõjaline Komitee (Military Committee – MC). Sõjalise Komitee raames kohtuvad regulaarselt liikmesriikide sõjalised
esindajad – ohvitserid, kes nagu suursaadikudki on lähetatud NATO juurde oma
riiki esindama. Liikmesriikide väejuhid kohtuvad Sõjalises Komitees kolm korda
aastas. Ka Sõjalisele Komiteele allub kümneid alamkomiteesid, mille raames kohtuvad sõjandusvaldkondade eksperdid operatsioonide asjatundjatest luurehinnangute koostajateni. Nii NAC kui ka kõik teised NATO organid langetavad otsuseid
konsensuse alusel.
Et muuta kollektiivkaitset usutavamaks ja tugevdada alliansi kui terviku suutlikkust viia ellu ühiseid operatsioone, on NATOs algusest peale tegeldud kaitseplaneerimisega. See seisneb ühiste vajaduste väljaselgitamises ja nende vajaduste rahuldamiseks vajalike võimete arendamises.
NATO kõrgeim ametnik ja tegevjuht on peasekretär, kelle määravad liikmesriigid.
Peasekretärile allub NATO rahvusvaheline sekretariaat, kes teenindab NATO komiteesid, valmistab ette dokumente ning abistab peasekretäri.

NATO ei saa ega soovi sundida ühtki alliansi liikmesriiki
sammudele, millega too ise
nõus ei ole.
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NATO sõjalise struktuuri kõrgemad organid on kaks strateegilist väejuhatust.
Euroopas Belgias asub NATO operatsioonide väejuhatus (Allied Command Operations – ACO). ACO ülem on Ameerika Ühendriikide kindral või admiral, kelle
ametinimetus on NATO Euroopa vägede kõrgem ülemjuhataja (Supreme Allied
Commander Europe – SACEUR). Tema asetäitja on Euroopa kindral või admiral.
SACEURile alluv ACO tegeleb kõigi NATO sõjaliste operatsioonide planeerimise
ja juhtimisega. Põhja-Ameerikas asub NATO arenduse väejuhatus (Allied Command
Transformation – ACT), mille ülem on Euroopa riigi kõrge sõjaväelane. ACT tegeleb NATO arendusküsimuste ja tuleviku planeerimisega, tehes ettepanekuid uute
võimete väljaarendamiseks ning NATO jooksvaks ümberkujundamiseks, et allianss
suudaks toime tulla ka tulevikus tekkivate julgeolekuohtudega.
Arvestades 1990. aastast peale Euroopa ja
kogu maailma julgeolekus toimunud muutusi, mis viisid külma sõja aegse selgelt kaheks
jagunenud maailma kadumiseni, on allianss
hakanud Euroopa stabiilsuse edendamiseks
tegema koostööd ka nende riikidega, kes ei
ole NATO liikmed. Seda koostööd nimetatakse NATO partnerluseks ning riike, kellega sel
moel suheldakse, NATO partneriteks. Mõne
NATO partneriga, nagu Venemaa, Ukraina
või Gruusia, koordineeritakse tegevust selleks
moodustatud alalistes komiteedes.
Siiski ei tähenda partnerlus liikmestaatust:
NATO partneritele ei laiene kollektiivkaitse,
samuti ei saa nad osaleda alliansi otsuste
kujundamises. See on ka arusaadav, sest nagu
näitavad Venemaa ja Gruusia suhted, võivad
NATO partnerlussüsteemi hõlmatud riigid
olla omavahel vaenujalal kuni otsese sõjategevuseni välja. Sel juhul kollektiivkaitse
põhimõtet järgida ei saa, sest pole võimalik, et
NATO aitaks mõlemat sõdivat poolt.

Afganistani operatsioonil osalevate kaitseväelaste üheks ülesandeks on
tsiviilelanike julgeoleku tagamine. Jalaväekompanii Estcoy-14 kaitseväelased Afganistanis 2012. aasta suvel.

Kuna praegusel ajal lähtub üha suurem hulk
NATO liikmesriike ähvardavatest julgeolekuohtudest kaugemalt kui liikmesriikide otsesed piirinaabrid, tegutseb NATO aktiivselt
rahvusvahelistel operatsioonidel, mis võivad aset leida igas maailmanurgas. Parajasti
on olulisim NATO juhitud rahvusvaheliste
julgeolekuabijõudude (International Security
Assistance Force – ISAF) operatsioon Afganistanis, mille raames abistatakse Afganistani valitsust, üritatakse tagada tsiviilelanike
julgeolekut, võideldakse terroristidega ning
surutakse maha mässuliste katseid Afganistani siseolukorda destabiliseerida. Afganistani
operatsioonist võtab osa ka Eesti.
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Raske on näha, et NATOt võiks ettenähtavas tulevikus ohustada
mingi konkreetne riik või riikide liit. Ei Hiina, Venemaa, Jaapan,
India ega araabia maad suudaks seda, ka mitte üheskoos. See on
ühest küljest hea, teisest küljest võib just siin peituda NATO ainus tõsisem tulevikuprobleem: julgeolekut hakatakse pidama
garanteerituks ega soovita sellesse enam panustada küllaldaselt
ressursse ja aega. Teisiti öeldult, NATOt ei suuda keegi võita, kuni
NATO on täis võitlustahet. Seetõttu ongi just kaitsetahe see, mida
lääneliku demokraatia vastased kõige esmalt rünnata ja murendada üritavad, kasutades selleks mitmekesist taktikat alates propagandast ja lõpetades terrorirünnakutega. Nendest julgeolekuriskidest oli juttu 3. peatükis.
Lisaks NATO enda struktuuridele eksisteerib ka NATO Parlamentaarne Assamblee, mis sai alguse juba 1950. aastatel ning
koosneb kõigi alliansi liikmesriikide ja assotsieerunud liikmete
parlamentide esindustest. Tegemist on iseseisva institutsiooniga,
mis pole NATOga ülemus- ega alluvussuhtes ja mis otsustab ise,
keda näiteks arvata assotsieerunud liikmeks, kuid loomulikult jälgib NATO tähelepanelikult assamblee resolutsioone ja arvamusi.
1990. aastail oli NATO Parlamentaarne Assamblee üks faktor, mis
aitas kaasa Kesk- ja Ida-Euroopa riikide hõlmamisele NATO tegevusse ning nende liikmeksvõtmisele. Assamblee loebki oma tegevuse üheks põhisuunaks Ida ja Lääne partnerluse arendamist.

NATO Parlamentaarne Assamblee koguneb kaks korda
aastas, kevadel ja sügisel. Istungid peetakse erinevates
liikmesriikides. 2012. aasta kevadistung toimus Tallinnas.

Uurimisülesanne
Uuri ajaloost ja ajakirjandusest, kuidas põhjendati NATO laienemist 1999. aastal,
kui alliansiga ühinesid Tšehhi, Ungari ja Poola ning 2004. aastal, kui liikmeks said
Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.
Kordamisküsimused
1. Kuidas langetatakse NATOs otsuseid?
2. Mida tähendab kollektiivkaitse põhimõte NATOs? Leia sellele põhimõttele sarnaseid näiteid ilukirjandusest?
3. Millistel tingimustel rakendatakse NATO aluslepingu 5. artiklit?
Lugemissoovitus
Ronald D. Asmus „NATO avanemine“.
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5. PEATÜKK
EESTI RIIGIKAITSE ÜLDINE KORRALDUS JA KAITSEPOLIITIKA
Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti riigi ja rahva püsimine.
Selleks tuleb tagada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.
Julgeolekupoliitika hõlmab mitut poliitikavaldkonda, nagu välispoliitika, energiapoliitika või pagulaspoliitika, kuid keskseks valdkonnaks on kaitsepoliitika. Kaitsepoliitika põhiülesanne on saavutada olukord, kus Eesti-vastast sõjalist rünnakut
üldse ei toimu, ent kui toimub, siis tagada, et Eesti suudab end kaitsta. Praktiline
ja tõestatud kaitsevalmidus on parim vahend rünnaku ärahoidmiseks, ja seda ka
ülekaaluka vaenlase puhul. Ka suurriik peab järele mõtlema, kui tema vastas seisab
küll väike, kuid otsusekindel ning hästi organiseeritud ja varustatud sõjaline jõud.
Riigikaitse alus on Eesti rahva kaitsetahe – riigikaitse saab olla edukas vaid siis,
kui sellest võtab sel või teisel kombel osa kogu rahvas. Eesti kodaniku kohus on olla
oma riigile ustav ja kaitsta Eesti iseseisvust. Kui ei leidu teisi vahendeid, on igal Eesti
kodanikul õigus osutada Eesti riigi hävitajaile omaalgatuslikku vastupanu.
Juriidilises keeles ei kõnelda mitte riigi hävitamisest, vaid „põhiseadusliku korra vägivaldsest muutmisest”, millele tuleb igal juhul vastu hakata. See on igav, kuid täpne formuleering.
Vaenlane ei pruugi Eestit rünnata vanamoodsal kombel, üle piiri marssiva sõjaväega, vaid
üritades jätta muljet sisetülidest, riigipöördest vms, nagu seda tehti ka 1940. aastal. „Põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine” hõlmab ka sellise agressioonivormi. Põhiseaduslikku korda võib rahvas legaalsete toimingute kaudu muuta igal ajal, sellise võimaluse näeb
põhiseadus ise ette. Seetõttu on siinkohal oluline sõna „vägivaldne”. Põhiseadusliku korra
vägivaldse muutmise katse on igal juhul rünnak Eesti riigi eksistentsi ja põhiväärtuste vastu.

Kuna sõja olemus on muutunud, on ka Eesti riigikaitsel hulk mittesõjalisi osiseid.
Seetõttu on väär arvata, et riigikaitse on vaid sõjaväelaste asi. Näiteks on väga olulised kõik tegevused, mis seovad sõjaväge ja tsiviilühiskonda ning levitavad kaitsealaseid teadmisi. Riigi kaitsmise ja sõja ärahoidmisega tegeleb kogu riik.
KAITSEMINISTEERIUM
Eesti Vabariik on demokraatlik riik ja ka riigikaitses kehtib demokraatliku juhtimise põhimõte ehk tsiviilkontroll. See tähendab, et riigikaitse korraldamist ja
arendamist juhivad demokraatlikul teel valitud isikud, kes langetavad tähtsamad
otsused ja püstitavad põhimõttelised eesmärgid, mis on sõjaväelastele täitmiseks.
Loomulikult arvestatakse eesmärkide seadmisel ja otsuste langetamisel sõjaväelaste nõuannetega. Riigikaitse juhtimise põhiliseks organiks on Kaitseministeerium.
Demokraatliku juhtimise põhimõte ei laiene mõistagi operatiivjuhtimisele, st konkreetsete käskude andmisele sõjaolukorras.
Kaitseministeerium

EESTI JULGEOLEKURISKID JA JULGEOLEKUKESKKOND
Eesti julgeolek pole kunagi olnud nii kindel kui praegu. Piirkond, kus elame, on
stabiilne, Eesti kuulub Euroopa mõjukamatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ning tal on tugevad liitlased nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas. See ei
tähenda, et riigikaitse on aegunud või väheoluline teema. Vastupidi, Eesti julgeolek
on kindel paljuski tänu sellele, et me oleme edastanud selge sõnumi, et kavatseme
oma riigikaitsega tõsiselt ja püsivalt tegelda ka edaspidi.
Mis puutub Eestit ähvardavatesse julgeolekuriskidesse, siis otsene ja ootamatu
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sõjaline rünnak NATO liikmesriigi vastu on vähetõenäoline. Me ei saa seda siiski ka täielikult välistada, oleme siiski NATO piiririik – kõik sõltub asjaoludest,
millest osa on meie teha, osa mitte. Kuid nagu korduvalt rõhutatud, kasutatakse
sõdades ka mittesõjalisi meetmeid, alates vaenulikust propagandast, mille eesmärk
on nõrgestada riigi ja tema liitlaste suhteid ning tekitada sisepingeid, ja lõpetades
küberrünnakutega, millel võivad ühiskonna jaoks olla väga kahjulikud järelmid.
Julgeolekuriske on ka majanduse ja rahanduse vallas.
Näiteks kujutab endast tõsist julgeolekuriski mis tahes välisriigist liiga tugevasse majanduslikku sõltuvusse sattumine (mis võib majanduslikult küll väga kasulik olla). Sama ilmne on
see rahanduse puhul. Kui valdav osa Eesti majandusest peaks hakkama käima ühe konkreetse
ﬁnantsasutuse kaudu, siis selle ﬁnantsasutuse pankrot võiks halvata kogu riigi majanduse.

Lisaks varitsevad Eestitki asümmeetrilised ohud. See termin võeti kasutusele
pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikides. Asümmeetria tähendab siin kõike ebaharilikku, mittetraditsioonilist. Asümmeetrilist ohtu
põhjustavad vaenlased, keda ei ole võimalik üheselt seostada konkreetse riigi või
rahvusega ja keda üldjuhul nimetatakse lühidalt terroristideks. Esialgu pole terroristid Eestit sihikule võtnud, kuid kuna Eesti peab oma julgeoleku huvides osalema
rahvusvahelises julgeolekukoostöös (nt ühisoperatsioonidel), siis ei saa sellist ohtu
paraku välistada.
Kõik Eestit ähvardavaid ohte käsitlevad tõsiseltvõetavad stsenaariumid näevad
ette mitme julgeolekuriski üheaegset teravnemist, millega kaasnevad nii riigisisesed
kui ka rahvusvahelised ebasoovitavad arengud. Sõda võib puhkeda juhul, kui me ei
suuda ära hoida riskide süvenemist ja kuhjumist ning oleme mingil põhjusel kasvõi
lühikeseks ajaks jäänud liitlasteta. See tähendab, et sõja ärahoidmiseks peab Eesti
suutma tegelda probleemidega võimalikult varajases staadiumis.
Eesti on rahvusvahelise julgeolekukeskkonna lahutamatu osa, see keskkond on
aga pidevas muutumises. Eredaim sellekohane näide on kübervaldkond, kus riigi
julgeolekut mõjutavaid küsimusi hakati tajuma alles hiljuti.
Kuna üleilmastumisega on vähenenud geograaﬁliste vahemaade tähtsus, mõjutavad meid ka kaugemates riikides ja piirkondades ilmnevad probleemid. Nii näiteks
võimaldas Afganistanis 1990. aastatel valitsenud kaos kinnitada kanda al-Qaedal,
kes leidis seal varjupaiga USA-vastaste rünnakute planeerimiseks. Nende rünnakute tulemusena puhkenud sõjad mõjutasid kogu maailma, eriti aga Ameerika
Ühendriikide liitlaste, sealhulgas Eesti julgeolekut. Teise näitena võib tuua piraatluse Aafrikas Somaalia ranniku lähedal. See ohustab Suessi kanalit läbivat kaubateed,
mis on maailmamajanduse toimimiseks aga asendamatu. Enim kaotaksid maailmamajanduse pidurdumisest arenenud lääneriigid, sealhulgas Eesti.
EESTI KAITSEPOLIITIKA RAHVUSVAHELINE MÕÕDE
Alates iseseisvuse taastamisest on Eesti rahvusvahelise tegevuse põhisuund olnud
võimalikult tihe lõimumine demokraatliku läänemaailmaga. 1990. aastatel oli Eesti
peamiseks eesmärgiks liituda NATO ja Euroopa Liiduga. 2004. aastal, kui Eesti võeti
NATO liikmeks, saime ühtlasi osaks NATO kollektiivkaitsest. Siiski ei tähenda see
rahvusvahelise kaitsepoliitilise tegevuse lõppu: Eesti ja meie liitlaste jagamatu julgeoleku kindlustamisega tegeldakse iga päev.
Jagamatu julgeolek tähendab, et meie liitlaste julgeoleku ohustamine kahjustab ka
Eestit ning vastupidi. See põhimõte seob Eesti julgeoleku liitlaste julgeolekuga ning
kindlustab, et Eesti ei jää oma võimalike muredega üksi.

Tarbides NATO poolt loodavat julgeolekut, peame jagama
ka NATO kui terviku riske.
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Jagamatu julgeoleku kindlustamine toimub nii kahepoolsete kaitsealaste suhete
arendamise kui ka NATO kollektiivkaitse tugevdamise kaudu. NATO kollektiivkaitse hõlmab nii Euroopa territooriumi kaitset kui ka vajadusel operatsioone teistes maailma piirkondades, et ennetada probleemide jõudmist Euroopasse. Eesti eesmärk on usutav ja nähtav kollektiivkaitse, sealhulgas NATO nähtav kohalolek kogu
Eesti territooriumil.

Ameerika Ühendriikide sõjalennukid Ämari õhuväebaasis

NATO nähtavus Eestis on praegu tagatud näiteks Balti õhuturbemissiooniga, mille raames
teiste NATO liikmesriikide hävituslennukid patrullivad Eesti, Läti ja Leedu õhuruumis, et
tuvastada ja tõkestada õhupiiririkkumisi. Tallinnas asub ka NATO küberkaitsekoostöö keskus, mis analüüsib ohte küberjulgeolekule ja võimalusi nende vältimiseks või tõrjumiseks
ning teeb NATO-le ettepanekuid küberkaitse arendamiseks. Koostöös teiste NATO liikmesriikidega teostatakse sõjalist planeerimist võimalike ühiste ohtude puhuks ning harjutatakse
õppustel võimalike probleemide lahendamist.
Eesti panustab ka NATO ühistesse
reageerimisjõududesse (NATO Response Force – NRF), mille koosseisus
tegutseb ka mitmetuhandemeheline
kiirreageerimisüksus, mida kasutatakse ootamatute ohtude ilmnemisel.

Viimastel aastatel on suurenenud Euroopa Liidu tähtsus julgeolekuküsimustes. Eesti pooldab
võimalikult ühisel ja kindlal häälel
rääkivat ning mis peamine, meelekindlalt tegutsevat Euroopa Liitu.

NATO liikmesriikide mereväe üksuste ühisoperatsioon
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2007. aastal kiideti heaks Lissaboni leping, millega tugevdati ELi välistegevuse
ühtsust. Muuhulgas pandi alus senisest tihedamale kaitsekoostööle Euroopa ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (Common Security and Defence Policy – CSDP) raames.
CSDP ei konkureeri NATOga Euroopa territooriumi kaitsel, vaid loob võimaluse
välisoperatsioonide elluviimiseks, et toetada nii Euroopa ühist välispoliitikat. Üksused, millega vajadusel välisoperatsioonidele minnakse, on Euroopa Liidu lahingugrupid, milles osaleb ka Eesti.
ELi lahingugrupid kujutavad endast 1500-mehelisi kiirreageerimisüksusi, mida on kokku
18, neist korraga kaks lahinguvalmis. Valmisolekuperiood kestab pool aastat. Eesti osaleb
koos Rootsi, Soome, Norra, Iirimaa ja Suurbritanniaga Põhjala lahingugrupis.

Lisaks NATOs ja ELis osalemisele rõhutab Eesti kaitsepoliitika kahepoolseid suhteid liitlastega ja regionaalset koostööd. Kahepoolsetest suhetest on olulisim koostöö
Ameerika Ühendriikidega. Regionaalses koostöös on Eesti eesmärk tihendada koostööd Balti ja Põhjala riikide vahel. Nii loodame panna aluse kõiki kaheksat Balti ja
Põhjala riiki ühendavale koostööraamistikule.
EESTI KAITSEPOLIITIKA RIIGISISENE MÕÕDE
Eesti kaitsepoliitika teine suund tegeleb otseselt riigikaitsega – riigi vastupanuvõime tugevdamise ja sisemise stabiilsuse kindlustamisega. Eestis käsitletakse riigikaitset laialt, nähes selle osadena kuut üksteisega põimunud valdkonda. Nendeks
on sõjaline kaitse, tsiviilsektori toetus, Eesti välisesinduste tegevus, sisejulgeoleku
tagamine, elutähtsate teenuste tagamine ja psühholoogiline kaitse.
Sõjaline kaitse seisneb sõjaliste võimete arendamises, et vajadusel lüüa tagasi Eesti
vastu suunatud sõjaline rünnak. Sõjalise kaitse eest vastutavad Kaitseministeerium,
Kaitsevägi ja Kaitseliit.
Sõjalise kaitse arendamist alustati 1991. aastal nullist. Nüüdseks on üles ehitatud sõjalise kaitse süsteem, mis ühendab esmast iseseisvat kaitsevõimet ja NATO
kollektiivkaitset.
Sõjaline operatsioon Eesti kaitseks on kavandatud kollektiivkaitseoperatsioonina,
kus lisaks Eesti üksustele tõrjuvad rünnakut ka meie liitlaste üksused. Et see toimiks, osaleb Kaitsevägi NATO ühises planeerimises ja harjutab liitlasvägedega koos
tegutsemist. Kollektiivkaitseoperatsiooni käivitumise korral viib Eesti oma üksused
NATO ühtse juhtimise alla. See tähendab, et Eesti kaitsmise sõjalist operatsiooni juhib
SACEURi poolt nimetatud NATO kindral, kes muidugi võib olla ka Eesti kindral.
Eesti esmane iseseisev kaitsevõime tagab kollektiivkaitse rakendumiseks vajalikud eeltingimused ning võime reageerida ka ootamatutele rünnakutele enne liitlasvägede Eestisse jõudmist. Iseseisva kaitsevõime eesmärk on kaitsta riigi strateegiliselt olulisi piirkondi, sealhulgas tähtsamaid sadamaid, maanteid ja lennujaamu,
mille kaudu liitlasväed Eestisse jõuavad.
Tõsises hädaolukorras, milleks on ka sõda, vajab Eesti tunduvalt suuremat sõjaväge kui Eesti ühiskond rahuajal ülal pidada suudab. Seetõttu on suurem osa sõjaväest rahuajal reservis.
Õigusaktides kasutatavate terminite kohaselt on Eestil Kaitsevägi ja kaitseväelased. Kui
tegemist ei ole juriidilist täpsust nõudva tekstiga, võib siiski kõnelda ja kirjutada ka sõjaväest
ning sõjaväelastest. Need sõnad on samatähenduslikud. Nii rõhutatakse tõsiasja, et Eesti sõjaväe aluspõhimõtteks on kaitse: oma riigi, elanikkonna, demokraatlike ja humanistlike väärtuste ning elu- ja looduskeskkonna kaitse.

Eesti peab olema rünnaku korral suuteline end iseseisvalt
kaitsma kuni liitlasjõudude
saabumiseni, et seejärel tegutseda koos nendega. Kui me
seda suudame, siis on rünnak
Eesti vastu ebatõenäoline.
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Reservüksuste liikmed õpetatakse välja ajateenistuse käigus ja nende vilumust
suurendatakse reservõppekogunemistel. Sõja või sõjaohu korral reservüksused
mobiliseeritakse: reservväelased kutsutakse uuesti üksustesse.
Kaitseliit on vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon, mis lisaks muudele vabatahtlikele tegevustele valmistab ette sõjaaja ülesannetega üksusi. Sõja korral lähevad
vabatahtlikest koosnevad Kaitseliidu üksused Kaitseväe koosseisu. Korraga sõdib
vaid üks, ühele käsuliinile alluv vägi.
Sõjalise kaitse arendamiseks on Eesti viinud oma kaitsekulud 2%ni sisemajanduse
kogutoodangust. See on ka NATOs kokku lepitud soovituslik kaitsekulutuste määr.
Võrdluseks ameeriklaste vastav näitaja 2011. aastal oli 4,8%, Venemaal 4%, enamikul Euroopa riikidel seevastu alla 2%.
Kaitsevägi koosneb suures osas reservüksustest, seepärast vajab sõjaline kaitse olulisel määral tsiviilsektori toetust: sõjategevuse korral rakendatakse sõjaliseks kaitseks rahuajal tsiviilametites töötavaid inimesi ja tsiviilotstarbelisi ressursse. Et see
toimuks sujuvalt ja ülejäänud ühiskonda ülemäära kahjustamata, tuleb tsiviilsektori
toetuse ulatus ja võimalused enne põhjalikult läbi kaaluda. Näiteks on kehtestatud
mobiliseerimispiirangud, milles on kindlaks määratud riigi ja ühiskonna jaoks kriitiliselt tähtsad ametikohad, mille täitjaid Kaitseväkke ei mobiliseerita.
Eesti riigikaitse sõltub suuresti Eesti suutlikkusest liitlasi õigel momendil appi kutsuda. See tähendab, et Eesti diplomaatiline tegevus peab jätkuma ka olukorras, kus
riik on sattunud küber- ja propagandarünnakute alla. Järelikult on välisesinduste
tegevus ja selle järjepidevuse kindlustamine osa riigikaitsest.
Nüüdisaegsed konfliktid algavad harva ootamatu sõjalise rünnakuga. Et vältida
Eesti siseolukorra pingestumist ja selle kontrolli alt väljumist, käsitletakse riigikaitse osana ka sisejulgeoleku tagamist: politsei, piirivalve ja teiste sisejulgeoleku eest
vastutavate ametkondade suutlikkust tulla toime ka keerukate ohtudega. Sisejulgeoleku eest vastutavad asutused peavad oma tegevust jätkama ka sõjaajal ning seetõttu politseinikke sõjaajal ei mobiliseerita.
Samavõrd tähtis on kindlustada ühiskonna jaoks elutähtsate teenuste – näiteks
elektri- ja veevarustuse, side ning haiglate ja kiirabi – toimimine. Et nende teenuste
tagamisel arvestataks ka sõjaaja vajadustega, tuleb plaanimist alustada juba rahuajal.
Veel nähakse riigikaitse osana psühholoogilist kaitset – ühiskonna kaitsmist vaenuliku mõjutustegevuse eest, milleks võib olla paanika õhutamine, laimu levitamine jms. On eluliselt tähtis vältida paanika puhkemist ja tõkestada väärkuulduste
levikut, tagades nii usalduse riigi ja riigikaitselise tegevuse vastu. Nüüdisaegsetes
konfliktides rünnatakse sageli eelkõige inimeste veendumusi ja kindlameelsust ning
riigi rahvusvahelist mainet, et vähendada liitlaste toetust. Psühholoogiline kaitse
tegeleb sellistele rünnakutele vastu astumisega, sealhulgas Eesti rahvusvahelise
maine kaitsmisega.
Et riigikaitse oleks edukas, peavad kõik eelloetletud valdkonnad toimima koordineeritult. Kõige ohtlikum on olukord, kus riigi üks käsi ei tea, mida teine teeb.
Seetõttu plaanitakse Eesti riigikaitset alates 2010. aastast laiapõhjaliselt: samaaegselt
selgitatakse välja kõigis eespool loetletud valdkondades vaja minevad võimed ning
tagatakse igale olulisele ülesandele kindel täitja.
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KUI RIIGI JULGEOLEK ON OHUS
Rahuajal on riigiasutuste õigus riivata inimeste vabadusi rangelt piiratud. Mida
tõsisem on riigi julgeolekut ähvardav oht, seda enam vajavad riigikaitse eest seisvad
asutused õigusi, et ohuga toime tulla. Seetõttu on võimalik suurendada riigiasutuste
volitusi, kuid ikkagi seaduse alusel ning vastavalt ohu iseloomule ja suurusele. Eestis on riigikaitse eest vastutavate asutuste volitusi võimalik laiendada kolmel viisil:
eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamisega.
Tuleb meeles pidada, et eriolukord, erakorraline seisukord ja sõjaseisukord ei sõltu otseselt julgeolekuolukorrast, vaid riigi otsusest, kuidas paremini olukorda lahendada. Näiteks
võib riik otsustada, et suudab põhiseadusliku korra vastu suunatud rünnakuga toime tulla
ka erakorralist seisukorda või sõjaseisukorda välja kuulutamata. Otsest võrdusmärki sõjaaja
ja sõjaseisukorra vahele seega tõmmata ei saa ning seda muu hulgas ka seetõttu, et tänapäeval
ei alga sõjad üldiselt vastaspoolele sõja kuulutamisega nagu varem.

Eriolukorra võib välja kuulutada Vabariigi Valitsus peaministri ettepanekul, et
lahendada loodusõnnetusest, katastrooﬁst või nakkushaiguse levikust tulenevat
hädaolukorda, kui selle lahendamine ei ole muul viisil võimalik. Näiteks võib valitsus otsustada eriolukorra välja kuulutada, kui puhkeb ulatuslik tulekahju või on
toimunud suurõnnetus mõnes Eesti lähedal asuvas tuumaelektrijaamas.
Eriolukorra väljakuulutamisel nimetab valitsus ühe ministri, kes ohuolukorra lahendamist juhib. Seda ministrit nimetatakse eriolukorra juhiks ja ta allub valitsusele.
Eriolukorra juhiks määratud minister saab näiteks õiguse kohustada isikuid eriolukorra lahendamiseks vajalikeks töödeks, rakendada eraomandisse kuuluvat
vara eriolukorra lahendamiseks ning piirata avalikke koosolekuid ja üritusi, kui eriolukorra lahendamine pole teisiti võimalik. Samuti võib eriolukorra lahendamisel
kasutada Kaitseväge ja Kaitseliitu.
Erakorraline seisukord kuulutatakse välja Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu puhul tingimusel, et ohu kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Põhiseaduslikku korda ähvardav oht võib tuleneda põhiseadusliku korra vägivaldse
kukutamise katsest, terroristlikust tegevusest, vägivallaga seotud kollektiivsest
surveaktsioonist, isikugruppide vahelisest ulatuslikust vägivaldsest konfliktist,
mõne Eesti paikkonna vägivaldsest isoleerimisest või vägivallaga seotud massilistest korratustest. Seega on erakorralise seisukorra väljakuulutamine võimalik vaid
eriti tõsise ohu puhul julgeolekule.
Ettepaneku erakorralise seisukorra väljakuulutamiseks võib teha Vabariigi Valitsus või Vabariigi President ning selle otsustab Riigikogu.
Erakorralise seisukorra juht on peaminister. Erakorralise seisukorra juhile allub
sisekaitseülem, kelleks on siseminister.
Erakorralise seisukorra puhul võidakse näiteks piirata liikumisvabadust, kehtestada politseitund – keeld viibida kindlaksmääratud ajavahemikul tänavatel ja muudes avalikes kohtades ilma selleks eraldi välja antava läbipääsuloata – ja keelata
massiteabevahendites teatud liiki informatsiooni edastamine. Erakorralise seisukorra lahendamisel võidakse valitsuse otsusel kasutada Kaitseväge ja Kaitseliitu. Ettepaneku Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamiseks teeb siseminister, kooskõlastades selle
eelnevalt kaitseministriga. Erakorralist seisukorda käsitleb „Erakorralise seisukorra
seadus“.
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Kõige rohkem laienevad riigiasutuste volitused sõjaseisukorra ajal. Sõjaseisukorra
puhul on tegemist ohuga riigi olemasolule ja esmaseks saab sõjaline kaitse. Selle eest
vastutab Kaitseväe juhataja, kes allub Vabariigi Valitsusele.
Eesti vastu suunatud agressiooni korral kuulutab sõjaseisukorra välja Vabariigi
President, teistel juhtudel Vabariigi Presidendi ettepanekul Riigikogu.
Valitsus võib keelata riigikaitseks vajalike kaupade väljaveo riigist, normeerida
vajadusel toidu ja muude kaupade tarbimist. Kaitseväe juhataja võib aga anda riigikaitseliste ülesannete täitmiseks käske ja korraldusi ka temale mitteallutatud isikutele või keelata elanikel lahkuda oma alalisest elukohast.
Et vajaduse tekkides sujuvalt üle minna erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra
seaduslikku raamistikku, peavad riigiasutuste ülesanded ning riigikaitse juhtimise
korraldus olema rahu- ja sõjaajal võimalikult sarnased. Vastasel juhul tekivad kõige
keerulisemal momendil, kui riik on sattunud konflikti, segadused asutuste tööjaotuse ja alluvusega. Selle vältimiseks peavad asutused, kellele on seadusega antud sõjaaegseid ülesandeid, tegelema ka rahuajal arendustegevusega, et neid ülesandeid
paremini täita.
Oluline on, et riik tegutseks hädaolukorras koordineeritult. Kuna julgeolekuohud võivad
olla nii sõjalised kui ka mittesõjalised – näiteks küber- ja propagandarünnakud, siseolukorra
pingestamine vms –, tuleb ka riigi kaitsetegevuses koordineerida eri tegevusvaldkondi.
Näiteks peab riik suutma anda kiireid juhiseid iseseisvat kaitsetegevust juhtivale Kaitseväe
juhatajale ja NATO lepingu 5. artikli võimalikku käivitamist taotlevale Eesti suursaadikule
NATO juures, sisejulgeoleku tagamise eest vastutavale Politsei- ja Piirivalveameti juhile (või
sisekaitseülemale) ning valitsuse pressiesindajatele, kes selgitavad valitsuse tegevust nii Eesti
kui ka rahvusvahelisele avalikkusele. Paindliku koordineerimise tagamine on kiirestiareneva
kriisi tingimustes raske ülesanne.

Eesti riigikaitse juhtimise süsteem näeb ette, et rahuajal alluvad valitsusasutused,
sealhulgas Kaitsevägi, vastava valdkonna ministrite kaudu Vabariigi Valitsusele.
Vabariigi Valitsuse juures tegutseb julgeolekukomisjon, kuhu kuuluvad vahetult
julgeolekuküsimustega tegelevad ministrid – pea-, välis-, kaitse-, sise-, rahandus- ja
justiitsminister – ning mis koguneb vastavalt vajadusele, et arutada riigi julgeoleku
tagamise ja arendamise üldküsimusi.
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RIIGIKAITSE ALUSDOKUMENDID
Et riigikaitse pikaajalist arengut puudutavad otsused oleksid läbimõeldud, sätestatakse põhimõttelised valikud mitme siduva dokumendiga, mille jõustab Riigikogu.
Riigi julgeolekut ja kaitset puudutavate õigusaktide eelnõude menetlemist juhib
Riigikogu alatise komisjonina riigikaitsekomisjon. Seaduseelnõude ja Riigikogu
otsuste ettevalmistamise ajal kohtuvad regulaarselt riigikaitsekomisjoni kuuluvad
parlamendi liikmed ning Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.
Eestil on olemas nii rahuaja kui ka sõjaaja riigikaitset reguleerivad seadused, mis
annavad kaitsetegevusele üldised seaduslikud raamid.
Kõige olulisem ja üldisem riigikaitse alusdokument on „Eesti julgeolekupoliitika
alused“, mis määrab kindlaks julgeolekupoliitika põhilised suunad. „Julgeolekupoliitika alused“ on avalik dokument ning selle kiidab heaks Riigikogu.
„Julgeolekupoliitika alustele“ tuginedes koostab valitsus iga nelja aasta tagant
„Riigikaitse strateegia“, mis täpsustab Eesti riigikaitselisi eesmärke ja nendeni jõudmise vahendeid. „Riigikaitse strateegia“ on samuti avalik dokument. Nii
„Julgeolekupoliitika aluste“ kui ka „Riigikaitse strateegia“ koostamises osaleb mitu
asutust.
„Riigikaitse strateegiale“ tuginedes koostatakse igal neljandal aastal „Riigikaitse
arengukava“. Varem käsitleti selles vaid sõjalist kaitset, kuid pärast üleminekut
riigikaitse laiale käsitlusele koostatakse 2012. aastaks kõiki riigikaitse suundi hõlmav dokument. Arengukavas määratakse kümne aasta perspektiivis kindlaks riigi
kaitsmiseks vajalikud võimed ja tehakse rahalisi ressursse arvestades valikud, milliseid neist on jõukohane ja vajalik arendada. Näiteks otsustatakse arengukava raames, kas riigil on vaja ning kas ta suudab endale rahaliselt lubada tanke või jalaväe
lahingumasinaid või tuleb ressursid suunata näiteks lennukite või laevade soetamiseks. „Riigikaitse arengukava“ kiidab samuti heaks valitsus, kuid erinevalt strateegiast on arengukava valdavas osas salastatud.
Arengukavale tuginevad detailsemad dokumendid, sealhulgas „Sõjalise kaitse
tegevuskava“, mis täpsustab arengukava eesmärke nelja-aastases perspektiivis ja
mille kiidab heaks kaitseminister. „Sõjalise kaitse tegevuskava“ on omakorda aluseks iga-aastasele riigikaitse eelarvele.
Kui arengukava ja tegevuskava käsitlevad olemasolevate võimete arendamist või
uute võimete loomist tulevikus, siis operatsiooni elluviimist olemasolevate võimetega kirjeldatakse „Kaitsetegevuse operatiivkavas“ ja teistes sarnastes dokumentides. Operatiivkava arvestab võimalusega, et Eesti riigikaitset on vaja rakendada
kohe: see näeb ette, kes, kus ja mida peab sellises olukorras tegema. Operatiivkava
koostatakse Kaitseväes ning selle kinnitab Kaitseväe juhataja.
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Uurimisülesanne
Leia 2007. aasta ajakirjandusest, kuidas selgitati ja põhjendati Kaitseväe mittekasutamist pronksiöö sündmustega kaasnenud rahutuste ohjeldamiseks. Analüüsi peatükis esitatu alusel, kas argumendid olid õiged.
Kordamisküsimused
1. Millised on Eesti julgeolekut kõige rohkem mõjutavad ohud ning kuidas neid
kõige paremini maandada?
2. Nimeta Eesti kaitsepoliitika kaks suunda ning peamised tegevused nende raames.
3. Kas Eesti kaitsepoliitika on olnud edukas ning kas see suudab toime tulla tänapäevaste julgeolekuohtudega?
4. Kuidas toimib NATO kollektiivkaitse?
5. Selgita, mida tähendab demokraatliku juhtimise printsiip.
6. Kes ministritest kuuluvad valitsuse julgeolekukomisjoni? Arutlege, miks just nemad.

II OSA

SÕJALINE RIIGIKAITSE
Looda Jumala peale, kuid hoia püssirohi kuiv.
Oliver Cromwell
Inglise riigimees ja väejuht
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6. PEATÜKK
KAITSEVÄGI JA KAITSELIIT
Kaitsejõude võib luua nii vabatahtlikkuse alusel kui ka kodanikele seadusega vastava kohustuse panemisega. Esimesel juhul on tegemist professionaalse ehk palgaarmeega, teisel juhul kohustusliku sõjaväeteenistuse ehk kõnekeeles rahvaväega.
Kohustuslikku sõjaväeteenistust rakendavate riikide ühiseks jooneks on see, et neil
puuduvad laiahaardelised julgeolekupoliitilised huvid väljaspool oma riigi piire –
tegemist on kaitseväega sõna otseses mõttes. Selliste relvajõudude esmaseks ülesandeks on lüüa tagasi kodumaale tunginud agressor. Oluline on ka, et kohustusliku
sõjaväeteenistuse puhul tõuseb esile solidaarsuse aspekt – oma maa ja rahva kaitsmine on kõigi ühine asi ning mitte väheste elukutseliste töö ja mure.
Rahuaegsed relvajõud on sel juhul tavaliselt väikesed ning suurem osa nende igapäevasest tegevusest on suunatud sõjaaegse armee varustamiseks ja väljaõpetamiseks. Rahuaegsesse isikkoosseisu kuuluvad elukutselised ohvitserid ja allohvitserid,
keda on vaja ajateenijate väljaõpetamiseks ja relvajõudude igapäevase toimimise
tagamiseks. Kriisi või sõjaohu korral on võimalik päevade või nädalatega relvajõudude suurust hüppeliselt tõsta, kutsudes teenistusse reservväelased – ajateenistuses
väljaõppe saanud ning seejärel reservi arvatud kodanikud.
Palgaarmee tugevus on aga professionaalsus, sõjaväelaste parem füüsiline vorm
ja motivatsioon. Reeglina osutub arvestatava suuruse ja relvastusega palgaarmee
tänapäeval siiski kallimaks kui samaväärne sõjaväekohustusel põhinev rahvavägi.
Arvestades Eesti rahvaarvu suhtelist väiksust ja geopoliitilist asukohta NATO idapiiril, on Eesti valinud kombineeritud riigikaitsesüsteemi, sest pelgalt elukutseliste
üksustega pole meil võimalik välja arendada usutavat ja piisava suurusega kaitseväge.
EESTI KOMBINEERITUD RIIGIKAITSESÜSTEEM
Eesti riigikaitsesüsteem põhineb kohustuslikul sõjaväeteenistusel, kuid selles on
ka professionaalse armee ja kodanikualgatuse elemente.
Elukutselistena teenivad Kaitseväes (ja ka Kaitseliidus) ohvitserid, allohvitserid ja
sõdurid, kelle jaoks see on täisajaga töö – elukutse. Nemad on sõlminud Kaitseväega
lepingu ning saavad oma teenistuse eest palka. Elukutseliste kaitseväelaste ja tihti
ka vabatahtlike kaitseliitlaste ülesanne on anda sõjaväelist väljaõpet ajateenijatele ja
kaitseliitlastele, reageerida ootamatult tekkinud kriisidele, teenida sõjalistel operatsioonidel välismaal, tagada Kaitseväe igapäevane toimimine ning valmisolek tegutseda kriiside puhkedes või sõjaolukorras.
Kohustuslik ajateenistus hõlmab kõiki meessoost Eesti Vabariigi kodanikke.
Põhiseaduse järgi on Eesti kodanikud kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduses
sätestatud alustel ja korras. Naissoost kodanikel on õigus, kuid mitte kohustus ajateenistus läbi teha – selleks on vaja esitada vastav sooviavaldus.
Ajateenistuse peaeesmärk on reservüksuste väljaõpetamine, et kriisi või sõja korral
saaks Eesti kiiresti luua piisavalt suure ja võimeka väe Eesti kaitsmiseks. Ajateenistuse jooksul saadakse sõjaväeline väljaõpe ning omandatakse vajalikud teadmised ja oskused, et saada väljaõppinud sõduriks ning osata lahinguväljal tegutseda
nii üksiksõdurina kui ka suurema üksuse koosseisus. Pärast ajateenistuse lõppemist arvatakse nüüd juba sõjaväelise väljaõppe saanud kodanik reservi. Reservist
kutsutakse teda edaspidi õppekogunemistele, et kunagi ajateenistuses omandatud
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teadmisi ja oskusi meelde tuletada, üle korrata ja täiendada. Mobilisatsiooni korral
moodustavad teenistusse asuvad reservüksused Eesti esmase iseseisva kaitsevõime
selgroo.
Vabatahtliku kodanikualgatuse korras saavad kodanikud riigikaitsesse panustada, kuuludes Kaitseliitu või Kaitseliidu eriorganisatsioonidesse. Kaitseliidu liikmeks võivad astuda kõik, kes vastavad liitumistingimustele ning soovivad oma
vabast ajast ja tahtest riigi kaitsmisele kaasa aidata. Kaitseliidu liikmed ei saa oma
tegevuse eest tasu, küll aga antakse neile sõjaväeline väljaõpe ja varustus.
KAITSEVÄGI
Juriidilises mõttes on Kaitsevägi osa täidesaatvast riigivõimust, täpsemalt – Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Sellisena on Kaitseväe õiguslik positsioon Eesti riigivõimu struktuuris sarnane näiteks politsei omale (ametlikult
Politsei- ja Piirivalveamet).
Kuid kõikidest teistest valitsusasutustest eristab Kaitseväge üks tähtis asjaolu:
tegemist on sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutusega. Kaitseväe olemuslik põhiülesanne – nagu kõikidel relvajõududel maailmas – on luua sõjaline jõud ja vajadusel seda jõudu ka kasutada.
Selle tõttu on elu ja teenistus Kaitseväes paljuski allutatud rangematele ja jäigematele reeglitele, nõuetele ja tavadele. Eestis nimetatakse Kaitseväes ohvitseri või allohvitserina (ehk kaitseväelasena) teenimist kaitseväeteenistuseks. Seda reguleerib
eraldi seadus – kaitseväeteenistuse seadus – ning kaitseväeteenistuse puhul on tegemist avaliku teenistuse eriliigiga. Kaitseväes töötab ka tavalisi tsiviilisikuid – need
on ametnikud ja töötajad, kelle tööd reguleerib avaliku teenistuse seadus või töölepingu seadus.
KAITSEVÄE JUHTIMINE JA ÜLESANDED
Kaitseväe juht ja ühtlasi Eesti kõrgem ametisolev sõjaväelane on Kaitseväe juhataja.
Eestis allub Kaitseväe juhataja kaitseministrile, aga samas ei ole kaitseministril õigust anda Kaitseväe juhatajale otseseid käske. Küll on aga kaitseministril suur sõnaõigus Kaitseväe juhataja ametissemääramisel. Nimelt teeb kaitseminister valitsusele ettepaneku, kes Eesti sõjaväelastest tuleks määrata uueks Kaitseväe juhatajaks.
Pärast kaitseministri ettepaneku saamist küsib valitsus Riigikogu riigikaitsekomisjoni arvamust ja pärast viimase ärakuulamist langetab valitsuskabinet peaministri
juhtimisel otsuse, kas määrata kaitseministri esitatud kandidaat ametisse või mitte. Kaitseväe juhataja nimetatakse ametisse viieks aastaks, kuid valitsusel on õigus
tema ametiaega pikendada veel kahe aasta võrra.
Kaitseväe juhataja tööorgan ja tahte elluviija on Kaitseväe peastaap. Ajalooliselt on
sarnast organisatsiooni sageli nimetatud kindralstaabiks ja see nimetus on mitmes
riigis käibel ka tänapäeval. NATO liikmesriikides on levinud ka ingliskeelne nimetus Joint Staff – ühendstaap, mille moodustavad sama riigi kaks või enam väeliiki.
Kaitseväe peastaap on piltlikult väljendudes Kaitseväe aju. Peastaabi ülesanded on
Kaitseväe juhataja ja tema asetäitja nõustamine, Kaitseväe strateegiliste arenguplaanide ja eelarve koostamine, kogu Kaitseväe väljaõppe korraldamine, sõjaliste operatsioonide planeerimine ja juhtimine, mobilisatsioonikavade ettevalmistamine jpm.
Ülesanded, mille täitmiseks Kaitsevägi valmistub Kaitseväe juhataja juhtimisel,
võib üldistatult jagada kaheks: rahuaja ja sõjaaja ülesanded.
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Kaitseväe peastaap Tallinnas.
Hoone ehitati 1925. aastal
sõjaväehaiglaks, millena seda
kasutati kuni nõukogude aja
lõpuni.

Kaitseväe peamised rahuaja ülesanded on ajateenijate väljaõpetamine ja reservväelaste ettevalmistamine. Neile lisandub alalise kaitsevalmiduse tagamine, Eesti
õhuruumi ja territoriaalvete järelevalve ja kontroll ning tsiviilvõimude abistamine
loodusõnnetuste või muude katastrooﬁde korral.
Kaitseväe üks väga oluline rahuaegne ülesanne on veel osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Välisoperatsioonidel teenivad ainult vabatahtlikult
selleks soovi avaldanud tegevväelased, ajateenijaid välismissioonidele ei saadeta.
Eesti on rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalenud alates 1995. aastast,
kui Horvaatias alustas ÜRO rahuvalvejõudude (United Nations Protection Force –
UNPROFOR) koosseisus teenistust Kaitseväe esimene missiooniüksus, jalaväerühm
Estpla-1. Pärast seda on Eesti kaitseväelased teeninud nii ÜRO, Euroopa Liidu,
NATO kui ka tahtekoalitsioonide juhitud operatsioonidel. Peale Horvaatia on eestlaste teenistuskohtadeks olnud Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Liibanon, Iisrael,
Afganistan, Iraak, Punane meri, Island ja Kesk-Aafrika Vabariik.
Tegemist on oma iseloomult väga erinevate operatsioonidega – alates üsna ohututest rahuvalve- ja
vaatlusmissioonidest kuni osalemiseni sõjalistes operatsioonides Iraagis ja Afganistanis.
Sõjalised operatsioonid on suurendanud märkimisväärselt Eesti kui liitlase usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust NATOs, aidanud kaasa julgeoleku taastamisele
operatsioonipiirkondades ning andnud Kaitseväele
hindamatuid kogemusi, millele tuginedes paremini
valmistuda Eesti territooriumi kaitsmiseks, kui selline
vajadus peaks tekkima.

Eesti kaitseväelased missioonil Balkanil

Kriisi korral või sõjaajal on Kaitseväe ülesanne tagada kogu riigi territooriumi – nii mere, maismaa kui ka
õhuruumi – kaitse. Vahetu agressiooniohu tekkimisel on Kaitseväe ülesanne võimalikku kallaletungijat
sõjalise jõu demonstreerimisega heidutada. Selle ebaõnnestumise ja sõjalise kallaletungi korral on Kaitseväe
ülesanne osutada kallaletungijale sõjalist vastupanu ja
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kaitsta Eesti Vabariiki kõigi tema käsutuses olevate
vahenditega, hoida oma käes strateegilisi objekte
ning liitlasvägede saabumiseks vajalikke sadamaid,
lennuvälju, raudteesõlmi ja maabumistsoone.
Kuigi Eesti kaitse on planeeritud ühise sõjalise
operatsioonina NATO liitlasvägedega, on Eesti deklareerinud, et Eesti kaitseb end igal juhul ja ükskõik kui ülekaaluka vaenlase vastu. See tähendab,
et kallaletungijale osutatakse relvastatud vastupanu
isegi siis, kui vaenlane on olulises ülekaalus ja välisabi pole loota.
Põhiseaduse kohaselt on Eesti iseseisvuse kaitsmine iga kodaniku kohus ning igal kodanikul on
õigus avaldada omaalgatuslikku vastupanu katsele
muuta põhiseaduslikku korda. See õigus kehtib ka
olukorras, kus tuleb vastu astuda mõne välisriigi
sõjalisele rünnakule: sellise rünnaku tagajärjel satub
vältimatult ohtu ka Eesti põhiseaduslik kord. Niisiis
on igaüks, kes agressorile vastu hakkab, legaalne
Eesti Vabariigi sõdur.

Eesti kaitseväelased Afganistanis 2009. aastal

Kaitseväe rahu- ja sõjaaegsete ülesannete erinevuse tõttu erineb ka väe suurus.
Rahuajal jääb kaitseväelaste arv tavaliselt vahemikku 5000–6000; neist ligi 3000 on
elukutselised kaitseväelased ja ülejäänud ajateenijad. Sel kümnendil on aastane ajateenistusse kutsutute hulk olnud suurusjärgus 3000–3500 inimest.

Estpla-1 väljaõppel

Kaitseväe sõjaaegne suurus ja struktuur selgub pärast mobilisatsiooni,
sõltudes sellest, mis eesmärgid on
sõjalise kaitse planeerijad seadnud.
Eesmärke ja nende elluviimiseks
mõeldud tegevusplaane korrigeeritakse regulaarselt vastavalt sellele, millised on riigi majanduslikud
võimalused, väline ohutase jne. Selle
sajandi alguskümnendil seati eesmärgiks arendada välja ligi 16 000
inimesest koosnev sõjaaja kaitsevägi
(„Kaitseväe struktuur ja arenguplaan
aastani 2010“). 2009. aastal kinnitatud „Sõjalise kaitse arengukava
2009–2018“ nägi ette ligi 26000 kaitseväelasest koosneva sõjaaegse koosseisu. 2013. aasta alguses kinnitatud
„Riigikaitse arengukava 2013−2022“
kohaselt kuulub Kaitseväe sõjaaja kiirreageerimisstruktuuri 21000
kaitseväelast ja kaitseliitlast, kuid
2022. aastaks on taasiseseisvunud
Eestis ajateenistuse läbi teinud ligi
90000 reservväelast, keda saab vajaduse korral kaasata riigi kaitsmisse.

Ajavahemikus 1995–2014 on
välisoperatsioonidel
kokku
teeninud ligi 2500 kaitseväelast (paljud neist mitmel korral), välismissioonidel on vigastada ja haavata saanud üle
130 kaitseväelase (neist üle
30 raskelt). Eesti Vabariiki
teenides on samal perioodil
välisoperatsioonidel langenud
kokku 11 kaitseväelast. Kõige
raskemaid kaotusi on Eesti
kandnud missioonidel Iraagis
ja Afganistanis.
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KAITSEVÄE JUHATAJA
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1. JALAVÄEBRIGAAD
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KAITSEVÄE ÜLESEHITUS
Kaitsevägi jaguneb väeliikideks ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olevateks üksusteks. Kaitseväe juhatajale alluvad Kaitseväe juhataja asetäitja, Kaitseväe peastaabi ülem, mereväe ülem, õhuväe ülem,
erioperatsioonide väejuhatuse ülem ja toetuse väejuhatuse ülem, 1.
ja 2. jalaväebrigaadi ülem ning staabi- ja sidepataljoni ülem, sõjaväepolitsei ülem, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem, luurekeskuse ülem, Kaitseväe peainspektor, Kaitseväe peaaudiitor ning NATO
küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi ülem.
Kaitseväe juhatajale allub ka Kaitseliit selles osas, mis puudutab sõjaväelist väljaõpet ja sõjalise kaitsevõime arendamist.
Tänapäeval koosnevad suurema osa riikide sõjaväed kolmest väeliigist: maaväest, mereväest ja õhuväest. Merevägi on sõjaväe koosseisus reeglina vaid siis, kui tegu on mereriigiga. Kõige vanem klassikaline väeliik on maavägi, kõige uuem aga alles 20. sajandil lisandunud
õhuvägi. Pärast Teist maailmasõda on mõnes riigis eraldi väeliigina
loodud ka strateegilised raketiväed. Jaotumine väeliikideks põhineb
üldjoontes keskkonnal, kus väeliik tegutseb: maavägi tegutseb maismaal, merevägi vee peal (ja vee all) ning õhuvägi õhus. Keskkonnast
tulenevalt erineb ka väeliikide liikumisviis. Kuid liikumisviis võib erineda ka väeliikide sees: näiteks kuuluvad maaväe alla nii soomusvägi
kui ka jalavägi.
Teine oluline tunnus, mille järgi struktuuriüksusi eristada, on relvastus. Kasutatava relvastuse põhjal jagunevad väeliigid seega omakorda relvaliikideks. Oda ja mõõgaga relvastatud ning end kilbiga kaitsev jalaväelane võitles hoopis teisiti kui pika vahemaa tagant vastast
sihtiv vibu- või ammulaskur. Ka soomusväel on hoopis teistsugused
ülesanded kui suurtükiväel. Neid täiesti eriilmelisi relvasüsteeme
pole peetud mõistlikuks samas üksuses läbisegi kasutada. Ajaloolise
paralleelina võib meenutada ratsaväetüüpe: odadega ulaanid, mõõkadega husaarid, turvist kandvad kürassiirid (raskeratsavägi) ning
lahingusse minekul jalastuvad tragunid (kergeratsavägi) olid kõik
omaette relvaliigid.

ERIOPERATSIOONIDE
VÄEJUHATUS

LUUREKESKUS

SÕJAVÄEPOLITSEI

VAHIPATALJON

KAITSEVÄE ÜHENDATUD
ÕPPEASUTUSED

KÕRGEM SÕJAKOOL
LAHINGUKOOL

STAABI- JA
SIDEPATALJON

Kaitseväe ülesehitus

Tänapäeva sõjapidamises lähtutakse aga üha enam ühendväeliikide
kontseptsioonist. See tähendab olukorda, kus ühe konkreetse väekoondise – näiteks diviisi – alluvusse on koondatud üksusi erinevatest väe- ja relvaliikidest, kes võitlevad siis juba ühtse tervikuna alludes ühtsele väejuhtimisele. Nii on näiteks mitmete suurriikide puhul
tavapärane olukord, kus jalaväediviisile või -brigaadile allutatakse
ka soomusväe ja suurtükiväe üksused, transpordi- ja ründekopterid,
õhuväeüksused jne. Kõik sõltub konkreetse operatsiooni eesmärgist,
vastase ja maastiku iseloomust jm tingimustest.
Niisiis on sõjaväe kõige üldisem jaotus tegevuskeskkonna põhine
– maismaa, veekogud, õhuruum – ning edasine, täpsem jaotus juba
funktsiooni- või relvastusepõhine.
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Ajalooliselt pidasid väeliigid ja mõnikord isegi relvaliigid lahinguid suhteliselt iseseisvalt, toetades üksteist vaid teatud juhtudel. Tänapäeval võib aga rääkida väe- ja
relvaliikide ühislahingust, kus eesmärgi saavutamiseks püütakse ühendada maa-,
mere- ja õhuväe kõigi relvaliikide jõupingutused. Selle teevad võimalikuks moodsad side- ja juhtimisvahendid.
Kaitseväe suurim väeliik on maavägi. Maaväel on kõige olulisem osa Eesti territooriumi kaitsmisel ja samuti osalemisel välisoperatsioonidel. Väeliigi põhiülesanded
rahuajal on sõjaaja maaväeüksuste ja välisoperatsioonidele saadetavate üksuste
ettevalmistamine ja nõutaval tasemel lahinguvalmiduses hoidmine, st väljaõpe ja
pidev harjutamine.
Maaväe moodustavad:
1. jalaväebrigaad (asub Tapal), kuhu kuuluvad rahuajal Scoutspataljon, Kalevi
jalaväepataljon, Viru jalaväepataljon, pioneeripataljon, suurtükipataljon, õhutõrjepataljon, tagalapataljon;
2. jalaväebrigaad (asub Luunjas), kuhu kuuluvad rahuajal Kuperjanovi jalaväepataljon ja tagalapataljon.
Mobilisatsiooni korral mehitatakse mõlemad brigaadid sõjaaja täiskoosseisu ning
neisse kuuluvad kõik vajalikud jalaväe-, suurtükiväe-, õhutõrje-, side- ja muud üksused. 1. ja 2. jalaväebrigaad on maaväe peamised manööverüksused. Seejuures on
1. jalaväebrigaadi relvastuses soomustransportöörid ja peatselt ka jalaväe lahingumasinad. 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Scoutspataljon on Kaitseväe üks parema väljaõppega üksus, mis on peaaegu täielikult komplekteeritud elukutseliste
kaitseväelastega ja kiirreageerimisvalmiduses ka rahuajal. Kõigis teistes 1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonides õpetatakse rahu ajal välja ajateenijaist koosnevaid reservüksusi.
Mereväe ülesanne on Eesti territoriaalvete kaitsmine ja merekommunikatsioonide julgeoleku tagamine territoriaalvetes. Merevägi on tänapäeval üks kallimaid
ja keerukamaid väeliike ja seepärast on Eesti merevägi keskendunud peamiselt
miinitõrje ja mereseire väljaarendamisele, mis on olulised nii Eesti esmase iseseisva
kaitsevõime kui ka NATO kollektiivkaitse toetamisel. Samuti osaleb merevägi regulaarselt NATO juhitavates operatsioonides. Kuigi mereväes saavad sõjaajaüksuste
tarbeks väljaõpet ka ajateenijad, moodustavad valdava osa mereväe koosseisust siiski elukutselised kaitseväelased.
Mereväge juhib mereväe ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Mereväe
ülemale alluvad omakorda mereväebaas ja laevastik. Mereväebaas tagab mereväele
vajaliku toetuse ning laevastik vastutab mereväe operatiivtegevuse ja väljaõppe
eest. Laevastiku koosseisu kuuluvad operatsioonistaap, sõjalaevad, mereväekool ja
tuukrigrupp.
Kuna õhuvägi on sarnaselt mereväele üks kallimaid väeliike, on õhuvägi keskendunud Eesti õhuruumi kontrollimisele ja selle lähiümbruse jälgimisele ning NATO
ja teiste partnerite lennukite – nii transpordi- kui ka lahingulennukite – paiknemise tagamisele Eesti peamises õhuväebaasis Ämari lennuväljal. Õhuväe lennuüksus
osaleb ka üleriigilistes otsingu- ja päästeoperatsioonides. Õhuväes ei ole ajateenijaid, kõik õhuväelased on elukutselised kaitseväelased.
Õhuväge juhib õhuväe ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Õhuväe ülemale alluvad õhuväe staap, Ämaris paiknev lennubaas ja õhuseiredivisjon.

Mereväe ajateenijad
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Toetuse väejuhatus tegeleb kogu Kaitseväe logistilise toetamisega, mis tähendab
kaitseväelastele vajaliku varustuse hankimist ja selle hooldamist, samuti taristu
haldamist ning toitlustamise ja arstiabi andmise korraldamist. Toetuse väejuhatuse
koosseisu kuulub ka logistikapataljon, kus ajateenijaid õpetatakse välja täitma toetuse- ja transpordiüksuste ülesandeid Kaitseväe sõjaaja koosseisus.
Erioperatsioonide väejuhatuse ülesanne on erioperatsioonides osalemiseks vajaliku väljaõppe andmine ja operatsioonides osalemine. Väejuhatuse koosseisu kuuluva erioperatsioonide grupi ülesanne on erioperatsioonide plaanimine, ettevalmistamine ja elluviimine nii Eesti esmase iseseisva kaitsevõime tagamisel kui ka
rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.
Staabi- ja sidepataljon valmistab Kaitseväele ette reservallüksusi (side- ja staabiallüksused), toetab Kaitseväe peastaapi ja väeliikide staape, viib ellu mitmesuguseid
side- ja IT-arendusprojekte ning tagab Kaitseväele strateegilise side- ja infotoetuse.
Sõjaväepolitsei jälgib distsipliini ja korda Kaitseväes ning menetleb oma pädevuse piires süütegusid Kaitseväes ja Kaitseliidus. Sõjaväepolitsei ülemale allub ka
vahipataljon, mis õpetab välja sõjaväepolitseiüksusi. Vahipataljoni ajateenijad osalevad riiklikel tseremooniatel ja valvavad auvahtkonnas Vabariigi Presidendi ametiruume.
Luurekeskus tegeleb kaitseväeluurega ja koordineerib teiste Kaitseväe struktuuriüksuste luuretegevust, selleks kogutakse ja analüüsitakse luureteavet, et ennetada
võimalikke ohte. Samuti annab luurekeskus luure- ja julgeolekuteavet Kaitseministeeriumile ja Kaitseväe juhatajale.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline
kõrgkool, mille ülesanne on anda sõjaväelist haridust.
Õppeasutuste koosseisu kuuluvad kõrgem sõjakool, kus koolitatakse tulevasi ohvitsere, ning lahingukool, mis tegeleb allohvitseride väljaõppe ja täienduskoolitusega. Üldisest õppetööst eraldi toimuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes reservohvitseride kursused (vabatahtlikele ja ajateenijatele) ning sõjameditsiini
ja erakorralise meditsiini kursused reservväelastest tervishoiutöötajatele. Peale selle
korraldatakse õppeasutustes mitmesuguseid eriala- ja täiendusõppekursusi juba
tegevteenistuses olevatele ohvitseridele ja allohvitseridele.
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KAITSELIIT
Oma kodu kaitsmist ei ole mõistlik jätta teiste hooleks. Ükskõik kui suuri julgeolekutagatisi pakuvad meile rahvusvahelised organisatsioonid või kui hästi on ette
valmistatud meie Kaitsevägi – vahetu ohu tingimustes peavad ka need, kes ei võitle
Kaitseväes, olema valmis ohule vastu astuma. Eestis on kodanike vabatahtlik sõjaline organisatsioon Kaitseliit.
Eesti on väikeriik, mille avalike funktsioonide täitmist raskendab alaline ressursside nappus. Tõsiseltvõetavat ja toimivat riigikaitset ei saa üles ehitada kodanikke
võimalikult laialdaselt kaasamata. Selleks on loodud Kaitseliit, mis peab rahvast
kriisiaegadel ühendama, olgu siis vaja reageerida loodusõnnetusele, abistada sisejulgeoleku tagamisel või astuda otsesesse sõjategevusse Eesti kaitsel. Kaitseliidu
liikmeskonna moodustabki aktiivsem osa rahvast, kes kriitilistel hetkedel ei oota,
et keegi teine appi tuleks, vaid aitab pigem ise abivajajaid enda ümber. 1918. aasta
11. novembril, kui lõppes Saksa okupatsioon, moodustati kodanike relvastatud liit
– Eesti Kaitse Liit. Sõjaministrile allutatud EKLi esimeseks ülemaks määrati kindralmajor Ernst Põdder ja juhatuse esimeheks valiti toona reservlipniku auastmes Johan
Pitka. 1918. aasta novembri lõpus alanud enamlaste sissetungile astusid esimesena
vastu just oma kodu kaitseks koondunud relvastatud kodanikud – kaitseliitlased.
Vabadussõja järel tegutses Kaitseliit peamiselt eraldiseisvate küti- ja spordiseltsidena, kuid organisatsiooni arengus sai murranguliseks enamlaste 1924. aasta
1. detsembri mäss Tallinnas. Riigipöördekatse näitas selgelt, et riikliku julgeoleku
kindlustamisel ei saa väheste ressurssidega riigis toetuda ainult rahuaegses valmisolekus jõustruktuuridele. Hääbuv vabatahtlik kaitseliitlik tegevus sai selge riikliku
toe, kui valitsus kinnitas 1925. aastal Kaitseliidu uue põhikirja. Kaitseliit jaotati kogu
riigi territooriumi hõlmavateks, maakondade piire järgivateks umbes rügemendisuurusteks malevateks, mis omakorda jagunesid umbes pataljonisuurusteks malevkondadeks ja edasi analoogiliselt kaitseväega kompaniideks, rühmadeks ja jagudeks.
Nähti ette selge sõjaväeline käsuliin üksusepealikest ülevalt alla ja seltskondlikku
omaalgatust toetav valitavate juhatuste süsteem alt üles. Samadel põhimõtetel on
Kaitseliit üles ehitatud ka praegu.
Aastatel 1925–1940 kasvas Kaitseliit kindralmajor Johannes Orasmaa (Roska) juhtimisel kodanikuühiskonna tuntavaks jõuks. Aktiivselt arendati sõjaväelist väljaõpet
ja laskeasjandust, edendati seltsitegevust ja tööd noortega. Asutati eriorganisatsioonid Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide tegevusega oli 1940. aastaks seotud üle 100 000 kodaniku. Kui Punaarmee
1940. aasta juunis Eesti okupeeris, alustasid okupatsioonivõimud kohe Kaitseliidu
likvideerimist. Juba samal päeval anti võõrvõimu nõudmisel käsk korjata kokku
kõik kaitseliitlaste käes olnud relvad. 27. juunil 1940 andis NSV Liidu võimuesindajate näpunäitel ametisse seatud valitsus välja Kaitseliidu likvideerimise seaduse, kusjuures Kaitseliidu varad läksid üle kommunistlikule parteile. Kaitseliidu
liikmeks olemine sai NSV Liidus poliitiliste repressioonide puhul sageli peamiseks
süüdistuseks.

Kütiseltsid polnud toona mitte jahimehi koondavad ühendused, vaid laskesportlaste
organisatsioonid. Kütt tähendas toonases kõnepruugis ka
täpsuslaskurit.
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Nõukogude Liidu okupatsioon ei suutnud rahva kaitsetahet murda ja juba
1980. aastate lõpul algas muutunud poliitilistes oludes isamaaliste vaadetega
kodanike uus koondumine. Eesti Kaitseliit taastati rahva omaalgatuse korras
17. veebruaril 1990. aastal Järvakandis. Seega sai Kaitseliidust taastatava riigi esimene kaitseorganisatsioon. Eriti tähelepanuväärne on aga see, et kaitseorganisatsiooni ei taastatud mitte ülalt saabunud käsu peale või keskse tegevusplaani kohaselt, vaid lähtudes rohujuuretasandist ja kodanike endi initsiatiivist. 28. aprillil
1992. aastal arvati Kaitseliit Eesti kaitsejõudude koosseisu.
KAITSELIIDU ERIPÄRA JA ÜLESANDED
Kaitseliit on tänapäeva maailmas üsnagi eriline organisatsioon, mille sarnaseid
on teistes NATO liikmesriikides või mujalgi raske leida. Esiteks on Kaitseliit vabatahtliku kodanikuühenduse sarnane. Teisalt on Kaitseliit ühtlasi sõjaväeline organisatsioon, kus kehtib sõjaväeline distsipliin ja käsuahel. Kaitseliidu liikmed kannavad sõjaväelist vormi, on saanud valitsuselt relvad riigi kaitsmiseks ning alluvad
Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülema kaudu valitsuse käskudele ja korraldustele.
Selline kombinatsioon on näiliselt vastuoluline ja ka haruldane. Paljudes NATO
riikides ja ka Eesti lähinaabrite riigikaitsesüsteemides eksisteerivad vabatahtlikkusel põhinevad reservväelaste organisatsioonid, mille liikmed on igapäevaelus tavakodanikud ning tõmbavad vormi selga ja võtavad relva kätte vaid treeningutel ja
väliõppustel. Sellised organisatsioonid on näiteks Suurbritannia territoriaalarmee
(Territorial Army), USA rahvuskaart (National Guard) või Leedu vabatahtlik riigikaitsevägi (Kraš to apsaugos savanorių pajėgos – KASP). Kuid nii Briti kui ka Leedu
näite puhul on tegemist pigem regulaararmee reserviga, mille liikmed, erinevalt n-ö
päris tegevväelastest, käivad teenistuses osaajaga. Sama kehtib üldjoontes ka USA
rahvuskaardi puhul. Leedu KASP on integreeritud regulaararmee maaväe koosseisu.
Nii Suurbritannias kui ka Ameerika Ühendriikides on kodanike üheks motivaatoriks asjaolu, et organisatsioonide liikmed saavad riigilt rahalist tasu ja muid soodustusi (nt tasuta kõrgharidus, arstiabi jne). Nende organisatsioonide puhul ei ole tegemist kodanikuühendustega, vaid riiklike sõjaliste struktuuridega.
Kaitseliit ei ole ametiasutus, kuigi Kaitseliitu rahastatakse valdavalt riigieelarvest.
Juriidilises mõttes on tegemist avalik-õigusliku juriidilise isikuga (teised sellised on
näiteks Tartu Ülikool, Rahvusooper Estonia, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Rahvusraamatukogu), mille tegevust reguleerib eraldi seadus (Kaitseliidu seadus). Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem ja kollegiaalsed juhtorganid. Kaitseväe juhataja annab
Kaitseliidule sõjalisi ülesandeid, näiteks kehtestab Kaitseliidu sõjalise võime nõuded.
Sõjaväeline käsuliin koosneb Kaitseväe juhatajale alluvast Kaitseliidu ülemast,
Kaitseliidu peastaabi ülemast, malevate, malevkondade ja nende koosseisu kuuluvate allüksuste pealikest. Selle käsuahela kaudu juhitakse otseselt Kaitseliidu sõjaväelist väljaõpet ja sõjaliseks riigikaitseks valmistumist. Kehtib ainujuhtimise põhimõte
nagu Kaitseväeski – käsk on täitmiseks. Samale käsuliinile allub ka iga kaitseliitlane
alates hetkest, mil ta asub täitma teenistuskohustusi: paneb selga vormi, et osaleda
õppustel või muude teenistuskohustuste täitmisel. Teisiti see ei saakski olla, pidades
silmas asjaolu, et Kaitseliit on relvastatud ja sõjaväelise väljaõppega organisatsioon.
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Kaitseliidu kollegiaalsetes juhtorganites otsustatakse organisatsiooni üldjuhtimise, arengu, rahastamise ja liikmesusega seotud küsimusi ning juhitakse Kaitseliidu mittesõjaliste ülesannete täitmist. Kollegiaalseteks organiteks on keskkogu,
keskjuhatus, keskrevisjon, vanematekogu, malevate esindajatekogud ja juhatused,
malevkondade üldkoosolekud ja juhatused jne. Nende liikmed valitakse Kaitseliidu liikmete hulgast ja otsuseid tehakse demokraatliku hääletamise teel, nagu igas
teiseski kodanikuühenduses.
Kogu Kaitseliidu liikmeskonda esindab Kaitseliidu kõrgeim kollegiaalne juhtorgan
– keskkogu –, mis koosneb valitud esindajatest. Keskkogu otsustab organisatsiooni
jaoks olulisi küsimusi, näiteks kinnitab üldise tegevuskava ja eelarve. Keskkogu valib ka teiste üleriigilise tasandi kollegiaalsete organite liikmed.
Kaitseliidu ülesanded on kirja pandud Kaitseliidu seaduses ning nendest peamised on kodanike kaitsetahte tõstmine ja riigi sõjaliseks kaitseks valmistumine vastavalt kaitseplaanidele – sel eesmärgil antakse liikmetele ka sõjaväelist väljaõpet ja
muud koolitust. Kaitseliidu olulisteks ülesanneteks on ka Eesti elanike turvalisuse
tagamine ja turvatunde suurendamine.
Tavapärases olukorras keskendub kaitseliitlaste ja Kaitseliidu üksuste tegevus
peamiselt väljaõppele, et olla valmis organisatsioonile seatud ülesannete täitmiseks.
Samas on kaitseliitlased tihti abiks hädaolukordade (loodusõnnetused, metsatulekahjud, inimeste metsa eksimine jms) lahendamisel. Samuti on kaitseliitlastest vajaduse korral komplekteeritud Kaitseväe üksusi välismissioonidel osalemiseks.
KAITSELIIDU LIIKMED
Kaitseliidu liikmed on organisatsiooniga liitunud vabatahtlikult ega saa oma tegevuse eest reeglina tasu. Kaitseliidul on suhteliselt väikesearvuline palgaline personal
(umbes 3% liikmeskonnast), mis koosneb Kaitseväe elukutselistest ohvitseridest ja
allohvitseridest, aga ka tsiviilteenistujatest, kes täidavad juhtimis-, haldus- ja väljaõppe ülesandeid. Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu peastaabi ülem ja malevapealikud
peavad seaduse kohaselt olema tegevväelastest ohvitserid.
Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks ning kõiki
liikmeid nimetatakse kaitseliitlasteks. Kaitseliidu liikmete vastuvõtmise otsuse teevad nende üksuste juhatused, kuhu isik soovib astuda, ning vastava otsuse kinnitab
malevapealik.
Kaitseliidu tegevliige on Kaitseliidu tegevliikmeks vastu võetud vähemalt 17-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ning osaleb Kaitseliidu
tegevuses ja väljaõppes.
Kaitseliidu auliige on Kaitseliidu ees silmapaistvate
teenete omamise eest kogu Kaitseliidu või vastava maleva
auliikmeks valitud Eesti või välisriigi kodanik.
Kaitseliidu noorliige on Kaitseliidu noorliikmeks vastu
võetud 15–18-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ning osaleb Kaitseliidu tegevuses ja väljaõppes.
Kaitseliidu toetajaliige on Kaitseliidu toetajaliikmeks
vastu võetud Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab
Kaitseliidu eesmärke ja aitab oma tegevusega kaasa nende
saavutamisele.

Noored Kotkad esmaabi ja päästetöid õppimas
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KAITSELIIDU STRUKTUURIÜKSUSED
Praegune Kaitseliit järgib oma ülesehituses ajaloolisi traditsioone. Kaitseliit jaguneb 15 malevaks, mille tegevuspiirkonnad kattuvad enamasti praeguste Eesti
maakondadega. Erandiks on Lääne malev, mis tegutseb Lääne- ja Hiiumaal. Kuni
1940. aastateni oligi Hiiumaa Lääne maakonna osa. Teiseks erandiks on Tallinna
malev, mis koos Harju malevaga tegutseb Harjumaal.
Malevat juhib malevapealik ja tema tegevust toetab juhatus, mille valivad maleva
liikmed koos malevapealiku abiga, kes määratakse maleva liikmete seast. Maleva
palgaline personal on koondatud maleva staapi, mis on malevapealiku tööorgan ja
toetab vabatahtlikke pealikke nende eesmärkide saavutamisel.
Malevate põhiüksused on malevkonnad, mis jagunevad Kaitseväe eeskujul kompaniideks, need omakorda rühmadeks ning edasi jagudeks. Ka malevkonnad on territoriaalsed ja nende tegevuspiirkonnad katavad kogu maakonna. Eriüksustena võib
malevatesse kuuluda võitlusgruppe, divisjone ja patareisid, mis on võrdsustatud
vastava taseme põhiüksusega. Olenevalt liikmete arvust ja/või maleva ülesandest
võivad maleva koosseisus olla ka üksikkompaniid ja -rühmad.
Seejuures on ka igal malevkonnal ja üksikkompaniil valitud juhatus, mis toetab
üksuse pealikku tema juhtimistegevuses. Malevkonnast jagudeni on kõik organisatsiooni juhtimisse kaasatud isikud Kaitseliidu vabatahtlikud tegevliikmed.
Sõjaaja üksustena valmistab Kaitseliit ette peamiselt lahingukompaniisid, sisekaitsekompaniisid (vastutavad oluliste objektide kaitse ja valve eest), võitlusgruppe ning formeerimismeeskondi (toetavad mobilisatsiooni korraldamist ja
reservüksuste moodustamist). Kriisi või sõja korral lähevad need üksused Kaitseväe
sõjaaja operatiivstruktuuri koosseisu ja alluvad Kaitseväe ühtsele käsuliinile.
KAITSELIIDU NAIS- JA NOORTEORGANISATSIOONID
Kaitseliidu,
Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde logo

Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu täiendavad vabatahtlikud ühendused, mille eesmärk on aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele sihtgruppides, mida tavapäraselt relvastatud riigikaitse korraldamisega ei seostata. Naiskodukaitse liikmed on Kaitseliidu liikmed, noorkotkad ja kodutütred aga
noorliikmed.
Naiskodukaitse (NKK) on Kaitseliidu tegevust
ja eesmärke toetav Eesti naiskodanike vabatahtlik
ülemaaline organisatsioon, mis loodi 1927. aastal.
NKK taasasutati 20. septembril 1991 Kaitseliidu
suurkogul. Kuni 1997. aastani tegutsesid naised
väikeste rühmadena enamiku malevate juures.
Sellest ajast peale on organisatsioon jõudsalt kasvanud ja oma liikmeskonda laiendanud.

Kodutütred 2011. aasta Võidupüha paraadil Tartus

NKK liikmeks saab astuda alates 15. eluaastast.
Alates 18. eluaastast võib taotleda relvaluba ning
selles vanuses määratakse naiskodukaitsja kindlale ametikohale NKK struktuuris. Kõik NKK
liikmed saavad riigikaitseliste teadmiste ühtlustamise eesmärgil sõduri baasväljaõppe ja ühendus
tegeleb ka eri tegevusvaldkondade juhtide koolitamisega.
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Noored Kotkad (NK) on vabatahtlik skautlik poisteorganisatsioon, mis asutati
1930. aastal ja taastati 1989. aastal. NK väikseim üksus on salk, mida juhib salga liikmete hulgast valitud salgapealik. Salgad moodustavad rühma oma rühmapealikuga ja rühmadest omakorda moodustuvad NK malevad, mis tegutsevad Kaitseliidu
malevate juures. Organisatsioon arendab noortes oskust olla iseseisev ja tulla toime
igasugustes keerulistes olukordades, samuti arendatakse noorte kehalisi võimeid
ning edendatakse tervislikke eluviise. See hõlmab nii tegevust ja ellujäämist looduses kui ka näiteks relvaõpet.
Kodutütred (KT) on tütarlaste vabatahtlik noorteorganisatsioon, mis asutati
1932. aastal ja taastati samuti 1989. aastal. Naiskodukaitse eeskujul jagunevad ka
Kodutütred ringkondadeks, mis tegutsevad Kaitseliidu malevate juures. Kodutütarde tegevuses on suur tähtsus Eesti kultuuri tundmaõppimisel. Kodutütarde
organisatsioon peab tähtsaks õpetada oma liikmetele kodukoha tundmist ja kasvatada neis isamaalisust.
Kaitseliidu kool alustas tegevust 2001. aastal. Kooli tegevusvaldkonnaks on
kaitseliitlastest allüksusepealike ja instruktorite väljaõppe planeerimine ja korraldamine, erialakursuste ning kaadritöötajate täiendusõppe korraldamine. Alates
2003. aasta algusest toimub õppetöö kooli oma hoones Raplamaal, Taani Kodukaitse
toel renoveeritud Alu mõisas. Kaitseliidu kooli instruktorid osalevad regulaarselt ka
välismaiste partnerite, näiteks Gruusia rahvuskaardi koolitamisel ja Eesti reformikogemuste jagamisel.
Küberkaitseliit. 21. sajand esitab Kaitseliidule kui arenevale organisatsioonile
uusi nõudmisi. 2010. aastal asutati Küberkaitseliit (KKL), mis on Kaitseliidu juures tegutsev ja selle liikmetest koosnev vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti
küberruumi kaitseks. KKLi põhiülesanne on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, turvates teabetaristut ja toetades sedasi riigikaitse laiapõhjalise käsitluse teisi eesmärke. KKLi liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid ja IT-oskustega inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis
oma vabast ajast andma panuse riigi küberkaitsesse.

Küberkaitseliit paraadil

Kordamisküsimused
1. Millised on Eesti kombineeritud riigikaitsesüsteemi eelised professionaalse
sõjaväe ees?
2. Mis on peamine erinevus Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisuga komplekteerimise
vahel?
3. Millised on Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesanded rahuajal ja sõjaajal?
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7. PEATÜKK
KAITSEVÄETEENISTUS JA VÄLJAÕPE
Vana traditsiooni kohaselt, millel on sügav sisu, ei nimetata ajateenija, reservväelase ega elukutselise kaitseväelase tegevust Kaitseväes tööks, treeninguks ega hobiks,
vaid teenistuseks. Kui minevikus teenisid sõdurid valitsejat ja vandusid truudust
talle, siis nüüd teenitakse oma rahvast ja maad.
Kaitseväeteenistus on teenistus sõjaväelise auastmega ametikohal Kaitseväes
või Kaitseliidus ja tähendab aktiivset tegevust riigikaitseliste ülesannete täitmisel.
Vabatahtlikud kaitseliitlased võivad küll vormi kanda, kuid nemad ei ole kaitseväeteenistuses.
Kaitseväeteenistuses olevat isikut nimetatakse kaitseväelaseks. Kaitseväeteenistust reguleerib kaitseväeteenistuse seadus.
Kaitseväeteenistus jaguneb kaitseväeteenistuskohustuseks (kohustuslik teenistus) ja tegevteenistuseks (vabatahtlik teenistus).
Kaitseväeteenistuskohustust täidetakse ajateenistuses ja reservteenistuses. Usulistel ja kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud isik saab oma kohust riigi
ees täita asendusteenistuses. Naistel on võimalik võtta kaitseväeteenistuskohustus
vabatahtlikult ning läbi teha ajateenistus ja osaleda õppekogunemistel. Ajateenistuse
eesmärk on sõjaväelise väljaõppe saamine. Reservteenistus tähendab pärast ajateenistuse läbi tegemist reservi kuulumist ja õppekogunemistel osalemist. Õppekogunemisel toimub ajateenistuse käigus õpitu meeldetuletamine ja kordamine ning üksuste
koostöö harjutamine uue relvastusega. Nii tagatakse, et ohu korral astub vaenlasele
vastu sarnase väljaõppega ja koostegutsemist harjutanud reservvägi.
Tegevteenistuses on need ohvitserid, allohvitserid ja sõdurid, kes on vabatahtlikult otsustanud siduda oma elukutse Kaitseväe või Kaitseliiduga. Ohvitseri, allohvitseri ja sõduri töösuhe Kaitseväega on samasugune nagu ametniku töösuhe
avaliku teenistuse asutusega, st et isik asub Kaitseväes tööle, nagu ta asuks tööle
ükskõik millise teise tööandja juures. Kaitseväelase tööandjaks on riik. Oluline on
siinkohal rõhutada, et tegevteenistus on avaliku teenistuse eriliik, sest tegevteenistuses on vajalik, et isik (olgu selleks siis naine või mees) oleks läbi teinud sõjaväelise
väljaõppe, vastaks füüsilistele nõuetele ja et tema tervis vastaks teenistuse nõuetele.
Kaitseväekohustus on Eesti kodaniku kohustus osaleda riigikaitses.
Kaitseväeteenistuskohustus
tähendab, et meestel on kohustus läbi teha aja- ja reservteenistus. Naised saavad
kaitseväeteenistuskohustuse
võtta vabatahtlikult pärast
ajateenistust.

Kaitseväekohustuslased jagunevad järgmiselt:
• kutsealused – 17–27aastased (kaasa arvatud) meessoost isikud kuni aja- või
asendusteenistusse asumiseni
• 18–60aastased meessoost isikud
• üle 18aastased isikud, kes on ise kaitseväekohustuse võtnud (nt naised)
• tegevteenistuses olevad üle 60aastased isikud (nt kõrgemad ohvitserid – kindralid ja admiralid)
Kaitseväeteenistuskohustuse täitmine algab sellega, et Kaitseressursside Amet võtab meessoost kodaniku arvele alates tema 17aastaseks saamisest ning kannab tema
isikuandmed kaitseväekohustuslaste registrisse. Kutsealune saab arvele võtmisest
teada kirjalikult.
Seejärel hinnatakse kutsealuse terviseseisundit ja otsustatakse, kas ta on võimeline ajateenistuse läbi tegema. Terviseseisundi hindamisega tegeleb Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon, mille koosseisu kuuluvad tavaliselt sisehaiguste arst
või perearst, üldkirurg ja psühhiaater. Arstlik komisjon võib kutsealuse suunata ka

89

raviasutusse täiendavatele uuringutele. Kui kutsealune ei ole nõus Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega, võib ta otsuse edasi kaevata Kaitseministeeriumi arstlikule vaidekomisjonile.
Ajateenistusse kutsutakse alates 18. eluaastast meessoost Eesti kodanik, kelle
terviseseisund vastab ajateenistusse asumiseks vajalikele nõuetele ja kes ei ole saanud ajapikendust.
Vahetult pärast keskhariduse omandamist kõrgkoolis õppima asunud kutsealune
peab teatama Kaitseressursside Ametile talle sobiva aja ajateenistuse alustamiseks.
Kui kutsealune seda ei tee, on Kaitseressursside Ametil õigus kutsuda noormees
teenistusse vastavalt Kaitseväe vajadustele.
Seadus lubab kaitseväeteenistusest keelduda usulistel või kõlbelistel põhjustel, mille
tõttu kutsealune ei soovi käsitseda relva või muid sõjapidamisvahendeid. Sellisel juhul
tuleb kutsealusel asuda asendusteenistusse. Selleks tuleb kutsealusel esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ja põhjendada, miks ta ei soovi ajateenistusse minna.
Ajateenistusse ei kutsuta kutsealust, kui:
• tema terviseseisund ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele
• ta ei ole läbi teinud vähemalt põhikooli II kooliastet
• ta on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav, kuni kriminaalmenetluse
lõpetamiseni
• ta kannab vabadusekaotuslikku karistust
• ta on tudeng, kes on asunud kõrgharidust omandama arsti või õe erialal
Ajateenistusse kutsumine võidakse mõjuvatel põhjustel määratud ajaks edasi
lükata – sellist edasilükkamist nimetatakse ajapikenduseks. Ajapikendust antakse
määratud ajaks või teatud tingimustel.
Ajapikendust ajateenistusse kutsumisel antakse kutsealusele:
• ajutise tervisehäire ravimiseks
• lapse ülalpidamiseks või puudega isiku hooldamiseks
• kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli astumiseks
• üldkeskhariduse või kutseõppe omandamiseks kuni 21aastaseks saamiseni
• välisriigis esimese astme kõrghariduse omandamiseks
• sisekaitselises rakenduskõrgkoolis politsei-, piirivalve- või päästeerialal õpingute lõpetamiseni
Kaitseressursside Amet annab kutsealusele ajapikendust ka kohaliku omavalitsuse
volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks oleku aja lõpuni.
Ajapikendus lõpeb, kui ajapikenduse tähtaeg on möödas või kui ajapikenduse
andmise asjaolud muutuvad – näiteks lõpetatakse kool või tervisehäda paraneb.
Ajateenistusse asumisest on vabastatud:
• isik, kes on asunud asendusteenistusse
• isik, kes on saanud 28aastaseks
• isik, kellele on mõistetud vabadusekaotuslik karistus inimsuse- või rahvusvahelise julgeoleku vastase süüteo või isiku-, vara- ja riigivastaste süütegude või
üldohtlike süütegude eest ja kelle andmed ei ole karistusregistrist kustutatud
• isik, kes on läbi teinud kohustusliku sõjaväeteenistuse välisriigi relvajõududes
või teeninud sõjaväelasena välisriigi relvajõududes vähemalt 12 kuud
• isik, kes on kantud arsti või õena tervishoiutöötajate riiklikku registrisse ning
töötab arsti või õena ja on läbi teinud sõjaväelise väljaõppe
• isik, kes on elanud vähemalt seitse aastat välisriigis ja on registreerinud seal
oma elukoha

Ajateenistusse kutsumise aja
ja koha teatab kutsealusele
Kaitseressursside Amet hiljemalt üks aasta enne ajateenistusse kutsumise päeva.

90

Ajateenistus tehakse
18–27 aastaselt.

läbi

Vabatahtlikult
kaitseväekohustuse võtnud naised
saavad ajateenistuse läbida
18–27 aastaselt.

AJATEENISTUS
Ajateenistust võib vaadelda osana haridusteest, mille jooksul saadakse teadmisi,
oskusi ja kogemusi, mis tulevad kasuks ka tavaelus, näiteks tegutsemine meeskonnas, iseenda füüsiline, vaimne ja emotsionaalne proovilepanek, aja planeerimine, esmaabivõtted, teadmised topograaﬁast, sidest ja infotehnoloogiast ning keskkonna- ja kodanikukaitsest. Kuna Eesti sõjaline riigikaitse toetub suurel määral
reservis olevate isikute teadmistele, oskustele ja väljaõppele, on ajateenistus riigikaitse seisukohalt oluline, sest siin saadakse esimesed teadmised sõjaväelisest tegevusest ja kogemused sõjalise üksuse toimimisest.
Eestis on olenevalt väeliigist, erialast ja ametikohast ajateenistuse pikkuseks 8 või 11 kuud. Pikem on ajateenistus nooremallohvitseriks või reservohvitseriks õppida soovijatel, samuti
neil ajateenijatel, kes soovivad saada tehniliselt keerukamate ja
põhjalikumat väljaõpet nõudvate erialade spetsialistideks, näiteks mereväes.

Kutsealustena ajateenistusse

Ajateenijad elavad teenistuse ajal kasarmurežiimil ja võivad
väeosa territooriumilt lahkuda vaid loa alusel, mis võib kehtida
kuni 72 tundi. Loa annab tavaliselt ajateenija kompanii ülem, kes
siiski ei ole kohustatud seda tegema. Kasarmurežiimil olijatel on
keelatud väeosast omavoliliselt lahkuda. Omavoliliseks lahkumiseks loetakse ka seda, kui väeosast välja lubatud ajateenija ei
ilmu õigeaegselt tagasi. Kui omavoliliselt lahkunud ajateenija ei
ole tagasi tulnud kolme ööpäeva jooksul, võib teda oodata kriminaalkaristus.
Teenistuse ajal on ajateenija riiklikul ülalpidamisel, st tema toit,
majutus ja riietus on tasuta. Lisaks makstakse ajateenijale igakuist
toetust. Ajateenistuse jooksul on ette nähtud ka korraline puhkus,
mille pikkus sõltub teenistusaja pikkusest. Puhkusele lubatud ajateenijale makstakse välja tema puhkusepäevade toiduraha ja üks
kord teenistusaja jooksul hüvitatakse kulud puhkuselesõiduks.

Viimane pidulik rivistus ajateenijatena

Ajateenijate õppeklass

Ajateenijate olmetingimused
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Ajateenija väljaõpe on loogilise ülesehitusega – lihtsamast keerukamani. Üksiksõduri oskuste omandamise järel õpitakse üksuse koostegutsemist. Väljaõpe jaguneb üksteisele järgnevateks kursusteks.
TULEMUS PUNKTIDES

3200 MEETRI JOOKS

ISTESSE TÕUS

KÄTEKÕVERDUSED

Sõduri baaskursus
Ajateenistus algab sõduri baaskursusega. Selle kestel omandatakse üksiksõduri
põhioskused ja -teadmised. Õpitakse tundma ja käsitsema relvi, tutvutakse topograaﬁa ja esmaabiga, saadakse ettekujutus rivis või maastikul liikumisest, samuti
tähtsamatest teenistust reguleerivatest õigusaktidest. Oluline on ka füüsilise vormi parandamine. Kursus lõpeb kõiki teemasid hõlmava, teoreetilisest ja praktilisest
osast koosneva eksamiga.
Erialakursus
Pärast sõduri baaskursust toimub spetsialiseerumine ning oma ametikohal vajalike
teadmiste ja oskuste omandamine erialakursusel. Erialakursusel omandatakse tulevase ametikoha (nt kuulipilduri, tankitõrje-granaadiheituri, sanitari, sõidukijuhi,
tulejuhi, jaoülema jne) põhioskused, et jätkata õpinguid allüksuse koosseisus. Erialakursused on erineva pikkusega ja seetõttu teenivad keerukamate erialade õppijad 11 ning lihtsamate erialade õppijad 8 kuud.
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Allüksuse kursus
Pärast erialakursust jätkub teenistus allüksuse kursusega, mis on kursustest kõige
pikem. Siin õpitakse ja harjutatakse tegutsemist jao (meeskonna), rühma, kompanii
(patarei) ja pataljoni koosseisus. Allüksuse kursuse jooksul harjutatakse tegutsemist
ühtse meeskonnana ning koostööd teiste relvaliikide ja allüksustega. Allüksuse kursuse lõpul korraldatakse õppus, kus toimub eri väeosades välja õpetatud allüksuste
kokkuharjutamine ühtse juhtimise all reaalsele lahingutegevusele võimalikult lähedastes tingimustes ning ühtlasi üksuse lahinguvõime hindamine.
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Kaitseväe kevadise suurõppuse „Kevadtorm“ peamiseks eesmärgiks on harjutada
teenistust lõpetavatest ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni koostööd jalaväebrigaadi koosseisus. Pärast ajateenistuse lõppu arvatakse üksus reservi ning kutsutakse mõne aasta möödudes teadmiste ja oskuste värskendamiseks õppekogunemisele.
Naissoost isikut, kes võtab endale kaitseväekohustuse, koheldakse võrdselt teiste
ajateenijatega ning tal on meessoost ajateenijatega samasugused õigused ja kohustused. Samuti peab ta ajateenistusse asuda soovimisel vastama ajateenistuses kehtestatud nõuetele.
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Ajateenistuse lõppedes jätkub kaitseväeteenistuskohustuse täitmine reservis oleva
isikuna oma üksuse koosseisus. Need, kes soovivad oma tööelu siduda Kaitseväega,
saavad asuda tegevteenistusse.

kahe minuti
jooksul

Kutsealuse üldfüüsilise testi
punktiskaala
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Vahipataljoni jalaväekompanii ajateenijate linnalahingu harjutus

Reservteenistus
Pärast ajateenistust algab teenistus reservis, mis vältab reeglina kuni 61. sünnipäevani. Reservteenistuse kõige olulisemaks osaks on osalemine õppekogunemistel, kus uuendatakse ajateenistuses õpitud teadmisi ja oskusi ning harjutatakse üksuse koostegutsemist.
Teenistusega reservis kaasneb kohustus teavitada riiki oma elukoha ja kontaktandmete muutumisest, et vajadusel saaks Kaitsevägi reservis olijaga õigel ajal ühendust võtta, ning samuti olulisematest muutustest tervise, hariduse jmt osas.
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R ESERVTEEN ISTU S
AJATEENISTUS
8-11 KUUD

ÕPPEKOGUNEMINE

ÕPPEKOGUNEMINE

VANUS 18-27

VANUS 60

Ajateenistuse lõppemisega algab teenistus reservis

Näiteks võivad nii kõrghariduse omandamine kui ka tõsine terviserike mõjutada
reservis olija ametikohta tema sõjaaja üksuses: kasutada kõrgharidusega isikut lihtsa laskurina on raiskamine, määrata tõsise seljavigastusega kodanik kandma suuri
raskusi – jällegi võimatu.
Kaitseväekohustuse täitmisega seotud olulisemaid tegevusi haldab ja korraldab
Kaitseressursside Amet (www.kra.ee).
SÕJAVÄELASE ELUKUTSE JA HARIDUS
Pärast ajateenistust on võimalik valida tegevväelase elukutse ning olla tegevteenistuses Kaitseväes. Tegevväelasena on võimalik teenida sõdurina, allohvitserina või
ohvitserina. Selleks tuleb sõduril saada vastav ettevalmistus, allohvitseril omandada
kutseharidus ja ohvitseril rakenduskõrgharidus ning läbi teha sõjaväeline väljaõpe.
Allohvitseri või ohvitseri elukutse valinutel tuleb asuda õppima Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) lahingukoolis või kõrgemas sõjakoolis.
Lahingukoolis toimub allohvitseri kutseõpe ja täiendusõpe.
Vanemallohvitseride baaskursusel omandatakse rahuaja jaoinstruktori ja sõjaaja rühmavanema
kvaliﬁkatsioon. Koostöös relvaliikide erialakoolidega toimub
ka spetsialiseerumine, näiteks
jalavägi, logistika, side, pioneer
jne. Õppekava läbi tegemine annab kutsehariduse sõjaväelise
juhtimise erialal. Kursuse lõpetanutele antakse nooremveebli auaste. Pärast mõneaastast edukat
teenistust on allohvitseridel võimalik tõsta oma kvaliﬁkatsiooni
esmalt vanemveebli kursusel ja
hiljem staabiveebli kursusel.
Ohvitserikarjääri kasuks otsustanu peab läbi tegema ohvitserihariduse esimese astme. Selleks
tuleb kandideerida kõrgema
sõjakooli põhikursusele, kus on
võimalik valida maaväe, õhuväe
ja mereväe suuna vahel.

Allohvitseriks õpitakse lahingukoolis
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Kolm aastat kestev õpe maaväe erialal annab rühma- ja kompaniiülema kohustuste
täitmiseks vajalikud teadmised. Kolmeaastase õppe viimasel aastal toimub spetsialiseerumine relvaliigile. Maaväe põhikursusel omandavad kadetid rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimise erialal. Lõpetajad saavad nooremleitnandi auastme ja
suunatakse teenistusse väeosadesse.
Õpe õhuväe erialal kestab
kolm ja pool aastat ning erialaõpe toimub koostöös Eesti
Lennuakadeemiaga.
Kursuse
lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise
erialal, neile antakse nooremleitnandi auaste ja nad suunatakse
teenistusse õhuväkke.

Ohvitseriks õpitakse kõrgemas sõjakoolis

Võrreldes maa- ja õhuväega on
mereväe õpe Eestis alles algusjärgus ning seni on mereväeohvitserid omandanud vajaliku
hariduse valdavalt välisriikide
õppeasutustes. Mereväeohvitseride õpe toimub kõrgemas
sõjakoolis alates 2011. aastast
koostöös Eesti Mereakadeemiaga. Kursuse lõpetajad saavad
rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal, neile antakse nooremleitnandi auaste
ja nad suunatakse teenistusse
mereväkke.

Neil, kes on omandanud kõrghariduse muul erialal, on kõrgema sõjakooli üheaastasel nooremohvitseride kursusel õppides võimalik saada nooremohvitseriks ja
rühmaülemaks.
Põhikursuse lõpetamise järel on ohvitseridel pärast mõneaastast edukat teenistust väeosas võimalus jätkata õpinguid kõrgema sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, kus omandatakse teadmised pataljoni ja brigaadi staabis teenimiseks.
Keskastmekursuse lõpetanud saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi sõjalise juhtimise erialal.
Kuid eespool loetletuga ohvitseri ja allohvitseri haridustee ja väljaõpe ei lõpe, sest
tegevväelasel tuleb regulaarselt omandada uusi teadmisi ja oskusi ning selle kõrval ei ole vähem tähtis ka füüsilise vormi treenimine. Ohvitseriks ja allohvitseriks
kandideerijal peab olema soov ja tahe tegelda teenistuse kõrval ka pideva enesetäiendamisega, milleta väikeriigi kaitsevägi kiirestimuutuvas julgeolekukeskkonnas
hakkama ei saa.
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Uurimisülesanne
1. Kirjelda kaitseväeteenistuse seaduse alusel, milles seisneb kaitseväekohustuse ja
kaitseväeteenistuskohustuse erinevus.
2. Uuri kaitseväeteenistuse seadusest, kuidas naised saavad asuda ajateenistusse.
3. Tutvu internetis õigusaktidega ja uuri, mida võib ajateenistusse kaasa võtta.
4. Päri oma ajateenistuse läbi teinud tuttavatelt muljeid ajateenistusest.
Kordamisküsimused
1. Kes on kutsealune ja kes on ajateenija?
2. Mis on ajateenistuse ja reservteenistuse eesmärk?
3. Millistel põhjustel võidakse ajateenistusse asumiseks anda ajapikendust?
4. Millistel põhjustel võidakse kaitseväeteenistus asendada asendusteenistusega?
Lisalugemist
Sõdurileht Facebookis
Kaitseväe kodulehekülg www.mil.ee
Kaitseväe reservteenistuse kodulehekülg www.mil.ee/reserv/
Kaitseressursside Ameti kodulehekülg www.kra.ee
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8. PEATÜKK
RIVIÕPE
Kaks korda aastas – Eesti Vabariigi aastapäeval ja võidupühal – on igal soovijal
võimalik vaadata Kaitseväe ning Kaitseliidu paraadi. Paljud kogunevad Tallinna
või mõne teise Eesti linna südamesse, et jälgida paraadi vahetult kohapeal. Enamik
Eesti elanikest peab siiski leppima ülesrivistatud viirgude ja marssivate kolonnide
jälgimisega televiisorist.
Riviõppe põhieesmärgiks on
luua üksikindiviidide kogumist ühtselt ja sujuvalt tegutsev sõjaväeline üksus.

Need suured üleriigilise tähtsusega paraadid ongi peamine sündmus, mille puhul
laiem avalikkus näeb rivikorda ja saab tutvust teha riviõppe tulemustega.
Pealtvaatajaile paeluva sõjalise vaatemängu pakkumine pole siiski riviõppe peamine eesmärk. Avalikkuse ees peetavad paraadid, rivistused jms on muidugi olulised, sest nagu enamikus maailma relvajõududes, on ka Kaitseväes traditsioonid
kõrgelt hinnatud, kuid tegemist on kõigest riviõppe pidulikuma osaga.
Kuigi tänapäeval võib ka üks olla lahinguväljal sõdur, võitlevad ja võidavad
lahinguid endiselt siiski mitte üksikisikute hulgad, vaid üksused: rühmad, kompaniid, pataljonid, brigaadid jne. Kui võtta 30–40 inimest, anda neile selga vormid ja
lahingurakmed ning kätte relvad, siis ilma koostegutsemisoskuseta, oskuseta mõista ja täita käske ning võidelda ühtse tervikuna, on endiselt tegemist 30–40 relvastatud üksikisikuga, mitte sõjaväelise üksusega – rühmaga.
Sõjaväeline üksus saab neist inimestest alles siis, kui kõik nad õpivad täpselt täitma
käske, korraldusi ja juhiseid, tegutsema üheskoos kiiresti ja ennustatavalt nii tavaolukorras kui ka ränga psühholoogilise stressi tingimustes ning mõtlema ja käituma
suurema terviku – oma allüksuse ja üksuse osana. Edukat sõjaväelist üksust võib
võrrelda ühtse organismiga. Selle organismi vormimine ja üksikelementidest terviku loomine ongi üks riviõppe funktsioonidest.
Lisaks sellele, et riviõpe paneb aluse ülemate käskude korrektsele ja täpsele täitmisele, on
see ka tähtis vahend meie-tunde, kollektiivse identiteedi loomisel. See kollektiivne identiteet, meie-tunne, on läbi ajaloo olnud oluline osa võitlusmoraalist ning on seda ka tänapäeval. Võitlusmoraal, motivatsioon ja usk oma võimetesse on aga asendamatud, et konfliktiolukorrast ja kriisist võitjana väljuda.

Kuigi tänapäeval on tehnika osakaal sõjategevuses ehk suurem kui kunagi varem
inimkonna ajaloos, on relvad, masinad ja arvutid endiselt siiski vaid instrumendid,
tööriistad. Lahingute võitmisel või kaotamisel on ikkagi kesksel kohal inimesed oma
oskuste, eeliste ja nõrkustega, mille hulka kuulub ka motivatsiooni ja tahtekindluse
olemasolu või puudumine.
RIVIKORRA KUJUNEMISE AJALUGU
Formeering on ühe ülema
juhtimisele alluva kahe või
enama laeva, üksuse või õhusõiduki korrastatud paigutus.

Rivikorral on ajalooliselt väga praktiline ja oluline tähendus. Sajandeid on armeed
lahingusse marssinud kindlates formeeringutes. Võit või kaotus – ning enamasti
ka lahingusseläinud meeste elu või surm – sõltus sellest, millised olid konkreetse
lahingurivistuse head ja vead, kuidas väejuhid oskasid lahingurivistuse pakutud
eeliseid ära kasutada ning kui hästi olid sõdurid drillitud lahingurivistuses liikuma.
Üks esimesi laiemalt tuntud lahingurivistusi on 8.–7. sajandil eKr kujunenud Vana-Kreeka faalanks. Selles lahingurivistuses seisid sõdurid tihedas rivis üksteise
kõrval, nii et nende suured ümmargused kilbid – hoplonid – moodustasid tiheda,
katkematu kaitsevalli. Selle kilbivalli tagant tungis esile mitmerealine odade mets,
vaenlase vibuküttide rünnaku puhul moodustasid võitlejad aga faalanksi kohale
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kilpidest „katuse“. Sellises lahingurivistuses sõdimine nõudis üksuselt head väljaõpet, koordineeritud liikumist, kätteõpitud liigutuste kiiret, täpset ja üheaegset
kordamist. Faalanks pidi liikuma, hingama ja liigutama ühes rütmis või riskis kaotusega. See lahingurivistus oli omas ajas märkimisväärselt edukas ning võimaldas
näiteks mõnel tuhandel kreeka sõjamehel edukalt vastu panna vähemalt kümme
korda suurema Pärsia armee rünnakule Termopüülide lahingus aastal 480 eKr.
Tänapäevase rivikorra alged on varauusajas: käsitulirelvade kasutuselevõtt mõjutas oluliselt sõjapidamist ja tekkis vajadus üksuste järele, mis suudaksid koordineeritult tuld anda. Siledaraudsed musketid olid nimelt üsna ebatäpsed relvad, millega
märkitabamine polnud kindel ka 50–60 meetri kauguselt. Sestap andsidki terved
üksused lahingus tuld kogupaukudena, kihutades vastase poole lähidistantsilt
korraga sadadest kuulidest koosneva pilve. Laskeulatusse jõudmiseks marsiti vastase vägede poole üle lahinguvälja rivikorras ning marsimuusika saatel.
Relvasüsteemide arenguga muutusid ka nõuded lahingurivistustele. 19. sajandi
teisel poolel kasutusele võetud tagantlaetavad vintpüssid ületasid oma laskeulatuselt ja tulekiiruselt varasemaid musketeid mitu korda. See, nagu ka kiirlaskesuurtükkide ja hiljem kuulipildujate kasutuselevõtmine, muutis jalaväele hädavajalikuks
maastikul varjumise. Tagantlaetavad relvad ja unitaarlaskemoona leiutamine tegid
varjumise ka võimalikuks, sest lamades musketi laadimine oli juba puhttehniliselt
väga keeruline ettevõtmine. Nii asendus varasema formeeringu aluseks olnud kompaktne koondrivi lahkriviga, milles vahed sõdurite vahel on tunduvalt suuremad.
Samasugusest riviloogikast lähtuvad tänapäeval ka soomusüksused, lennuvahendid ja sõjalaevad.

Unitaarlaskemoon on laskemoon, kus padrunikest on
püsivalt kinnitatud mürsu
külge.

Kaitseväes paneb rivikorra ja riviõppega seonduva paika rivimäärustik. See määrab kindlaks kaitseväelaste rivivõtted paigal seistes ja liikumisel, relvaga ja relvata,
jalgsi või sõidukitel, tervitamise, kohustused enne rivistamist ja rivis olles.
Rivi liigid on koondrivi ja lahkrivi. Koondrivis paiknevad kaitseväelased rinde
suunas viirgudes üksteisest väljasirutatud käe vahedel ja kaugusel (1,1 m mõõdetuna vasaku jala kannast kõrval või taga seisva kaitseväelase vasaku jala kannani),
lahkrivis üksteisest ülema määratud vahedel ja kaugusel.
ÜKSIKSÕDURI RIVIÕPE
Ülem juhib üksiksõdurit või allüksust käskluste, leppemärkide ja signaalide abil
või isikliku eeskujuga. Oma tahte selgemaks väljendamiseks võib ülem mõningaid
häälkäsklusi dubleerida käemärkidega ja vastupidi, näiteks „Jagu, joonele kogu!”.
Käsklus on ettenähtud viisil sõnastatud ja öeldud ning määrustikus määratud korras täitmisele kuuluv käsk. Käsklusi antakse kõigil juhtudel, kui nende abil juhtimine on võimalik, ning sealjuures peab üksiksõdur või allüksus tegutsema otsekohe.
Käskluse andmisel kaitseväelane seisab, liigub ja käitub alati määrustiku nõuete
kohaselt, võtab enne käskluse andmist valvelseisangu ning näitab ise eeskuju käskluse täpseks täitmiseks. Vahetuks täitmiseks antav käsklus koosneb harilikult eelkäsklusest ja täitekäsklusest.
Eelkäsklusega määratakse toiming, mida on vaja täita. Vajaduse korral sisaldab
eelkäsklus selle isiku nime (nt „Õpilane Kuusk, kaks sammu ette...“) või allüksuse nimetust (nt „11 A klass, taktsammu...“ või „Esimene rühm, joonele...“), kellelt
toimingu täitmist nõutakse. Eelkäskluses hääldatakse sõnu venitatult, selgesti ja
valjult.

Käsklus koosneb harilikult
eelkäsklusest ja täitekäsklusest.
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Täitekäsklusega määratakse toimingu täitmise algushetk (nt „Marss!” või
„Paigale!”). Täitekäsklust hääldatakse pärast lühikest, hästi märgatavat pausi
kõlavalt, järsult ja energiliselt. Näiteks
„Õpilane Kuusk, kaks sammu ette – marss!”,
„Esimene rühm, taktsammu – marss!”,
„11 A klass – paigale!”,
„12 B klass, joonele – kogu!”.
Seisang ja tegevus koondrivis
Määrustikupärane rüht on kaitseväelase väärika esinemise ja sõjameheliku välimuse peamine tunnus. Kaitseväelase põhiseisang on valvelseisang, mis võetakse
pärast käsklust „VALVEL!”.
Valvelseisangus peab seisma: 1) sirgelt ja täiesti liikumatult; 2) kannad koos,
pöiad ühel joonel ja ühtemoodi, umbes 40° väljapoole pööratud; 3) jalad põlvist
sirged ja pingeta; 4) keha sirge, jalad pahkluudest painutamata, keharaskus ühtlaselt kandadel ja pöidadel, kõht ette lükkamata, õlad ühtemoodi alla lastud ja
veidi tahapoole tõmmatud, rind ees; 5) käed all, sõrmed koos ja veidi kõverdatud, käelabad puudutamas reit; 6) pea püsti, lõug kergelt tagasi tõmmatud, suu
kinni, vaade suunatud ette.
Käskluse „VABALT!” peale astutakse vasaku jalaga vasemale nii, et jalad jäävad õlgade laiuselt. Keha hoitakse vabalt. Käed viiakse selja taha, parem käelaba asetatakse vasaku käe alla, käeselg vastu selga, ja hoitakse kinni vasaku käe
randmest.
Valvelseisang

Käsklusele „KOHENDU!” eelneb vabaltseisang. Pärast käsklust „KOHENDU!”
tohib kohalt lahkumata kohendada riideid ja rakmeid ning pöörduda vahetu ülema poole.
Kohendumise lõpetamiseks antakse käsklus „KOHENDUMINE LÕPETADA!”,
seejärel jäädakse vabaltseisangusse.
Käskluse „RIVITULT!” järel lahkutakse kiiresti oma kohalt rivis. Eemaldutakse
nii kaugele, et ülema käskluse või signaali peale oleks võimalik kiiresti koguneda.
Käskluse „PAIGALE!” järel asutakse kiiresti endisele kohale, joondutakse iseseisvalt ning jäädakse vabaltseisangusse.
Liikumine ja peatumine
Koondrivis käiakse vabasammu ja taktsammu ning tervitamisel valvelsammu.
Kaitseväe rivisamm järgib Lääne-Euroopa rivisammu traditsioone, eristudes näiteks
Nõukogude armees ja Saksa Wehrmachtis kasutusel olnud Preisi rivisammust. Kui LääneEuroopa rivisamm sarnaneb kõige enam taktilisele, rütmistatud käimisele – sõna otseses
mõttes sammumisele –, siis Preisi rivisammu puhul on kohasem mõiste „marssimine“.

Vabaltseisang
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Vabasamm nõuab kõige vähem pingutust, sest taktipidamine ei ole nõutav, kuid
tuleb püsida oma kohal rivis. Vabasammu kasutatakse rännakutel, halbadel teedel,
kohendumise võimaldamiseks liikumisel, sildade ületamisel ja liikumisel lahkrivis
maastikul. Vabasammu pikkus ja sagedus ei ole täpselt kindlaks määratud. Liikumiskiirus teedel peab olema vähemalt 4 km/h. Liikumise alustamiseks vabasammul
antakse käsklus „VABASAMMU – MARSS!“.
Liikumisel koondrivis kasutatakse peamiselt taktsammu. Käskluse „TAKTSAMMU – MARSS!“ järel alustatakse liikumist vasaku jalaga, rõhutades esimest
sammu. Keha hoitakse sirge, pea püsti, lõug kergelt tagasi tõmmatud, suu kinni ja
vaade suunatud ette. Käed liiguvad hoogsalt ja pingeta sammu taktis vöökõrguseni
ette ja väljasirutatult taha, sõrmed on koos ja kergelt kõverdatud. Sammu pikkus on
ligikaudu 80 cm, sagedus 120 sammu minutis.
Tervitamisel koondrivis kasutatakse lühikestel vahemaadel valvelsammu, mis
nõuab kõige suuremat pingutust. Käskluse „VALVELSAMMU – MARSS!” järel
alustatakse liikumist vasaku jalaga, rõhutades esimest sammu. Keha hoitakse sirge,
pea püsti, lõug kergelt tagasi tõmmatud, suu kinni ja vaade suunatud ette. Käed
liiguvad hoogsalt ja pingeta sammu taktis vöö kõrgusest käelaba võrra kõrgemale
ette ja väljasirutatult taha, sõrmed on koos ja kergelt kõverdatud, etteliikumisel on
käed rusikakaugusel kehast. Sammu pikkus on ligikaudu 80 cm, sagedus 120 sammu minutis.
Püsimiseks paigal, kuid liikumisrütmi säilitamiseks antakse käsklus „PAIGAL
– MARSS!”. Jalgu tõstetakse ja pannakse maha sama sagedusega kui taktsammu
puhul – 120 korda minutis. Tõusva jala kand tõstetakse maasoleva jala poole sääre
kõrgusele ja selle kõrvale, kallutades saapanina tõstmisel veidi allapoole. Liikumisel antakse käsklus vasaku jala mahapanekul, seejärel tehakse parema jalaga veel
üks samm ja alustatakse vasaku jalaga paigalsammu. Liikumise jätkamiseks antakse
käsklus „OTSE – MARSS!”. Täitekäsklus antakse vasaku jala mahapanekul, pärast
seda tehakse parema jalaga veel üks samm paigal ja jätkatakse liikumist vasaku jalaga taktsammul.
Liikumine peatatakse käskluse „SEIS!” järel. Pärast täitekäsklust tuleb teha veel
üks samm, panna tagapool olev jalg sammu taktis eesmise kõrvale ja jääda valvelseisangusse.
Pöörded
Üksiksõdur, nagu ka allüksus, pöörab end nii paigal kui ka liikumisel pärast käsklust „PAREM (VASAK) – POOL!”. Paigal pööratakse parema (vasaku) jala kannal
ja vasaku (parema) jala päkal 90° paremale (vasakule), pärast pööret tuuakse tagapool olev jalg järsult lühimat teed mööda eespool oleva jala kõrvale. Pärast pööret
jäädakse valvelseisangusse. Kogu pööre tehakse kahe võttega ja pöörde ajal jäävad
käed liikumatuks.
Taktsammul antakse täitekäsklus selle jala mahapanekul, kuhu poole pööre tehakse. Koos järgmise sammu astumisega pööratakse vasaku (parema) jala päkal 90°
paremale (vasakule), üheaegselt pöördega sirutatakse parem (vasak) jalg välja sammuks uues suunas ja jätkatakse liikumist. Pöörde tegemisel jalad põlvist ei kõverdu,
käte liikumine jätkub endiselt.
Vabasammul tehakse pöörded vabalt. Valvelsammul ja paigalsammul pöördeid ei tehta.
Käskluse „ÜMBER – PÖÖRD!” täitmiseks pööratakse vasaku jala kannal ja parema
jala päkal 180° ümber vasaku õla. Pärast pööret tuuakse parem jalg lühimat teed
pidi järsult vasaku jala kõrvale ja jäädakse valvelseisangusse. Pöörde ajal jäävad
käed liikumatuks.

100

Taktsammul antakse täitekäsklus parema jala mahapanekul. Vasaku jalaga
tehakse täissamm edasi, parem jalg asetatakse poole sammu kaugusele vasaku
jala ette, pööratakse järsult mõlema jala päkkadel 180° ümber vasaku õla, viiakse
keharaskus paremale jalale ja jätkatakse vasaku jalaga täissammul liikumist uues
suunas. Käed liiguvad pöördel endiselt.
Vabasammul tehakse pööre vabalt. Valvel- ja paigalsammul pööret ei tehta.
Tervitamine
Tervitamine on üks osa viisakusest ja lugupidamisest teise kaitseväelase ning
oma ameti vastu. Kaitseväelased tervitavad vastastikku alati. Alluv (auastmelt
madalam) tervitab esimesena.
Tervitamine algab 3 m kauguselt. Tervitus lõpeb vastutervitusega või möödumisega tervitatavast. Väljaspool rivi paigal tervitamiseks pöördutakse tervitatava isiku poole ja võetakse valvelseisang. Samal ajal tõstetakse parem käsi, mille
sõrmed on sirgelt koos ja pöial esimese sõrme vastas, järsu liigutusega, peopesa
pööramata, meelekoha juurde. Käsi jääb randmest sirgeks, küünarnukk õla
kõrgusele. Tervitamise lõpetamiseks lastakse käsi järsu liigutusega alla. Liikumisel väljaspool rivi tõstetakse parem käsi meelekoha juurde ja vasak käsi jäetakse
liikumatult alla.

Tervitamine

Tervitamiseks rivis paigal rühma koosseisus antakse käsklus „RÜHM – VALVEL!”. Pärast käsklust võetakse valvelseisang ja käskluse „PAREMALE (VASAKULE, KESKELE) – VAAT!” järel pööratakse pea kästud suunas. Tervitatava
liikumisel saadetakse teda vaate ja peapöördega. Tervitamise lõpetamiseks rivis
antakse käsklus „OTSE – VAAT!”, pea pööratakse järsu liigutusega otseks ja jäädakse valvelseisangusse.
Tervitamiseks koondrivis antakse käsklus „VALVELSAMMU – MARSS!” ja
„PAREMALE (VASAKULE) – VAAT!”. Tervitamine lõpeb käsklusega „TAKTSAMMU – MARSS!”, mille peale pööratakse pea otseks ja jätkatakse liikumist
taktsammul. Kõik tervitamiskäsklused koondrivis antakse vasaku jala mahapanemisel. Käskluse täitmiseks astutakse parema jalaga üks lisasamm ning käsklus täidetakse vasaku jala mahapanemisel.
Rivikord väljaõppe korraldamisel
Igapäevases väljaõppes on mitu rivielementi, nagu väliharjutusel allüksuse joonele rivistamine, ettekandega esinemine ja tervitamine. Õppekohtade vahel liigutakse peamiselt kolonnis, olenevalt vahemaast kas jalgsi või sõidukitel.
Jao koosseisus sõdurite paigutumine joonel ja rühma koosseisus avatud nelinurgana tagab kõikide sõdurite hea silmside õppetöö korraldajaga, kelle võimalus näha korraga kogu allüksuse sõdureid aitab tugevdada distsipliini.
Kordamisküsimused
1. Selgita, milles seisneb riviõppe tähtsus?
2. Milliseid riviõppe elemente kasutatakse igapäevases väljaõppes?
3. Millised on ülemate ja alluvate kohustused rivistumise ajal?
4. Millal ja kuidas kaitseväelased tervitavad?
5. Loetle rivi liigid.
Lugemissoovitus
Sergo Selder „Ajateenija tasuta kiri“.

III OSA

KODANIKU OSKUSED RIIGIKAITSES
Iga riik on sunnitud võitlema oma olemasolu eest vaimselt, majanduslikult ja poliitiliselt.
Selles võitluses viimaseks ja otsustavaks abinõuks on rahva vastupanu relvastatud jõuga.
Riigikaitseõpetuse käsiraamat kesk- ja kutsekoolidele (1933)
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9. PEATÜKK
ESMAABI
Mitte keegi meist ei ole päriselt kaitstud õnnetuste eest – ükskõik kui hoolsad me
ka oleme, võime me ennast siiski leida ootamatust ja ohtlikust olukorrast. Meie lähedasi võib tabada äkiline ja tõsine haigushoog. Kui ka meie eneste ja meie pereliikmetega on kõik korras, võib ometigi juhtuda, et meie abi vajab võõras inimene koolis,
tänaval, kaubanduskeskuses või mõnes muus avalikus kohas.
Õnnetuskohal õigesti antud
elupäästev esmaabi võib aidata päästa kannatanu elu ja
vältida lisakahjustuste tekkimist!

Loomulikult ei ole võimalik elada oma igapäevaelu pidevas hirmus õnnetuste, traumade või äkkhaigestumise ees. Kõige mustemad stsenaariumid enamasti
tegelikus elus ei realiseeru. Kui aga inimese elu ja tervis on õnnetuse või ootamatu haigestumise tõttu ohtu sattunud, pole tegutsemisjuhiste otsimiseks enam aega.
Sellistel puhkudel võivad minutid olla otsustava tähtsusega ja oskus anda esmaabi
võib päästa elusid.
Võib juhtuda, et kiirabi jõuab sündmuskohale näiteks alles 30 minuti pärast ning
seni tuleb meil endil anda kiireloomulist abi, et taastada või säilitada kannatanu
elutähtsaid funktsioone kuni professionaalse abi saabumiseni. Sellist tegevust nimetatakse elupäästvaks esmaabiks. Oluline on märkida, et mitte igasugune esmaabi
osutamine – näiteks plaastri asetamine ohutule pindmisele nahahaavale – ei ole elupäästev esmaabi.
Elupäästva esmaabi andmiseks tuleb esiteks teada, mida on vaja teha, ning teiseks
osata vajalikke toiminguid õigesti sooritada.
TEGUTSEMINE ÕNNETUSE KORRAL
Õnnetuse korral on abiandja tegevuse aluseks kindlal loogikal põhinev tegutsemise järjekord. Sellist järjekorda nimetatakse päästeahelaks. Päästeahel koosneb
omakorda kindlatest tegevusfaasidest – lülidest – ning üks nendest faasidest ongi
esmaabi osutamine.
Päästeahela lülid:
1) ohu hindamine ja ohutuse tagamine sündmuskohal;
2) päästmine otsesest ohust, sündmuskoha märgistamine;
3) kannatanu seisundi hindamine;
4) elupäästev esmaabi;
5) 112 – abikutse;
6) jätkuv esmaabi;
7) kiirabi;
8) haigla.
OHU HINDAMINE JA OHUTUSE TAGAMINE

Ohuolukorras ära torma teist
inimest päästma oma elu ohtu
seades!

Enne appitõttamist tuleb alati hinnata, kui ohtlik võib olukord olla esiteks abiandja
jaoks ning teiseks kannatanu ehk abisaaja jaoks.
Abiandja ja kannatanu elu ning tervis võivad ohtu sattuda mitmesugustes olukordades, nagu autoavarii, põleng, ohtlike ainete lekkimine, kannatanu enese ohtlik
käitumine (nt enesetapukalduvus), varisemisoht, uppumine jmt välised tegurid.
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Päästmise eesmärgiks on eemaldada kannatanu otsesest ohust, pidades seejuures
silmas teatud reegleid:
• liiguta kannatanut ainult siis, kui ta elu on ohus (näiteks auto süttimise oht,
varinguoht) või kui esmaabi andmisest sõltub tema elu (elupäästev esmaabi)
• kui kannatanu suudab ise kõndida, toeta teda õnnetuskohast eemaldumisel,
sest kukkumise või teadvusekaotuse korral on oht saada uusi vigastusi
• liiklusõnnetuse korral tähista sündmuskoht võimaliku otsasõidu ärahoidmiseks vähemalt 50–100 meetrit enne ja pärast avariikohta (ohukolmnurgad,
stopptuled)
• metsas ja maastikul olles tähista sündmuskoht sel viisil, et oleksid nähtav õhust
KANNATANU SEISUNDI HINDAMINE
Oluline on kiiresti välja selgitada eluohtlikud seisundid ja vigastused, mis nõuavad kiiret reageerimist ehk elupäästva esmaabi andmist. Nendeks on südame ja/või
hingamise seiskumine, teadvusetus, suur väline verejooks, šokk.
Kannatanu seisundi hindamine algab juba õnnetuskohale lähenedes. Selleks tuleb
leida vastused järgmistele küsimustele:
•
•
•
•

kas kannatanu liigutab?
kas ta on ebaloomulikus asendis?
millisele võimalikule õnnetusele viitab kannatanu ümbrus ehk sündmuskoht?
milline on kannatanu näovärv?

Näide 1: näed kaugelt, et kannatanu liigutab ja kuuled teda nutmas. Järeldus:
kannatanu on elus ja teadvusel.
Näide 2: kannatanu istub ettepoole kummardudes, näovärv ebaloomulikult valge
(veretu) või sinakas. Järeldus: tõenäoliselt on kannatanu hingamine raskendatud.
Võimalikud on kaks olukorda, mis tingivad ka erineva tegevuse kannatanu seisundi hindamisel:
1) kannatanu on teadvuseta;
2) kannatanu on teadvusel ja räägib.
Kui kannatanu ei liiguta ja on välisel vaatlusel teadvuseta, tuleb kõigepealt kiiresti
välja selgitada elustamisvajadus: tuvastada, kas kannatanu on tõesti teadvuseta ja
kas ta hingab normaalselt või mitte.
Teadvuseloleku uurimise eesmärk on tuvastada, kas inimest on võimalik n-ö üles
äratada või mitte. Kannatanu on teadvusel, kui ta suudab hoida silmi avatuna ja
rääkida. Kõik muu, näiteks tahtmatud liigutused ärrituse (tavaliselt valu) peale,
ebamäärased häälitsused või silmade vaid korraks avamine, vihjab teadvusehäirele
ning sellisel juhul ei ole inimene täiesti teadvusel.
Teadvuseloleku kontrollimine:
1) esmalt kõneta kannatanut valju häälega. Kui ta vastab küsimustele ja avab silmad, siis on ta teadvusel;
2) kui kannatanu kõnetamisele ei reageeri, siis raputa teda õlgadest;
3) kui kannatanu ei reageeri raputamisele, siis kontrolli tema valureaktsiooni, tekitades talle valu näpistamisega. Enda turvalisuse huvides kontrolli valureaktsiooni kindlasti alles pärast kõnetamist ja raputamist.

Kui ohtu pole, siis üldjuhul
kehtib reegel „Ära liiguta
kannatanut!“
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Hingamine
Selle kohta, kas kannatanu hingab või mitte, saad infot juba kannatanule lähenedes
ja tema teadvuselolekut kontrollides.

Arvesta, et täiskasvanu hingab rahulikus olekus ca 12–16
korda minutis, ent vältimaks
elustamisvõtete alustamise
hilinemist ära hinda hingamise olemasolu rohkem kui
10 sekundi jooksul.

1) Vaata, kas kannatanu rindkere liigub. Kui tema riided (näiteks talvejope) takistavad rindkere jälgimist, võid pärast teadvusetuse tuvastamist proovida käega
katsuda rindkere liikumist. Selleks aseta käsi riiete all rinnakorvi alla ülakõhule
või rinnakorvi peale.
2) Vaata kannatanu näovärvi – ebaloomulikult valge või sinakas/lillakas toon vihjab õhupuudusele.
3) Kuula, kas inimene hingab.
4) Kui rindkere liikumist ei ole näha ja hingamist ei ole kuulda, katsu käega, kas
kannatanu suust ja ninast tuleb hingeõhku.
5) Kui rindkere liikumist ei ole näha ega tunda, hingamist ei ole kuulda ja hingeõhu liikumist ei ole tunda, siis kannatanu ei hinga normaalselt.
Esimestel südameseiskuse järgsetel minutitel võib kannatanul esineda agonaalne
hingamine – üksikud, korisevad, ebaefektiivsed ja nõrgad hingetõmbed. See ei ole
normaalne hingamine ja tuleb alustada elustamist.

Täiskasvanud inimese pulsi kiirus on 60–100 lööki minutis.

Vereringe kontrollimine
Hingamise seiskumise korral lakkab südametegevus üsna kiiresti ning isegi siis,
kui mingisugune südametegevus säilib, pole käega katsudes pulssi tunda.
Seetõttu ei ole tavaabistajal vaja kannatanu pulssi hinnata, ent kui abistaja tegutseb
kiiresti või kui abiandjaid on mitu või kui pulsi hindamiseks on mingi muu põhjus, siis:
• tuleb pulssi katsuda unearterilt (kaela pealt kõrisõlme kõrguselt kaks sentimeetrit kõrisõlmest paremale või vasakule)
• pulssi tuleb katsuda ainult ühelt poolt korraga nimetissõrme ja sellest järgmise
sõrmega, mitte pöidlaga, sest pöidlas võid tunda omaenese pulssi
Teadvusetu inimese randmelt pulsi katsumine ei anna üldiselt tulemust, sest vererõhk on langenud ja selle tõttu pole randmel enam võimalik pulssi tunda.

Kui õnnetuse piirkonnas
puudub mobiiltelefoni levi,
siis võta mobiiltelefonist kaart välja, vali ilma kaardita
mobiiltelefonil number 112
ja saad ühenduse häirekeskusega.

Püüa jääda rahulikuks ja
vastata häirekeskuse päästekorraldaja küsimustele. Ära
katkesta kõnet enne, kui oled
selleks päästekorraldajalt loa
saanud!

Teadvusel kannatanu abistamine:
1) kui kannatanu on teadvusel, siis räägi temaga rahulikult ja viisakalt, näiteks
alusta enda tutvustamisest ja küsi, kas ta vajab abi;
2) kui abivajadus on ilmne, püüa kohe kannatanut rahulikult aidata, selgitades
talle samal ajal oma tegevust:
a) jäta kannatanu samasse asendisse (kui tema ohutus on tagatud ja puudub
vajadus elupäästvaks esmaabiks), seejärel hinda tema seisundit;
b) kutsu abi;
c) anna jätkuvat esmaabi ja jälgi kannatanu seisundit abi saabumiseni.
112 – abikutse
Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helista numbril 112, kust saad kiirabi saabumiseni juhiseid kannatanu abistamiseks.
Abikutse tuleb edastada võimalikult kiiresti, eriti juhul, kui on oht uute vigastuste
tekkimiseks või kui abi pole võimalik anda. Alati, kui on rohkem kui üks abiandja,
tuleb hädaabikutse teha kohe, kui olukord ja kannatanu seisund on hinnatud.
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ELUPÄÄSTEV ESMAABI
Elupäästva esmaabi andmist kirjeldatakse tavaliselt elustamise ABC valemi abil:
A (airway) – hingamisteede avamine,
B (breathing) – kunstlik hingamine,
C (circulation) – kaudne südamemassaaž.
A. Hingamisteede avamine
1) Pööra kannatanu selili.
2) Eemalda suust võõrkehad (nt hambaproteesid, okse, toit jne). Toidumasside ja
okse eemaldamiseks keera kannatanu korraks külili, et massid valguksid välja,
sealjuures aita sõrmedega kaasa; seejärel keera kannatanu uuesti selili.
3) Painuta kannatanu pea kuklasse: aseta oma käsi kannatanu otsmikule ja teise
käega tõsta kannatanu alalõuga ette ja üles.
Kui abistajaid on vähemalt kaks, siis tuleb kindlasti hoida hingamisteid avatuna
ehk kannatanu pead kuklas terve elustamise, sh südamemassaaži vältel. See tagab
teatud koguse õhu pääsemise kannatanu hingamisteedesse. Näiteks kui üks abistaja
teeb suust-suhu hingamist, siis sel ajal, kui teine abistaja masseerib, hoiab esimene
abistaja kannatanu pead kuklas. Kui kunstlikku hingamist ei tehta, siis üks abistaja
hoiab kogu aeg kannatanu pead kuklas ja teine samal ajal katkestamata masseerib.
B. Kunstlik hingamine
Kui kardad piisknakkusega levivaid
haigusi, ära tee kunstlikku hingamist,
vaid ainult südamemassaaži. Kindla
kaitse tagab vaid spetsiaalne ﬁltritega
kaitsemask. Kannatanu suule pandud
taskurätt või riie vähendab lihtsalt
ebamugavust, kuid ei kaitse võimalike
haigusetekitajate ülekandumise eest.

Hingamisteede avamine

Kui pärast hingamisteede avamist ei ole võimalik tuvastada
normaalset hingamist, alusta
kohe südamemassaaži ja kui
võimalik, siis ka kunstlikku
hingamist.

Suust-suhu hingamine:
1) pigista sõrmedega kannatanu nina
kinni;
2) hinga sügavalt sisse, pane oma suu
tihedalt kannatanu suule, jälgides et
huuled kataks kannatanu suunurgad,
ja puhu õhk 1–2 sekundi jooksul
kannatanu kopsudesse;
3) puhu kaks korda järjest.
Suust-suhu hingamisel:
• väldi liiga järsult ja kiiresti puhumist
• ära lase sissepuhumise ajal kannatanu ninasõõrmeid lahti

Kunstlik hingamine

Kui puhud väga kiiresti ja
palju, siis õhk läheb küll sisse,
aga rindkere ei liigu puhumise ajal üles ning suurem
osa õhku ei satu mitte kopsudesse, vaid hoopis söögitorru
ja makku.

106

C. Südamemassaaž
1) kannatanu peab lamama kõval liikumatul alusel;
2) lasku põlvili kannatanu kõrvale ja eemalda kannatanu rindkerelt riided;
3) aseta oma käed kannatanu rinnaku keskele, pannes ühe käe teise käe selja peale;
4) vajuta labakäe päkaga;
5) hoia käevarred küünarliigestest sirged ja suru oma keha raskust kasutades
rinnakule nii, et vajutusjõud oleks kannatanu rinnaku suhtes vertikaalne (ole
oma õlgadega kannatanu kohal);
6) vajuta sirgete kätega, nii et rindkere vajuks vähemalt 5 cm (aga mitte üle 6 cm);
7) vajuta 30 korda järjest surumissagedusega 2 korda sekundis.
Šokk
Šokk on eluohtlik vereringehäire, mis avaldub vererõhu kiires langemises. Šoki
põhjuseks võib olla:
•
•
•
•
•
•

väline verejooks
sisemine verejooks
põletus
südameinfarkt
insult
allergia mao- või putukahammustusest

Šoki tunnused:
• kahvatu (lubivalge) nahk
• külm higi
• sinakad huuled
• kiire ja nõrk või vastupidi, aeglustunud pulss
• kiire hingamine
• rahutus
• võivad tekkida teadvusehäired
Šokis kannatanu puhul tegutse järgmiselt:
1) aseta kannatanu lamama;
2) tõsta kannatanu jalad ja võimaluse korral ka käed kehast kõrgemale;
3) kata kannatanu soojalt, kuna ta võib maha jahtuda;
4) rahusta kannatanut.
Suure välise verejooksu peatamine
Kõigepealt hinda olukorda: kas saad kannatanut aidata nii, et
see on sulle enesele ohutu.
Vere kaudu levivate nakkushaiguste (HIV, B- või C-hepatiit)
ohu tõttu peab abiandja ennast võimalusel alati kaitsma. Kaitsta
tuleb eelkõige silmi ja limaskesti (suu, nina), samuti käsi, kui
abiandja kätel on nahka läbistavaid vigastusi. Kui abiandja kätel on nahka läbistavaid vigastusi, peab ta oma tervise kaitseks
alati kaitsevahendina kasutama kummikindaid või kilekotte.
Verejooksu sulgemine
HIV-nakkuse tõenäosus on
nahka läbistava vigastuse korral väike (0,3 %), B-hepatiidi
puhul aga 23–62%.

Suure välise verejooksu põhjusteks võivad olla terava või nüri
esemega tekitatud sügavad või ulatuslikud vigastused, luumurrud, muljumine, jäseme osaline või täielik amputatsioon.

Eluohtliku verejooksu tunnused:
• tugev ja kiire verejooks haavast (võib olla pulseeriv)
• kannatanul avalduvad kiiresti šokitunnused
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Tegutsemisjuhised verejooksu sulgemiseks:
1) suru tugevalt veritsev haav kohe (kaitstud) käega kinni, kasutades võimaluse
korral riidetükki;
2) pane kannatanu lamama;
3) kui verejooks on jäsemest, tõsta jäse üles, välja arvatud luumurru korral, sest siis
tohib jäset võimalikult vähe liigutada;
4) eemalda vajadusel haavalt verejooksu peatamist takistavad riided;
5) tee haavale esimesel võimalusel rõhkside käepärastest vahenditest. Selleks:
a) voldi või rulli riidetükk kokku ja aseta surve tekitamiseks haavale. Kasutada
võib mitte-teravate äärtega eset;
b) võta pikem riidetükk või riideese ja seo haav sellega kõvasti kinni;
c) kahe suurema sidemerulli olemasolul tee sidemelukk, asetades ühe sidemerulli otse haavale ning sidudes teise sidemerulliga haava tugevalt kinni;
6) aseta kannatanu šokiasendisse, kui tema vigastus seda võimaldab.
Žgutti tuleb kasutada siis, kui
tegemist on eluohtliku verejooksuga, mille põhjuseks võib olla:
• amputatsioon (rõhksideme
kasutamine on keeruline)
• lahtine luumurd (luumurru
kohale ei tohi survet avaldada)
• võõrkeha haavas (sama põhimõte, mis luumurru puhul)
• väga suure pinnaga haav, nii
et rõhksidemega ei saa haava
siduda

Käepärastest vahenditest rõhkside

Käepärastest vahenditest rõhksideme tegemine:
1) kasuta kindlasti laiemat riidetükki või -eset, et vältida soonimist sidumisel;
2) seo riideriba ümber vigasaanud jäseme ja tee kaks sõlme ülestikku;
3) aseta sõlmede vahele ese, millest saad sõrmedega kinni haarata (näiteks puupulk, pastakas vms);
4) keera ettevaatlikult kuni verejooksu lakkamiseni (väldi liigset survet).
ESMAABI VIGASTUSTE JA HAIGESTUMISE KORRAL
Ajukolju trauma
Peapiirkonna traumaga võib sageli kaasneda ka ajukolju trauma. Ajukolju traumad on koljusisene verevalum, koljuluumurd, ajupõrutus ja ajuvapustus. Koljusisese verejooksu puhul koguneb veri mingisse aju piirkonda ja pressib ajukoele. See
kahjustab aju ja võib lõppeda surmaga. Ajukolju traumaga võib kaasneda ka selgroo
kaelaosa vigastus.
Ajukolju trauma põhjuseks võib olla:
• löök pähe
• kukkumine
• pea ees madalasse vette hüppamine
• liiklusõnnetus
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Ajukolju trauma tunnused on:
• iiveldus, oksendamine
• peavalu, pearinglus
• nägemis- ja tasakaaluhäired
• krambid
• käitumishäired, agressiivsus
• teadvusehäired:
- lühiajaline teadvusekaotus – inimene ei mäleta juhtunut
- hilisem, järsku tekkiv teadvusekaotus
- süvenev teadvusehäire kuni teadvusekaotuseni
• verevalumid silmade ümber (prillverevalum)
• ühe kehapoole nõrkus, halvatus
• erineva suurusega pupillid (pupillidiferents)
• suust, ninast või kõrvast jookseb verd, veresegust või läbipaistvat vedelikku
• kliiniline surm
Ajukolju traumaga kannatanu puhul toimi järgmiselt:
1) võimaluse korral tõsta kannatanu pea koos ülakehaga veidi kõrgemale, et väheneks verevool pähe;
2) kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keera ta stabiilsesse küliliasendisse;
3) kui kannatanu on teadvuseta ega hinga, aseta ta selili ja alusta elustamist.
Rindkere- ja kõhuõõneorganite vigastused
Rindkere- ja kõhuõõneorganite vigastuste puhul on üks ohte suure sisemise verejooksu tekkimine.
Rindkere- ja kõhuõõneorganite vigastusi võib põhjustada:
• vigastamine noa või tulirelvaga
• rindkere piirkonda või kõhtu saadud löök, mis toob kaasa maksa- või põrnarebendi või sooltevigastuse
• kõrgelt kukkumine
• liiklusõnnetus
Rindkereorganite vigastuste tunnused on:
• hingamisraskused, hingeldus, abilihaste kasutamine, mis on nähtav kaelal
• nägu, eriti aga huuled, kõrvanibud ja küünealused muutuvad sinakaks, mis
näitab rasket hapnikupuudust
• õhupuudusest tingitud sundasend: istuv, võimalikult püstine
• šokitunnused
• rahutus
• valu rindkere piirkonnas
• kliiniline surm
Kõhuõõneorganite vigastuste tunnused on:
• kõhuvalu
• sundasend: kannatanu hoiab ennast kägaras
• valulikkus kõhu katsumisel
• iiveldus, oksendamine
• pinges kõhulihased
• šokitunnused
• rahutus
• kliiniline surm
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Lülisambavigastused
Lülisamba trauma korral võib tekkida seljaajuvigastus. Lülisamba kaelaosa murru
puhul peab esmaabi andja olema eriti ettevaatlik ja oskuslik, et esmaabi andmine ei
põhjustaks kannatanule lisakahjustusi.
Lülisambavigastuse võib põhjustada:
• pea ees madalasse vette hüppamine
• liiklusõnnetus
• kõrgelt kukkumine
• löök pea- või kaelapiirkonda
Olenevalt seljaajuvigastuse ulatusest ja kõrgusest võivad esineda järgmised tunnused:
• mõne kehaosa tundlikkuse nõrgenemine või tundetus (nt jalgadel, käsivartel,
õlgadel)
• surin, torked, põletustunne jäsemetes
• jäsemete nõrkus või täielik halvatus
• valu selgroo piirkonnas
• hingamishäired
• kliiniline surm
Luumurrud
Luumurrud jagunevad lahtisteks ja kinnisteks. Suurte luude murdude korral võivad vigastada saada suured veresooned, mis asuvad luude kõrval, ning võivad tekkida eluohtlikud verejooksud. Lahtise luumurru korral on verejooks nähtav, kinnise
luumurru korral mitte. Eluohtlikuks võivad kujuneda eelkõige vaagna- ja reieluumurd.
Luumurde võib põhjustada:
• kukkumine
• liiklustrauma
• tugev löök
Luumurru tunnuseks on:
•
•
•
•
•
•

valu
turse vigastatud piirkonnas
jäseme liikumisvõime langus
jäseme väärasend
šokitunnused
lahtise luumurruga kaasnev verejooks

Põletused
Põletused moodustavad 50% laste ja 5% täiskasvanute traumadest. Ohtlikuks
muudab põletuse suur vedelikukadu põletuspinnalt (nt villid).
Põletusi põhjustavad:
• kõrge temperatuur
• kuumad vedelikud
• lahtine tuli
• kemikaalid
• elekter
• päike

Mida kõrgemal on seljaajuvigastus, seda suuremat osa
kehast võib haarata halvatus.
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Raskete ja suuremaid kehapindu katvate põletuste korral
esinevad kannatanul šokitunnused.

Põletuse astmed ja tunnused
Kerge ehk I astme põletus: punetav kuiv nahk, tugev valu põletatud piirkonnas.
Keskmine ehk II astme põletus: suured vedelikuga täidetud villid, mis on tihti lõhkenud ja valulikud.
Raske ehk III astme põletus: valget või musta värvi kärbunud kude ning valutundlikkuse puudumine.
Põletusega kannatanu puhul toimi järgmiselt:
1) I astme põletushaava jahuta jaheda voolava kraaniveega. Jahutamise kestus võib
olla 15–20 minutit. Kui puhast vett ei ole käepärast, võib jahutamiseks kasutada
jääd, mis tuleb enne kasutamist mässida puhta riide sisse;
2) pärast jahutamist kata haav puhta sidemega. Kui spetsiaalset sidet käepärast ei
ole, sobib ka pesupuhas lina või käterätik;
3) pärast haavade jahutamist ja sidumist kata kannatanu soojalt, et vältida tema
mahajahtumist.
Põletushaavadega kannatanu puhul:

Kudede kiire jahutamine peatab kuumuse toime ja väldib
haava süvenemist. Jahutamine vähendab turse teket ja
leevendab valu.

• ära aseta haiget pikaks ajaks külma vanni või veekogusse, see võib põhjustada
organismi mahajahtumise
• ära eemalda naha küljes kinni olevaid riideid
• ära kasuta paljast jääd ja jääkülma vett haava jahutamiseks, sest see võib kahjustust veelgi süvendada
• ära aseta lahtisele põletushaavale mingeid rahvameditsiinis tuntud vahendeid,
nagu või, õli, hapukoor, mesi, vaseliin jne. Kasuta ainult põletuse raviks ette
nähtud spetsiaalseid vahendeid
• ära kunagi püüa happest põhjustatud söövitust leelisega neutraliseerida ja
vastupidi
Kuumarabandus
Kuumarabandus tekib palavas keskkonnas, kui higistamine on häiritud või takistatud. Kuumarabanduse algus on järsk, kannatanu kaotab kiiresti teadvuse, enne
seda võib esineda lühike segaduse periood. Ülekuumenemine võib põhjustada raske, surmaga lõppeva seisundi.
Kuumarabanduse võib põhjustada:
• raske füüsiline töö kinnises soojas ja niiskes ruumis. Inimene higistab, kuid
tänu välisele niiskusele ei saa higi organismist erituda
• väikesel lapsel viibimine suletud autos päikese käes
• väikesel lapsel kõrge kehatemperatuur paksu teki all
• saunas leiliga liialdamine
• pikaajaline viibimine kõrge temperatuuriga ruumis ja välisõhus
Kuumarabanduse tunnused:
• eelnähud, nagu peavalu, peapööritus, väsimus
• punetav, kuum ja kuiv nahk
• oksendamine
• kiire pulss (160–180 lööki minutis)
• sage hingamine
• teadvusehäired või teadvusekaotus
• krambid
• kliiniline surm
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Kuumarabandusega kannatanu abistamiseks toimi järgmiselt:
1) vii kannatanu jahedasse keskkonda ja eemalda tema pealisriided;
2) aseta kannatanu otsmikule külma veega niisutatud rätik, jahuta ja niisuta kannatanu nahka märja rätikuga;
3) kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keera ta lamama stabiilsesse küliliasendisse;
4) kui kannatanu on teadvuseta ega hinga, aseta ta selili ja alusta elustamist.
Kuumakurnatus
Kuumakurnatuse põhjuseks on rohkest higistamisest põhjustatud vedelikukadu.
Koos vedelikuga kaotab kannatanu ka organismile hädavajalikke soolasid, eriti
naatriumsoolasid. Kuumakurnatuse kõige levinumaks põhjuseks on füüsiline töö
kõrge temperatuuriga keskkonnas, millega kaasneb rohke higistamine.
Kuumakurnatuse esmaseks tunnuseks on süvenev väsimus ja nõrkus.
Kuumakurnatusega kannatanu puhul toimi järgmiselt:
1) vii kannatanu jahedasse keskkonda ning aseta ta lamavasse asendisse;
2) teadvusel kannatanule võib anda lonkshaaval juua kergelt soolast vett;
3) vajadusel kata kannatanu soojalt;
4) kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keera ta lamama stabiilsesse küliliasendisse.
Päikesepiste
Päikesepiste tekib pikaajalisel katmata peaga viibimisel päikese käes. Päikese toimel veresooned laienevad, tekib ajuverevarustuse langus ning inimene kaotab teadvuse.
Päikesepiste tunnused:
• teadvusekaotus
• punetav ja kuumav pea
• peavalu
• iiveldus, oksendamine
• tasakaaluhäired
Päikesepistega kannatanu puhul toimi järgmiselt:
1) aseta kannatanu varjulisse kohta lamama, võimalusel tõsta tema ülakeha pisut
kõrgemale;
2) kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keera ta lamama stabiilsesse küliliasendisse;
3) jahuta kannatanu pead niisutatud rätikuga.
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Hüpotermia ehk alajahtumine
Üldine alajahtumine on kogu organismi temperatuuri langemine allapoole normaalset kehatemperatuuri. Normaalne temperatuur on kehapinnal 36,0–37,5 kraadi,
hüpotermiaks loetakse kehatüve ehk kehasisese temperatuuri langust alla 35 kraadi.
Kui kehatemperatuur langeb 30 kraadini, kaotab inimene teadvuse.
Kui alajahtumine võib tekkida
ka plusskraadide juures, siis
külmuda saab ainult miinuskraadide juures.

Alajahtumise võib põhjustada külma ilmaga väljas istuma või lamama jäämine,
näiteks haigushoo, joobe või trauma tagajärjel ning metsa eksimisel, samuti külma
vette kukkumine.
Alajahtumise tunnused:
• kahvatu, külm nahk
• lihasvärinad
• jäsemete jäikus
• kannatanu segasus, võivad esineda hallutsinatsioonid
• unisus, uimasus
• teadvusetus
• vaevalttajutav pulss ja hingamine
• elumärkide puudumine
Alajahtunud kannatanule anna sooja magusat jooki, kata ta soojalt, võimalusel
käed kehatüvest eraldi. Võimalusel eemalda kannatanult ettevaatlikult märjad ja
külmad riided.
Külmumine
Tavaliselt külmuvad väljaulatuvad kehaosad, nagu nina, kõrvad, põsesarnad,
labakäed, labajalad. Külmunud piirkonda tuleb soojendada passiivselt kehasoojusega, äärmisel juhul leige veega. Külmunud kohta ei tohi mingil juhul hõõruda ega
asetada külmunud jäset sooja või kuuma vette.
Külmunud piirkonna tunnuseks on punetav, kuiv nahk ning tugev valu antud
piirkonnas, samuti valget või musta värvi kärbunud nahk ning valutundlikkuse
kadu antud piirkonnas.
Elektriõnnetused
Elektrivool kahjustab otseselt inimese kudesid, tekitab nahapõletust ning võib
põhjustada südame rütmihäireid või koguni südameseiskuse.
Elektriõnnetusi põhjustavad enamasti katkised elektrilised majapidamismasinad,
elektrikontaktid ning voolu all olevad juhtmed. Samuti võib elektriõnnetuse põhjustada inimese kokkupuude kõrgepingeliinidega või kõrgepinge all olevate seadmetega alajaamas. Elektriõnnetus põhjustab kannatanul põletuskahjustusi, nagu villid
ning halvemal juhul valget või musta värvi kärbunud kude. Sellega kaasneb lihaste
kramplik kokkutõmbumine ning ebaregulaarne pulss. Kannatanul võivad esineda
teadvusekadu, hingamishäired, šokitunnused ning kliiniline surm.
Elektriõnnetuse korral toimi järgmiselt:
1) lülita välja elektrivool;
2) isoleeri ennast elektrit juhtivast aluspinnast – selleks sobivad kummitallaga jalanõud, kuiv laud, raamatud jms;
3) vabasta kannatanu vooluringist puust eseme abil, nagu kepp, oks, teivas;
4) kui elektrit ei õnnestu välja lülitada, siis ära püüa kannatanut elektrijuhtmetest
lahti rebida, vaid oota abi saabumist;
5) kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keera ta lamama stabiilsesse küliliasendisse;
6) kui kannatanu on teadvuseta ega hinga ning pulssi ei ole tunda, aseta ta selili ja
alusta elustamist.
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Mürgistused
Esmaabi andjal puudub sageli võimalus hinnata, mis aine on mürgistuse põhjustanud. Kõige lihtsam on ära tunda alkoholimürgistust, sest alkoholi tarvitanud inimene levitab tavaliselt alkoholilõhna. Siiski võib mürgistuse põhjuse mõnikord leida kannatanu lähedalt, eriti laste puhul – tähelepanu tuleb pöörata tabletikarpidele,
alkoholi- või olmekeemiapudelitele jmt.
Mürgistuse võivad põhjustada:
• ravimid
• alkohol
• narkootikumid
• vingugaas
• mürgised taimed ja seened
• olmekeemia: söövitavad ained (happed ja leelised) ja orgaanilised lahustid (bensiin, tärpentin, petrooleum)
• muud mürgised ained, nagu elavhõbe, arseen, fosfor jne
Mürgistusnähud sõltuvad konkreetsest mürkainest ja selle hulgast. Mürgistusele
viitavad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teadvusetus
unisus, uimasus
agressiivsus
segasus
tasakaaluhäired
iiveldus, oksendamine
kõhuvalu, -krambid
hingamishäired
nahavärvi muutus
jäsemete tundetus, halvatus jne

Maohammustus
Maohammustus võib põhjustada mürgistust, aga lisaks ka allergilisi reaktsioone
kuni anafülaktilise šokini välja.
Maomürgist tingitud mürgistust klassiﬁtseeritakse kolme raskusastme järgi:
1) kerge – puuduvad üldised sümptomid, näha on ühe või mitme hamba jälge,
turse ja valulikkus hammustuse kohal;
2) keskmine – näha on ühe või mitme hamba jälge, turse ja valulikkus on levinud
hammustuskohast kaugemale, üldised nähud:
- nõrkus
- higistamine
- iiveldus ja oksendamine
- kõhulahtisus
3) raske – näha on ühe või mitme hamba jälge, massiivne turse, nahaalused verevalumid, raske mürgistuse nähud, šokk.
Tegutsemisjuhised maohammustuse korral:
1) vabasta jäse riietest, kettidest, kellast jne, mis võivad turse tekke korral põhjustada survet kudedele ja neid kahjustada;
2) pane hammustuskohale puhas side;
3) anna hammustuskohaga jäsemele võimalikult stabiilne asend, soovitatav on jäse
lahastada;
4) hoia jäset südame kõrgusest allpool.

Mürgistuse korral ei tohi:
anda kannatanule juua; kutsuda esile oksendamist.
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Maohammustuse puhul ei tohi:
1) asetada žgutti;
2) püüda mürki välja imeda;
3) teha hammustuskohale lõiget;
4) teha rõhksidet;
5) asetada hammustuskohale jääkotti, sest see võib süvendada kudede edasist kahjustust.
Esmaabi tuleb anda seal, kus õnnetus juhtus. Õnnetuspaigal on kõige tähtsam isik
abivajaja ehk kannatanu. Kui sa ei oska abi anda, siis kutsu abi, helistades 112.
Julge tegutseda, kui näed, et keegi on õnnetusse sattunud ja vajab abi. Lähtu põhimõttest:
“Märka! Hooli! Julge tegutseda!”

Kordamisküsimused
1. Mida peab õnnetuskohal kannatanu abistamiseks tegema?
2. Kuidas kontrollida, kas kannatanu on teadvusel?
3. Kuidas sulgeda verejooksu?
4. Kuidas eristada alajahtumist külmumisest?
5. Millised on maohammustuse tunnused?
6. Millised vigastused võivad kaasneda pea ees madalasse vette hüppamisega?
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10. PEATÜKK
RELVAÕPE
RELV
Igal Eesti kodanikul on õigus omada relva, kui temalt ei ole seda õigust seaduse
alusel ära võetud. Kuid relv peab olema seaduse teenistuses – või vähemalt peab
selle kasutamine ja hoidmine olema seadusega kooskõlas – ning relva omanik peab
lisaks tehnilistele oskustele tundma ka relvakandmise kultuuri.
Relvi liigitatakse erinevalt, näiteks kuuluvuse, tööpõhimõtte, omaduste, otstarbe,
kaliibri või toime järgi. Nii võimegi relvi liigitada:
• tsiviil-, teenistus- ja sõjaväerelvadeks
• tuli- ja külmrelvadeks
• laske-, viske-, löögi- ja torkerelvadeks
• automaat-, poolautomaat- ja mitteautomaatrelvadeks
• revolvriteks ja püstoliteks
• sile- ja vintraudseteks
• ründe- ja kaitserelvadeks
• massihävitus- ja tavarelvadeks ning mitmel muul moel
Tsiviilrelvadeks loetakse Eestis põhiliselt jahipidamiseks, laskespordiga tegelemiseks või
turvalisuse tagamiseks mõeldud relvi. Tsiviilrelvade ostmiseks, hoidmiseks ja kandmiseks
võib luba taotleda iga kodanik, kes vastab seaduses kehtestatud nõuetele. Enne relva soetamist tuleb aga läbi teha kursused ja sooritada relvaeksam. Tsiviilrelvad on näiteks püstol,
revolver, vintpüss, sileraudne jahipüss.
Teenistusrelvad on ette nähtud avalikku võimu teostavatele valitsusasutuste ametnikele
(nt politseinikud ja vanglaametnikud), kohaliku omavalitsuse asutustele ja kohtutele teenistusülesannete täitmise tagamiseks, samuti sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile õppetööks ja
teenistusülesannete täitmiseks.
Sõjaväerelvad on ette nähtud Kaitseväele ja Kaitseliidule lahingutegevuseks ja teenistusülesannete täitmiseks. Kahest eelmisest kategooriast eristab sõjaväerelvi Eestis veel asjaolu,
et sõjaväerelvade kasutamist reguleerib kaitseministri määrus ning sõjaväerelvad on kantud
eraldi registrisse. Sõjaväerelvi liigitatakse selle järgi, mis väeliik (maa-, mere- või õhuvägi)
või relvaliik (jalavägi, suurtükivägi vm) neid põhiliselt kasutab või siis nende vahetu otstarbe järgi (näiteks tanki- või õhutõrjerelvad). Põhiliselt jalaväele mõeldud relvad jagunevad
laskurrelvadeks (individuaalrelvadeks) ja jalaväe meeskonnarelvadeks (kasutamiseks on vaja
rohkem kui ühte sõdurit). Jalaväerelvi kasutavad vastavalt vajadusele ka teiste relvaliikide
sõdurid.

Kuid ka ilma uskumuste ja maagiata on hulk relvakäsitsemisnõudeid, mis on
lihtsalt pragmaatilised. Lastele õpetatakse maast-madalast, et isegi mängurelvaga
ei tohi niisama, naljapärast sihtida inimest. Laetud ja kaitseriivist vabastatud automaadiga ei kõnnita inimeste seas ringi, näpp päästikul. Teravat pistoda või mõõka ei
heideta hooletult käest, vaid asetatakse ta selleks ette nähtud kohta – seinale, tuppe
vms. Relvaga inimene ei saa endale lubada hajameelsust, ta peab olema erk ja oma
relvast pidevalt teadlik.
Peale relvast tuleneva ohu tuleb silmas pidada ka ohte, mis võivad kahjustada relva. Need omakorda võivad pöörduda relva kasutaja vastu. Relva eest tuleb hoolitseda, näiteks tulirelva regulaarselt puhastada ja õlitada.

Kui üksikud kaitserelvad (nt
kilp või kiiver) välja arvata,
siis võib öelda, et kõik relvad
on elule ohtlikud, neisse tuleb
alati suhtuda ettevaatusega
ning täpselt järgida ohutusnõudeid.

Inimesed on igal ajastul ja igas
kultuuris suhtunud relvadesse aupaklikult ning ümbritsenud need mitmesuguste,
sageli poolreligioossete keeruliste uskumuste, nõuete, keeldude, käskude ja traditsioonidega. Relvadele on omistatud
maagilist jõudu, neid on peetud peaaegu elusolendeiks
ja antud neile nimesid.
Näiteks nimetati kuningas
Arthuri mõõka Excaliburiks.
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AUTOMAAT, MIINIPILDUJA JA GRANAADIHEITJA
Kolm eeskätt jalaväe jaoks ülitähtsat leiutist, mille suuraeg algas Teises maailmasõjas ning kestab tänini, olid automaat, nüüdisaegne miinipilduja ja kumulatiivlaeng.
Automaat
Kuni Teise maailmasõjani oli jalaväelase põhirelvaks eriti võimas ja suure laskekaugusega, kuid samas tugeva tagasilöögi ja väikese laskekiirusega vintpüss. Teises
maailmasõjas kasutati massiliselt püstolkuulipildujaid, nagu Briti Sten, Saksa MP
38/40, Soome Suomi, Vene PPŠ-1941 jt. Kuid nende laskemoon – püstolipadrunid
– oli liiga nõrk ja laskekaugus väike, et asendada kohmakaid, kuid mitu korda võimsamaid vintpüsse, ning seetõttu kasutati mõlemaid paralleelselt.
Põhimõtteliselt uudseks lahenduseks sai uus, vahepealse suuruse ja võimsusega
automaadipadrun, mis oli väiksem ja 1,5–2 korda nõrgem kui senised vintpüssipadrunid, kuid samas kolm korda võimsam kui püstolkuulipildujate püstolipadrunid.
Kvalitatiivselt uuele tasandile ei viinud seekord mitte püüe veel suurema-võimsama
padruni poole, vaid n-ö pool sammu tagasi. Hoopis nii suudeti optimaalselt täita
mitmesugused relvale esitatavad nõuded, nagu rahuldav laskekaugus ja -täpsus,
automaattuli, mahukas salv, töökindlus ning käepärased mõõtmed ja kaal.
Esimene tänapäevane automaat loodi 1942. aastal Saksamaal (hiljem nimega MPi43
ja Sturmgewehr) ning neid toodeti sõja ajal ligemale pool miljonit. Pärast sõda konstrueeriti sama liiki relv, 7,62 mm Kalašnikovi automaat AK NSV Liidus ning see levis
üle poole maailma. Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas jõuti vahepealse võimsusega padruni ja vastava automaadini hiljem. Inglise keeles on automaadi üldlevinud
nimetuseks assault riﬂe.
Miinipilduja
Primitiivseid lõhkekehade heiteseadmeid tunti juba ammu ning Esimeses maailmasõjas kasutati taolisi kaevikurelvi massiliselt. Kuid moodsa liikuvsõja vajadustele
need ei vastanud. Tänapäevase ehitusega miinipilduja vahetu eelkäija leiutas inglane Wilfred Stokes 1915. aastal ja seda arendas edasi prantslane Edgar Brandt. 1930.
aastatel levis see relv kiiresti üle maailma ning on tänini jalaväe üheks peamiseks
tuletoetusvahendiks. Kuigi täiustatud, on selle põhimõtteline ehitus ja lahinguotstarve jäänud samaks.
Miinipilduja väljaarendamise tingis vajadus luua
jalaväerelv, mis oleks kaliibri kohta võimalikult kerge,
lihtne ja odav, kuid samas miini tugeva lõhkejõuga,
ning vastaks väiksemate jalaväeüksuste liikumise ja
tulejuhtimise võimalustele. Miinipilduja jääb sama
kaliibriga kahurile ja haubitsale laskekauguses mitu
korda ja miini või mürsu kaalus kuni kaks korda alla,
kuid on samas 10–20 korda kergem ning tunduvalt
odavam ja lihtsam käsitseda.

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutavad laskmist
120 mm miinipildujast

Miinipildujast tulistatakse püsttulega, raua tõstenurgaga üle 45°, et relva tagasilöögi võtaks vastu maapind
ning miinipilduja ei vajaks laskmisel paigalpüsimiseks
massiivset alust ja taandurmehhanismi nagu välisuurtükid. Miinipilduja raud toetub vaid kergele ja lihtsale
tugiplaadile ning harkjalale. Tänu püsttulele saab miinipildujast tabada ka otsetulerelvadele kättesaamatuid sihtmärke hoone, metsa või mäe taga.

117

Miinipildujad on enamasti eestlaetavad sileraudsed relvad. Erinevalt teistest tulirelvadest on miinipildujamiini läbimõõt natuke (0,4–0,7 mm) väiksem kui relva
raua kaliiber. Tänu sellele langeb püstjast rauasuudmest sisse asetatud miin vabalt
raua põhja. Seal plahvatanud suhteliselt väike paiskelaeng ei tekita rauas liiga suurt
gaaside survet ning seetõttu saab raua valmistada õhukeseseinalise ja kerge. Miini
stabiliseerib lennul enamasti mitte kiire pöörlemine nagu kuulil, vaid stabilisaator
miini „sabas”. Tänapäeva miinipildujate kaliiber on valdavalt kas 60 või 81,4 (Vene
tüüpidel 82) või 120 mm.
Kumulatiivlaeng ning granaadiheitja
Teises maailmasõjas kasutatud paksu soomusega tankide tõrjumine muutus üha
raskemaks ja jalaväe tankitõrjepüssid kaotasid siin üldse tähtsuse. Et 100 mm paksusest tankisoomusest suuremalt kauguselt läbi lüüa, pidi terasmürsul olema kineetilist energiat juba miljoneid džaule ning selline tankitõrjekahur kaalus tonne. Lahenduseks sai siin kumulatiivlaeng.
Lõhkelaengu kumulatiivefekt oli teada ammu, kuid esimest korda võeti see kasutusele Teises maailmasõjas põhimõtteliselt uut tüüpi mürskudes ja granaadiheitjates,
nagu USA Bazooka ning Saksa Panzerfaust ja Panzerschreck. Kumulatiivlaengu sisuks
on erilise kujuga lõhkeaine (nn kujundlaeng). Selle laengu esiosas on koonusekujuline
seest tühi süvend, mis on vooderdatud õhukese pehme metallikihiga (enamasti vasega). Lõhkeaine plahvatus surub selle vaskkoonuse kokku ja paiskab ettepoole. Sellest kõige ees moodustuv peenike, isegi ainult mõnekümnegrammine kumulatiivjuga
tabab soomust kiirusega 6 000 kuni 10 000 m/s, tungides terasesse nagu mudasse
suunatud veejuga. Tanki sisemusse jõudnud juga ja selle kaasnähud tabavad meeskonnaliikmeid ja seadmeid ning võivad süüdata kütuse ja laskemoona.
Tänapäevaste õlaltlastavate granaadiheitjate kumulatiivlaengu lõhkeaine kaalub
0,5 kg ringis ja vaskkoonus 0,1–0,2 kg, kuid raskel tankitõrjeraketil Mapats juba
vastavalt ligemale 3 ja 0,5 kg. Kumulatiivlaengutes kasutatakse eriti tugevajõulisi
lõhkeaineid, nagu oktogeen või PETN (nitropenta), ja nende soomuseläbivus ulatub
500–1000 mm-ni.
Kumulatiivlaeng on praeguseni jäänud jalaväe peamiseks tankitõrjevahendiks
ning seda kasutatakse ka kahurite ja haubitsate soomusemürskudes.
Teise maailmasõja ajal tõi kumulatiivefekti kasutuselevõtt laskemoonas kaasa
tegelikult kaks põhimõtteliselt uut lahendust: kumulatiivlaengu enda ja teisena selle laengu sihtmärgini toimetamise vahendi – granaadiheitja – kasutuselevõtmise.
Kumulatiivlaengu soomuseläbivus ei sõltu seda laengut sisaldava mürsu või granaadi lennukiirusest. Laeng plahvatab lööksütikust alles hetkel, kui mürsk tanki
tabab. Tänu sellele, et granaat ei vaja suurt lennukiirust, sai luua jalaväele kaalult
jõukohaseid relvi – granaadiheitjaid, tagasilöögita kahureid ja juhitavaid rakette –,
mille laeng on samas ohtlik igale soomusmasinale.
Tüüpiline granaadiheitja kujutab endast seest tühja, mõlemast otsast avatud,
5–15 kg kaaluvat lasketoru (relva), milles paikneb kumulatiivlaenguga granaat –
enamasti 2–3 kg kaaluva kerge mürsu või väikese püssirohuraketi kujul.
Lasu hetkel lennutavad paiskelaengu või rakettmootori püssirohugaasid granaadi
ettepoole välja (olenevalt relvast kiirusega 150–300 m/s) ja paiskuvad samal ajal välja ka lasketoru avatud tagaotsast, tasakaalustades nii tagasilöögi, mis muidu oleks
laskurile vastuvõtmatult tugev. Samas tingib granaadiheitja taoline tööpõhimõte
püssirohu kasuliku töö olulise kao.
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LASKEMOON
Tulirelva lask (lasukomplekt) koosneb mitmest koostisosast: paiskelaengust
(püssirohust), selle süütamisvahendist (kapslist) ning rauast välja lendavast laskekehast (kuulist, mürsust). Olenevalt tulirelva ehitusest ja suurusest kasutatakse selles kas unitaar- või lahuslaskemoona.
Unitaarlaskemoonal on lasu kõik koostisosad kesta abil liidetud üheks tervikuks
– padruniks. Padrunlaskemoon on tänapäeval tüüpiline kõigile laskurrelvadele,
samuti alla 100 mm kaliibriga suurtükkidele ja tankikahuritele.
Lahuslaskemoona puhul hoitakse ja laetakse lasu osi (mürsku ja kesta paiskelaenguga) eraldi. Lahuslaske kasutatakse eeskätt haubitsates. See võimaldab laadida
relva erineva suurusega paiskelaengutega varieerimaks laskekaugust ja tabatavat
ala. Suurte ja raskete mürskude ning paiskelaengute ladustamine ja käsitsemine
eraldi on ka kergem ja ohutum. Suurekaliibrilisel lahuslasul võib metallkest puududa ning mürsu järel rauda lükatavad paiskelaengud on ärapõlevates plastümbristes
või riidest kottides (kartuuslaeng). Nii on see ka Eesti suurtükiväe 155 mm raskehaubitsatel FH70.
Laskurrelva padrun
Padrun (unitaarlask) on koost, milles kuul, paiskelaeng ja
kapsel on metallkesta abil ühendatud jäigalt üheks tervikuks
juba valmistamisel (enamasti tehases) ning see ei ole mõeldud
lahtivõtmiseks.
Paiskelaeng on püssirohulaeng, mille põlemisgaaside survel
laskekeha (kuul, mürsk, miin) paisatakse rauaõõnest välja ettenähtud algkiirusega. Püssirohu tähtsaks eriomaduseks on võime põleda õhuta (anaeroobses) keskkonnas, sh tihedalt suletud
padrunikestas. Õigete valmistamis- ja hoiutingimuste juures
säilib püssirohi padrunikestas kõlblikuna aastakümneid.
Süütekapsel on kausikesekujuline väike metallplekist
„anum“ läbimõõduga 4–6 mm väikese koguse löögitundliku
süüteainega paiskelaengu süütamiseks. Süüteainena kasutati
vanasti paukelavhõbedat ja tänapäeval enamasti pliiühendeid,
nagu pliiasiid, pliistüfanaat jt.

Padruni osad

Kapsel paikneb tavaliselt kesta põhjas asuvas süvendis (kesktulepadrun). Ainult ääretulepadrunitel puudub eraldi kapsel ning
süüteaine paikneb äärisega kesta põhja äärikus. Ainsaks tänapäeval
üldlevinud ääretulepadruniks on 5,6 mm väikesekaliibriline spordirelvade padrun.

Kuul on laskurrelva või muu kergema tulirelva laskekeha kaliibriga kuni 20 mm.
Kuuli materjalina on alati eelistatud pliid selle suure tiheduse (erikaalu) ning sellest
tulenevalt kuuli suure ristkoormuse (džauli mm2 kohta) ja hea välisballistika pärast.
Kuid kõrge rõhu ja temperatuuri tõttu rauas ning vintsoontes püsimiseks tuleb kuul
katta vastupidavamast ainest kestaga ehk mantliga.
Sõjaväerelvade kuulid on reeglina täismantelkuulid, mis on eest ja küljelt täielikult
mantliga kaetud.
Padruni kest valmistatakse enamasti messingist, kuid odavuse nimel toodetakse
ka raudkestaga padruneid. Kest kaitseb püssirohtu riknemise eest ning on seni ainuke töökindel lahendus, mis võimaldab relva automaatset ümberlaadimist.
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Padrunitüübid
Maailmas leidub sadu erinevaid, omavahel sobimatuid püstoli-, revolvri- ja püssipadrunitüüpe. Need võivad olla väga erineva kuju ja mõõtmetega ning kaliibriga
4,6–12,7 mm, mõnel juhul kuni 20 mm, ning kuuli kineetilise energiaga 70 džaulist
kuni 15 000 džaulini ja enamgi. Samas ulatub padrunite ja eriti nende kestade mõõtmete lubatav hälve tootmises 0,025 mm-ni. Väikegi ebakõla võib põhjustada tõrke
või isegi õnnetuse. Kuidas neid tüüpe eristada?
Kaliiber on tulirelva rauaõõne või ka kuuli (mürsu) läbimõõt. Riigiti mõõdetakse
seda erinevalt: kas vintsoonte harjadest (Saksamaal, Venemaal) või väljadest ehk
põhjadest (nt USAs) või on põhjuseks ka ajalooline tava.
Ameerika Ühendriikides on tavaks märkida kaliibrit sajandiktollides. Näiteks
USA püstolite ja revolvrite tuntud kaliiber .45 (0,45 tolli, kõnekeeles ka 45-kaliibrine) peaks vastama kaliibrile 11,43 mm. Sellele lisatakse sageli veel loojaﬁrma nimi
või muu täpsustus, näiteks Win(chester), Rem(ington), Magnum. Ainult kaliibrist ei
piisa padrunitüüpide eristamiseks.
Kõige universaalsema padrunite määrajana on kasutusel euroopalik kahenumbriline kood, mille esimene number näitab kuuli või raua kaliibrit (läbimõõtu) ning teine number vastava padrunikesta pikkust millimeetrites. Sobimiseks peab numbrikombinatsioon täpselt kattuma. Näiteks on omavahel täiesti sobimatud sellised 7,62
mm kaliibriga padrunid nagu 7,62x25 (vanem püstolipadrun), 7,62x51 (NATO) ja
7,62x39 (Kalašnikovi automaadi laialtlevinud padrun).
Sõjaväerelvade padrunid
Enamik relva- ja padrunitüüpidest on mõeldud jahiks, spordiks, enesekaitseks või
muuks tsiviilotstarbeks ega ole kasutusel üheski sõjaväes.
Sõjaväepadruneid seevastu on aja jooksul ja riigiti oluliselt ühtlustatud ja koondatud lähedaste näitajatega gruppideks. Erinevalt suurest hulgast tsiviilpadrunitest
leidub sõjaväe laskurrelvade põhilisi padrunitüüpe tänapäeval ainult kümmekond
ning need ei eristu võimsuse, laskekauguse või täpsuse poolest tsiviillaskemoonast,
vaid jäävad pigem keskmiste hulka. Võimsusest tähtsamaks loetakse siin ühetaolisust ning sobivust automaattuleks, kergust ja teisi omadusi, mida liiga suurte ja
võimsate padrunitega oleks raske saavutada.
Sõjaväepadrunite maailm on jagunenud kaheks – ida- ja läänepoolseks. Esimene
hõlmab Venemaa (endise Nõukogude Liidu) padrunitüüpe, mida kasutavad ka Hiina, mitu Ida-Euroopa riiki ja paljud arengumaad. Lääne padrunitüübid valitsevad
Lääne-Euroopas, Ameerikas, Jaapanis, Iisraelis jm, samuti Eestis.
NATO standardpadrunid
NATO riikidel puudub ühine automaadi- või muu jalaväerelva tüüp. Iga riik
valib selle ise ning kasutusel on terve rida täiesti erinevaid püstoleid, automaate,
granaadiheitjaid jm. NATO standardimislepetega on ühtlustatud ainult tähtsamad
padrunitüübid ehituselt erinevatele relvadele (samuti nagu väike arv bensiinimarke
paljudele erinevatele autodele). Nendeks on 9x19 mm püstolipadrun, kaks automaadi- ja kuulipildujapadrunit – 5,56x45 NATO ja 7,62x51 NATO – ning 12,7x99
mm raskekuulipilduja padrun. Kaitseväes on kõik neli nimetatud NATO padrunit
põhilaskemoonaks.
1994.–1995. aastal Kaitseväe relvastusse võetud 5,56 mm automaadid Galil ja
kuulipildujad Negev vastavad täielikult uuele NATO padrunistandardile, mille
kasutuselevõtmiseni jõudis Eesti esimese riigina kogu endises sotsialismileeris. Isegi
mõned vanad NATO liikmesriigid, sh Saksamaa, jõudsid uudse, 5,56x45 mm NATO
padruni relvastusse võtmiseni hiljem.
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Viimasel ajal on Belgias, Saksamaal jm välja arendatud ka uusi väikesekaliibrilisi, kerge kuuli ja suure algkiirusega (kuni 800 m/s) 4,6x30 ja 5,7x28 ja 6,5x25 mm
padruneid. Kuuli algenergialt jäävad need siiski püstolipadrunite klassi ega saa
asendada jalaväe automaadis kasutatavat moona.
Venemaa ühtseks automaadipadruniks on juba aastakümneid oma, samuti
väikesekaliibriline 5,45x39 mm padrun. Hiinas, kümnetes arengumaades jm valitseb
aga endiselt Vene vanem 7,62x39 mm automaadipadrun.

NATO-s kasutatavad
padrunid 7,62x51 mm;
5,56x45 mm; 9x19 mm.

Paukpadrun ja õppepadrun
Paukpadrun ja õppepadrun on padrunite eriliigid. Paukpadrun on mõeldud eeskätt tulistamise ohutuks matkimiseks õppustel ja sellel puudub kuul või on see kergmaterjalist ning laguneb juba relvaraua suudmele kinnitatud paukpadruniotsikus.
Õppepadrun on väljaõppevahend, mida kasutatakse näidisena relva ja selle laskemoona ohutu käsitsemise õpetamisel ning mis ei sisalda üldse püssirohtu ega muid
plahvatavaid osi.
KAITSEVÄE RELVAD

Paukpadrun

Püstol USP on Saksamaal loodud relv, mis on mitmes riigis laialt kasutusel. USP
sai Vene PMi jt vanemate püstolite asemel Kaitseväe uueks põhipüstoliks 2006.–
2007. aastal.
Püstolkuulipildujatest on Kaitseväe relvastuses 9 mm Mini-Uzi (Iisrael) ja m/45 (Rootsi). Püstolkuulipildujad ei ole
jalaväe põhirelvaks nõrga püstolipadruni tõttu, kuid sobivad näiteks tagala- ja erialaüksustele.
Automaadid
Kaitseväe ja Kaitseliidu relvastuses on kaks automaatide
põhitüüpi: 5,56 mm Iisraeli Galil ja 7,62 mm Rootsi AK4.

9 mm püstol USP

Automaat Galil
Galil on täpne, stabiilne ja
töökindel relv nii kuumas kui
ka külmas kliimas.

Galil loodi Soome jalaväe 7,62 mm standardautomaadi
RK62 järgi ning viimane on omakorda Vene Kalašnikovi
automaadi AK viimistletud variant. Nii on sarnane ka Galili ja Kalašnikovi automaadi ehitus. Nähtavamate erinevuste seas on dioptersihik ja triitiumtäpid pimedas sihtimiseks,
tuleviisi ümberseadja dubleerimine relva vasakul küljel, küljele kokkumurtav metallpära, gaasitoru teistsugune asetus.
Galili relvaraua 22 mm suudmeotsik võimaldab lasta standardsete lääne püssigranaatidega.
Automaat Galil
Iisraeli
automaadid
Galil
jõudsid Kaitseväkke aastatel
1994–1995. Eestis on kasutusel
automaadi Galil kolm modiﬁkatsiooni: põhimudel AR, selle
lühendatud rauaga mudel SAR
ja 400 g võrra raskem, kergekuulipildujana kasutatav harkjalaga
ARM.
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Automaat AK 4
7,62 mm automaat AK 4 (lühend
rootsikeelsest nimetusest Automatkarbin 4) on Rootsis toodetud Saksa automaat G3 ja see oli
Rootsi jalaväelaste standardrelv
kuni 1990. aastateni. 1960.–1980.
aastail oli G3 läänemaailma levinuimaid automaate. AK 4 tulistab 7,62 mm NATO padrunitega.
Osa automaate AK 4 on Eestis
moderniseeritud (kuvarsihikud,
vastavad kinnitusliistud, kokkukäivad pärad).

Automaat AK 4

Kuulipildujad
Kaitseväe relvastuses on 7,62 mm kuulipildujad MG3 ja Ksp58 ning 12,7 mm raskekuulipildujad Browning M2. Kõik kolm on läänemaailmas tuntud ja tunnustatud
relvad. Kergekuulipildujatest on kasutusel 5,56 mm Galil ARM ja Negev.
Negev
Peale Galil ARMi kasutab Kaitsevägi veel teistki 5,56 mm padruniga, kuid suurema tulejõuga Iisraeli kuulipildujat – Negevit. Sellel kuulipildujal on kiirvahetatav
raud ja selle söötmine toimub nii padrunilindist kui ka automaadisalvest. Negev
võeti Eestis relvastusse varem kui tootjamaal Iisraelis.
MG3
Kuulipilduja MG3 (sks Maschinengewehr) on Teise maailmasõja aegse kuulsa
Saksa kuulipilduja MG42 vahetu järglane, mis on ümber ehitatud NATO 7,62x51
mm padrunile. MG3 kuulub Saksamaa ja mitme teise riigi põhirelvastusse praeguseni. Kaitsevägi sai need relvad Saksamaalt 1998. aastal. Relv on stabiilne ja
täpne ning seda on lihtne käsitseda.

Kuulipilduja MG 3
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Ksp 58
Täiskuulipilduja Ksp 58 (rts Kulspruta) on Rootsis toodetud variant Belgia kuulipildujast FN MAG.
Viimane on üle maailma tuntud ning kuulub praegugi kümnete riikide relvastusse.
Raskekuulipilduja Browning M2
Selle harukordselt pikaealise, 12,7 mm Ameerika
relva ajalugu sai alguse juba enne Teist maailmasõda,
kuid seda kuulipildujat kasutab praeguseni peaaegu
kogu läänemaailm, sh soomusmasinatel, kopteritel ja
laevadel. Tänu võimsale 12,7x99 mm padrunile sobib
see relv ka kergemate soomusmasinate tõrjeks.
Kuulipilduja Ksp 58

Eesti ostis kuulipildujad M2 Norra sõjaväe varudest
2005. aastal ning moderniseeris neist osa uute kiirvahetusraudade, moodsate sihikute ja tagasilöögileevendiga aluste abil.
Snaipripüssid
Kaitsevägi kasutab mitmesuguseid täpsus- ja
snaipripüsse. Viimased on mõeldud põhjaliku eriväljaõppega snaipritele. Esimene spetsiaalne täpsusrelv Kaitseväes oli 7,62 mm Galil-Sniper. Hiljem
lisandusid USA laadurpüssidest M14 Eestis edasi
arendatud täpsuspüssid uue lae, kvaliteetse optilise
sihiku ja harkjalaga.

12,7 mm raskekuulipilduja Browning M2

Eesti kõrgema tasandi snaiprirelvadeks on 8,6 mm
Sako TRG-42 (Soome) ja 12,7 mm PGM Hecate II
(Prantsuse) laskekaugusega 1500 ja enamgi meetrit
koos võimsate optiliste ja öösihikutega, summutitega
ning muu varustusega. Mõlemad püssid on padrunisalvega, kuid maksimaalse lasketäpsuse huvides
mitteautomaatsed (poltlukuga).
Tankitõrjerelvad
Kaitseväe tankitõrjerelvastus on mitmekesine, hõlmates vastavaid püssigranaate, granaadiheitjaid,
tagasilöögita kahureid ja raketiseadmeid. Kõigil neil
on laskekeha esiosas soomuse läbistamiseks kumulatiivlaeng, mis plahvatab alles kokkupuutel sihtmärgiga.

7,62 mm snaipripüss Galil optilise sihikuga

Ühekordsed tankitõrje-granaadiheitjad
Ühekordne granaadiheitja (tankitõrjelask) on mõeldud ainult ühe lasu sooritamiseks. Selle lasketoru ja
granaat koostatakse juba tehases ning pärast lasku
heidetakse tühi toru lihtsalt kõrvale. Ühekordsed
granaadiheitjad on käepärane ja kerge (kaal 3–7 kg)
vahend võitluses kergemate soomusmasinate, laskepesade jt sihtmärkide vastu.
Kaitseväes kasutatavad Hispaania ühekordsed relvad C90 on eri tüüpi granaatidega, nagu ka Rootsi
Carl-Gustaﬁ granaadiheitjad.

123

Granaadiheitja Carl-Gustaf
Kaitseväe peamine jalaväe
tankitõrjerelv on Rootsi 84 mm
Carl-Gustaf, sh selle vanem mudel M2 ja uus M3. Viimase eeliseks on tänu kergmaterjalist
rauale mitme kilogrammi võrra
kergem kaal.
Carl-Gustaﬁt kasutatakse paljudes maades, sh mitmes NATO
riigis. Selle relva üks eelis on
väga mitmekesine laskemoon,
alates mitmesugustest kumulatiivsetest granaatidest ning lõpetades valgustus-, suitsu-, kild- jt
granaatidega.
Peale nende on Eestil teisigi
tankitõrje-granaadiheitjaid, nagu
Iisraeli B300 ja Hiina M69.

Granaadiheitja Carl-Gustaf

Tagasilöögita tankitõrjekahurid, 106 mm M40 (USA) ja 90 mm PV-1110 (Rootsi),
sarnanevad kõige üldisemalt (tagant avatud raua poolest) granaadiheitjaga, kuid on
suurema laskekaugusega, keerukama ehitusega ja raskemad ning järelveetavad kas
autol või meeskonna jõul ratasalusel.
Juhitavad tankitõrjeraketid
Tankitõrjeraketid ületavad granaadiheitjaid laskekauguselt mitu korda ning on
märksa täpsemad ja võimsama kumulatiivlaenguga, kuid ka palju keerukamad ja
kallimad.
Kaitseväe juhitavad tankitõrjeraketid, kerge MILAN (pr Missile d´infanterie léger
antichar), mis on valminud Prantsuse-Saksa koostöös ja raske MAPATS (ingl Man
Portable Anti-Tank System), mis on toodetud Iisraelis, on teise põlvkonna poolautomaatse juhtimispõhimõttega süsteemid: sihtur ainult hoiab sihtmärgi (nt tank) peal
sihiku sihtimisristi ning jälitab viimasega sihtmärki, kui see liigub. Väljalastud rakett sihtub märgile (sihikuristi asukohale) ning parandab vajadusel lennusuunda
automaatselt. See nõuab kiireid arvuteid ja suurt tootmistäpsust.
Rakettide Milan ja Mapats täpsem juhtimispõhimõte on erinev. Milanil luuakse
automaatne kohamääramisside lendava
raketi ja sihiku vahel raketi sabas asuva
infrapunalambi tulukese abil ning lennusuuna muutmise käsklused edastatakse raketile traadi kaudu. Mapatsil toimub
see kõik laserikiire vahendusel, mille sees
kiirt jälgiv rakett lendab. Raketti suunavad lennul juhttiivad surulämmastikuga
servosüsteemi ja pardaarvuti abil. Erinev
on ka rakettmootorite töö: Milanil töötab
see peaaegu kogu lennuaja, Mapatsil aga
ainult esimesed kaks lennusekundit.

Mapats
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Miinipildujad
Kaitseväe miinipildujate enamiku moodustavad kahte tüüpi 81 mm ja kahte tüüpi 120 mm relvad. 81 mm
Iisraeli miinipilduja B-455 on relvastuses juba 1995.
aastast ja USA miinipilduja M252 aastast 2010. 120 mm
miinipildujad on pärit Bulgaariast (2B11) ja Rootsist
(m/41D). Lahtivõetud 81 mm miinipildujaid suudab
meeskond ka kanda, kuid 120 mm relvad on veetavad.
Välisuurtükid
Kaitseväe esimesed, Soome päritolu 105 mm haubitsad H61-37 on asendatud uuemate ja võimsamate 122 ja
155 mm relvadega.
122 mm haubits D-30 on Vene päritolu kerge välisuurtükk 1960. aastatest, kuid praegugi maailmas laialt
levinud. Eesti ostis need Soomelt 2008. aastal.

Suurtükiväepataljon harjutab laskmist 155 mm haubitsast

155 mm haubits FH70 on lääne tuntumaid, NATO
laskemoonaga töötav suurtükk 1978. aastast, kaasaegse
ja omanäolise ehitusega ning olnud kümnekonna riigi,
sh loojariikide Saksamaa, Inglismaa ja Itaalia, samuti
Jaapani relvastuses. Eesti ostis need koos rohke lisavarustusega Saksamaalt.
FH70 on oma klassis väga suure laskekiirusega: 3
kiirlasku 8–15 sekundiga olenevalt lisavarustusest ja
väljaõppest ning pikaajaliselt 2–3 lasku minutis tunni
aja jooksul. Juba väheste kiirlaskude järel kuumeneb
suurtükiraud sedavõrd, et laskekiirust tuleb oluliselt
vähendada. Raskete välisuurtükkide pikemaajaline
laskekiirus pole viimase 100 aasta jooksul palju kasvanud just relva paratamatu ülekuumenemise tõttu.

Kaitsevägi kasutab õhutõrjeraketisüsteemi Mistral alates 2011.
aasta suvest

FH70 on Kaitseväe võimsaim relv: ainult 6-meetrise
ehk relva raua pikkuse „hoojooksuga“ saavutab 43,5
kg raskune mürsk kiiruse kuni 827 m/s ning kineetilise energia 14,8 miljonit džauli ehk sama palju kui on
100 km/h kihutaval, 40 tonni kaaluval raskeveokil. Selle saavutamiseks kulub haubitsas 12,5 kg paiskelaengu püssirohtu. Uue moodsa 155 mm laskemoonaga on
võimalik laskekaugust suurendada rohkem kui 30 kilomeetrini.
Õhutõrjerelvad
Moodsad õhutõrjerelvad kuuluvad juba sellisesse
hinnaklassi, et väikeriikidel on nende abil terviklikku
õhukaitsesüsteemi luua raske. Eestis on kasutuses järgnevad õhutõrjerelvad: 23 mm õhutõrjekahurid ZU-232 ja õhutõrjeraketisüsteemid Mistral, mille raketid on
infrapuna-isesihtuvad, mis tähendab, et raketid leiavad
tee sihtmärgini külma taeva taustal eristuva lennukimootorist eralduva soojuse peale.

Õhutõrjekahur ZU-23-2
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Relvastuse hinda mõjutavad tootmistäpsus ja -keerukus ning materjali maksumus, samuti
loomistöö ja toodangu maht. Masstootmises automaadipadrun maksab sama palju kui odav
pastapliiats, kuigi selle valmistamine nõuab suurt täpsust ja värvilisi metalle. Hind tõuseb järsult keerukuse kasvades. Lihtsa miinipildujamiiniga võrreldes maksab sama suur granaadiheitja kumulatiivgranaat umbes kümme korda ja juhitav tankitõrjerakett vähemalt sada korda rohkem.
Moodsa tehnoloogia puhul on seadme suurus ja hind
sageli pöördvõrdelised. Moodne kuvarsihik koos lisadega automaadile Galil maksab ümmarguselt sama
palju kui Eestil tuli kunagi tasuda selle relva enda eest.
Kiivrile kinnituv hea öövaatlusseade on sellest veel
mitu korda ja võimas soojussihik kümneid kordi kallim. Ühe sõduri nüüdisaegse varustuse (relv, eri sihikud, side- ja vaatlusvahendid, soomusvest jm) hinnast
moodustab automaat heal juhul kümnendiku. Kümnele sõdurile mõeldud soomusveoki maksumus omakorda vähemalt kümnekordistab kõigi nende sõdurite
varustuse maksumust. Juba ühetunnise intensiivsema
tulistamisega ühest relvast kulub laskemoona nii palju, et selle maksumus võib mitu korda ületada relva
enda hinna. Mõõdupuuks ei ole enam püssiga meeste
arv, vaid iga sõduri varustuse ja väljaõppe kvaliteet.

Riigi ja rahva jaoks on ülekaalukalt ökonoomseim variant see, kui ostetud relvi ja laskemoona
ei tulegi sõjas kasutada ning need saab vananenult lihtsalt maha kanda.

Viru jalaväepataljoni ajateenijate talvine väljaõpe

Soomustransportöör Sisu XA-180EST õppusel
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AUTOMAATIDE KÄSITSEMINE
Kaitseväe automaatide AK 4 ja Galil automaatika tööpõhimõte on erinev.
AK 4 töötab pidurluku (nn poolvaba luku) põhimõttel. Keskseks osaks on siin luku
enda ja teiste liikuvate osade vahel toimiv eriline seadis – lukurullikud ja juhtplaat –,
mis paneb lukumehhanismi eri osad hetkeks liikuma erineva kiirusega ning sellega
pidurdab või aeglustab padrunipesa avanemist.
Püssirohugaaside kõrge rõhk rauas sunnib üheaegselt kuuli edasi ja padrunikesta
tagasisuunas liikuma. Kui lukk alustab kesta survel tagasiliikumist, suruvad lukurullikud juhtplaadi ning ühtlasi sellega seotud lukuraami ja taandurvedru luku
suhtes kiirenevalt tagasi: kui lukk liigub tagasi umbes 1 mm, siis ülejäänud osad
4 mm (vt joonist). See pidurdab hetkeks, st muudab mitu korda raskemaks luku
tagasiliikumise ning kuul ja põlemisgaasid jõuavad rauast väljuda enne padrunipesa tegelikku avanemist. Edasi paiskuvad lukk ja lukuraam koos inertsist tagasi
juba ühesuguse kiirusega nagu lihtne vabalukk.

AK 4 tööpõhimõte

Galili automaatika töötab gaasimehhanismiga. Üldpõhimõttena on see relvades
kasutusel juba sada aastat, kuid täpsemalt ehituselt sarnaneb Galil Kalašnikovi automaadiga AK. Lasu hetkel
on padrunipesa kindlalt
suletud pöördlukuga, mille
lukustustapid asuvad vastavates õnarates. Alles siis,
kui kuul möödub gaasiavast
rauaõõnes, jõuavad kõrge
rõhu all põlemisgaasid selle
ava kaudu gaasikolvini ning
paiskavad viimase koos lukuraamiga tagasi, samal ajal
taandurvedru kokku surudes. Lukuraam paneb tagasi
liikudes luku esiteks pöörlema, nii et see vabaneb lukustusest, ning seejärel tõmbab
vabanenud luku koos endaga tagasi, avades padrunipesa ja vinnastades kuke.
Galili tööpõhimõte
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SIHTIMINE
Täpne laskmine eeldab teadmisi sellest, miks ja kuidas kuul lendab. Sihtmärgi
tabamiseks peab laskur teadma oma relva taktikalis-tehnilisi näitajaid ning seda,
kuidas relva asend ja ilmaolud mõjutavad lasketäpsust, ning oskama kõike seda
arvestades valida õige sihtimispunkti.
Sihtimine on relvarauale sellise asendi ehk laskenurga andmine, mille all rauast
välja lendav kuul tabaks sihtmärki. Sihtmärgi tabamiseks kasutatakse otsesihtimist
ja kaudsihtimist.
Otsesihtimine ja otsetuli on sihtimine vahetult nähtava sihtmärgi pihta. See
sihtimisviis on valdav laskurrelvade (püstol, vintpüss, automaat) ja tankitõrjerelvade puhul.
Kaudsihtimine ja kaudtuli on sihtimine mittevaadeldava (varjatud) sihtmärgi pihta kaudsete andmete ja arvutuste abil. Kaudsihtimist kasutatakse välisuurtükkide ja miinipildujate puhul.
Otselask on lask, mille puhul kuuli (mürsu) lennujoon ei tõuse kõrgemale sihtmärgi kõrgusest. Otselasu kaugus sõltub sihtmärgi kõrgusest ja kuuli lennujoone
kujust. Otselasu ulatus on kaugus, milleni ulatub kuuli lennujoon otselasu korral.
Erinevate automaadikuulide otselasu ulatus 0,5–1,5 m kõrguse märgi puhul on 350–
600 m, mis vastab tavalaskekaugusele lahingus.

Otselask

Otselask võimaldab nähtava märgi alaossa sihtides anda rahuldavalt tabavat tuld
kogu otselasu ulatuses, ilma et oleks vaja täpselt kaugust määrata ja vastavalt sihikut
ümber seada. Lahingus pole viimatinimetatud tegevusteks sageli vahendeid ega aega.
Tulistades sihtmärgi pihta, mis on kaugemal kui otselasu ulatus, tõuseb kuuli lennujoon vahepeal sihtmärgi kõrgusest kõrgemale ning sel lennujoone lõigul ei ole
sihtmärk otselasuga tabatav.
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Varjatud, tabamatu ja tabatav ala

Varjatud, tabatav ja tabamatu ala
Sihtmärk võib asuda varje taga ehk varjatud alal. Varjatud ala on ala, mida ei ole
sihtimisel näha või mis asub sellise varje taga, mida kuul ei läbi. Varjatud ala on seda
suurem, mida kõrgem on varje ning mida lamedam on kuuli lennujoon. Mingi osa
varjatud alast võib olla tabatav ning ülejäänud osa on tabamatu ala.
Tabamatu ala on maa-ala mingi relva
laskeulatuses, kus olemasolevalt tulepositsioonilt tulistades ei ole võimalik
sihtmärki tabada. Lameda lennujoonega
laskurrelvadele tabamatu ala on sageli
tabatav kaartulerelvadega, nagu miinipilduja ja haubits.
Kuulide hajumine
Tulistades samades lasketingimustes
ühest ja samast relvast, on igal kuulil
juhuslikel põhjustel siiski oma, teistest
veidi erinev lennujoon ja tabamispunkt,
st laskekehad (kuulid, granaadid, mürsud) hajuvad lennul.

Efektiivne tuleulatus
kuulipilduja, automaadi,
granaadiheitja ja käsigranaadi puhul

Hajumine on laskekehade (kuulide, mürskude) langepunktide laialipaiskumine,
kui tulistatakse ühest ja samast relvast samades oludes.
Hajumist põhjustavad:
1) iga kuuli teistest veidi erinev kuju, algkiirus ja mass, mis sõltuvad padruni
tootmistäpsusest. Snaiprilaskemoon on tavapärasest täpsemini valmistatud, kuid
ka mitu korda kallim;
2) laskjast tingitud hajumine, näiteks laskja asendimuutuste ja sihtimisvigade tõttu;
3) relvaraua kuumenemine ja kulumine;
4) relva ja laskemoona korrashoid;
5) meteoroloogilised põhjused. Kuuli suurim mõjutaja lennul on külgtuul, eriti kui
see puhub otse küljelt. Külgtuul võib kuuli sihtpunktist mitukümmend sentimeetrit kõrvale viia juba mõnesaja meetri kaugusel.
Tuule tugevus jaotatakse järgmiselt:
1) nõrk tuul (kuni 1 m/s) – puude lehed ja väiksemad oksad liiguvad veidi, suits tõuseb peaaegu otse üles;
2) keskmine tuul (1–5 m/s) – puude oksad liiguvad, hein kaardub ja lahtine lumi liigub;
3) tugev tuul (5–10 m/s) – suuremate puude ladvad kaarduvad, tolmu ja peenikest liiva keerutab laiali.
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Kuulide hajumise põhjusi ei ole võimalik täielikult kõrvaldada, küll aga saab
vähendada nende mõju:
1) laskuri hea väljaõppega;
2) relvade ja laskemoona korraliku hooldamise ning laskmiseks ettevalmistamisega;
3) õige laskeasendi, relva õlgapaneku, täpse sihtimise ja sujuva päästmisega.
OHUTUSNÕUDED
Relva käsitsemisel on ohutus alati esmatähtis. Ohutusnõuete eiramine võib viia
raske õnnetuseni ning saada saatuslikuks nii selle põhjustajale kui ka kõrvalistele
isikutele. Enamik õnnetusi relvade ja laskemoonaga on tingitud nende käsitseja
hooletusest ja tähelepanematusest.
Üldnõuded tulirelvaga ümberkäimisel
1. Relvi ja laskemoona ning nende osi on keelatud iseseisvalt käsitseda, kui seda
pole eelnevalt õpetatud.
2. Saanud käsu käsitseda relva, mida ei tunta, tuleb sellest kohe käsuandjale ette
kanda.
3. Keelatud on omada relvi ja laskemoona ilma vastava loata.
4. Oma relva ei tohi teistele anda.
5. Keelatud on jätta oma relva järelevalveta.
6. Oma relva ja laskemoona tuleb hoida põrutuste, löökide ja muljumise eest.
7. Oma relva ja laskemoona tuleb hoida puhtana.
8. Laskmistel peab igal osalejal olema kaasas meditsiiniline sidemepakk.
Relva ja laskemoona käsitsemise nõuded
1. Relva on keelatud suunata inimese poole.
2. Relva peab kogu aeg käsitsema kui laetut.
3. Relva laadimine ilma käsuta on keelatud.
4. Relva on keelatud laadida siis, kui relvaraua ees on inimene.
5. Kui relva parasjagu ei käsitseta, peab see olema kaitseriivis, salv eraldatud.
6. Enne laskmist tuleb kontrollida, kas relv on õigesti kokku pandud ja puhastatud.
7. Enne relva märgile suunamist ning tule avamist on keelatud hoida sõrme päästikul.
8. Relva käsitsemisel on esmatähtis ohutus ja selle kontrollimine.
9. Relva kontrollimine toimub järgmiselt:
- eralda salv
- veendu, et padrunipesas pole padrunit
- soorita kontroll-lask ohutus suunas
- kaitseriivista relv.
10. Keelatud on vahetada omavahel samatüübiliste relvade osi.
11. Keelatud on muuta lahingupadrunite, kuulide ja paukpadrunite konstruktsiooni
või padruneid ise koostada (laadida).
12. Kasutamata jäänud laskemoon tuleb kohe tagastada õppuse korraldajale.
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Tegutsemine ohtlikus olukorras
1. Igaüks, kes näeb, et on tekkimas ohtlik olukord, on kohustatud peatama laskmise,
õppetunni või muu tegevuse käsklusega „SEIS!“ (laskmisel „TULI SEIS!“).
2. Laskja on kohustatud andma käskluse „TULI SEIS!“ järgmistel juhtudel:
1) kui laskesektorisse ilmub keegi või miski;
2) kui keegi laskjatest teeb ohtliku vea;
3) kui süttib mets või kulu;
4) kui katkeb side tunnimehega või mehitatud punkriga märklaudade lähedal.
3. Pärast käsklust „TULI SEIS!“ (või „SEIS!“):
1) peatatakse kohe laskmine ja muu tegevus;
2) korratakse kuuldud korraldust valju häälega;
3) kaitseriivistatakse relv.
Paukpadrunite käsitsemine
1. Paukpadruneid tuleb käsitseda sama ettevaatlikult kui lahingupadruneid.
2. Keelatud on lasta paukpadrunitega relvast, mille rauasuudme otsa pole kinnitatud vastavat paukpadrunitega laskmise otsikut.
3. Enne õppust tuleb kontrollida, kas paukpadrunite hulka pole sattunud lahingupadruneid.
4. Paukpadrunitega on keelatud lasta inimese suunas, kes on lähemal kui 30 meetrit.
PRAKTILINE LASKMINE
Kaitseväes korraldatakse laskmist lasketiirus, laskepaigas ja harjutusväljal.
Lasketiir on laskeharjutusteks ja -võistlusteks alaliselt kasutatav ehitis, ruum või
territoorium.
Laskepaik on koht, mis sobib või on kohandatud laskeharjutuste ajutiseks korraldamiseks.
Harjutusväli on Kaitseväes ja Kaitseliidus vastavalt kohandatud maa-ala, kus
korraldatakse üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi.
Laskmistehnika
Laskmine toimub olenevalt olukorrast kas käelt või toelt, lamades, põlvel- või
püstiasendis ning paigalt, käigult või lühipeatustelt.
Üldnõuded
1) relva tuleb sihtimisel hoida võimalikult liikumatult ja kindlalt, kuid mitte kramplikult;
2) relva sihitakse vastavalt sihikutüübile (sektor-, diopter-, kuvarsihik);
3) dioptersihiku puhul peab sihtjoon ühendama laskuri silma, dioptriava keskpunkti, kirbu tipu ja sihtpunkti;
4) sihtimisel hingatakse rahulikult ja hingamine peatatakse väljahingamisel ning
ainult päästikule vajutamise ajaks kuni 5 sekundiks; kui laskur tunneb, et ta ei
suuda kauem hinge kinni hoida, tuleb hingamine taastada ja korrata eelnevat
tegevust;
5) sihtimisel ja lasu päästmisel tuleb keskenduda ainult sihtimisele, mitte lasu ootamisele;
6) päästikule tuleb vajutada sujuvalt, nii et relva asend ei muutu, kuni toimub lask.
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Ohutusnõuded laskeasendi sissevõtmisel:
1) peab olema tagatud pideva vaatluse võimalus;
2) pära peab olema täielikult vastu õlga;
3) seni, kuni tuld ei avata, peab nimetissõrm olema väljaspool päästikukaitset
(vastu selle välisserva);
4) sõrm asetatakse päästikule alles siis, kui relv on suunatud märgile ja ollakse valmis kohe märgi pihta tulistama;
5) parem käsi peab hoidma kinni püstolkäepidemest;
6) vasak (teine) käsi peab hoidma kas laesäärest või salvest.
Laskeasendid
Õppes kasutatakse laskmiseks lamavat, põlvel- ja püstiasendit. Laskeasend
peab olema tasakaalustatud nii, et selle hoidmiseks kuluks võimalikult vähe
lihasjõudu.
Lamavas laskeasendis:
• toetuvad keha ja küünarnukid liikumatult maapinnale
• võib keha olla otse laskesuunas või sellega väikese nurga all
Põlvel laskeasendis:
• toetub laskja kolmele punktile: vasakule jalalabale, paremale põlvele ja
paremale jalalabale
• istub laskja parema jala kannale, lükkab vasaku jala sääre ette püsti ja
toetab vasaku käe küünarnuki üle vasaku jala põlve
• tuleb keha ja pea hoida võimalikult püsti
Püsti laskeasendis:
• peab keharaskus toetuma veidi rohkem vasakule jalale
• tehakse vasaku jalaga samm ette ja pööratakse keha paremale, nii et vasak külg jääb laskesuuna suhtes 35–45° nurga alla
• hoitakse jalad otse ja õlgade laiuselt harkis

Lamades laskeasend

Põlvel laskeasend

Lugemissoovitus
Toe Nõmm „Browning 1903 ja Eesti sõjaväepüstolid 1918 – 1940“.
Laidoneri muuseumi aastaraamat 2001. http://www.esm.ee/aastaraamatud/
Toe Nõmm „Arsenali püstolkuulipilduja“.
Laidoneri muuseumi aastaraamat 2002.
Toe Nõmm „Eesti suurtükivägi 1918-1940. Relvastus ja ülesehitus“.
Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004.
Toe Nõmm „Eesti sõjapüssid 1918 – 1940“.
Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005.
Mati Õun „Eesti sõjavägi 1920-1940“.
Saated
„Ajavaod“ (sarja autor Mati Talvik, Eesti Televisioon/ERR).
„Eesti aja lood“ (sarja autor Mati Talvik, Eesti Televisioon/ERR).

Püsti laskeasend
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11. PEATÜKK
TOPOGRAAFIA JA ORIENTEERUMINE
Orienteerumisega selle sõna kõige lihtsamas ja üldisemas tähenduses on tegelikult kokku puutunud kõik inimesed, kui nad on oma elus vähemalt korra liikunud
punktist A punkti B.
Oma põhiolemuselt pole orienteerumine midagi muud kui tegevus, mille puhul
inimene kõigepealt määrab kindlaks oma asukoha geograaﬁlises ruumis (punkt A),
seejärel määrab kindlaks oma teekonna lõpp-punkti (ehk punkti B), koostab täpse plaani selle teekonna läbimiseks ning seejärel viib selle plaani ka ellu. Argielus
kordame seda protsessi iga päev mitu korda – kas või lahkudes hommikul kodust,
et jõuda kooli või tööle. Muidugi ei tegele me sellega mõtestatult ja analüütiliselt,
sest argitoimetustes vajalikud teekonnad on meile harjumuspärased. Kuid ka nende
harjumuspäraste, väikeste teekondade aluseks on ettekujutus sellest, kus me geograaﬁlises ruumis – linnas, külas, tänaval – parasjagu asume, kuhu me tahame jõuda
ning kuidas täpselt, st mis tänavaid või mis teid kasutades me sinna kohale jõuame.
Igapäevaste käikude tarbeks ei vaja me tavaliselt abimaterjale, sest ettekujutus
geograaﬁlisest ruumist, võimalikest marsruutidest ja transpordivahenditest on meil
vaimusilmas juba olemas.

Vanimad teadaolevad maailmakaardid pärinevad muistsest Babülooniast 9. sajandist
eKr ning neile oli jäädvustatud maailmatervik, nagu
muistsed babüloonlased seda
tundsid ja ette kujutasid: see
maailm koosnes Babülooniast
ja naabertsivilisatsioonidest.

Kui tegemist on aga võõra piirkonnaga või olukorraga, kus teekonna plaanimine vajab rohkem ja spetsiiﬁlisemat informatsiooni, on meil juba vaja abivahendeid.
Selliseks abivahendiks on aastatuhandeid olnud joonised, skeemid ja hiljem kaardid, kuhu on kantud geograaﬁlise ruumi kujutis teekonna plaanimiseks ja ettetulevate ülesannete lahendamiseks vajaliku lisainformatsiooniga.
Esimesed lihtsad, väiksemaid piirkondi kujutavad skeemid ja joonised valmistati
juba aastatuhandete eest ning tekkisid koos oskusega anda reaalses füüsilises maailmas eksisteerivat edasi abstraktsete kujutiste – jooniste, piltide, skeemide – abil.
Papüürus- ja paberkaartide kasutusele võtmine ning arenev navigatsioonioskus – alguses
taevatähtede ja hiljem kompassi abil – tegid võimalikuks pikad mere- ja maadeavastusretked,
mis omakorda viisid ajalooliste sündmuste ahelreaktsiooni tulemusel meie tänapäevase maailmapildi tekkimiseni globaliseerunud ehk üleilmastunud maailmast.
Nüüdisaegne maastiku ja maapinna kujutamine kaartidel on keeruline, täpsust ja aega nõudev ülesanne. Viimasel aastakümnel on üha laialdasemalt kasutusel ka satelliitnavigatsioonil
põhinevad ning digitaalset kaarti või ortofotot (geomeetriliselt koordineeritud, ühtsele mõõtkavale vastav aerofoto või õhuülesvõte) kasutavad infosüsteemid.

Topograaﬁlised kaardid ja plaanid on lisaks geograaﬁlises ruumis orienteerumisele hädavajalik alusmaterjal plaanimiseks ja ehitamiseks, infosüsteemides kasutamiseks, turismis ja riigikaitses, katastrooﬁde tagajärgede kõrvaldamisel ning endiselt
ka lihtsalt maastikul liikumisel. Viimasel paaril aastakümnel on kaartide tootmine muutunud digitaalseks. Ka alusandmed kogutakse Eestis enamasti digitaalsete
ortofotode põhjal. Kõige detailsema, kogu Eestit katva digitaalse põhikaardi leiab
Maa-ameti geoportaalist http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
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Topograaﬁline kaart (ka topokaart) on maastiku üldistatud kujutis, mis kajastab
maastikuobjekte ja nähtusi, mis märgitakse kaardile leppemärkidega. Kaardilugemise hõlbustamiseks on need tavaliselt tähistatud eri värvidega, mis kattuvad kujutatavate objektide looduses esinevate toonidega.

Kaart ja maastik

Kaarti ei ole võimalik valmistada nii, et sellel oleksid kujutatud kõik objektid ja
nähtused. Seetõttu tuleb vastavalt kaardi kasutaja eesmärkidele kaarti üldistada,
tuues esile olulisema. Erineva otstarbega kaartidele kantakse ka erinev informatsioon. Infotehnoloogia annab seejuures võrratult suuremaid võimalusi esitada
kaardil või andmebaasides rohkem infot ning võimaldab kogutud teavet kasutada üheaegselt mitmes eluvaldkonnas. Kuna maastik meie ümber muutub pidevalt
nii looduslike protsesside kui ka inimtegevuse tagajärjel, tuleb kaarte regulaarselt
uuendada. Kaardi järgi maastikul liikumist kavandades tuleb sestap eelnevalt kontrollida, et kaart ei oleks vananenud.
Kaitseväes kasutatakse kaarti väljaõppes ja plaanimise eri tasandeil, jaoülemast
Kaitseväe juhatajani. Kaarti ja kompassi peab oskama kasutada iga sõdur, kuna
taktikalise tasandi ülesanded on paljuski seotud maastikul liikumisega. Kaartide järgi õpitakse tundma maastiku olemust, plaanitakse sõjalisi manöövreid ja määratakse kindlaks lennuväe marsruudid. Samuti on kaardid asendamatud suurtükiväele
sihtmärkide kindlaksmääramisel.
Öeldakse, et kaart on armee silm. Sõjategevuse maastikuga seotud põhiolemus
pole nimelt ajaloo vältel tegelikult kuigivõrd muutunud ning nii nagu antiikajal,
peavad ka 21. sajandi sõdur ja väejuht oma tegevuse plaanimiseks teadma vastuseid
lihtsatele küsimustele, kus asun ma ise, kus asuvad mu liitlased (naaberüksused)
ning kus asub vaenlane.
Kaartidele kantakse sõbralike jõudude ja vaenlase väed ning kaardil saab infot
vägede kohta pidevalt uuendada, mis tunduvalt hõlbustab ülemal lahingusituatsioonis otsuste langetamist. Vaatamata sellele, et sõjanduses kasutatakse plaanimisel ja navigeerimisel järjest rohkem digitaalseid kaarte, ei asenda need täielikult
paberkaarte ning endiselt on digitaalsete kaartidega paralleelselt alati kasutusel ka
topograaﬁlised paberkaardid.

Kaart ise on sageli trükitud
õhukesele paberile, seepärast
tuleb seda hoolikalt hoida ja
ilmamõjude eest kaitsta. Parim viis kaarti ilmaolude eest
kaitsta on see kiletada.
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Kaardi mõõtkava Mõõtkava väärtus
1:20 000
1 cm kaardil vastab 200 m-le looduses
1:50 000
1 cm kaardil vastab 500 m-le looduses
1:100 000
1:250 000

Kaardi nimetus
Eesti põhikaart
kaitseväekaart

Kaardi kasutamine
maastikul liikumine, detailplaanimine, kaitseväelaste väljaõpe
kaitseväelaste väljaõpe, maastikul liikumine, maastikuanalüüs, taktikaline plaanimine
1 cm kaardil vastab 1 km-le looduses
kaitseväekaart
operatiivplaanimine, maastikuanalüüs, üldine logistika
1 cm kaardil vastab 2,5 km-le looduses ü h e n d o p e r a t - strateegiline plaanimine, madallend
sioonide kaart
õhuväele ja maaväele

Kaitseväes kasutatavate paberkaartide standardmõõtkavad

Kaardi mõõtkava
Maastiku kujutamise üksikasjalikkus ja täpsus kaardil sõltuvad kaardi mõõtkavast
ja kaardi kasutajale püstitatud ülesannetest. Kaardi mõõtkava näitab, mitu korda on
joone pikkus kaardil väiksem sellele vastavast vahemaast maastikul. Seda väljendatakse kahe arvu suhtena, millest esimene on enamasti 1. Mõõtkava 1:50 000 näitab,
et mingi joone pikkus maastikul on kaardil 50 000 korda vähendatud, mis tähendab,
et 1 cm kaardil vastab 50 000 cm-le ehk 500 m-le maastikul.
Kui suhte paremal poolel
kriipsutada läbi kaks viimast nulli, siis järelejäänud
arv näitab, mitmele meetrile
maastikul vastab 1 cm kaardil.
Tavaliselt esitatakse kaardi
mõõtkava kaardiraami allservas arv- ja/või joonmõõtkavana

Mida suurem on kaardi mõõtkava, seda üksikasjalikumalt on kujutatud maastikku; mida väiksem on kaardi mõõtkava, seda väiksem on ka kaardile kantud objektide hulk ning seda üldistatum on kaart. Topokaart erineb tavalistest maakaartidest
suurema mõõtkava ja kaardistatud objektide ning nähtuste suurema hulga poolest.
Leppemärgid
Kaardil kajastatavate objektide ja nähtuste kujutamiseks kasutatakse leppemärke.
Leppemärgid on esitatud kaardi legendis. Seetõttu peab enne kaardiga maastikule
minemist endale selgeks tegema leppemärkide tähenduse. Kaardil kujutatakse maastikul esinevaid objekte ja nähtusi joonte, pindade, märkide, teksti ja värvidega.
Leppemärgid on jagatud kolme gruppi:
1) joonleppemärgid, millega kujutatakse joonekujulisi objekte (teed, raudteed, kraavid, ojad, elektriliinid jne), mille pikkus väljendub kaardi mõõtkavas. Nende täpne asend kaardil on määratud objekti pikiteljega;
2) mõõtkavatud leppemärgid ehk punktleppemärgid, millega kujutatakse niisuguseid objekte ja reljeeﬁdetaile, mida ei ole kaardi mõõtkavas võimalik väljendada
nende väikeste mõõtmete tõttu, kuid millel on maastikul selge orientiirina tähtsus
(nt korsten, mobiilimast, kirikutorn, üksik puu);
3) pindleppemärgid (kontuurilised leppemärgid, mõõtkavalised leppemärgid), mis
näitavad kaardi mõõtkavas väljenduvate objektide pinda.
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Leppemärkide lugemist hõlbustavad selgitavad kirjed, mis annavad lisainfot
objekti või nähtuse kohta ja aitavad esile tõsta objekti tähtsust kaardil. Kaitseväes
kasutatavatel kaartidel on kirjed eesti ja inglise keeles, et kaarte saaks peale Kaitseväe kasutada ka teiste NATO riikide relvajõud.
Maastiku näitlikumaks kujutamiseks trükitakse iga leppemärkide grupp, mis hõlmab ühetüübilisi maastikuelemente, topokaardile teatud värviga:
• sinine – vesi, märgalad;
• valge (Kaitseväe kaardid) või kollane (Eesti põhikaart) – lage, haritav maa;
• roheline – mets jm nähtavust piirava taimestikuga alad;
• pruun – reljeef, teed;
• must ja punane – enamik inimtegevusega seotud objekte.
Reljeef
Maa pinnamoodi ehk reljeeﬁ kujutatakse kaardil samakõrgusjoonte ehk
horisontaalidega. Horisontaalidele lisatakse kõrgusarvud, mis näitavad maapinna punktide kõrgust ja toovad esile
maastiku detailid. Kõrgusarvud esitatakse kaardil nii, et arvu n-ö jalad jäävad
languse suunas. Eesti kaartidel kasutatavate kõrgusandmete lähtekoht (null) on
Läänemere pinna pikaajalise mõõdistamise (1825–1839) keskmine Kroonlinnas
(Kroonlinna null).
Maastikupunkti absoluutkõrgus on
punkti kõrgus merepinnast meetrites.
Ühe maastikupunkti kõrguskasvu teise
suhtes ehk kõrgust künka jalamilt (oru
põhjast) künka tippu nimetatakse (künka) suhteliseks kõrguseks.

Absoluutne ja suhteline kõrgus

Mida tihedamalt paiknevad horisontaalid kaardil, seda järsem on vastav nõlv looduses. Sestap on teekonda plaanides soovitatav vältida tihedalt esitatud horisontaalidega
ala, et säästa jõudu. Enamasti on optimaalsem järskude nõlvade ümbert ringi minna.
Samakõrgusjooni, mis vastavad reljeeﬁ põhilisele lõikevahele, nimetatakse põhihorisontaalideks. Need joonistatakse peene pruuni pidevjoonega ja lugemise
hõlbustamiseks märgitakse iga viies horisontaal jämedama joonega. Olulisemate
tippude, lohkude, sadulate jm pinnavormide kujutamiseks, mida põhihorisontaalid
täpselt välja ei too, kasutatakse täiend- ehk poolhorisontaale. Täiendhorisontaalid
joonistatakse kriipsjoontega.
Kumerate pinnavormide (mägi, seljandik) eraldamiseks nõgusatest (häil, nõgu,
org) ning kallaku suuna kiireks määramiseks joonistatakse horisontaalidele ristsuunas nn langukriipsud, mille vaba ots on kalde poole.
Kumeraid ja nõgusaid pinnavorme võib rühmitada vee voolamise suuna järgi.
Pinnavormid:
mägi või küngas – vesi voolab kõige kõrgemast punktist kõigisse nelja külge. Mäe
või künka juures eristatakse harja, nõlva ja jalamit;
sadul – vesi voolab kahest küljest juurde, kuid samas jälle kahest küljest ära. Sadul
asub kahe mäetipu vahel;
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nõgu, häil või lohk – vesi voolab kõigist neljast
küljest kõige madalamasse punkti. Eristatakse
põhja, veerusid ja perve;
lõhang-, sälk-, uht-, mold-, lammorg – vesi voolab kolmest küljest juurde ja neljandast ära. Avalohul eristatakse kahte veeru ja voolunõlva, s.o
joont avalohu põhjas, mida mööda voolab vesi;
seljandik, künnis, vall või hari –vesi voolab
juurde ühest küljest ja ära kolmest ülejäänud küljest. Seljandik koosneb kahest nõlvast ja kahest
harjast. Nõlvad võivad olla kas järsud või lauged.

Pinnavormid

Mäe mudel

Kaartide jaotus
Et vajalikke kaarte kiiresti leida ja nende kohta esmast infot saada, on kaartide ülemises paremas servas kaardilehe viite-, seeria- ja trükinumber.

Kaardinurk

Viitenumber näitab kaardilehe paiknemist teatud maa-alal.
Kaardi seerianumber näitab,
missuguse NATO kaardiseeria
nõuete järgi kaart on koostatud.
Näiteks on seeria N757 kaardid
koostatud NATO topograaﬁliste
kaartide nõuete järgi mõõtkavas
1:50 000. Kaardi ülanurgas olev
arv näitab, mitmes trükk on selle seeria kaardist tehtud. Mida
suurem see arv on, seda hilisema
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trükiga on tegemist. Kaartide uuendamise vajadus tuleneb aga vajadusest kajastada
maastikul toimunud muutusi. Lisaks nimetatud andmeile iseloomustab kaardilehe
paiknemist kaardilehe nimi, mis määratakse enamasti kaardilehel oleva suurema
asula järgi.
Kaardi koordinaadid
Täpset asukohta kaardil aitavad määrata tasapinnalised ehk rist- ja geograaﬁlised koordinaadid. Taktikalisel tasandil kasutatavatel topokaartidel esitatakse ristkoordinaadid tavaliselt ühekilomeetrise sammuga, v.a 1:100 000 Kaitseväe kaardil,
kus ristkoordinaadid on esitatud kahekilomeetrise sammuga. Koordinaatide täisväärtused on kirjas kaardi nurkades raamijoonel.
Koordinaate määratakse samamoodi kui matemaatilisi koordinaate ning olenevalt
asukoha täpsusest esitatakse need tavaliselt kas nelja-, kuue- või kaheksakohalisena.

Koordinaatide määramine kaardil

Magnetiline asimuut ja direktsiooninurk
Topokaardilt võime leida või arvutada kolm põhjasuunda:
• geograaﬁline ehk tõeline põhjasuund on suund vaatluskohast põhjapooluseni või mingit kaardipunkti läbiva
meridiaani põhjasuund põhjapooluseni
• kilomeetrivõrgu põhjasuund on telgmeridiaani põhjasuunaga paralleelne nurk- ehk tasapinnaliste koordinaatide süsteemi põhjasuunaline telg
• magnetiline põhjasuund on kompassi või bussooli magnetnõela N-otsaga määratav geomagnetvälja horisontaalvektori põhjasuund, mis üldjuhul ei lange kokku
geograaﬁlise põhjasuunaga
Magnetiliseks deklinatsiooniks (magnetnõela käändeks)
nimetatakse magnetilise ja geograaﬁlise meridiaani põhjasuuna vahelist nurka, mida mõõdetakse päripäeva. Eesti alal
on see praegusel ajal üldiselt idapoolne ehk positiivne (5–7°).

Maa magnetilise pooluse liikumine ajaliselt
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Magnetilise asimuudi saamiseks mõõdetakse kompassi või bussooliga looduses
nurk magnetilise põhjasuuna ja maastikul asuva objekti vahel. Magnetilist asimuuti direktsiooninurgaks teisendades tuleb Eesti oludes liita magnetilisele asimuudile
suunaparand (vt joonis).
Suunaparand on horisontaalne nurk magnetilise põhjasuuna G-M ja kaardivõrgu
põhjasuuna GN vahel.
Direktsiooninurga saamiseks mõõdetakse malliga kaardil nurk objekti ja kilomeetrivõrgu suunal. Direktsiooninurka magnetiliseks asimuudiks teisendades
tuleb direktsiooninurgast lahutada magnetiline direktsiooninurk G-M. NATO riigid kasutavad nurga mõõtühikutena tuhandiksüsteemi, kus ring on jaotatud 6400
tuhandikuks (MIL).
Mõnes kohas (Jõhvi, Mõisaküla ümbrus) võib esineda magnetilist anomaaliat, mille
puhul deklinatsioon erineb tunduvalt ümbritsevast foonist. See on tingitud maakoores leiduvatest, erisuguste magnetiliste omadustega kivimitest, ent ka raudteede,
elektrikõrgepingeliinide jt tehisobjektide põhjustatud magnetilisest toimest. Seega
on kompassiga asimuudi määramisel oluline eemalduda ohutusse kaugusse metalljm magnetilistest esemetest ja objektidest (nt metallist pandlaga püksirihm).
Suunaparand

Kompass
Kompassiga orienteeritakse maastikul kaarti, määratakse ilmakaari ja liigutakse
asimuudi järgi vajalikus suunas. Kompass koosneb kapslis asetsevast kompassinõelast ja alusplaadist, millel võivad olla liikumissuuna nooled, et kompassi oleks kergem orienteerida.
Kompassinõel on magnetiseeritud ja näitab alati põhjasuunda. Tavaliselt on põhjasuunda näitava kompassinõela ots punane. Asendamatu on kompass pimedas,
halva nähtavuse korral ja merel, kuigi tänapäeval on ka GPS-seadmed, radarid ja
raadiolokatsioon piisavalt töökindlad ning kasutajasõbralikud.
Orienteeritud kompassil on kompassinõela ots nõelaväravas, kusjuures liikumissuuna nooled näitavad õiget liikumissuunda.

Kompass

Orienteeritud kompass maastikul ja kaart

Kaardi orienteerimine
Oma asukoha määramist maastikul tuleb alustada
kaardi orienteerimisest, st kaarti peab võrdlema maastikuga. Selleks kasutatakse lähemaid orientiire, et määrata nende järgi oma asukoht. Seejärel võrreldakse kaarti
maastikuga ja veendutakse esialgse orienteerimise õigsuses. Samal ajal tuleb jälgida, et kaardiraami ülemine
(põhjapoolne) külg oleks pööratud põhja poole. Selles
asendis vastab kohapealsete esemete ja pinnavormide
asend maastikul nende leppemärkide asendile kaardil.
Kaarti joonorientiiri järgi orienteerides tuleb see
pöörata nii, et mõttes seisupunktist mööda joonorientiiri
(nt tee) leppemärgini tõmmatud joon kaardil ühtiks selle
orientiiri suunaga looduses. Joonorientiiri järgi orienteeritakse kaarti kõige sagedamini rännakul, kui kaarti
on vaja maastikuga võrrelda liikumise ajal, ning varem
välja valitud orientiiride, nagu ristteede, teelahkmete,
sildade, asulate ja teiste iseloomulike objektide läbimise
kontrollimiseks. Sel juhul määratakse asukoht kaardil
silma järgi.
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Punktorientiiri järgi orienteeritakse kaarti samamoodi nagu joonorientiiri järgi.
Orienteerimise erinevus seisneb selles, et joonorientiiri asemel kasutatakse suunda
seisupunktist mingi objektini (üksik torn, kirik, puu, sild vms), mis looduses ja kaardil on äratuntav. Sel viisil orienteerides pööratakse kaart horisontaalasendis nii, et
mõttes seisupunktist objekti leppemärgini tõmmatud joon kaardil ühtiks enam-vähem selle joone suunaga looduses.
Kaarti kompassi järgi orienteerides määratakse esialgu põhjasuund, võetakse sellel suunal mingi orientiir ja seejärel pööratakse kaarti nii, et kaardiraami ülemine
(põhjapoolne) külg oleks pööratud selle orientiiri poole. Kompassi järgi orienteeritakse kaarti siis, kui enda asend sellel ei ole määratud või kui määratud seisupunktist ei ole orientiire näha.
Kaarti taevakehade järgi orienteerides määratakse kõigepealt kindlaks põhjasuund
(Põhjanael) ning leitakse sellel suunal mingi orientiir. Seejärel pööratakse kaarti nii,
et kaardiraami ülemine (põhjapoolne) külg oleks pööratud selle orientiiri poole.
Asimuudi järgi liikumine
Asimuudi järgi liigutakse juhul, kui kaardilt ei ole võimalik midagi abistavat välja
lugeda (nt soos, lausmetsas) või kui nähtavus on nii halb (nt udu, pimeduse korral), et maastiku jälgimine on raskendatud. Asimuudi järgi liikumiseks tuleb kaardil
määrata direktsiooninurk ja teisendada see magnetiliseks asimuudiks, mis kantakse
kompassile. Maastikku läbides on soovitatav jagada teekonna pikemad etapid väiksemateks vaheetappideks, otsides käänupunktideks objekte (silmatorkav puu, korsten, maja jms), mis oleksid maastikul kergesti äratuntavad. Asimuudiga liikumisel
hõlbustab läbitud vahemaade hindamist ka teekonna pikkuse mõõtmine sammupaaridega, kuid siinjuures tuleb arvestada maastiku läbitavust ja reljeefsust.
Kaardi järgi liikumine maastikul
Ettevalmistus hõlmab olenevalt olukorrast kas täielikult või osaliselt järgmisi tegevusi:
• teekonna valik ja tundmaõppimine ning selle märkimine kaardile
• teekonna pikkuse määramine ja selle jaotamine vaheetappideks
• liikumissuundade magnetiliste asimuutide määramine lõikudes, kus kaardi
järgi on raske orienteeruda
• kaardi ettevalmistamine välitingimustes kasutamiseks (kiletamine ja sobivalt
kokkuvoltimine)
Liikumise marsruut valitakse kaardi järgi, arvestades ettevalmistust, olukorda ja
maastikku. Eelistada tuleks objekte, mida mööda jõuab kiiresti edasi, näiteks kõvakattega teid.
Väga tähtis on teekonnavalikul arvesse võtta võimalikke takistusi. Mõni suvel
raskesti läbitav objekt võib olla talvel kergemini läbitav, nt külmunud jõed, järved,
rabad, sood. Teekonda valides tuleks hoiduda suurematest takistustest ja püüda
võimaluse korral nende ümbert ringi minna. Maastikul on keskmine liikumiskiirus
kerge kandamiga 5 km/h, kuid künklikul maastikul tuleb aja arvestamisel liikumiskiirusele lisada üks minut iga kaardil teekonnale jääva horisontaali kohta. Ligi poole aeglasemalt liigutakse metsas, kus nähtavus on piiratud ja orientiirid raskemini
märgatavad. Eestis on kõige aeganõudvam ja raskem liikuda soodes, rabades ja
tihnikutes.
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Orienteerumine pimedas
Öösel on nähtavus piiratud lambi valgusvihu ulatusega. Pimedas on raske näha
päeval kergesti eristatavaid maastikuobjekte ja nende detaile (rajad, elektriliinid,
ohtlikud teelõigud). Vähese valguse tõttu on raskem kaarti lugeda, edasi liikuda
ning maastikust tervikpilti saada.
Öiseks rännakuks valitakse teekond nii, et see kulgeks mööda teid või piki muid
joonorientiire. Öösel kontrollitakse oma asukohta tihedamini kui päeval ning liikumise hõlbustamiseks plaanitud vaheetapid on lühemad.
Plaanides liikumist väljaspool teid, tuleb andmed ette valmistada liikumiseks
asimuudi järgi. Selleks mõõdetakse kaardilt vajalikud direktsiooninurgad ning teisendatakse need magnetilisteks asimuutideks. Teekonna käänakud plaanitakse niisugustesse kohtadesse, mis on öösel kergesti äratuntavad. Need võivad olla järved
või tiigid, mille peegelpind on ümberkaudse maastiku foonil kergesti märgatav,
aga ka tehasekorstnad, tornid, sidemastid jms, mis eristuvad öise taeva taustal ning
millel on lennuohutuse tagamiseks plinktuled. Marsruudi plaanimisel tuleb vältida traataedu, tihnikuid ja mättalise pinnasega alasid. Soovitatav on tõsta marsruut
kaardil esile eredamalt kui päeval liikudes, et see oleks näha ka nõrga valgustusega.
Pimedas orienteerumisel tuleb enne teeleminekut kindlasti hoolikalt üle kontrollida
kasutatav varustus ja veenduda, et kaasavõetava lambiga on võimalik rahuldavalt
kaarti lugeda ning et valgusvihu tugevus on piisav peegelduvate orienteerumismärgiste leidmiseks.
GPSi kasutamine
Lisaks kompassi ja kaardiga orienteerumisele kasutatakse õige teekonna leidmiseks
üha sagedamini GPSi (Global Positioning System), mis töötati algselt välja Ameerika
Ühendriikide sõjaväe tarbeks. GPS on ülemaailmne asukoha määramise süsteem,
mis kasutab kindlaksmääratud trajektooridel ümber Maa tiirlevaid satelliite ning
nendelt saadetavaid signaale. Et GPS-vastuvõtjat rahuldava täpsusega kasutada,
peab selleni jõudma vähemalt nelja satelliidi signaal, mis on tänapäevast satelliitide
hulka arvestades enamasti saavutatav. Põhiliselt kasutatakse GPS-vastuvõtjas kas
geograaﬁlisi või UTM-koordinaate, mida saab topokaardilt mõõdetavate koordinaatidega hõlpsasti võrrelda.
Euroopa regioonis kasutatavatel GPSidel võimaldab navigatsioonisüsteem (Europea Geostationary Navigation Overlay Service – EGNOS) saavutada lagedatel aladel
asukoha määramisel 1–3 meetrise täpsuse, mis rahuldab enamikku maastikul liikujaid. Enamikul GPSidel on lisafunktsioonina võimalik alla laadida arvutikaarte, mis
lubab vastuvõtja ekraanil automaatselt jälgida oma asukohta kaardi taustal ning
hõlbustab liikumist. Samuti on võimalik GPSiga liikudes salvestada oma teekonnapunktid ja olulisemad objektid ning need hiljem arvutikaardi taustal esitada.
GPS-vastuvõtja täpsus väheneb märgatavalt tihedas metsas või kõrghoonetega ja
tiheda asustusega aladel liikudes, mistõttu ei saa GPSi säärastes kohtades täielikult
usaldada. GPS võib tõrkuda töötamast ka külma ilmaga või tühjade patareide tõttu.
Enamiku käsi-GPSide tööiga lüheneb oluliselt alla –15 C° temperatuuridel ja taustvalguse intensiivse kasutamise korral. Talvel GPSi kasutades tuleks hoida seda keha
ligidal soojas ning võtta välja ainult asukoha määramiseks, samuti on kasulik kaasa
võtta GPSi varuaku(d) või patareid. Kindluse mõttes tasub maastikule minnes alati
kaasa võtta kaart ja kompass.
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Uurimisülesanne
1. Leia Maa-ameti kodulehel kaardiserverist oma kodukoha kaart. Kirjelda kaardi
põhjal oma kodukoha ümbrust.
2. Kirjelda igapäevaelu olukordi, kus on vajalik kasutada topograaﬁlist kaarti.
Kordamisküsimused
1. Nimeta kaartide kasutamise võimalusi eri eluvaldkondades. Nimeta kõige levinum avalikult kättesaadav topograaﬁline kaart.
2. Mida näitab kaardi mõõtkava?
3. Nimeta leppemärkide tüüpe ja kirjelda nende kasutamist.
4. Mis värviga kujutatakse kaardil reljeeﬁ?
5. Nimeta pinnavorme.
6. Missuguseid erinevaid põhjasuundi kasutatakse topograaﬁlisel kaardil?
7. Kuidas taandatakse direktsiooninurk magnetiliseks asimuudiks?
8. Kirjelda asimuudi määramist.
9. Mille järgi on võimalik kaarti orienteerida?
10. Millal on sobiv liikuda asimuudi järgi?
11. Mida tuleb arvestada pimedas orienteerumisel?
12. Mida tuleb arvestada GPSi kasutades?

Kaitseväe kaartide kartogramm
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Kaitseväes kasutatavate kaartide leppemärgid ja nende seletused
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12. PEATÜKK
ELANIKKONNAKAITSE
AJALOOLINE ÜLEVAADE JA PÕHIMÕTTED
Elanikkonnakaitsele kui iseseisvale julgeolekuvaldkonnale hakati esmakordselt
mõtlema pärast Esimest maailmasõda. Sellel oli kaks peamist põhjust.
Esimeseks põhjuseks olid vaenlase õhurünnakud linnade ja rahuliku elanikkonna
vastu. Neist tuntuimad on Saksa õhujõudude rünnakud Suurbritannia linnadele Esimese maailmasõja ajal. Kuigi pommitamise tagajärjel hukkunute hulk (557 hukkunut, üle 1300 haavatu) oli võrreldes rindekaotustega tagasihoidlik, oli uus peatükk
sõjapidamise ajaloos avatud. Nimelt polnud Saksamaa õhurünnakute eesmärk mitte vastase relvajõudude otsene kahjustamine, vaid tema võitlusmoraali õõnestamine
ja paanika külvamine rahuliku elanikkonna sihiteadliku ründamisega.

Elanikkonnakaitse tähenduses kasutati julgeolekuvaldkonna terminina Nõukogude
okupatsiooni ajal eesti keeles
tsiviilkaitse. Eestis hakati pärast taasiseseisvumist kasutama terminit kodanikukaitse,
kuid sajandivahetuse järel
toimunud õiguslike muudatustega tuli kasutusele elanikkonnakaitse.

Teiseks põhjuseks oli keemiarelvade laialdane
kasutamine Esimeses maailmasõjas. Mürkgaasid
lasti käiku läänerinde veristes lahingutes, kuid
teataval määral ka idarindel ja Lähis-Idas. Kuigi
kõigist Esimese maailmasõja lahinguis hukkunuist suri vaid 4% keemiarelvade tõttu, oli hirm
nn gaasisõja ees 1920.–1930. aastatel avalikus teadvuses tugevasti juurdunud. Toonase mõtteviisi kohaselt olid laiaulatuslikud õhurünnakud vaenlase
tsiviilelanike vastu koos keemiarelvade kasutamisega osa tulevikusõja ohtudest.
Nii hakati 1920. aastate algupoolel arutlema elanike kaitsmise üle ja osaliselt realiseerusid kavandatud plaanid enne Teist maailmasõda.
Tõsisema hoo sai selle valdkonna areng sisse aga
Teise maailmasõja järel. Keemiarelvi tsiviilelanike
ründamiseks Teises maailmasõjas küll ei kasutatud,
kuid ka tavarelvadega põhjustatud purustused olid
seninägematud. Pommirünnakutes hävisid terved
linnad ja hukkusid sajad tuhanded tsiviilisikud.
Sõda oli võtnud totaalse iseloomu: enam ei kehtinud varasemad piirid sõduri ja tsiviilelaniku, rinde
ja tagala vahel.
Elanikkonnakaitse arendamiseks moodustati
eraldi ametkonnad ja struktuurid, mis jäid tihedalt seotuks sõjalise riigikaitse süsteemiga. Eesmärk oli elanikke sõjaolukorras paremini kaitsta
ja sõja ajal tegutsemiseks ette valmistada. Kõige
suuremat tähelepanu pöörati tegutsemisele võimaliku tuumarünnaku korral, st elanike võimalikult
tõhusale hoiatamisele ja informeerimisele (sireenide süsteemi väljaehitamine), ning elanikkonna
kaitsmisele tuumarelva tekitatud kahjude eest
(varjenditevõrgu väljaehitamine, kaitseriietuse,
näiteks gaasimaskide jms ulatuslik laialijagamine
jne).

Teise maailmasõja ajal jagati elanikele infot plakatite abil

Liivakotid Londoni tänavatel Teise maailmasõja ajal
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Külma sõja ajal paigutati tuumasõjaohust ja muudest ohtudest teavitamiseks
paljude riikide linnade tänavatele sireenid, mille kaudu sai elanikke ohust teavitada. Osa riike on massiteabevahendite (televisioon, raadio, veebilehed, mobiilside) laia leviku ajastul sireenidest loobunud või loobumas, kuid mõne eksperdi
arvates on siiski tegemist kõige töökindlamate teavitusvahenditega. Ka Eestis
on mitmesse linna paigutatud sireenid, et vajadusel hoiatada elanikke niisuguste ohtude eest nagu õnnetus ohtlikke aineid käitlevas ettevõttes, üleujutus
jne. Elanike õigeaegne hoiatamine, tegevusjuhiste andmine kriisiolukorras ja
laiaulatuslik teavitamine reageerivate ametkondade tegevusest on elanikkonnakaitse lahutamatu osa.

Pärast külma sõja lõppu muutus uues julgeolekukeskkonnas laiemaks
ka elanikkonnakaitse valdkond. Peaeesmärgiks ei olnud enam elanike
ettevalmistamine üksnes sõjaliseks rünnakuks, vaid ka muudeks ohtudeks, mille võivad põhjustada loodusjõud (torm, üleujutus, vulkaanipurse, maavärin) või inimtegevus (tulekahju, plahvatus, õnnetus transpordivahendiga, reostus). Elanikkonnakaitse eesmärgiks sai nüüd elanike
kaitsmine kõikvõimalike ohtude eest. Samas on elanikkonnakaitse üks
eesmärk endiselt ka valmistumine sõjaga seotud ohtudeks, kuid paljudes
riikides ei pöörata sellele otsese sõjalise ohu puudumise tõttu enam nii
suurt tähelepanu.
ELANIKKONNAKAITSE PÕHIALUSED JA EESMÄRGID EESTIS
Erinevalt paljudest teistest riikidest, mis panid oma elanikkonnakaitsele aluse külma sõja ajal, ehitas Eesti oma elanikkonnakaitse üles pärast külma sõja lõppemist,
uues julgeolekukeskkonnas.

Elanikkonnakaitse märk,
mis on rahvusvahelise humanitaarõiguse järgi sõjalise
ründe eest kaitsev märk.
Seda märki kasutavad oma
vappidel elanikkonnakaitse
eest vastutavad ametkonnad
paljudes riikides, sealhulgas
Eesti Päästeamet.

Eesti puhul on elanikkonnakaitse osa sisejulgeolekust (kasutatakse ka termineid
siseturvalisus ja sisekaitse). Kui väljastpoolt Eestit lähtuvate võimalike ohtude ennetamise ja tõrjumise nimel tegutsevad Välisministeerium ja Kaitseministeerium, siis
sisemise rahu ja julgeoleku eest vastutab Siseministeerium koos talle alluvate riigiasutustega, milleks on Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet.

TERVISEAMET, KESKKONNAAMET, KESKKONNAINSPEKTSIOON,
VETERINAAR- JA TOIDUAMET,
KAITSEVÄGI, KAITSELIIT, TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJAD (KIIRABI, HAIGLAD),
PROKURATUUR, KOHTUD, VANGLAD, MAKSU- JA TOLLIAMET, VEETEEDE AMET,
TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET, KOHALIKUD OMAVALITSUSED,
ENERGEETIKA-, ELEKTROONILISE SIDE, TRANSPORDI- NING RAHANDUSVALDKONNA ETTEVÕTTED
KAITSEPOLITSEIAMET
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
PÄÄSTEAMET
HÄIREKESKUS

Sisejulgeoleku sisemine ja välimine ring
Sisejulgeoleku tagamise eest vastutavad ametkonnad saab tinglikult jagada kahte gruppi
ehk ringi. Sisemisse ringi kuuluvad Siseministeeriumi valitsemisalas asuvad ametkonnad,
kes on otseselt vastutavad sisejulgeoleku eest. Välimisse ringi kuuluvad muud ametkonnad
ja ettevõtted, kes vastutavad sisejulgeoleku eest kaudsemalt. Näiteks on sisejulgeoleku tagamisel väga oluline roll elutähtsaid teenuseid osutavatel asutustel ja ettevõtetel, iseäranis energeetika-, side- ja transpordi- ning ﬁnantssektori ettevõtetel.
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Sisejulgeoleku eesmärk on ohtude ja sisejulgeolekut mõjutavate sündmuste ennetamine, nendeks valmistumine ja nende lahendamine. Eesliide sise- viitab ohtudele,
mis lähtuvad riigi seest või on jõudnud riiki väljastpoolt, kuid ohustavad riigi sisemist julgeolekut (nt tuhapilved, väljastpoolt lähtuv radioaktiivne reostus jne) ning
mille lahendamine peab toimuma riigi sees. Samas on selge, et välise ja sisemise
julgeoleku vahel ei ole kindlat piiri ning tänapäeva üleilmastuvas maailmas peavad
riigid ka sisejulgeoleku vallas koostööd tegema.
Nii võivad Eesti sisemisele julgeolekule enesest ohtu kujutada näiteks terrorism,
suuremahuline organiseeritud kuritegevus või välisriikidest lähtuv luure- ja õõnestustegevus, kuid nii terrorivõrgustikud, kuritegelikud grupid kui ka vaenulikud
luureteenistused tegutsevad reeglina riigipiiridest hoolimata, samaaegselt mitme
riigi territooriumil. Sestap on ka sisemise julgeoleku tagamiseks vajalik rahvusvaheline koostöö teiste riikidega.
Paljud sisejulgeoleku seisukohalt olulised riskid ja sündmused võivad ka omavahel
kombineeruda ja üksteist võimendada või siis vallandada uusi sündmusteahelaid. Näiteks võivad rahvusgruppide või sotsiaalsete gruppide vahel tekkinud pinged vallandada massirahutusi, massirahutused omakorda võivad aga luua sobiva keskkonna
kriminaalkuritegude, näiteks varguste ja röövimiste ajutisele kasvule.
Teiseks näiteks võib tuua Eesti piiri lähedal hüpoteetilise katastrooﬁ tuumaelektrijaamas või näiteks ulatusliku nakkushaiguste puhangu (epideemia või pandeemia).
Lisaks vahetule ohule kiirgusreostuse või haiguspuhangu Eestisse jõudmisel võivad
mõlemad sündmused kaasa tuua ka massilise põgenikelaine Eesti suunal. See võib
omakorda viia Eesti riigipiiri massiliste rikkumisteni ja ühe võimalusena ka siseriikliku olukorra pingestumiseni.
Lisaks tuleb olulise riskina sisejulgeolekule kindlasti ära märkida ka osalised või
täielikud katkestused niisuguste elutähtsate teenuste tagamises nagu varustamine
elektrienergiaga ja elamute küttesüsteemi toimimine, transport, sidevõrkude (ka
mobiilside ja internetiühendus) toimimine, pangateenuste kättesaadavus, haiglate
ja kiirabibrigaadide funktsioneerimine, päästeteenistuse ja politsei töö jne.
Ka ulatuslik loodusreostus või kemikaalide ja muude ohtlike ainete transportimisel või hoidmisel tekkinud suurõnnetus võib kujutada endast ohtu sisejulgeolekule.
ELANIKU PANUS SISEJULGEOLEKUSSE
Nagu igas riigis, nii saab ka Eestis sisejulgeoleku tagamine alguse elanikest ehk
meist endist. Igaüks saab seaduskuuleka käitumisega toetada enda ja oma lähedaste turvalisust. Mida seaduskuulekam ja võimalikest ohtudest teadlikum on igaüks
meist, seda suurem on võimalus ennetada meid kõiki ohustavaid olukordi või saada
hakkama siis, kui peaks vallanduma kriis.
Turvalise elukeskkonna loomisel on lisaks kodanike panusele oluline ka sujuv koostöö riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning era- ja mittetulundussektori vahel.
Oluline on seejuures informeerida inimesi võimalikest ohuolukordadest ja nende
vältimise moodustest – see aitab vähendada riski, et meil tuleb ühte või teist laadi
kriisiga ka tegelikkuses rinda pista.
Iga inimese kõige olulisem panus sisejulgeoleku tagamisse on teha kõik endast olenev, et mitte sattuda olukorda, kus ohus on tema enda elu ja tervis, ja mitte tekitada
olukorda, mis võib ohustada teisi.
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TULEOHUTUS
Tuleohutuse aluseks on tulekahjude ja põlengute tekke ennetamine ning kiire ja
tõhus tegutsemine tulekahju korral.
Igasugune põlemine saab alguse süüteallikast. On loodud spetsiaalselt süütamiseks mõeldud vahendid, näiteks tikud, tulemasinad jne. Kuid tuli võib puhkeda ka
ilma, et oleks tegemist tahtliku süütamisega. Tulekahjude tekkeallikaks võivad olla
elekter, hõõrdumisel tekkivad sädemed, klaasikillud päikese käes jmt.
Hoonete süttimise peamised põhjused võib jagada viide gruppi.
1. Hooletus ümberkäimisel lahtise tulega kas hoones või hoone läheduses, näiteks
hooletu suitsetamine, laste mängimine tulega, vales kohas süüdatud või järelevalveta jäetud lõke jne.
2. Põleng, mis saab alguse vigastest elektri- või kütteseadmetest ning nende valest
kasutamisest (näiteks ülekütmine).
3. Tahtlik süütamine, mille puhul hoone süttib otsese kuritahtliku teo tagajärjel.
4. Põleng, mis saab alguse isesüttimisest: näiteks suurtes silo- või turbakuhjades
hakkab toimuma käärimine, mille tulemusena tõuseb temperatuur ja tekib isesüttimine.
5. Põleng, mis võib puhkeda äikese tagajärjel.
Metsatulekahjude puhkemise peamiste põhjuste seas on esikohal inimeste hooletu ümberkäimine tulega looduses, olgu siis tegemist suitsetamisega, lõkketegemisega, väligrilli kasutamisega, kulu või prahi põletamisega. Kõigi selliste tegevuste
puhul looduses tuleb alati väga tähelepanelikult järgida ohutusnõudeid, seda eriti
suvel või vihmavaestel perioodidel. Tuleohtu võivad enesest kujutada ka mootorsõidukite väljalaskesüsteemidest paiskuvad sädemed, looduses vedelevad klaasikillud ja loomulikult äike. Lisaks pole harvad ka juhused, kus metsatulekahju on
puhkenud süütamise tagajärjel.
Tulekahju ärahoidmine või
põlengu suuremaks tulekahjuks paisumise takistamine on
paljuski igaühe enda kätes.

Hoonete tuleohutusnõuete puhul on olulisel kohal suitsuandurid. Suitsuandurite
korrasolekut tuleb kontrollida iga kuu ja vahetada kord aastas nende patareisid.
Koju tuleb soetada esmased tulekustutusvahendid ja õppida neid kasutama. Kõige
levinumaks spetsiaalseks tulekustutusvahendiks on pulbertulekustuti ja tulekustutusvaip. Oluliseks abiks võib häda korral olla ka liivaga täidetud kast ja veega täidetud anumad, kuid tulekahju puhkemise korral võib ämbrite veega täitmiseks aega
juba napiks jääda.
Lisaks saab kasutada käepäraseid tulekustutusvahendeid, st kõik vahendid, mille
abil inimene on oma leidlikkust appi võttes võimeline aitama kaasa tulekahju likvideerimisele (oksad, muld, riided jne).

Lõkkease tuleb ümbritseda
mittesüttiva pinnasega, nagu
muld, liiv, savi. Arvestama
peab lõkkest lenduda võivate
sädemetega.

Lõkketegemisel tuleb meeles pidada, et lõket tohib teha hoonest vähemalt
15 meetri ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel.
Mitte mingil juhul ei tohi seejuures jätta lõket järelevalveta ning käeulatuses peavad olema esmased tulekustutusvahendid (tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad).
Lõkke võib süüdata vaid tuulevaikse ilmaga ja tule lõpuni põledes tuleb lõkkease
hoolikalt kustutada – nii on kindel, et lõke uuesti põlema ei puhke.
Oluline on ka jälgida, et lõkkest ei saaks algust kulupõleng. Üle kolmemeetrise
läbimõõduga tule tegemisel tuleb lõkkekoht ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed kooskõlastada juba asukohajärgse päästekeskusega.
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KÄITUMINE TULEKAHJU KORRAL HOONES
Hoones puhkenud tulekahju korral on kõige olulisem arvestada, et tuli levib minutitega. Seejuures on inimese esimeseks vaenlaseks suits. Põlemise käigus eraldub eri
ainetest kuumuse toimel mitmesuguseid gaase. Harilikult on need süttimisohtlikud
ja aitavad kaasa tule levikule. Kõige levinum põlemisgaas on vingugaas. See hakkab
põlemisel eralduma siis, kui põlengu ruumis on vähe hapnikku. Enamik tulekahjuohvritest on surnud vingumürgitusse. Kuigi inimene võib jääda tulle ja ära põleda,
selgub ekspertiisis tavaliselt, et ta suri vingumürgitusse juba enne otsest kokkupuudet tulega. Kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu, ei saa inimene selle olemasolust
ruumis aru ning võib lihtsalt une pealt surra. Tavaliselt aga eraldub vingugaas tulekahju ajal koos teiste gaasidega, mis annavad inimesele õigel ajal ohust märku.
Teine suurem oht inimesele tulekahju korral on leegid ja temperatuur. Igas tulekahjus on võimalik saada põletushaavu. Põletushaavu tekitab nii otsene kokkupuude leegiga kui ka ruumi üldine kõrge temperatuur. Mida suurem on kuumus, seda
lühema aja jooksul võib nahk kannatada saada. Kõrge temperatuuriga õhu sissehingamisel saavad kahjustada hingamisteed ning üldjuhul on need vigastused ka
jäädavad, mistõttu hingamise täielik taastamine on peaaegu võimatu.
Tulekahju käigus mõjutavad kõrge temperatuur ja leegid märkimisväärselt ehituskonstruktsioonide vastupidavust ning teatud aja möödumisel tekib nende kokkuvarisemise oht. Suurt ohtu kujutavad enesest ka plahvatusohtlikud esemed (gaasiballoon, lõhkekehad jne) – nendest tuleb kiiresti eemalduda ning hoiatada ka teisi.
Kui oled avastanud tulekahju hoones, siis tegutse järgmiselt:
• helista 112 ja teata tulekahjust häirekeskusele
• informeeri tulekahjust läheduses olevaid inimesi
• kui hoones on tulekahjusignalisatsioon, mille käivitamiseks tuleb vajutada
signaalnuppu, siis käivita signalisatsioon
• aita ennast ohtu seadmata ohus olevatel inimestel ohtlikust kohast eemalduda
• kui käepärast on sobivad vahendid, alusta oma elu ja tervist ohtu seadmata tule
kustutamist
• kui sündmuskohale saabub päästemeeskond, mine kohe nende juurde ja räägi,
mida sa tulekahju kohta tead:
- kas keegi on hoones sees
- kus täpselt põleb
- kas on alustatud kustutamist
Häirekeskusse helistamisel tuleb edastada järgmine info ning vastata küsimustele:
• mis on juhtunud?
• kus õnnetus juhtus?
• kas keegi on saanud kannatada?
• kas põlevas hoones võib olla lisaohtusid?
• teataja nimi ja kontakttelefon.
Oma tegevuse paremaks planeerimiseks küsi häirekeskuselt, kui kiiresti abi kohale
jõuab. Abi saabumise kiirus sõltub seejuures mitmest asjaolust, näiteks mis tee valib
päästemeeskond sõiduks ja millised on teeolud.
Kui oodata tuleb 5 minutit, siis jõuab selle aja jooksul vaid teisi inimesi teavitada.
Kui oodata tuleb 15 minutit, siis tuleb võimalusel kindlasti alustada kustutus- ja
päästetöid. Samas tuleb enne kustutustööde alustamist välja selgitada, kas olemasolevate vahenditega on üldse võimalik tuld kustutada. Kui tulekahju on arenenud
küllaltki kaugele, siis ei ole seda võimalik likvideerida ilma spetsiaalse tehnika ja
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varustuseta ning piisava koguse kustutusaineta. Sellisel juhul ei ole ka tavainimesel
mõtet hakata oma energiat ilmaaegu kulutama. Põhiline, mille eest igaüks vastutab,
on iseenda ohutus.
Oluline on ka meeles pidada, et enne, kui asutakse elektriseadet kustutama, tuleb
selle juhe võimalusel vooluvõrgust välja tõmmata. Veendunud, et elektriseade ei ole
voolu all, võib seda kustutada ka veega. Voolu all olevat elektriseadet võib kustutada ainult erimärgistusega tulekustutist. Tulekustuti etiketil peab olema tähis E!
Kui toas on süttinud teler, tuleb selle kustutamisel olla äärmiselt ettevaatlik. Kuuma kineskoobi (ekraani) pihta vee viskamine põhjustab kineskoobi plahvatuse, mis
paiskab laiali hulgaliselt klaasikilde. Kui on tarvis põlevale telerile vett visata, siis
tuleb viskamise hetkel seista selle kõrval, mitte ees.
Elektrit ei tohi välja lülitada
pimeda ajal, kui toimub evakuatsioon!

Tulekahju korral koolis peab kogu klass püsima koos ja õpetaja loata ei tohi
klassiruumist väljuda. Põlevast ruumist tuleb viivitamatult väljuda. Kui koolimaja
koridorid on suitsu täis, siis on turvalisem jääda klassi ja ennast seal kaitsta. Klassiruumi uks tuleb hoida suletuna, kuid mitte lukus. Klassi aknad tuleb teha lahti ja
kõik peavad minema akende lähedusse, et olla nähtavad ja värske õhu käes. Akent
ei tohi avada, kui suits tuleb akendest sisse. Kui uksepragudest tuleb suitsu, tuleb
praod võimalusel riietega kinni toppida. Kui klassiruumis on vett, siis tuleb need
riided eelnevalt märjaks teha. Kui olukord klassiruumis muutub siiski selliseks, et
seal ei ole enam võimalik olla, siis tuleb õpetaja korraldusel kõigil koos tegutseda.
Läbi suitsuse ruumi liikudes tuleb suu ja nina võimalusel katta märja riidega. Koolimajast väljumiseks tuleb võimalusel alati kasutada märgistatud evakuatsiooniteid.
Pärast koolimajast väljumist peavad kõik klassid koos püsima ning vastavalt päästetöötajate või koolidirektori korraldusele liikuma ettenähtud kohta.
Tulekahju korral on nii päästetöötajate kui ka teiste esmaseks ülesandeks ohtusattunud inimeste viivitamatu abistamine. Inimeste päästmisel on põhireegel: ära
kunagi riski oma eluga!
KÄITUMINE METSA- VÕI MAASTIKUTULEKAHJU KORRAL
Metsa- või maastikutulekahju avastanud isik on kohustatud viivitamatult häirekeskusele (hädaabinumbril 112) teatama, kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb,
nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatud telefoninumbri ning
vastama päästekorraldaja küsimustele. Seejärel tuleb hoiatada ohtusattunud inimesi
ning võimaluse piires asuda esmaste kustutusvahenditega tuld kustutama või tule
levikut tõkestama.
Enne igasugust tegutsemist tuleb kindlaks määrata tuule suund. Tulekahju suhtes ei tohi viibida allatuult. Samuti tuleb enne tegutsemist alati läbi mõelda oma
taganemistee juhuks, kui põleng peaks ootamatult suurenema. Kui seljas on nailonist või muust kergestisüttivast materjalist riided, tuleb tulest eemale hoida.
Metsatulekahju eriliikide puhul on vaja ka erinevalt tegutseda. Kui avastatud
põlengu puhul on tegu ladvatulega, siis ei tohi püüda esmaste kustutusvahenditega
kahjutulele vastu astuda, vaid tuleb võimalikult kiiresti ohutusse kaugusse liikuda.
Samuti tuleb toimida juhul, kui tegemist on lootusetult suureks paisunud pinnatulega. Mõlema tulekahjuliigi korral on peamine hoolitseda iseenda ja kaaslaste
turvalisuse eest.
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Ladvatuli edeneb suure kiirusega ja on väga ohtlik. Puud põlevad üleni. Ladvatule
mahasurumiseks on iidsetest aegadest kasutatud vastutuld. Kui süüdatud vastutuli ja suur edasiliikuv tulerinne kohtuvad, summutavad leegid üksteist ja põleng
ei liigu edasi. Ära ürita ladvatule mahasurumiseks tarvilikku vastutuld ise süüdata,
selleks on vaja erialaste teadmistega spetsialiste.
Pinnatule korral on lihtsaimaks ja kättesaadavaimaks esmaseks kustutusvahendiks puuoksad. Tuleb murda või raiuda umbes endapikkune võimalikult tihe oks
(sobivaim on okaspuu) ja kustutada tuld seda lämmatades: liikuda mööda tulejoont
ja teha pühkimisliigutusi piki tulejoont, suunaga põlenguala keskpunkti poole. Ei
tohi vehkida ega tuld materdada, sest nii saab tuli hapnikku juurde ja kustutustööd
muutuvad raskemaks, samas väsitavad kustutajad ennast.
Käepärastest kodustest vahenditest võib näiteks kulupõlengu korral kasutada
raudreha ja labidat. Vee kasutamise võimalusel võiks majapidamises leiduvate anumate seast valida kastekannu, et vett ökonoomsemalt kasutada.
Maatule korral on kustutamiseks vaja rohkelt vett. Et kustutusvesi kiiremini tulekoldeni jõuaks, tuleb tulekolle lahti kaevata.
Maatuli tekib valdavalt turbaaladel, kus põhjavee tase on kõvasti langenud. Maa
all võib tuli immitseda mitu kuud. Seda on raske avastada ja kustutada. Kuivendamata rabades põleb pinnas õhukese kihina, mille all on kohe vesi. Tulel on rohkem
levikuvõimalusi raba kuivemal servaalal. Paljude Eesti rabade servad on põlenud.

Ladvatuli

Kui tule eest ära jooksmine muutub raskeks või võimatuks, siis tuleb püüda peita
ennast tiiki, lompi või muusse veekogusse või jahutada pead ja ülakeha märgade
riietega. Kui ümbruses ei ole veekogu, siis tuleb otsida maastikul või metsas varjuline koobas, varjuda kivihunnikute või rahnude taha või heita pikali ja katta oma
keha märgade riiete või pinnasega (nt muld).
Kui värsket õhku enam ei jätku (ümberringi on ving ja suits), siis tuleb heita pikali
ning kaitsta oma kopse kõrvetava kuumuse eest, võimalusel panna märg riie suu
ette, et jahutada ja puhastada sissehingatavat õhku.
Pärast metsa- või maastikutulekahju tuleb põlenud maastikul või metsas kõndides
olla ettevaatlik. Kuumad kohad pinnases võivad hoiatamata uuesti süttida.
Maatuli
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PLAHVATUSOHTLIKEST ESEMETEST TINGITUD OHT
Aastakümnetetaguseks pärandiks on arusaam, et kui tegemist on isetehtud lõhkeseadega ehk rahvakeeli pommiga, siis peab see tiksuma või vähemalt peavad sellest
välja ulatuma mingid juhtmed. Kui selliste tunnuste järgi oleks võimalik plahvatusohtlikke esemeid ära tunda, oleks pommirühmade töö tunduvalt lihtsam, kuid
kahjuks nii see ei ole. Kui valmistaja tahab teha raskesti äratuntavat ja väga väikest lõhkeseadet, saab selleks kohandada mis tahes eseme, näiteks mobiiltelefoni,
mänguasja vms. Lõhkeseade ei pea olema suur; kõik sõltub sellest, kui palju selles
on lõhkeainet ja kui võimsat lõhkeainet kasutatakse.
Lõhkeaineteks nimetatakse keemilisi ühendeid või keemiliste ühendite segu, mis
soojuse, surve, löögi, hõõrdumise, elektrisädeme, leegi, valguse või keemilise reaktsiooni mõjul kiiresti laguneb, tekitades plahvatuse.
Tuntumad lõhkeained on trotüül (TNT), heksogeen (RDX), pentriit (PETN), tetrüül, meliniit ja mitmesugused püssirohud.
Minimaalne soovituslik kaugus plahvatusohtlikust esemest: kuni diplomaadikohvri
suurune ese – 50 m; kuni
suure reisikohvri suurune ese
– 100 m; arvatav autopomm
– 500 m.
NB! Tegemist on soovituslike minimaalsete kaugustega, mis ei välista hukkumist
või vigastada saamist, vaid
vähendavad selle tõenäosust.

Lõhkekeha on tööstuslikult toodetud kestas lahingumoon. Selle sütikuks on vahend, mis võimaldab plahvatust korraldaval inimesel ise ohutult eemal olla: süütenöör, elektrijuhtmed vms. Süütenöör või elektrijuhtmed on omakorda ühendatud
detonaatoriga. Detonaator on põhimõtteliselt miniatuurne lõhkekeha, mis paneb
plahvatama kogu ülejäänud lõhkeaine. Paljud lõhkeained plahvatavad ainult väga
tugeva löögi tagajärjel. Sellise tugeva löögi annabki detonaatori plahvatus.
Lõhkeseade on lõhkeaine või pürotehniline aine koos käepärastest vahenditest
valmistatud lõhkemehhanismiga.
Lõhkekeha ja lõhkeseade erinevad selle poolest, et lõhkekeha on toodetud tööstuslikult spetsiaalselt lahingus kasutamiseks ja välimuse põhjal spetsialistidele äratuntav. Lõhkeseade on valmistatud käepärastest vahenditest ja selle välimuse põhjal
ei ole harilikult võimalik selgeks teha, kas tegemist on võimaliku lõhkeseadmega.
Lõhkekehade leidmine on
Eestis üsna tavapärane, paljude selliste leidude puhul on
tegemist Teisest maailmasõjast
pärineva või Nõukogude armee
poolt maha jäänud lahingumoonaga. Aastatel 1992–2010
tehti Eestis kahjutuks üle 50 000
lõhkekeha (mõeldud on suurekaliibrilist lahingumoona; sellele lisanduvad veel padrunid jm
väiksemakaliibriline lahingumoon) ja umbes 200 lõhkeseadet. Aastatel 1992–2010 hukkus
Eestis pommiplahvatuste tagajärjel 62 ja vigastada sai 239 inimest. Need arvud näitavad, et
juhuslikult leitud lõhkekehad
võivad enesest kujutada vägagi
reaalset ohtu elule ja tervisele.

Valik Teisest maailmasõjast jäänud lõhkekehi
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Käitumisjuhised plahvatusohtliku eseme leidmise puhul:
• ära puuduta leidu
• ära kasuta lahtist tuld leiu lähedal
• eemaldu ohtlikust esemest ohutusse kaugusse
• kui viibid hoones, lahku sealt, kuid ole vajadusel valmis sulgema gaasi, ventilatsiooni ja vett ning lülitama välja elektrit
• ära kasuta mobiiltelefoni või raadiosaatjat leiu läheduses
• informeeri leiust häirekeskust telefonil 112
• häirekeskuse teavitamisel edasta võimalikult täpne info (milline ese välja näeb,
kus ese täpselt asub, kuidas ese leiti, mitu eset leiti) ja põhjenda, miks konkreetne ese sulle kahtlane tundub ning jäta oma kontaktandmed
• teavita teisi lähedusesviibijaid võimalikust ohust
• võimalusel piira ala ja tähista ohu asukoht
• märgista leiukoht
• kui sul on leiu kohta infot, edasta see korrakaitsjatele
• ole abijõududele telefonitsi kättesaadav
• leitud ese tuleb üle anda leiukohal
• ära sisene piirdelindiga või muul viisil tähistatud ohualale
Pommiähvardus on sündmus, mille korral kellelegi edastatakse kuritahtlikul või
huligaansel eesmärgil teade plahvatusohtliku eseme olemasolust mingis kohas.
Tavaliselt soovib teate edastaja jääda anonüümseks. Kõige sagedamini edastatakse
pommiähvardusi telefoni teel, kuid seda tehakse ka kirjalikult, sh e-kirjaga.

Pommiähvardusest tuleb viivitamata teavitada politseid
või häirekeskust telefonil
112!

Harilikult jääb selgusetuks, millise esemega ähvardatakse ja mis on ähvarduse
põhjuseks. Siiski tuleb tihti ette juhtumeid, kus ähvardused on väga tõsised ja esitatakse mingeid nõudmisi.
Pommiähvarduse korral tuleb juhinduda sündmuskohale saabunud politsei- ja
päästeametnike, sh demineerijate juhistest. Hoonest lahkumisel tuleb pommiohust
teavitada ka teisi ning vajadusel abistada neid evakueerumisel. Evakueerumine
peab võimalusel olema organiseeritud ja korrapärane, lähtuma hoone evakuatsiooniplaanist või juhinduma politsei- ja päästeametnike suunistest. Hoonest lahkudes
tuleb kaasa võtta isiklikud esemed. Vältida tuleb tundmatute või kahtlasena tunduvate esemete, pakkide vms liigutamist. Võimalusel tuleb kahtlase eseme vahetus läheduses (50 m) vältida raadiojaamade ja mobiiltelefonide kasutamist. Hoonest lahkumisel tuleb võimalusel koguneda kokkulepitud ja eelnevalt kontrollitud kohta.

Uurimisülesanne
Uuri, kuidas on sinu koolis korraldatud tegutsemine pommiähvarduse ja tulekahju korral.
Kordamisküsimused
1. Mis on sinu hinnangul võimalikud ohud meie riigi sisejulgeolekule? Kirjelda neid
ohte ja selgita oma seisukohti.
2. Nimeta tulekahju tekkepõhjusi hoonetes, metsas, maastikul.
3. Nimeta tulekahjuga kaasnevaid kahjustusi.
4. Mida teed, kui oled avastanud plahvatusohtliku eseme?

Pommiähvardus ei ole süütu nali, vaid kriminaalkorras
karistatav kuritegu!
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13. PEATÜKK
MASSIHÄVITUSRELVAD
Ühe sünge nalja kohaselt on kõige enam ohvreid nõudnud massihävitusrelvaks
matšeete: peamiselt nende suurte võsanugadega mõrvati punaste khmeeride diktatuuri ajal 1975–1979 Kambodžas ligi kaks miljonit inimest. Matšeeted olid kõige
levinumaks tapariistaks ka 1994. aasta Rwanda genotsiidis, mis nõudis kõigest
100 päeva kestel 500 000–1 000 000 inimelu.
Viimase saja aasta sõdades ja teistes relvakonfliktides hukkunutest ongi ülekaalukas enamik
oma elu jätnud konventsionaalsete ehk tavarelvade tõttu ning kõige rohkem inimelusid on kustutanud just kõige lihtsamad ja odavamad relvad, nagu Kalašnikovi automaat või matšeete.

Kuid vaatamata eespool öeldule on kõige suurema hävitusjõuga relvadeks tänapäeval massihävitusrelvad. Kui lihtsamate käsirelvade (nt automaat) puhul on
ühe relvaga reeglina võimalik kahjustada vaid ühte sihtmärki ja võimsamad relvasüsteemid (nt haubits) võivad ühe laenguga kahjustada kümneid vastase võitlejaid, siis massihävitusrelva ühekordse kasutamise tagajärjeks on sajad, aga reeglina
tuhanded või isegi kümned või sajad tuhanded hukkunud. Nagu osutab selle relvatüübi nimigi (ingl weapons of mass destruction – WMD), on tegemist korraga tervete
inimhulkade hävitamiseks mõeldud relvadega.
Veel üheks massihävitusrelvade eripäraks on asjaolu, et nende kasutamine mõjutab ühteviisi nii relvastatud võitlejaid kui ka tsiviilelanikke. Nendega on erinevalt
tavarelvadest võimalik hävitada, haavata või vigastada suurt hulka inimesi, muuta
suured alad pikaks või lühemaks ajaks kasutuskõlbmatuks ning kahjustada vaenlase varustussüsteeme.
Tänapäeval liigitatakse massihävitusrelvad keemiarelvaks, biorelvaks ja tuumarelvaks. Kuigi viimane relvaliik oma nüüdisaegses tähenduses ilmus ajaloolavale
alles 20. sajandi alguses, leidsid algelised keemia- ja bioloogilised relvad kasutamist
juba enne meie ajaarvamist.
Nii kasutasid muistse India valitsejad juba alates 2000. aastast eKr lahingutes ulatuslikult
keemiliste ainete põletamisega tekitatud suitsukatet oma vägede liikumise varjamiseks, vastase uimastamist mürgise põlemissuitsu abil ja süütesegusid.
I aastatuhandest eKr pärinevad Hiina tekstid kirjeldavad mürgiste ja ärritava mõjuga aurude, näiteks arseeni sisaldava hingematva udu kasutamist sõjapidamises.
Vana-Kreeka üks kuulsamaid ajaloolasi Thukydides jutustab oma „Peloponnesose sõja ajaloos“ sellest, kuidas 428. aastal eKr Plataea linna piiravad spartalased immutasid puitu pigi
ja väävliga ning süütasid selle siis piiratava linna müüride all. Mürgine suits mattis linna
kaitsjatel hinge ning tekitas vastases ühtlasi hirmu ja paanikat.
Esimesteks kirjeldusteks algelise bioloogilise relva kasutamisest võib pidada hetiitide tekste
perioodist 1500–1200 eKr, kus räägitakse tulareemiahaigete küüditamisest vaenlase territooriumile ja selle tagajärjel tekkinud haiguspuhangutest.
184. aastal eKr peetud Pergamoni merelahingus käskis kuulus Kartaago väejuht Hannibal
heita vaenlase laevade pardale mürgiste madudega täidetud savipotte.
Keskaegses Euroopas ei olnud sugugi harvad juhtumid, kus ümberpiiratud linna lennutati
katapultide abil katkuohvrite kehaosi ja väljaheiteid või nakatunud loomade korjuseid.
Üks viimaseid teadaolevaid juhtumeid, kui katku surnud inimeste jäänuseid kasutati bioloogilise relvana, pärineb Eestist. Nimelt lennutasid 1710. aastal Tallinna alla saabunud Vene
väed üle linnamüüri kaitsjate sekka katku surnud inimeste tükkideks raiutud laipu.
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Tuleb rõhutada, et enamiku eelnimetatud ajalooliste näidete puhul pole siiski tegemist massilist hävingut põhjustada suutvate vahenditega – enamasti oli eesmärgiks
ja tulemuseks pigem vaenlase häirimine ning eksitamine.
Massihävitusrelvad selle sõna tõelises tähenduses ilmusid laialdaselt sõjatandritele
Esimese maailmasõja ajal, neist esimesena keemiarelv.
Tänapäeva asümmeetriliste ohtude maailmas võivad massihävitusrelva kasutada
ka terroristid. Võimalus, et massihävitusrelva rakendatakse üleilmsete konfliktide
lahendamiseks, on praegu siiski nullilähedane. Massihävitusrelva võivad kohalikes
konfliktides kasutada aga diktaatorlikud riigid. Näiteks Iraak kasutas sõjas Iraaniga
aastail 1984–1988 keemiarelva, Itaalia kasutas Etioopia vastu keemiarelva 1935. ja
1936. aastal, Hispaania kasutas keemiarelva Marokos Riﬁ ülestõusnute vastu aastatel 1921–1927.
KEEMIARELV
Keemiarelva moodustavad mürkaine ja vahend selle kohaletoimetamiseks ehk kandur. Mürkaine ehk ründemürk on keemiline ühend vastase hävitamiseks, võitlusvõimetuks muutmiseks või maa-alal taimestiku ja/või loomastiku hävitamiseks.
Selle kanduriteks on lennukid (pommide, aerosoolipihustitega), mitmesugused
raketid ja suurtükiväe lahingumoon (nt mürkgaasiga täidetud suurtükimürsud).
Ründemürke saab liigitada keemilise püsivuse järgi, st selle järgi, kui pika aja jooksul nad säilitavad oma kahjustava toime. Et iga keemilise ühendi püsivus sõltub selle säilitamistingimustest, on relva mõju määravaks teguriks ilmaolud (õhu temperatuur, rõhk, niiskus, tuule liikumise kiirus) ja ka maastiku reljeef.
Sõjaliselt jagatakse ründemürgid:
1) tapvateks ründemürkideks (nt sariin, somaan);
2) ajutisi kahjustusi tekitavateks ründemürkideks, mis muudavad vastase isikkoosseisu teatud ajaks võitlusvõimetuks (nt LSD 25, BZ).
Ründemürkide levinuim liigitus põhineb nende füsioloogilisel toimel. Peaaegu
kõik ründeained tungivad inimese organismi hingamisteede, limaskestade, naha ja
seedetrakti kaudu. Selle ärahoidmiseks tuleb tarvitada kaitsevahendeid. Kui närvimürkide puhul aitavad atropiinil põhinevad vastumürgid, siis sööbemürkidele ega
lämmatavatele ründemürkidele vastumürke ei ole – aitab ainult kaitsevarustus, mis
koosneb keemiakaitseülikonnast ja gaasitorbikust.
Oht puutuda kokku keemilise ründeainega on väike, kuid terroristide puhul ei
saa selle kasutamist siiski välistada. Nii näiteks korraldas äärmuslik usulahk Aum
Shinrikyo eesotsas oma guru Shoko Asaharaga Tokyo metroos 1995. aasta veebruaris sariinirünnaku, mille tagajärjel suri 11 inimest, 1000 vajas haiglaravi ning
5500 inimest sai mürgistuse.
Tõenäosus puutuda kokku ärritava ainega on tänapäeval aga suur, sest tsiviilkasutuses on enesekaitseks mõeldud pipragaasiballoonid ning ka politsei kasutab
massikorratuste laialiajamiseks pisargaasi. Säärasel juhul on mürgistuse tunnused
valu silmis, valguskartus, naha kihelus ja punetus, väikesed villid ning valu ninas
ja kurgus. Pisargaasiga kokku puutudes ei tohi silmi hõõruda, sest pisaravool viib
pisargaasi aerosoolitilgad ise silmast. Kui käed on pisargaasiga koos, satuvad pisargaasi aerosoolitilgad silma sarvkesta.
Pipra- ja pisargaasi puhul tuleb pesta silmi ning loputada suud ja nina rohke jooksva veega, et kiirendada aerosoolitilkade eemaldumist limaskestalt, ning lahkuda
kohast, kus gaasi kasutati. Sattudes alale, kus on tarvitatud rohkesti pisargaasi (nt

Ründemürgi kogus
võrrelduna kümnesendisega
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seoses massiliste korratustega), tuleb sealt kiiresti lahkuda, võimaluse korral teha
riidest taskurätik veega märjaks ja hingata läbi selle.
TÖÖSTUSKEMIKAALID
Kui läheduses juhtub õnnetus
mürgise tööstuskemikaaliga
(ammoniaak, kloor), tuleb esmajoones eemalduda õnnetuskohast, ruumis olles sulgeda
aknad, lülitada välja ventilatsioon ning teatada õnnetusjuhtumist päästeteenistusele.

Tänapäeval moodustavad eraldi ohuklassi mürgised tööstuskemikaalid. Kui
keemiarelva avastamiseks on välja arendatud asjakohased luureseadmed, siis
mürgiste tööstuskemikaalide avastamiseks universaalseid seadmeid ei ole. Üheks
põhjuseks on siin keemiliste ründeainete piiratud arv – alla kahekümne –, mürgiseid tööstuskemikaale on aga tuhandeid.
Mürgised tööstuskemikaalid on muutunud suureks probleemiks rahuvalvemissioonidel, sest sõjategevuses on purustatud palju tehaseid, sh keemiatehaseid, ning
loodusesse (pinnasesse, põhjavette, õhku) on sattunud mitmesuguseid mürgiseid
tööstuskemikaale, mis ohustavad nii kohalike elanike kui ka rahuvalvajate tervist.
Selle ärahoidmiseks on sõjaväel tuuma-, bio- ja keemiarelvakaitsele (TBK-kaitse)
spetsialiseerunud üksused, kes suudavad avastada ka mürgiseid tööstuskemikaale.
BIOLOOGILINE RELV
Tänapäevases mõistes on biorelv massihävitusrelv, mille kahjustav toime põhineb
haigusttekitavate bakterite, viiruste või bioloogilist päritolu (taimede, loomade või
mikroobide tekitatud) toksiinide kasutamisel. Biorelva põhiliseks iseärasuseks on
võime põhjustada inimeste ja loomade massilist haigestumist nakkushaigustesse.
Võrreldes teiste massihävitusrelvadega on biorelva kõige lihtsam välja töötada.
Seda võib teha igas biotehnoloogialaboris. Ka bakterikultuuride kasvatamine on
odav ja kiire protsess ning seda on lihtne varjata farmaatsia- või biotehnoloogiatööstuse sildi taha. Seega on tegemist nn vaese riigi tuumarelvaga, sest biorelva võivad
toota peaaegu kõik riigid ja enamik terroristlikke rühmitusi.
Kui biorelva toodetakse odava tehnoloogiaga ega peeta silmas julgeolekunõudeid,
võivad tekkida tootjariigi elanikke ohustavad lekked. Haigusetekitaja võib muteeruda
ja kontrolli alt väljuda, bioloogilist ründeainet võidakse laborist ka varastada. Hiljutise
näitena on käsiteldav antraksipulbriga täidetud kirjade levik Ameerika Ühendriikides
2001. aastal. See terroristlikel kaalutlustel korraldatud aktsioon halvas osaliselt Ameerika Ühendriikide postisüsteemi ning tekitas elanike seas paanikat.
Biorelva puhul on kõige problemaatilisem selle kohaletoimetamise viis, sest bakterid ja viirused on tundlikud temperatuuri, niiskuse ja valguse muutuste suhtes ning
võivad surra. Enamasti pihustatakse biorelva lennukilt aerosoolina või lisatakse
sabotaažiakti käigus veereservuaari, ventilatsioonisüsteemi ja mujale. Samuti võib
biorelva levitada nakatatud edasikandjatega (puugid, putukad), nagu tegi Jaapan
Teises maailmasõjas.
Biorelvana kasutatavad bakterid on antraksi-, katku-, tulareemia- ja brutselloositekitajad. Rõugete- ja entsefaliiditekitajad on viirused. Ebola viirus põhjustab aga
hemorraagilist palavikku (palavikuga kaasneb ka siseelundite, limaskestade ja naha
veritsus). Toksiinidest on tuntumad botulismitoksiin, ritsiin, stafülokokkide enterotoksiin ja mükotoksiinid. Erinevalt bakteritest ja viirustest ei levi toksiinid inimeselt
inimesele ega loomalt inimesele, sest tegemist on looduslike mürkainete, mitte mikroorganismidega. Neid võib pidada keemia- ja biorelva vahepealseks vormiks. Arvestada tuleb sedagi, et tihti on bioründerelva kasutamise tagajärjel tekkinud haigustel
peiteaeg, mille ajal haigusekandja näeb välja nagu terve inimene, kuid ometi levitab
haigust.
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Biorelva kasutamise puhul kerkib alati küsimus, kas ei ole tegemist lihtsalt looduslikest teguritest tingitud haigestumisega, sest sümptomid on samad. Kui näiteks
Afganistanis on katkupuhang, võib see Maailma Terviseorganisatsiooni (World
Health Organisation – WHO) andmetel olla looduslikku päritolu, sest tegu on katku leviku piirkonnaga. Biorelvarünnaku kindlakstegemiseks on vaja meditsiinilisi
vaatlusi, rünnakukahtluse puhul tuleb üksikasjalikumalt analüüsida luureinfot jne.
Kui radiatsiooni ja keemiarelva saab avastada reaalajas, siis biorelva avastamise
seadmete väljatöötamisel tehakse alles esimesi samme. Biorelva kasutamise kahtluse
korral on vaja järgida hügieeninõudeid, desinﬁtseerida kogu varustus ning tagada
haigetele ravi (isoleerida tervetest, kehtestada karantiin), et vältida haiguse levimist.
TUUMARELV
Tuumarelv on massihävitusrelvadest hiliseim. Sakslased tegid tuumarelva väljatöötamiseks ettevalmistusi Teise maailmasõja ajal, kuid sõjasündmused ei võimaldanud selle valmimist.
Seevastu Ameerika Ühendriikide tuumapommiprogramm, mis kandis koodnimetust Manhattan ning mida alustati Teise maailmasõja ajal, oli edukas. Tuumapommi katsetati 16. juulil 1945. aastal New Mexico osariigi Jornada del Muerto kõrbes
Alamogordo lähedal. Ameerika Ühendriikide president Harry Truman kasutas
mõni päev hiljem Potsdami konverentsil1 võitjate läbirääkimistel tuumapommi
edukat katsetust mõjuka argumendina, sest teistel liitlastel (Suurbritannia, Nõukogude Liit, Prantsusmaa) niisugune relv puudus. Ameerika Ühendriigid kasutasid
1945. aasta augustis tuumarelva Jaapani linnade Hiroshima ja Nagasaki vastu, mille
tulemusena suri ligikaudu 200 000 tsiviilelanikku – neist umbkaudu pooled rünnakupäeval ning ülejäänud hiljem kiiritushaiguse ja tuumarelva kaasmõjude tõttu.
Pärast Teist maailmasõda rakendasid võitjariigid nii palju kui võimalik Saksamaa
tuumapommitehnoloogiat ja vangistatud teadlasi, samal ajal spioneeriti üksteist.
Ka Suurbritannia alustas oma tuumapommi väljatöötamist juba Teise maailmasõja
ajal, kuid Nõukogude Liit tegi seda alles 1945. aasta augustis. Eestilgi on oma osa
Nõukogude Liidu tuumapommi valmimises, sest Sillamäel toodeti aastail 1948–1952
diktüoneemakildast2 22,5 tonni uraani, kuid seda oli vähe, arvestades tuumapommi
ehitamiseks vajaminevat uraanikogust.
Tänapäeval kuuluvad vanad tuumariigid – Ameerika Ühendriigid, Venemaa,
Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina – alaliste liikmetena ÜRO Julgeolekunõukokku, kus neil on vetoõigus. Uued tuumariigid on India, Pakistan ja Põhja-Korea.
Tuumarelva või tuumarelvaprogrammi olemasolu kahtlustatakse ka Iisraelil ja Iraanil. Uute tuumariikide näol on paljudel juhtudel tegemist riikidega, mille valitsemissüsteem ei ole demokraatlik.
Põhja-Korea taganes 2003. aastal tuumarelvade leviku tõkestamise lepingust,
millega on ühinenud enamik maailma riike, välja arvatud India, Pakistan ja Iisrael.
Eesti kirjutas tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingule alla 1996. aastal
ning Riigikogu ratiﬁtseeris selle 1999. aasta juunis.
1

2

Konverentsil arutasid Teise maailmasõja kolm võitjariiki – Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja
Suurbritannia – Saksamaa sõjajärgse korraldamise küsimusi, määrasid kindlaks põhimõtted Saksamaa kontrollimiseks liitlaste poolt, saavutasid kokkuleppe anda sõjaroimarid rahvusvahelise kohtu
alla ning esitasid Jaapanile ultimaatumi tingimusteta kapituleerumiseks.
Diktüoneemaargilliit e. diktüoneemakilt on tavapärane põlevkiviliik – orgaanilise ainega (12–17%)
läbi imbunud kõvastunud savikivim, mis levib katkematu kihina Eesti põhja- ja loodeosas Hiiumaalt
Narvani ja sisaldab ka haruldasi elemente, sh uraani.
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Rahvusvaheline Aatomienergeetika Agentuur on asutatud
ÜRO egiidi all. Oganisatsiooni eesmärk on edendada
aatomienergia rahuotstarbelist rakendamist ja takistada
selle kasutamist sõjalistel
eesmärkidel. Agentuuril on
144 liikmesriiki ja selle peakorter asub Viinis.

Tänapäeval on tuumarelva väljatöötamine tehtud keeruliseks. Rahvusvaheline
Aatomienergeetika Agentuur valvab, et riigid ei kasutaks tuumaenergiat sõjalisel
otstarbel. Pealegi on tuumarelva toormel, milleks on rikastatud uraan ja plutoonium,
kõrge hind (alates 48 miljonist eurost kilogrammi kohta). Tuumarelv ei teki tühjale kohale, selle väljatöötamiseks on vaja suurt teaduslik-tehnoloogilist potentsiaali. Lõhkepea väljatöötamine võtab aega vähemalt 4–5 aastat ning selleks kulub ligi
8 miljardit eurot. Lisaks tuleb paralleelselt lõhkepea väljatöötamisega välja töötada
ka tuumarelva kandur ning sobitada see lõhkepeaga. Selleks kulub lennukipommi
puhul 1–2 aastat ja ballistilise raketi puhul 4–5 aastat.
Tuumarelva moodustavad tuumalõhkepea ja vahend selle sihtmärgini toimetamiseks – kandur. Esialgu kasutati kandurina tavalist lennukipommi. Esimesed ja ainukesed kaks tuumapommi, mida on kasutatud sõjalisel eesmärgil ning mille heitsid
Ameerika Ühendriigid Jaapani linnadele Hiroshimale ja Nagasakile, kandsid nimesid „Little Boy” ja „Fat Man”. Tänapäeval on tuumarelva kanduriks enamasti juhitav
ballistiline või taktikaline rakett. Väikese võimsusega tuumapomm toimetatakse
sihtmärgile ka üle 150 mm kaliibriga suurtükimürsuga.
Tuumarelvas kasutatakse aatomituumade lõhustumisel või liitumisel eralduvat
energiat. Tuumarelva lõhkepea võimsust mõõdetakse kilotonnides (kT) või megatonnides (MT).
1 kT energia on võrdne 1000 tonni trinitrotrotüüli (TNT) plahvatusenergiaga ning
1 MT energia 1 000 000 tonni TNT plahvatusenergiaga. Trinitrotrotüüli kasutatakse
tavarelvastuses lõhkeainena. Võrdlusena võib öelda, et tankitõrjemiinis on tanki
kahjutukstegemiseks ainult 5 kg trinitrotrotüüli ja käsigranaat sisaldab umbes 60–
120 g lõhkeainet.
Tuumarelva võib plahvatama panna kas õhus (atmosfääri ülakihtides), maa peal,
maa all või vee all. Tuumaplahvatuse mõjul tekib ere valgussähvatus, mis on ka päeval nähtav kümnete kilomeetrite kaugusele, seejärel tekib taevas valguskera koos
seenekujulise pilvega.
TUUMARELVA KAHJUSTAVAD MÕJUD
Tuumarelva kasutamisega kaasneb mitmeid kahjustavaid mõjusid.
Soojus- ja valguskiirgus moodustab umbes 35% plahvatuse energiast, tekitades
inimesele põletushaavu ja nägemise ajutist või alalist kaotust. Materiaalsete väärtuste kahjustusi põhjustavad suured tulekahjud. Valguskiirguse allikaks on tulekera
taevas. Tulekera läbimõõt on taktikalise tuumarelva puhul mõnisada meetrit ja strateegilise tuumarelva puhul mitu kilomeetrit. Tulekera temperatuur on üle 10 miljoni
kraadi ning see püsib 3–30 sekundit. Valguskiirguse intensiivsus väheneb võrdeliselt kauguse ruuduga. Kuna valguskiirgus ei läbista läbipaistmatuid materjale,
kaitseb nende taha varjumine kahjustava toime eest. Nii sobivad kaitseks madalad
müüritised, plahvatuslehtrid, kraavid jne.

Lööklaine kiirus väheneb kauguse kasvades. Kui esimese
1000 meetri läbimiseks kulub
sellel 1,5 sekundit, siis 3000
meetri läbimiseks juba 7 sekundit.

Löök- ja hõreduslaine moodustab umbes 50% plahvatuse energiast. Ülehelikiirusega õhumass liigub plahvatuskeskmest väljapoole.
Lööklaine purustusjõud oleneb plahvatuse liigist, tuumarelva võimsusest ja maastiku reljeeﬁst. Nii näiteks on õhus toimuva plahvatuse korral purustused suuremad.
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Lööklaine levikut takistavad künkad, tihedad metsasalud ja muud tõkked. Lööklaine soodustab tulekahjude teket.

Kõige rohkem on ohustatud
kõrghooned.

Pärast lööklainet tekib hõreduslaine. Purustusi ja vigastusi tekitava jõu määrab
lööklaine ülerõhk ja hõreduslaine alarõhk. Inimestel põhjustavad vigastusi otsene
lööklaine, paiskumine vastu takistusi ning laialipaiskuvad ja kukkuvad esemed.
Kaitseks lööklaine eest tuleb varjuda, hoidudes eemale ehitistest, sest need võivad variseda, ning heita maapinnale, jalad valgussähvatuse poole. Näiteks tekitab
keskmise, 100 kT tuumapommi lööklaine inimestele vigastusi avamaastikul 3 km,
soomukis 1,8 km ja varjendis 0,6 km raadiuses epitsentrist. Kirjeldatud lööklaine
muudab soomukid kasutuskõlbmatuks 1000 meetri ja autod 1700 meetri kaugusel
epitsentrist.

Üle keskmise vastupidavusega on madalad kivihooned.
Suurima vastupidavusega on
maasse kaevatud ehitised.

Läbistav (radioaktiivne) kiirgus moodustab umbes 15% plahvatuse energiast.
Radioaktiivne kiirgus (gammakvandid ja neutronid, mis vabanevad lõhustuvatest
või liituvatest aatomituumadest) kestab pärast plahvatust umbes 10–15 sekundit.
Selle intensiivsus sõltub tuumaplahvatuse liigist, kaugusest ja muudest faktoritest.
Inimene läbistavat kiirgust ei tunne.
Radioaktiivset kiirgust mõõdetakse dosimeetriga. See kiirgus tekitab kõrge radiatsioonitaseme korral kiiritustõbe, madala radiatsioonitaseme puhul vähki. Kiirgusdoosi ühik on grei (Gy). Kiiritustõbi tekib, kui ööpäeva jooksul saadud doos ületab
1 Gy. Kiiritustõbi kahjustab luuüdi (vereloomet), soolestikku, kopse, kesknärvisüsteemi ja nahka ning tekitab juuste väljalangemist. Kiiritustõve algnähud on isutus, üldine nõrkus, halb enesetunne ja kerge palavik. Need nähud tekivad 1–6 tunni
jooksul pärast kiirituse saamist. Mida suurem on doos, seda kiiremini ja tugevamalt
nähud ilmnevad. Kui nähud ilmnevad kiiremini kui ühe tunni jooksul, on tegemist
eluohtliku doosiga. Algnähud kaovad ligikaudu 24 tunni jooksul.

Kiirgusdoos on aines neeldunud kiirguse energia ja selle
aine massi suhe.

Maksimaalne ühekordne lubatav doos on 50 cGy-d nelja päeva jooksul ning
300 cGy-d aasta jooksul. Aastase kiiritusdoosi saab 100 kT tuumapommi plahvatuse
epitsentrist umbes 2 km kaugusel viibides kohe.
Kaitseks läbistava kiirguse eest peavad inimesed varjuma suurema nõrgestusvõimega materjali taha, nt raudbetoonelamusse, keldrisse, varjendisse jne.
Madalatasemeline radioaktiivne kiirgus (ingl Low Level Radiation – LLR) tekib
mis tahes põhjusel, välja arvatud vahetu tuumakiirgus või tuumarelva plahvatusele
järgnev vahetu radioaktiivsete ainete emissioon. LLR on alati olemas taustakiirgusena, ent selle ulatus varieerub maailma eri piirkondades oluliselt. LLR võib varieeruda ka väikeses piirkonnas: näiteks on see Põhja- ja Kirde-Eestis suurem kui
Lõuna-Eestis. See teeb kiirgusohu märkamise, mõõtmise ning sellest tulenevalt ka
LLRi ohu tõlgendamise keeruliseks.
Peale loodusliku taustakiirguse põhjustavad LLRi tööstuses ja meditsiinitehnikas kasutatavad kiirgusallikad. Erilist ohtu kujutavad need sõjategevuspiirkondades, kus algselt ohutu
allika kattekiht võib viga saada ning hakata välja saatma eluohtlikku radioaktiivset kiirgust.
Sääraseid kiirgusallikaid on leitud küllaltki palju sõjategevusest räsitud Balkanil ning need
on ohtlikud nii kohalikele inimestele kui ka seal teenivatele rahuvalvejõududele. Võib juhtuda, et niisugune allikas satub prügimäele, kust see rändab kas metalli kokkuostu või elanike kätte. Tagajärjeks on kõrged kiirgusdoosid. Kui keegi leiab ilma valveta, radiatsiooniohu
märgiga seadme, tuleb sellest kiiresti eemalduda ning helistada hädaabinumbril. Samal ajal
tuleb ohutult kauguselt (vähemalt 100 m) jälgida, et keegi ei läheneks seadmele enne, kui
saabub päästeteenistus.

Radioaktiivset kiirgust vähendavad poole võrra mitmesugused materjalid, nagu
3–4 cm soomusterast või
150 cm kohevat värsket lund.
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Radioaktiivne saastumine tekib tuumaplahvatuse piirkonnas läbistava kiirguse
põhjustatud kiirgusest ja radioaktiivsete osakeste sadestumisest pikaks ajaks. Seetõttu võivad saastunud alad jääda aastakümneteks inimese jaoks kasutuskõlbmatuks. Näiteks on Tšernobõli tuumaelektrijaamas 1986. aastal toimunud katastrooﬁ
tõttu tuumajaama ümbritsevate alade radiatsioonitase senini inimesele ohtlik.
Radioaktiivse saastumise puhul on tegemist alfa-, beeta- ja gammakiirgusega. Saastunud ala suurus ja kuju sõltuvad plahvatuse liigist ning ilmaoludest (tuule suunast
ja kiirusest). Radioaktiivse saastumise taset näitab ajaühikus saadava kiirguse tase
ehk kiirgusannus (greid sekundis – Gy/s). Mida kõrgem on kiirgustase, seda lühem
on aeg, mille vältel võib saastunud alal viibida, ilma et tekiks kiiritustõppe haigestumise ohtu. Radioaktiivselt saastatud alal saadud doos on võrdne kiirgustaseme ning
alal viibitud aja korrutisega.
Elektromagnetimpulss kaasneb õhus toimuva ja maapealse tuumaplahvatuse
ioniseeriva kiirgusega. Elektromagnetimpulsi mõjuala sõltub plahvatuse kõrgusest.
Kui plahvatus on kõrgemal kui 50 km, võib selle mõjuala ulatuda mitmesaja kilomeetrini, kuid mõju on lühiajaline. Elektromagnetimpulsi põhjustab tuumaplahvatuse ajal tekkiv tugev elektronide voog, mis omakorda tekitab tugeva elektrivälja.
Elektromagnetimpulss viib rivist välja elektri-, side- ja mitmesugused elektroonikaseadmed (antennid, juhtmed, pooljuhtseadmed), mistõttu sõjaväevarustusele on
kehtestatud eraldi nõuded elektromagnetimpulsile vastupidavuse kohta. See omakorda tõstab seadmete hinda.
Radiatsiooniohu märk

Räpane pomm (ingl dirty bomb) on relv, mida sõjategevuses ei kasutata, kuid mida võivad
kasutada terroristid. Räpane pomm on valmistatud kättesaadavast radioaktiivsest materjalist
ning see paiskub laiali tavalise lõhkeaine toimel. Plahvatuse ajal ei toimu tuumareaktsiooni.
Et esmapilgul on tegemist tavalise omavalmistatud pommiga, ei peeta enamasti kohe tarvilikuks radiatsioonitaset mõõta. Tagajärjeks on suure ala reostumine radioaktiivsete osakestega (olenevalt pommi võimsusest). Kui säärane pommiplahvatus juhtub suurlinna käidavas
kohas, saab enne pommi iseloomu avastamist kiiritada palju inimesi. Reostatud ala puhastamine on suur töö ning see tekitab elanikes kaitsetuse tunde; seetõttu võib kergesti puhkeda
paanika, mis ongi üks terroristliku tegevuse eesmärke.

KAITSEVAHENDID
Keskajal oli esmane kaitsevahend mürgise suitsu vastu veega niisutatud rätik,
mis kaitses nina ja suud. Esimese gaasitorbiku autoriks võib pidada tuntud saksa
loodusteadlast Alexander von Humboldti, kes lõi 1799. aastal gaasitorbiku kaevuritele, kuna kaevandusšahtides eraldus kivimite lõhedest mürgiseid gaase.
Tänapäevased keemiarelvavastased kaitsevahendid töötati välja Esimese maailmasõja eel. Esimesed patendid võeti gaasimaskile 1887. aastal. Esialgu kasutati sõjas
uriiniga niisutatud rätikuid, mis kaitsesid kloori eest.
1915. aastal valmisid tänapäeva gaasitorbikute eelkäijad. Maailmasõdade ajal oli
hobustel veel suur tähtsus ja gaasimaske toodeti ka neile. Gaasimask oli valmistatud
kas kummeeritud presentriidest või nahast, mis ei taganud kuigi pikaajalist kaitset.
Gaasimaski silmaavad olid väikesed, mistõttu sõduri vaateväli ettepoole oli piiratud. Gaasimaskis oli raske kõnelda ning mask ja kurn olid ühendatud voolikuga,
mis tegi sõduri gaasitorbikuga veel kohmakamaks.
Esimese maailmasõja aegne
keemiakaitsevarustus

Esimesed keemiakaitseriided hoidsid nahka nahamürkide eest ning takistasid
mürkainete imbumist läbi naha. Algul valmistati need kemikaalidega immutatud
või kummeeritud presendist, hiljem võeti kasutusele eri kummisegudest valmis-
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tatud keemiakaitseülikond ning gaasimask. Eestiski tootis tehas
Arsenal kahe maailmasõja vahel Eesti sõjaväe tarvis gaasimaske,
mida eksporditi ka Lätisse.
Keemiakaitsevahendid arenesid rööbiti massihävitusrelvaga. Kui
esialgne kaitsevarustus oli mõeldud kaitseks ainult keemiarelva
eest, siis tänapäevane varustus kaitseb ka bioründeaine ja radioaktiivse tolmu eest.
Kaitseväelase gaasimaskil on kõnemembraan3 , nägemisulatus on peaaegu 90% ja nägemise korrigeerimiseks on võimalik kanda prille. Gaasimaskil on lisaseade, mis võimaldab tarbida vett, mis on eriti tähtis, sest
umbses keemiakaitsevarustuses kaotab inimkeha vedelikku tavalisest
kiiremini. Gaasitorbiku kurn on valmistatud kergest plastist ning lisaks
keemilisele ründeainele tagab see kaitse võimalike ohtlikumate mürgiste tööstuskemikaalide eest. Kurna võib olenevalt kaitseväelase laskmisharjumusest (vasaku- või paremakäeline) kinnitada nii vasakule kui ka
paremale küljele.

Keemiakaitseülikond on valmistatud ﬁltreerivast ja absorbeerivast söekihiga riidest, mis tagab pikaajalise kaitse. Hinna poolest
võib kallimaid keemiakaitseülikondi võrrelda Hugo Bossi või mõne
muu kallima kaubamärgi ülikonnaga – nende maksumus algab 200300 eurost ning võib sõltuvalt mudelist ja kaitseastmest küündida
enam kui 1000 euroni. Eesti kaitseväelaste keemiakaitseülikonnad
on disainitud ja õmmeldud Eestis. Absorbeeriva söeﬁltriga riidest
kaitseülikonnas suudab sõdur temale pandud ülesandeid täita
pikema aja jooksul kui ilma õhuvahetuseta kummist ülikonnas.
Moodsas ülikonnas on sõduri veekaotus palju väiksem ning tänu
sellele on sõdur ka kauem võitlusvõimeline.

Eesti kaitseväelane massihävitusrelva vastases
kaitsevarustuses

Kaitseväelane on varustatud individuaalsete degaseerimispakkidega4 naha ja isikliku varustuse esmaseks degaseerimiseks5 .
Luurevahenditest on kaitseväelasel olemas indikaatorpaber, mis
võimaldab avastada piiskadena esinevat keemilist ründeainet
kolorimeetriliselt6, ning dosimeeter, mis salvestab saadud kogudoosi. Kaitsevarustus raskendab kaitseväelase tegevust lahinguväljal, sest selles kulutab kaitseväelane umbes 2,5 korda rohkem
energiat. Seetõttu kulub tal ülesande täitmiseks rohkem aega ning
raskem on ka teiste võitlejatega suhelda.

Dosimeeter
3
4
5
6

Kõnemembraan on gaasimaski seade, mis võimaldab suhelda gaasimaski kandes teistega, kes samuti
gaasimaski kannavad.
Degaseerimispakk on vahend, millega puhastatakse pärast keemia- või bioloogilist rünnakut isiklik
varustus ründeainest.
Degaseerimine on oma varustuse puhastamine ründeainest.
Kolorimeetrilisel analüüsil muudetakse võimaliku keemilise ründeaine proov ühendiks, millel on
spetsiiﬁline värvus.
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Uurimisülesanne
Leia ajaloost näiteid massihävitusrelva kasutamise kohta. Mis oli massihävitusrelva kasutamise eesmärk ja millised selle kasutamise tagajärjed?
Kordamisküsimused
1. Millist massihävitusrelva on kõige lihtsam toota?
2. Mille alusel saab jaotada keemilisi ründemürke?
3. Miks on mürgised tööstuskemikaalid probleemiks rahuvalveoperatsioonidel?
4. Mida ei tohi kindlasti teha, kui puututakse kokku pisargaasiga?
5. Millega immutati rätikud kaitseks kloori eest Esimeses maailmasõjas?
6. Kui palju energiat kulub kaitseriietuses kaitseväelasel lahinguväljal rohkem kui
tavavormis kaitseväelasel?

Bioründerelvade omadused
Bioründeaine

Nakkavus

Suremus

Vaktsineeritavus ja peiteaeg
võimalik;
suur
katk
suur
2–6 päeva (muhkkatk);
(kuni 90%)
3–4 päeva (kopsukatk)
antraks ehk Siberi keskmine kuni suur
suur
võimalik;
katk
(ei levi inimeselt inimesele) (kuni 100%) 3–5 päeva
keskmine kuni suur
võimalik;
tulareemia
keskmine
(ei levi inimeselt inimesele)
1–10 päeva
suur
võimalik;
brutselloos
väike
(ei levi inimeselt inimesele)
mõni nädal kuni mõni kuu
suur
võimalik;
tüüfus
suur
(ei levi inimeselt inimesele)
1–2 nädalat
suur
peaaegu võimatu;
Ebola viirus
suur
(levib inimeselt inimesele)
7–9 päeva
suur
võimalik;
rõuged
suur
(levib inimeselt inimesele)
7–17 päeva
võimalik ravi
botulismitoksiin ei levi
suur
(vastumürgid);
tunnid kuni päevad
ravi peaaegu võimatu;
ritsiin
ei levi
suur
mõni tund
stafülokokkide
enterotoksiin B

ei levi

väike

toetav ravi;
mõni päev kuni mõni nädal

mükotoksiinid

ei levi

suur

toetav ravi;
mõni tund

Kestvus

Levitamisviis

2–3 päeva

nakatunud putukad, aerosool

3–5 päeva

aerosoolid

2 nädalat ja enam

aerosoolid

nädalad kuni kuud

aerosoolid

nädalad kuni kuud

nakatatud putukad (kirbud,
täid)

1–2 nädalat

levib õhu kaudu

1–2 nädalat

levib õhu kaudu

sabotaažiaktid veevarustu24–72 tundi (ka kuid) ses või toiduainetööstuses,
aerosoolid
mõni päev

aerosoolid

sabotaažiaktid veevarustumõni päev kuni mõni
ses või toiduainetööstuses,
nädal
aerosoolid
sabotaažiaktid veevarustumõni tund
ses või toiduainetööstuses,
aerosoolid
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14. PEATÜKK
KESKKONNAKAITSE KAITSEVÄES
Eesti suuremate keskkonnaprobleemide seas on endise Nõukogude Liidu sõjaväe
tekitatud ja ikka veel koristamist vajav keskkonnareostus. Nõukogude armee tekitatud keskkonnakahjude hindamise tulemused on näidanud, et suurel osal militaarobjektidest oli pinnas saastunud naftasaadustega, samuti leiti metalli- ja ehitusmaterjalide jäätmeid, plasti- ja kummijäätmeid ning kemikaale. Suurima reostusega
militaarobjektideks olid sõjaväelennuväljad (Tapa, Ämari, Raadi, Sauga), Paldiski
ja Pakri saarte piirkond ning raketibaasid (Rakvere, Keila-Joa). Olulisemad jääkreostusega objektid on praeguseks puhastatud, kuid mitu ala vajab tulevikus järelkontrolli.
Sõjategevusega kaasnev keskkonnakahju on eeskätt seotud õhu- ja veereostusega ning saab alguse purustatud
objektidest. Sedalaadi keskkonnareostus võib olla väga
laia ulatusega ja ohtlik nii inimestele kui ka loodusele.
Lähiajaloo suurimaks ökosõjaks ja keskkonnakatastrooﬁks
peetakse 1991. aasta Lahesõda, kui Iraak kasutas naftat
relvana Kuveidi vastu. Näiteks juhiti Pärsia lahte 11 miljonit barrelit naftat, millest moodustunud õlikiht tappis veelinde ning muutis vee mitmeks aastaks elutuks ja kasutuskõlbmatuks. Kuveidi naftapuurtornides süüdati põlema
67 miljonit tonni naftat. Nafta põlemisel paiskus õhku üle
2 miljoni tonni tahma ja sama palju väävliühendeid, mis
põhjustasid happevihmasid.

Põlevad naftapuurtornid Kuveidis

KAITSEVÄE KESKKONNAMÕJU
Keskkonnamõjuks üldisemas plaanis nimetatakse mõju, mida inimtegevus otseselt või kaudselt avaldab loodusele, inimese tervisele ja varale. Kaitsevägi avaldab
keskkonnale mõju ühest küljest samal moel, nagu seda teevad tsiviilorganisatsioonid – hoonete ja ehitiste rajamise, kütmise, veevarustuse jms kaudu. Kuid teisalt on
Kaitseväe keskkonnamõju eripärane, sest valmistudes oma ülesannete täitmiseks,
tuleb Kaitseväel vältimatult korraldada ka väliõppusi ja laskeharjutusi. Et võimalikult palju säästa loodust ja võimalikult vähe häirida kaaskodanike igapäevaelu,
reguleerivad Kaitseväe tegevust ranged keskkonnakaitsenõuded.
Väliõppuste keskkonnamõjud
Kaitseväe väliõppusi peetakse spetsiaalselt rajatud harjutusväljadel. Suurim taoline Kaitseväe harjutusväli on keskpolügoon Kuusalu vallas Harjumaal. Lisaks
harjutusväljadele korraldab Kaitsevägi väliõppusi ka riigimetsas.
Väliõppuste peamised keskkonnamõjud on seotud transpordi, looduses liikumise, relvade ja laskemoona kasutamisega. Mõjude vähendamiseks toimub eelnevalt
põhjalik plaanimine ja keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude leevendamiseks kehtivad harjutusväljadel kasutuseeskirjad, mis reguleerivad looduses liikumist ja ala kasutamist, tuleohutust, jäätmekäitlust jms.
Õppuste ajal liiguvad Kaitseväe sõidukite kolonnid väeosadest harjutusväljadele.
Rasked veokid võivad kahjustada ka pinnasteid või metsamaastikku – sellised kahjud likvideerib Kaitsevägi pärast õppuste lõppemist.
Laskmine ja plahvatused põhjustavad müra ja vibratsiooni, mis paratamatult häirib loomi ja lähiümbruse elanikke.
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Kaitseväe tegevusel on ka
positiivseid mõjusid harjutusväljade looduskeskkonnale. Näiteks on mitu kanarbikunõmme ja liivikut tekkinud
harjutusväljadele, kus puud
on hävinud laskeharjutuste
käigus, aeg-ajalt toimuvad
põlengud ja veokirattad takistavad pinnase kamardumist.
Selliseid paiku võib leida
Männiku ja Klooga harjutusväljal, samuti mujal laskeharjutustega seotud kohtades,
näiteks Jussi kanarbikunõmm
Põhja-Kõrvemaal või Kaibaldi
nõmm Hiiumaal.

Olulisim Kaitseväe põhjustatud müra tekib laskeharjutuste ja lõhkamiste käigus. Tekkiv müra erineb muust keskkonnamürast selle poolest, et selle iseloom on
impulsiline: inimene kuuleb ühtlase müratausta asemel tugevaid üksikuid helisid,
laske ja pauke, mis häirivad ka üsna madala mürataseme korral.
Müra leviku vähendamiseks saab kasutada looduslikke tõkkeid, nagu mets, või
tehistõkkeid, nagu müravall.
Kaitseväe tegevuse müra on siiski üsna spetsiiﬁline ja mõjutab väikest osa elanikkonnast ehk neid, kes elavad harjutusväljade ja lasketiirude läheduses. Enamikku
harjutusväljadest ei kasutata pidevalt, vaid ainult teatud perioodidel aastast.
Laskmise käigus tekitab laskemoon sihtmärkide läheduses ka pinnasekahjustusi
ning puudele kuuli- ja killukahjustusi. Laskeharjutustega võib kaasneda tuleoht,
eriti kuival aastaajal. Laskemoonast tekivad raskemetallide ja lõhkeainete jäägid,
mis võivad akumuleerudes põhjustada pinnase- ja veereostust. Taktikaõppused
ja manöövrid võivad häirida loomi nende elupaikades ning kahjustada taimede
kasvukohti.
Tuleohutus metsas
Suur osa Kaitseväe harjutusväljadest on kaetud metsaga ning kuigi kogu maastikul toimuva väljaõppe puhul järgitakse alati ohutuseeskirju, ei saa tuleohtu täielikult vältida. Näiteks võib plahvatav laskemoon süüdata sambla või kulu, kust tuli
võib levida edasi ning põhjustada metsa- või pinnasetulekahju.
Harjutusväljal tuleohutuse tagamiseks on harjutusvälja kasutuseeskirjas kehtestatud kindlad reeglid. Tuleohutuse tagamise eest vastutavad harjutusvälja vastutav
isik ja õppusi korraldav ohvitser. Samas peab õppuse ajal harjutusväljal viibiv isik
tegutsema tuleohutust silmas pidades.
Tuleohutuse eesmärgil on laskeväljade sihtmärgialad ümbritsetud tuletõkkeribade
ja kraavidega, mis tagavad selle, et tulekahju korral ei levi tuli ümbritsevatele aladele. Harjutusväljadele on rajatud tuletõrje veevõtukohti, samuti on harjutusväljadel
olemas esmased tuletõrjevahendid. Teatud liiki õppustest informeeritakse eelnevalt
Päästeametit, et tagada tuletõrjujate operatiivne valmisolek.
VÄLILAAGRI ETTEVALMISTAMINE JA PÜSTITAMINE
Võimalusel tuleb välilaager rajada kuiva,
hästi dreenitud paika, mis asub võimalikult
kaugel reostusallikatest.
Välilaagrit ei ole sobiv püstitada saastunud keskkonda, metsloomade peatumis- ja
toitumisaladele või nende rändeteedele.
Telk tuleb paigaldada kõrgemale kohale
ning selle ümber on soovitatav kaevata vee
äravoolukraav.

Välilaager

Telgil võib olla muldpõrand, kuid parem on
kasutada presenti, kilet või muud veekindlat
alust. Külmal aastaajal on soovitatav panna
telgipõranda või magamisaluse alla kuuseoksi – see tekitab magajate ja külma maapinna vahele täiendava soojapuhvri.
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Väliköök välilaagris
Väliköögi asukoha valikul tuleb silmas pidada mitut
asjaolu. Tuleks valida kergelt kaldes pinnas, et tekiks vee
loomulik äravool, kuid samas peab koht olema allavoolu
ja piisavalt kaugel kohalikest asulatest. Nii ei satu jäätmed võimaliku reostuse korral asulaelanike veevarustusse. Juurdepääs väliköögile peab olema lihtne, sest söögivalmistamiseks on vaja kohale toimetada nii vett kui ka
toiduvarusid. Köögi- ja sööginõude pesuvesi tuleb juhtida
maasse läbi rasvapüüduri.
Kui toidujäätmete väljavedamine ei ole võimalik, tuleb
vedelad jäätmed matta, tahked jäätmed matta või tuhastada. Viimasel juhul tuleb järgida tuleohutusnõudeid.
Välikäimlate rajamine peab olema esimene töö pärast
laagripaika jõudmist. Käimlad peavad asuma piisavalt
kaugel nii köögist kui ka elamiskohtadest: köögist vähemalt
90 m kaugusel, veevõtukohast vähemalt 50 m kaugusel
ning elamiskohtadest vähemalt 50 m kaugusel.

Toitlustus välilaagris

Välikäimlate rajamisel tuleb lähtuda järgmisest arvestusest: üks käimla 10–20 naise
ja 20–25 mehe kohta või üks käimla 20 inimese kohta.
Sõjaväeüksuse lahinguvõimet silmas pidades on ülaltoodud sanitaarnõuded eluliselt olulised, sest nende eiramine võib halvemal juhul kaasa tuua haiguspuhangu
ning muuta terve üksuse võitlusvõimetuks vähemalt päevadeks, kui mitte nädalateks.

Toidujäätmed tuleb kokku
koguda ja iga päev välilaagri
territooriumilt välja vedada.

Välitingimustes tuleb kasutada organiseeritult toodud joogivett või põhjavett
(puurkaevust), mis ei vaja eeldesinﬁtseerimist.
Kui põhjavee kasutamise võimalus puudub või on piiratud, võib joogiveena kasutada ka pinnavett ehk lahtiste veekogude (jõed, järved jne) vett, kuid seda tuleb enne
nõuetekohaselt puhastada.

Puhastamata pinnavee joomine on rangelt keelatud.

Vee puhastamise meetodeid on palju, kuid kõige levinum ning välitingimustes
kõige kättesaadavam on vee ﬁltreerimine ja seejärel desinﬁtseerimine (keetmine
vähemalt 10 minutit, kloori- või jooditablettide kasutamine).
Joogivett peab olema vähemalt 10 liitrit ööpäevas ühe inimese kohta. Sellest
kogusest tuleb arvestada:
• joomiseks 2 liitrit
• toiduvalmistamiseks ja kööginõude
pesemiseks 4 liitrit
• sööginõude pesemiseks 1 liiter
• isiklike hügieeniprotseduuride jaoks
3 liitrit
Isiklike hügieeniprotseduuride (hambapesu jne) jaoks tuleb välilaagris rajada pesemiskohad: minimaalselt üks
pesemiskoht 20–30 inimese kohta ning
võimalusel üks dušisõel (minimaalselt)
25 inimese kohta.

Pesemine välilaagris
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METSAS KÄITUMISE ÜLDREEGLID

Pikaajalisel metsas liikumisel
tuleb arvestada, et organismi
vedelikuvajadus
suureneb,
mistõttu tuleb end varustada
piisava koguse joogiga.

Metsas liikumisel tuleb silmas pidada mõningaid lihtsaid üldtõdesid. Soovitatav
on vältida metsas liikumist äikese või tormi ajal. Mõlemal juhul suureneb eksimise
ja alajahtumise ning tugeva tormiga ka vigastuste saamise risk.
Soovitatav on kanda pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi ning seda ka suveajal, vältides sealjuures lahtiseid vöösid, hõlmu, käiseotsi jm ripnevaid detaile. Selline riietus aitab ära hoida kriimustusi, vigastusi ning takerdumist okstesse ja võsasse,
pakkudes samas kaitset sääskede ja puukide eest.
Arvestada tuleb sellega, et ilm võib ootamatult muutuda. Sestap tasub kaasa võtta
ka mõni soojem riietusese ja vahetusrõivad. Jalanõud peaksid olema tugeva konstruktsiooniga, kinnised ja soovitavalt vettpidavad saapad või kummikud. Jalatsite
tallad olgu libisemist takistava mustriga.
Soovitatav on alati kaasa võtta mobiiltelefon – nii saab vajadusel abi kutsuda. Eelnevalt tuleb kontrollida, et mobiiltelefoni aku oleks laetud.
Kui vähegi võimalik, siis tuleks kaasa võtta ka piirkonna kaart ja orienteerumiseks
kompass.
Klassikalise kompassi kasutamisel on üks oluline eelis moodsate elektrooniliste
abivahendite (GPS jmt) ees: kompassi aku ei saa kunagi tühjaks ning kompassil ei
esine elektroonilisi rikkeid.
Vigastuste vältimiseks tuleb rohumaade või talumaadega piirnevates metsaosades,
endistes talukohtades ja endiste nõukogude sõjaväerajatiste territooriumil liikudes
olla tähelepanelik madalal asuvate tõkete (okastraat, traat, karjaaiad, kaevikud, kaevud jms) suhtes.
Liikumisel metsaosades, kus esineb rohkesti surnud ja surevaid või rippesse jäänud puid, tuleb olla tähelepanelik võimalike langevate okste suhtes. Eriti ettevaatlik
tuleb sellistes piirkondades olla tuulise ilmaga.
Vältida tuleb kokkupuuteid metsloomadega. Marutõvekahtlusega või vigastatud
metslooma nägemisest tuleb teatada rühmajuhile või jahipiirkonna jäägrile.
Tuletegemisel kehtivad järgmised nõuded:
1) puhastada tuletegemiskoha ümbrus põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajadusel niisutada seda eelnevalt;
2) ümbritseda vajadusel tuletegemiskoht kuni 2,5 m laiuselt lahti kaevatud tuletõkestusribaga või takistada tule levikut muul viisil;
3) kindlustada piisava hulga esmaste tuletõrjevahendite või muude tule kustutamiseks kasutatavate vahendite olemasolu tuletegemiskoha juures, arvestades sealjuures tule suurust, ohustatud ehitisi ja looduskeskkonda;
4) mitte jätta tuld valveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustutatud või kustunud;
5) teatada metsatulekahju puhkemisest viivitamatult päästeteenistusele telefonil 112.
Uurimisülesanne
Leia ajaloost sõdu, mida võib nimetada ökosõdadeks. Põhjenda oma valikut.
Kordamisküsimused
1. Millised on Kaitseväe peamised keskkonnamõjud?
2. Nimeta Nõukogude Liidu militaarobjektidega kaasnenud reostuse liike.
3. Kuidas mõjutavad väliõppused looduskeskkonda?
Lisalugemist
Keskkonnakaitse kaitsejõududes. (2002). Tallinn: Säästva Eesti Instituut.
Kaitseministeeriumi keskkonnakava 2004–2014.
http://www.kmin.ee/ﬁles/kmin/nodes/9409_KM_keskkonnakava_2004-2014.pdf
http://www.kmin.ee/et/riigikaitse-ja-keskkond
http://harjutusvali.mil.ee
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15. PEATÜKK
SÜMBOOLIKA, TEENETEMÄRGID JA TRADITSIOONID
Igal pool, kus inimtegevus on võtnud organiseeritud vormi, võib reeglina kohata
ka sümboolikat, traditsioone ja järjepidevuse väärtustamist. Oma lipp, vapp ja hümn
on olemas riikidel ja suurtel rahvusvahelistel organisatsioonidel, kuid ka paljudel
koolidel on oma lipp, embleem, tekkel või lõpusõrmus. Päris oma traditsioonid võivad olla isegi vaid mõneliikmelisel sõpruskonnal – meenutagem kas või ilukirjandusest, Astrid Lindgreni raamatuist tuntud Punase Roosi ja Valge Roosi rüütleid.
Sümboolikal ja traditsioonidel on üldisemalt kaks funktsiooni: samastumine ja
eristumine. Ühest küljest võimaldavad need organisatsiooni või grupi liikmeil oma
ühendusega samastuda, loovad ja kinnitavad grupi identiteeti ning meie-tunnet.
Teisalt on sümboolika ja traditsioonide funktsiooniks eristada neid kasutavaid ja
praktiseerivaid organisatsioone ning gruppe teistest samalaadsetest.
Igale organisatsioonile on tähtis tema ajalugu. Järjepidevus ja sümboolika mõjutavad organisatsiooni mainet avalikkuse ees ning samas liidavad ajalooliselt kujunenud tavade ja sümbolite kaasabil selle liikmeid.
Riiklik ja relvajõudude sümboolika võib lisaks lippudele, vappidele-embleemidele, lauludele ja teenetemärkidele hõlmata ka vormielemente, organisatsioonide
sõrmuseid, relvi (nt mõõgad ja pistodad) ja muid esemeid, mis kannavad organisatsiooni väärtusi ja tõekspidamisi.
Sümbolitel on ka oma kindel tähendus. Võtame siinkohal näiteks riigikaitseõpetuse lõpumärgi, mis statuudi kohaselt antakse riigikaitsekursuse edukalt lõpetanutele. Märgi eesmärk on tunnustada kursuse edukalt lõpetanute tööd ja süvendada
ühtekuuluvustunnet. Märgi kujundamisel on arvestatud ajaloolist aspekti: põlev
tõrvik oli maailmasõdade vahelisel ajal Eestis üheks riigikaitselist haridust sümboliseerivaks elemendiks.
TEENETEMÄRGID
Teenetemärkideks on ordenid, aumärgid ja medalid. Nende ajalugu ja asutamise
põhjusi, sotsiaalset tausta ja väärtust, sümboleid, kunstilist stiili ja valmistustehnoloogiaid uurib faleristika.
Igal riigil on ajalooliselt kujunenud oma teenetemärkide süsteem. Eestis jagunevad
teenetemärgid riiklikeks (ordenid) ja ametkondlikeks (aumärgid). Riiklikud teenetemärgid on tähtsuse järjekorras Eesti Vabadusrist (algselt Vabaduse Rist), Riigivapi,
Valgetähe, Kotkaristi, Punase Risti ja Maarjamaa Risti teenetemärk.
Vabadusrist on Eesti esimene riiklik teenetemärk. Vabadusrist on sõjaline autasu,
mille asutamise otsus sündis samaaegselt Vabadussõja pöördelise tähtsusega lahingutega jaanuaris 1919. Just siis võttis Eesti ajutine valitsus vastu põhimõttelise otsuse asutada Eesti oma sõjaline orden. 16. aprillil 1919 sündis Vabadusristi ametlik
asutamisotsus: võeti vastu „Seadus Eesti Vabaduse Risti asutamise asjus“. Selle
1. punkt ütleb, et „Eesti Vabaduse Rist on asutatud Eesti Vabariigi väljakuulutamise
aastapäeval 24. veebruaril 1919. aastal autasu tähena andmiseks neile, kes on üles
näidanud Eesti iseseisva vabariigi loomisel silmapaistvaid ja kasulikke teeneid nii
sõjalises kui ka kodanlises tegevuses”.
Orden jagunes kolmeks liigiks: I liik sõjaliste teenete eest, II liik isikliku vapruse
eest ja III liik kodanliste ehk tsiviilteenete eest. Iga liik jagunes omakorda kolmeks
järguks, mida kirjapildis märgitakse araabia numbriga liiki tähistava Rooma numbri

Riigikaitseõpetuse lõpetanute
rinnamärk
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järel oleva kaldkriipsu taga (nt I/1 – I liigi 1. järk või II/3 – II liigi 3. järk). II liigi risti
südamik on veripunane, tähistamaks kodumaa eest valatud verd, sellest ka ristile
antud nimetus „vererist“. Vabadusristid kujundas kunstnik Nikolai Triik.
Esimesed Vabadusristid anti 1919. aasta augustis. Viimast korda anti ordenit
1925. aastal, teiste hulgas ka 1924. aasta 1. detsembri kommunistliku mässukatse
mahasurumisel osalenud sõjaväelastele ja politseinikele. 1925. aasta 19. juuni seadusega lõpetas Riigikogu Vabadusristiga autasustamise, lugedes omariikluse rajamisel
silma paistnud isikute teened hinnatuks. Uuesti võib Vabadusristiga autasustada
üksnes Eesti vastu suunatud sõjalise väliskallaletungi korral.

Vabaduse Rist I/1

1920. aastal asutati Eesti Punase Risti mälestusmärk ja 1928. aastal Kaitseliidu
Kotkaristi teenetemärk. 1936. aasta 7. oktoobri teenetemärkide seadusega asutati
Riigivapi ja Valgetähe teenetemärgid ning Punase Risti ja Kotkaristi teenetemärgid
muudeti riiklikeks.
1940. aastal alanud NSV Liidu okupatsiooni ajal keelati kõik omariikluse sümbolid, nende seas ka Eesti riiklikud teenetemärgid. 1994. aastal hakkas teenetemärkide seadus taas kehtima ja taastati Teenetemärkide Komitee ning mõne muudatusega ka senised riiklikud teenetemärgid. President Lennart Meri algatusel asutati
1995. aastal veel Maarjamaa Risti teenetemärk.
Ametkondlikeks teenetemärkideks on kaitsestruktuurides näiteks Kaitseväe, Kaitseliidu,
Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste riigikaitseorganisatsioonide medalid ja teeneteristid.

VABADUSSÕJA VÕIDUSAMMAS
Kui Tartu rahulepingut on tavaliselt nimetatud Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks,
siis Vabadussõda on vabariigi sünniprotsess. See oli sõda, mis peeti Eesti Vabariigi
loomise nimel ning ainuke sõda, mille Eesti kui riik on võitnud. Sestap sooviti pärast
sõja võitmist seda sündmust ka jäädvustada. Kuna Vabadussõjas osalesid eestlased
igast Eesti otsast, võib ka võidusambaid leida peaaegu igas Eesti paigas.

Vabaduse Rist II/1
Eesti Vabariigi Presidendi
tunnuseks on Riigivapi teenetemärgi kett, mida on ainult
üks ja mis antakse edasi järgmisele riigipeale.

Ühe riikliku monumendi püstitamise küsimus kerkis juba
1920. aastal, kui moodustati Eesti
Vabadussõjas Langenud Kangelaste Mälestamise Komitee. Kuigi 1920. ja 1930. aastatel kuulutati
välja mitu mälestussamba kavandi konkurssi, jäi see idee paraku
teostamata. Mõte realiseerus alles ligemale 90 aastat hiljem, kui
2009. aasta 23. juunil kell 00.00 avati Tallinnas Vabaduse platsil Vabadussõja võidusammas.
Vabadussõja võidusamba motiiviks
on Vabaduse Rist II/1 – kõrgeim orden,
mille võis saada isikliku vapruse eest
lahingus. Kuna Vabaduse Risti II/1
pole antud ühelegi Vabadussõjas osalenule, tahetigi see sümboolselt anda kõigile Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest
võidelnuile.

Vabadussõja võidusambaga avaldab Eesti rahvas
austust ja tunnustust Eesti vabaduse ja iseseisvuse
eest võidelnuile.
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KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU SÜMBOOLIKA
Igal väeosal ning Kaitseliidu maleval ja malevkonnal on oma tunnus. Sellistel sümbolitel on kindel tähendus. Järgnevalt mõned näited Kaitseväe sümbolitest, mis on
pärit 1918. aasta detsembrist, päris Vabadussõja algusest. Vabatahtlikest formeeritud Scoutspataljon, Kalevi, Kuperjanovi ja Sakala partisanide pataljon olid esimesed
Eesti väeosad, mis võtsid kasutusele oma sümbolid ning neid motiive kasutati hiljem ka väeosade rinnamärkidel.
Scoutspataljoni embleemi kavandas üksuse 21. detsembril 1918 formeerinud kapten Henry C. Reissar, kelle tellimusel valmistati ka esimesed rinnamärgid. 25. detsembril 1918 andsid 34 skauti vandetõotuse; pärast seda tervitas kapten Reissar
vend-skaute kättpidi ja kinnitas igaühele rinda skaudimärgi. Põdrapea märgil tähistas skautide suursugust vahvust ja märgi ülemisel äärel paiknev ladinakeelne tekst
„E PLURIBUS UNUM” (paljudest üheks) skautide juhtmõtet „Üks kõigi – kõik ühe
eest”. Kui Vabadussõja-aegsed märgid olid õhukesest vaskplekist, siis 1920. aastate
teisel poolel muudeti märk esinduslikumaks ning alates 1934. aastast sai rinnamärk
oma lõpliku kujunduse, mis on kasutusel ka tänapäeval.

Scoutspataljoni märk

Spordiseltsi „Kalev” liikmeist 20. detsembril 1918 formeeritud Kalevlaste Malev,
mis 25. detsembril 1919 laiendati rügemendiks, kasutas käiseembleemina spordiseltsi märki. 1934. aastal kujundatud Kalevi üksik-jalaväepataljoni rinnamärgil on
kasutatud „Kalevi” märki, mis viitab selle üksuse loojatele, ning kõverdatud käsi
mõõgaga tõusva päikese taustal sümboliseerib pataljoni alatist valmisolekut kaitsta oma kodumaad ja selle vabadust. Märgi ülaosas olev kiri „SKANGAL” viitab
üksuse ohvriterikkaimale lahingule, mis peeti Landeswehriga Lätis Skangali küla
lähistel.
23. detsembril 1918 formeeris leitnant Julius Kuperjanov Tartumaal Puurmanis
partisanisalga. 6. jaanuaril 1919 kehtestas Kuperjanov oma partisanide tunnuseks
käiseembleemi, mille ta ise kujundas Vene surmapataljonide eeskujul ja mille vähendatud kujutis moodustas hilisema rinnamärgi südamiku. Esimesed käiseembleemid
õmbles Kuperjanovi abikaasa Alice. Kuperjanovi pataljoni tunnus – pealuu ja ristatud kondid – sümboliseerib selle väeosa võitlejate kartmatust ja surmapõlgust.
25. detsembril 1918 formeeritud Sakala partisanide pataljoni käiseembleemi, millel
on mõõk ning elava inimese ja surnu proﬁil, kujundas kunstnik Voldemar Kangro-Pool. Sama, elu ja surma vahelist võitlust sümboliseerivat kujundust kasutati ka
hilisematel rinnamärkidel. 31. XII 1918 viitab päevale, kui väeosa saadeti rindele.

Kalevi üksik-jalaväepataljoni
rinnamärk alates 1934

Kuperjanovi pataljoni embleem
Kuperjanovi pataljoni lahingulipp
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KAITSELIIDU VAPP JA RINNAMÄRK
Kaitseliidu vapi saamiseks kuulutas Kaitseliidu staap 1925. aastal välja kavandivõistluse. Konkursi võitis August Timus, kelle kavandi keskjuhatus kinnitas
16. juulil 1925 Kaitseliidu vapiks. Vapp kujutab põhjakotkast, kes hoiab parema jala
küüniste vahel mõõka ja vasaku jala küüniste vahel riigivapiga kilpi. Kotkas on julguse, vapruse ja vabadustarmastava jõu kehastus ning legendi kohaselt saabus Viru
randa põhjakotka turjal vana Kalev.
Kaitseliidu vapp

Kaitseliidu rinnamärgiks on kuldkollane kilp, millel on hõbedane põhjakotkas.
Põhjakotka kujutist kasutatakse ka paljudel Kaitseliidu malevate ja malevkondade
teenetemärkidel.
EESTLASED VÕÕRVÄGEDES
Teise maailmasõja ajal võitlesid kümned tuhanded eestlased võõrriikide vägedes ja
kandsid võõrast vormi. Üheks võimaluseks oma päritolule viidata olid välimärgid
mundritel. Selleks kasutati Eesti sõjaväe mütsimärke ehk kokardeid ning Kaitseliidu
ja sõjaväe rinnamärke. Kuigi kokardite ja rinnamärkide kandmine oli laialt levinud,
eriti Saksa sõjaväes, polnud see kooskõlas vormikandmiseeskirjaga, mistõttu tuli
leida ühtne tunnus. Selleks võeti kasutusele sini-must-valged käisekilbid ja Vabadusristilt tuttav sümboolika.
Soomes 8. veebruaril 1944 marssal Mannerheimi korraldusel eestlastest formeeritud 200. jalaväerügemendi (JR 200) tunnuseks olid samuti sini-must-valged käisekilbid ja märk, mis kujutas Vabadusristi südamikku ning mida soomepoisid kandsid vasakul pool rinnas või portupee rihma küljes. 1944. aasta augustis kodumaale
naastes asendati seni mütsi ees olnud Soome kokardid nende märkidega.
Teise maailmasõja ajal Eestist mobiliseeritud meestest moodustatud Punaarmee
Eesti laskurkorpuses oli rahvusvärvide ning Eesti au- ja rinnamärkide kandmine
keelatud. Samuti ei tohtinud väeosa lipul ja mundritel kasutada Vabadusristi sümboolikat.
Sini-must-valgeid käisekilpe kandsid ka sõjajärgsel Saksamaal Suurbritannia ja
Ameerika Ühendriikide okupatsioonitsoonides eestlastest formeeritud ehitus- ja
transpordikompaniid jm üksused.
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TRADITSIOONID
Üheks vanemaks traditsiooniks on Eesti Vabariigi aastapäeva puhul peetav sõjaväeparaad, mille ajalugu ulatub Vabadussõja aega. Esimene paraad peeti 1919. aastal Tartus. Aastapäevaparaadiga tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva, näidatakse
riigi kaitsevõimet ja meenutatakse vabaduseni jõudmise sündmust – Vabadussõda.
Teiseks olulisemaks riiklikuks ürituseks on võidupüha paraad, kus kandev roll on
Kaitseliidul.
Pärast Võnnu all saavutatud võitu 1919. aasta 23. juunil andis 3. diviisi ülem kindralmajor
Ernst Põdder – oma meeste seas tuntud hüüdnimega Vana Õkva – korralduse, et samal
päeval, 23. juunil 1919 „saadud võitude puhul
meie põlise ja äraandliku vaenlase üle, linnades ja maakohtades saaks lipud välja pandud
ning kohalikes garnisonides sõjaväeparaadid toime pandud”. Riiklikult sai võidupüha
tähistamine alguse 1934. aastal, et tähistada
Landeswehri purustamist 1919. aasta jaanilaupäeval Võnnu lahingus ning mälestada
ühtlasi kõiki Eestile ajalooliselt olulisi lahinguid ja sõjalisi väljaastumisi.
1992. aastal taaselustati president Lennart
Meri eestvõtmisel võidupüha tähistamine.
Taastati vana traditsioon ja ühtlasi pandi alus
uuele: võidupüha hakati igal aastal tähistama
eri Eesti maakonnakeskuses või linnas.
Paljudel väeosadel on ka omad, kesksetest
ettevõtmistest sõltumatud traditsioonid. Nii
näiteks tähistab kõrgem sõjakool oma aastapäeva kaitseväelise jalutuskäiguga Tartu linnas ja kadetiballiga. Scoutspataljon korraldab
igal aastal ka eraisikutele avatud võistluse
„Scoutsrännak“. Paljudes Kaitseliidu malevates tähistatakse maleva asutamise aastapäeva vastuvõtuga. Kuperjanovi jalaväepataljoni ohvitserid ja allohvitserid on aga aastaid
pidanud traditsioonilist laskevõistlust, mille
puhul sihtmärgiks on pataljoniülema käekell,
ning täpseim laskur saab samuti auhinnatud
käekellaga.

Eesti Vabariigi 21. aastapäeva paraad
Tallinnas Vabaduse väljakul 1939. aastal

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva paraad Tartus 2012. aastal. 21 aastat Eesti
iseseisvuse taastamisest. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras
(paremal), Kaitseväe peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe (vasakul).
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Uurimisülesanne
Järgnevalt on esitatud
kaks president Konstantin Pätsi kõnet, millest üks
on peetud 1936. ja teine
1940. aasta Võidupühal.
Võrdle mõlemat kõnet ajaloosündmuste kontekstis.
Millised ideed on nende
kahe kõne puhul sarnased
ja millised vastandlikud?
Esita kummagi kõne peamine mõte, kasuta oma
arvamuse esitamisel tsitaate kõnest.

Riigivanema läkitus Eesti rahvale Võidupüha tähistamise kohta 23. juunil 1936. aastal
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Vabariigi presidendi läkitus Eesti rahvale 1940. aasta võidupühaks
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Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!
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EESTI KAITSEVÄE AUASTMETUNNUSED
Auaste on kaitseväelasele antav nimetus, mis sõltub tema sõjaväelisest väljaõppest, haridusest, tegevteenistuse
staažist ja väeliigist. Iga järgmise auastme teenimiseks on vaja omandada teatud hulk kogemusi ja teadmisi.
Iga auastme tunnuse all on märgitud NATO sõjaväelise auastme kood. OF tähistab ohvitseri auastet ja OR
tähistab ülejäänud auastmeid.
Maavägi
Vanemohvitserid

Kõrgemad ohvitserid

Kindral
OF-9

Kindralleitnant
OF-8

Kindralmajor
OF-7

Brigaadikindral
OF-6

OF-9

Kindralleitnant
OF-8

Kindralmajor
OF-7

Brigaadikindral
OF-6

OF-9

Viitseadmiral
OF-8

Kontradmiral
OF-7

Major

Kapten

Leitnant

OF-3

OF-2

OF-1

Kolonel
OF-5

Kolonelleitnant
OF-4

Kommodoor
OF-6

Mereväekapten
OF-5

Kaptenleitnant
OF-4

Major

Kapten

Leitnant

OF-3

OF-2

OF-1

Kaptenmajor
OF-3

Nooremleitnant
OF-1

Lipnik
OF-1

Nooremohvitserid

Merevägi
Vanemohvitserid

Kõrgemad ohvitserid

Admiral

OF-5

Kolonelleitnant
OF-4

Õhuvägi
Vanemohvitserid

Kõrgemad ohvitserid

Kindral

Kolonel

Nooremohvitserid

Nooremleitnant
OF-1

Lipnik
OF-1

Nooremohvitserid

Vanemleitnant
OF-2

Leitnant
OF-1

Nooremleitnant
OF-1

Lipnik
OF-1
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Vanemallohvitserid

Ülemveebel
OR-9

Staabiveebel
OR-9

Vanemveebel
OR-8

Veebel
OR-7

Vanemallohvitserid

Ülemveebel
OR-9

Staabiveebel
OR-9

Vanemveebel
OR-8

Veebel
OR-7

Vanemallohvitserid

Ülemveebel Staabiveebel
OR-9

OR-9

Vanemveebel
OR-8

Veebel
OR-7

Maavägi

Nooremveebel
OR-6

Vanemseersant
OR-5

Õhuvägi

Nooremveebel
OR-6

Nooremallohvitserid

OR-4

Nooremseersant
OR-3

Nooremallohvitserid

Vanemseersant
OR-5

Merevägi

Seersant

Seersant
OR-4

Nooremseersant
OR-3

Nooremallohvitserid

NooremVanemmaat
veebel
OR-6
OR-5

Maat
OR-4

Nooremmaat
OR-3

Sõdurid

Kapral

Reamees

OR-2

OR-1

Sõdurid

Kapral

Reamees

OR-2

OR-1

Sõdurid

Vanemmadrus
OR-2

Madrus
OR-1

Kool:
Õppeaasta

Õpilase ees- ja perekonnanimi

Klass

Iga riik on sunnitud võitlema oma olemasolu eest vaimselt, majanduslikult ja poliitiliselt.
Selles võitluses viimaseks ja otsustavaks abinõuks on rahva vastupanu relvastatud jõuga.
Seepärast kõik praegusaja riigid peavad korraldama oma riigikaitset.
Riigikaitse huvides kodanikkudel tuleb kanda sunduslikke kohuseid.
Demokraatliku riigikorra juures need kohused määrab kindlaks rahvas ise oma esindjate kaudu.
Riigikaitseõpetuse käsiraamat kesk- ja kutsekoolidele (1933)

