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VIVAT ACADEMIA!
Vivat academia! Vivant professores! Need vana tudengilaulu sõnad said
uue, sümboolse tähenduse, kui tudengite akadeemilise aasta ühel kõrghetkel,
1. mail tähistataval volbripäeval, sai siiani Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nime kandnud riigikaitselisest kõrgkoolist Kaitseväe Akadeemia
(KVA), inglise keeles Estonian Military Academy (EMA).
See ei ole pelgalt nimetähtede vahetus kõrgkooli peahoone sammaste
kohal. Nimevahetus on kooli endiste ja praeguste juhtide peas aastaid küpsenud reformiplaani üks viimastest nähtavatest tulemustest. Struktuurireform
oli Kaitseväe üldisest arengust lähtunud vältimatu samm, et sõjaväelist kutseja kõrgharidust andev kool suudaks senisest tõhusamalt täita Kaitseväe vajadusi ning õppeasutusele antud ülesandeid ja toimida selgema juhtimisliini
abil ühe ülema alluvuses tervikliku organisatsioonina.
Struktuuri muutes oli suurim proovikivi koondada kogu õppetegevus
õppeosakonna alla ning moodustada seni üsna iseseisvalt toimetanud Kõrgema
Sõjakooli ja Lahingukooli põhjal õppurkorpus. Sellega on jõudnud lõpule
aeg, mil Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi tunti eksitavalt peamiselt sõjakooli nime all. Uus Kaitseväe Akadeemia ühendab eri allüksuste töötajad
ning kutse- ja kõrghariduse õppurid ühe õppeasutuse akadeemiliseks perekonnaks. Nimi on märk, ja akadeemia nimi rõhutab nii väärikust kui ka vastutust kuuluda akadeemilisust väärtustavate kõrgkoolide hulka. Kvaliteetne
õppe- ja kasvatustöö peab käima kooskõlas uuendusmeelse teadus- ja arendustegevusega, et tulevased sõjaväelised juhid oleksid väljaõppes ja hoiakult
valmis ja suutelised täitma Kaitseväe arengu ning ühiskonna kiirete muutustega kaasnevaid uusi ülesandeid.
Kuigi kõrgkoolil on uus nimi ja uuenenud sisu, ei heideta siiski kõrvale ajaproovile vastu pidanud häid traditsioone ja sümboleid, olgu need
siis kursuste lõpumärgid või lipud. Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts
kinnitab: „Muudatuste käigus jätame alles ohvitseri- ja allohvitserikursuste
õppekavad ja olulised traditsioonid, et kanda edasi parimat praktikat ning
säilitada tulevaste kaitseväe juhtide ühtne identiteet.“1 Jätkub ka akadeemia
teadusajakirjade Sõjateadlane ja EMA Occasional Papers väljaandmine.
1

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nimi muutub Kaitseväe Akadeemiaks 2019. – Eesti
Rahvusringhääling, 8. veebruar.
<https://www.err.ee/908966/kaitsevae-uhendatud-oppeasutuste-nimi-muutub-kaitsevaeakadeemiaks> (27.06.2019).
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 7–8.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Toimetuskolleegiumi nimel väljendan lootust, et Kaitseväe Akadeemia nimi
muutub kiiresti üldtunnustatud kvaliteedimärgiks nii sõjaväelise kutse- ja
kõrghariduse kui ka sõjateaduse vallas.
Kaitsevägi tähistab sel aastal eestikeelse ohvitserihariduse 100. aastapäeva. Mis saab olla parem sünnipäevakink kui eestikeelse sõjalise hariduse
järjepidevuse kandja ja edendaja Kaitseväe Akadeemia põhjalikult uuenenud
vorm ja sisu? Teoks on see tulevikku vaatav reform saanud paljude inimeste
ühiste mõtete ja pingutuste viljana, mida akadeemia ülem kolonel Enno
Mõts on väljendanud nõnda: „Akadeemia on realiteet initsiatiivist kõrgemate
ülemate kavatsuse raames; see on teooria ülekanne praktikasse meie õppeasutuse väärtustest: haritus, loovus, tõhusus. /…/ Akadeemia peab olema ettenägev, keskkonnale reageeriv ja ennetav. Ajaloost tuleb õppida, aga sellesse
ei tohi kinni jääda. Meie moto on jätkuvalt: mõistuse ja mõõgaga isamaa
eest!“2
Soovime Kaitseväe Akadeemiale edasiviivat üksmeelt, tarka sihikindlust
ja südamest tõusvat vastutustunnet isamaa teenimisel, eestikeelse ning eestimeelse ohvitser- ja allohvitserkonna kasvatamisel ning meie oma sõjateaduse
arendamisel. Vivat academia! Vivant professores! Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet! Vivat scientia militaria!
Häid lugemiselamusi ja sisukat kaasamõtlemist!
Andres Saumets
peatoimetaja

2

Suurkask, Heiki 2019. Kaitseväe akadeemia – uus nimi, uus sisu. – Sõdur, nr 3, lk 27, 31.

AUFTRAGSTAKTIK JA INNERE FÜHRUNG
Dirk Freudenberg

ÜLEVAADE. Auftragstaktik (ülesandekeskne juhtimine) ja Innere Führung on
juhtimispõhimõtted, mis määratlevad Bundeswehri juhtimiskultuuri ja sõdurite
enesemõistmist. Autor püüab avada nende peamist sisu ja omavahelist suhet. Tema
mahukas uurimistöö toob esile teadmise, et tekkelt märksa hilisemasse Innere
Führung’i juhtimisfilosoofiasse on lõimitud Auftragstaktik’i kesksed põhimõtted,
mis lähtusid omal ajal sõdades ette tulnud olukordadest. Arutluse all on ühtlasi
armee võimalikkus demokraatlikus ühiskonnas ning sõjaväevormis riigikodanik,
kes on armees demokraatia teenistuses.
Nüüdne diskussioon Auftragstaktik’i teemal sünnib peamiselt 20. sajandist pärit
rikkalikul ajaloolisel allikmaterjalil, mida autor on uurimuses läbi töötanud.
Võtmesõnad: Auftragstaktik (ülesandekeskne juhtimine), Führen mit Auftrag (ülesandega juhtimine), Innere Gefüge, Innere Führung, sõjaväevormis riigikodanik,
sõdurikuvand
Keywords: Auftragstaktik, Führen mit Auftrag (mission command), Innere Gefüge,
Innere Führung, citizen in uniform, soldier’s image

1. Sissejuhatavad märkused
Siinse käsitluse teema on relvajõudude juhtimisfilosoofia ning ülesandekeskse juhtimise tähendus ja nende omavaheline suhe Bundeswehri sõjaväelises argipäevas1.
1990. aastate alguses alustas Bundeswehr nn kuumi (sks scharfen) välisoperatsioone. See on tekitanud elanikkonnas, aga ka arvestatavas hulgas Bundeswehri sõdurites arusaama, et sõjalistest vahenditest on taas saanud Saksa
välis- ja julgeolekupoliitika aktiivne tööriist. Ühtlasi on see viinud selleni,

1

Käsitlus „Auftragstaktik und Innere Führung: Feststellungen und Anmerkungen zur Frage
nach Bedeutung und Verhältnis des inneren Gefüges und der Auftragstaktik unter den Bedingungen des Einsatzes der Deutschen Bundeswehr“ on ilmunud 2014. aastal eraldi väljaandena
sarjas „Reihe: Standpunkte und Orientierungen“, Bd. 2. Hrsg. von Uwe Hartmann, Berlin:
Carola Hartmann Miles-Verlag. Saksa keelest autori loal tõlkinud ja kommenteerinud Andres
Saumets.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 9–57.
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et Saksa rahvale kui patsifistlikule ühiskonnale, kus pärast 1945. aastat on
alahinnatud kõiki sõdurivoorusi ja neid tihtipeale kuritegelikeks tembeldatud2,
ja nõnda ka Saksa sõjaväele on silme ette seatud „sõduriteenistuse olemus“3.
See tähendab tõsiasi, et Saksa sõdurid peavad jälle sõjalistes konfliktides
tapma ja ise tapetud saama, ilma et sellele oleks eelnenud sügavamat üldrahvalikku arutelu. Seepärast püütakse probleemist vabaneda sel moel, et
räägitakse üha rohkem Euroopa relvajõududest. Sealjuures hinnatakse niisugusest lähtepunktist olukorda valesti. Sedalaadi rahvusüleste relvajõudude
kehtestamisega ei saa ometi lahendada põhimist küsimust, milleks küll demokraatlikule ühiskonnale nüüdsel ajal relvajõud ja nende aktiivne kasutus ning
kuidas peaks siis olema kujundatud nende sisestruktuur (sks Innere Gefüge)4.
Ühtlasi ei saa rahvuslikku debatti tegelikult lahendada, lükates selle küsimuse rahvusvahelisele tasandile. Pealegi on mõeldamatu, et ülejäänud
Euroopa rahvad – eriti britid, prantslased ja itaallased – loobuksid seesuguse
idee nimel rahvuslikest huvidest, mille väljenduseks on juba kord rahvuslikud relvajõud. See utoopia on kord varemgi, 1950. aastatel silmapaistvalt
nurjunud, kui Euroopa Kaitseühenduse5 (EDC) toel üritati üles ehitada ühiseid relvajõude6. Organisatsioonilised plaanid ja kaalutlused Euroopat sõjaliselt lõimida leidsid pärast EDC lõppu siiski tee kontseptsioonidesse, mis
viisid Bundeswehri asutamiseni7. Teisest küljest leiab traditsiooniline Saksa
sõjaväeline juhtimismõtlemine ennekõike lääneriikide relvajõududes – ja
mitte üksnes seal – katkematut ja ilma poliitilise tundlikkuseta suurt erialast

2

Maizière, Ulrich de 1966. Soldatische Führung – heute. Vorträge und Reden zur Aufgabe
und Situation der Bundeswehr. Hamburg, Berlin, S. 14. [Maizière 1966]
3
Freudenberg, Dirk 2007b. Zweck und Ziel militärischer Einsätze und der Wesenskern
soldatischen Dienens. – Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (ASMZ), Vol. 173, Heft
6, S. 14f. [Freudenberg 2007b]
4
Termini Innere Gefüge kohta vt lähemalt märkus nr 23 ja 31. – Tõlkija kommentaar
5
European Defence Community.
6
Vt ka põhjalikumalt Maizière, Ulrich de 1998. Entstehung und Grundgedanken des Konzeptes des „Staatsbürgers in Uniform“. – Innere Führung im Wandel. Zur Debatte um die Führungsphilosophie der Bundeswehr. Hrsg. von Prüfert, Andreas. Baden-Baden, S. 19. [Maizière
1998]. Vrd ka Freudenberg, Dirk 2005. Militärische Führungsphilosophien und Führungskonzeptionen ausgewählter NATO- und WEU-Staaten im Vergleich. Baden-Baden, S. 45ff.
[Freudenberg 2005]
7
Ilsemann, Carl-Gero von 1971. Die Bundeswehr in der Demokratie. Zeit der Inneren
Führung. Hamburg, S. 3 [Ilsemann 1971]; vrd Erler, Fritz 1958. Heer und Staat in der Bundesrepublik. – Schicksalsfragen der Gegenwart. Handbuch politisch-historischer Bildung, Bd.
3. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Tübingen, S. 227.
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tähelepanu ning tunnustust8. Nõnda on siinses kirjatöös kõne all ka sõdurite
suhtumine ja hoiak ning nende sõjalise ülesande edukas täideviimine. Arvamust, et 21. sajandi alguseks radikaalselt muutunud julgeolekupoliitilist ja
ühiskondlikku reaalsust ei saa enam kooskõlla viia terminiga Innere Führung
tähistatud Bundeswehri organisatsiooni- ja juhtimisfilosoofiaga, kuna see on
lähtunud teistsugusest sõja- ja ühiskonnapildist9, ei saa tõsiselt võtta. Seda
seetõttu, et Bundeswehri „sisestruktuuri“ (Innere Gefüge) arendamise püüd
on algusest peale olnud luua tegutsemisvõimeline armee10. Pigem on küsimus
selles, mil määral annab Innere Führung keset muutusi edaspidigi armeele
vajaliku põhialuse, õiget suunda näitava kompassi ja piirid11. Ehkki aastatel
1989–1990 oli julgeolekupoliitikas pöördeline muutus, on põhialused jäänud
samaks. Seetõttu ei ole ka vajadust Innere Führung’it edasi arendada.12
Nõnda ei uurita järgnevalt, kas uudsed julgeolekupoliitilised ja ühiskondlikud
olud nõuavad kohanemist muutunud tegelikkusega13. Samuti ei ole siinse
teksti ülesanne luua ajastulooliselt nüüdisajas kandvaid mõttekonstruktsioone
ning nokitseda seda tehes meelevaldselt terminite ja mõistete kallal. Siht on
hoopis tuua oluliste ja kaalukate tegurite pinnalt ning üldmäärustike arengut
järgides selgelt välja ülesandekeskse juhtimise (sks Auftragstaktik) ja Innere

8

Vrd Freudenberg 2005. Vt ka Freudenberg, Dirk 2009b. Die Rezeption deutschen Führungsdenkens im britischen Führungsverständnis unter besonderer Berücksichtigung von
„Auftragstaktik“ und „Innerer Führung“. – Jahrbuch. Hrsg. von Clausewitzgesellschaft.
Hamburg, S. 268ff. Vrd ka Freudenberg, Dirk 2009a. Das britische Führungsverständnis
unter besonderer Berücksichtigung deutschen Führungsdenkens. – Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ), Nr. 1, S. 61.
9
Wiesendahl, Elmar 2007a. Was bleibt und was sich ändern muss an einer Inneren Führung
für das 21. Jahrhundert. – Innere Führung für das 21. Jahrhundert: Die Bundeswehr und das
Erbe Baudissins. Hrsg. von Wiesendahl, Elmar. Paderborn, München, Wien, Zürich, S. 155.
10
Maizière 1998, S. 24.
11
Rosen, Claus von 2012. Veränderungsmanagement und Innere Führung aus Sicht von Baudissin. – Jahrbuch Innere Führung 2012. Der Soldatenberuf im Spagat zwischen gesellschaftlicher Integration und sui generis Ansprüchen. Hrsg. von Hartmann, Uwe; Rosen, Claus von;
Walter, Christian. Berlin, S. 187.
12
Ibid., S. 80.
13
Wiesendahl, Elmar 2007b. Zur Aktualität der Inneren Führung von Baudissin für das
21. Jahrhundert. – Innere Führung für das 21. Jahrhundert: Die Bundeswehr und das Erbe
Baudissins. Hrsg. von Wiesendahl, Elmar. Paderborn, München, Wien, Zürich, S. 12.
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Führung’i vastasmõjus sõjalises mõttes olulised, ajatud määravad tegurid,
mis kehtiksid ka internetiajastul14 ning võrgupõhisel operatsioonijuhtimisel15.

2. Bundeswehri sisemise korra tekkeloost
Pärast Saksamaa kokkuvarisemist ja Wehrmachti alistumist 8.–9. mail 1945
saadeti Wehrmacht laiali. Kõik sõjaväelised objektid kas hävitati või anti
neile teistsugune otstarve, relvad konfiskeeriti, sõjalised toimikud läksid
liitlasvägede kätte ja sõdurite väärtushinnangud seati küsimärgi alla.16 Ennekõike kaheldi sõduri staatuses, tähenduses ja ülepea vajalikkuses17. Lääneriigid taastasid Saksamaa riikliku suveräänsuse ning tegid võimalikuks taasrelvastumise. See oli reaktsioon agressiivsele kommunistlikule hoiakule ja
juba 1946. aastal Vene okupatsioonitsoonis alanud relvastumisele ning tuli
kahte vaenulikku leeri lõhenenud maailmas elavatele inimestele ootamatult,
ja ennekõike Saksamaa Liitvabariigi elanikud mõistsid alles aegamööda selle
sammu vajalikkust.18 Seda just seetõttu, et Saksamaa Liitvabariik oli Petersbergi 22. novembri 1949. aasta kokkuleppes19 võtnud kohustuse jätkata riigi

14

Auftragstaktik’i kohta internetiajastul vt Giese, Daniel 2014. Militärische Führung im Internetzeitalter: Die Bedeutung von Strategischer Kommunikation und Social Media für Entscheidungsprozesse, Organisationsstrukturen und Führerausbildung in der Bundeswehr – Analyse
und Empfehlungen für eine Armee im Einsatz. Berlin, S. 45ff. Vrd ka Spreen, Dierk 2014.
Digitalisierung und Innere Führung. – Jahrbuch Innere Führung 2014. Drohnen, Roboter und
Cyborgs – Der Soldat im Angesicht neuer Militärtechnologien. Hrsg. von Hartmann, Uwe;
Rosen, Claus von. Berlin, S. 46ff.
15
Vrd Wolf, Ulrich 2010. Vernetzte Operationsführung – Das Ende der Auftragstaktik? –
Jahrbuch Innere Führung 2010. Die Grenzen des Militärischen. Hrsg. von Hammerlich,
Helmut R.; Hartmann, Uwe; Rosen, Claus von. Berlin, S. 88ff. [Wolf 2010]
16
Maizière, Ulrich de 1985. Ein Überblick. Zu Planungen und Vorbereitungen eines westdeutschen Verteidigungsbeitrages – ein Beitrag aus der Sicht eines Mitarbeiters der Dienststelle Blank. – Von Himmerod bis Andernach. Schriftenreihe Innere Führung, Beiheft 4/85 zur
Information für die Truppe. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung, S. 13.
17
Baudissin, Wolf Graf von 1985b. Die Aufgabe der Friedenssicherung. – Von Himmerod
bis Andernach. Schriftenreihe Innere Führung, Beiheft 4/85 zur Information für die Truppe.
Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung, S. 129f. Vrd ka Seifert, Ruth 1996. Militär –
Kultur – Identität. Individualität, Geschlechterverhältnisse und die soziale Konstruktion des
Soldaten. Bremen, S. 113. [Seifert 1996]
18
Ilsemann 1971, S. 1.
19
Vrd Barth, Peter; Pfau, Günter; Streif, Karl 1981. Sicherheitspolitik und Bundeswehr.
Frankfurt am Main, S. 167ff.
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demilitariseerimist ja takistada „mis tahes relvajõudude moodustamist“20.
Seega iseloomustab Saksamaa arengut ajalooline seik, et Teise maailmasõja
lõpuga katkes Saksamaa Liitvabariigis sõjaajalugu peaaegu aastakümneks21.
Kui 1950. aastal oli võimalik muutunud maailmapoliitilise olukorra tõttu
juba ette näha, et ka Saksamaa Liitvabariik peaks andma kaitsepanuse, said
uueks alguseks üles otsitud endise Wehrmachti ohvitserid kaaluka ülesande
töötada välja uute Saksa relvajõudude loomise põhimõtted. Bundeswehri planeerijate suur proovikivi oli seejuures siduda omavahel relvajõududele vältimatud põhimõtted, nagu hierarhiline kord, käsk ja kuulekus, ning liberaaldemokraatlik põhiseadus.22 Bundeswehri „sisestruktuuri“23 taasloomisel oli
oluline
tulevast [Saksa] sõdurit teadlikult siduda tema rahva liberaaldemokraatliku
elukorraldusega, mis kannab sõdurit ja mida sõdur aitab omakorda kanda,
ja riigile alluva pimeda kuulekuse asemel kasutada mõistusest johtuvat vabatahtlikku kuulekust, /…/ ilma et sealjuures heidetaks üle parda läbiproovitud
kogemused.24

Niisiis oli põhinõue sobitada uuesti loodavad relvajõud demokraatlikku riiki
nii, et nad vastaksid täiel määral Saksamaa liberaalsele demokraatlikule
põhiseadusele25. Samal ajal tuli riigikaitseseaduses leevendada sobilike meetmete abil pinget sõjaväe ja ühiskonna vahel noores Saksamaa Liitvabariigis,
mis oli esialgu heaks kiitnud sõjaliselt neutraalse põhiseaduse26. Sealjuures

20

Morsey, Rudolf; Maizière, Ulrich de; Schössler, Dietmar 1995. Bundeswehr. – Staatslexikon. Recht. Wirtschaft. Gesellschaft. Bd. 1, 7. Aufl. Hrsg. von Görres-Gesellschaft.
Freiburg, Basel, Wien, Spalte 1024. [Morsey, Maizière, Schössler 1995]
21
Pikart, Eberhart 1995. Militär. – Staatslexikon. Recht. Wirtschaft. Gesellschaft. Bd. 3, 7.
Aufl. Hrsg. von Görres-Gesellschaft. Freiburg, Basel, Wien, Spalte 1155.
22
Bundeswehri sünniloo tagamaade kohta vt põhjalikumalt Saumets, Andres 2007.
Adenaueri saladus ja Bundeswehri sünnitund kloostrimüüride varjus. Ääremärkusi ühe külma
sõja lapse – Bundeswehri – sünniloo kohta. – KVÜÕA toimetised, nr 8. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus, lk 166–230. [Saumets 2007] – Tõlkija kommentaar
23
Innere Führung’i vaimne isa Wolf Graf von Baudissin mõistis tollal Innere Gefüge all
„kõigi tingimuste ja tegurite terviklust, mis vormib sõdurite suhteid omavahel ja nende suhteid
ühiskonnaga“. Vt lähemalt ibid., lk 217–221. – Tõlkija kommentaar
24
Blank, Theodor 1985. Der europäische Soldat deutscher Nation. – Von Himmerod bis
Andernach. Schriftenreihe Innere Führung, Beiheft 4/85 zur Information für die Truppe. Hrsg.
von Bundesministerium der Verteidigung, S. 116.
25
Hundt, Ulrich A. 1992b. Innere Führung – gut für das Jahr 2000? – Mittler-Brief. Informationsdienst zur Sicherheitspolitik, Nr. 4, 4. Quartal, S. 6. [Hundt 1992b]
26
Ibid.
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pidi Bundeswehr olema vähemalt sama professionaalne kui tema eelkäijad
Wehrmacht ja Reichswehr, kelle sõjaline maine oli ja on ekspertide silmis
endiselt erakordselt hea27. Niisiis üritati ajalooliste kogemuste taustal siduda
liberaaldemokraatliku põhiseaduse põhimõtted tõhusa sõjaväeorganisatsiooniga28. Selleks töötas liitvabariigi valitsuse kokku kutsutud endistest
Wehrmachti ohvitseridest komisjon 1950. aasta oktoobris Eifelis Himmerode
kloostri ranges eraldatuses välja dokumendi „Sõjalise eksperdikomisjoni
memorandum Saksa väekontingendi moodustamise kohta riikideüleste relvajõudude raames Lääne-Euroopa kaitseks“29. Himmerode memorandumiks30
nimetatud kirjutise viiendas peatükis, mis käsitleb relvajõudude „sisestruktuuri“ (Innere Gefüge)31, olid kõne all poliitilised, eetilised ja kasvatuslikud
ülesanded ning seejuures rõhutati kohustusi nii omaenese isamaa kui ka
Euroopa vastu32.

3. Innere Führung’i tuum
Innere Führung’i (sks sõna-sõnalt ’sisemine juhtimine’) kontseptsioon on
liiga mitmetahuline, et defineerida seda lühikese ja tabava väljendina33,
mis peaks vastu ka teaduslikele nõuetele34. Termini Innere Führung lai

27

Bredow, Wilfried von 1995. Die Zukunft der Bundeswehr. Gesellschaft und Streitkräfte
im Wandel. Opladen, S. 64.
28
Ottmer, Hans-Martin 1993. Die Entwicklung deutscher Sicherheitspolitik und die
Geschichte der Bundeswehr 1945–1992. Berlin, Bonn, Herford, S. 31. [Ottmer 1993]
29
Maizière 1998, S. 19; vt ka Saumets 2007, lk 196 jj.
30
Rautenberg, Hans-Jürgen; Wiggershaus, Norbert 1977. Die „Himmeroder Denkschrift“
vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für einen Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung. Karlsruhe. [Rautenberg, Wiggershaus
1977]
31
Vt Innere Gefüge kohta lähemalt Saumets 2007, lk 217–221. – Tõlkija kommentaar
32
Vrd Ilsemann 1971, S. 4.
33
Horn, Erwin 1981. Zur Situation der Inneren Führung. – Innere Führung in Staat, Armee
und Gesellschaft. Hrsg. von Zuber, Hubertus. Regensburg, S. 75 [Horn 1981]; vrd Buck,
Hans-Robert 1986. Innere Führung. – Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik.
Hrsg. von Kirchhoff, Günter. Regensburg, S. 348 [Buck 1986]; vrd ka Schreiber, Jürgen
1990. Innere Führung und Recht. – Neue Zeitschrift für Wehrrecht, S. 69ff.
34
Stein, Horst 1998. Auswirkungen von Veränderungen im humanitären Völkerrecht. Von
Einflüssen der Rechtsnormen anderer Armeen und Erfahrungen aus internationalen Einsätzen auf die Inhalte der Inneren Führung. – Innere Führung im Wandel. Zur Debatte um die
Führungsphilosophie der Bundeswehr. Hrsg. von Prüfert, Andreas. Baden-Baden, S. 72. Tulemusteta katsete kohta sõnastada ühemõttelist definitsiooni vt Preuß, Helmut 1976. Was ist
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mõistemaht ei lase leida talle asjakohast tabavat definitsiooni35. Seetõttu ei
leidu ka ametlikku definitsiooni36, vaid üksnes ebamäärane mõiste relvajõudude parlamendivoliniku seaduses (§ 1, lõige 3), mis sätestab, et „volinik
asub /…/ tegutsema /…/, kui ilmnevad asjaolud, mis lubavad aimata sõdurite
põhiõiguste või Innere Führung’i põhimõtete rikkumist“37. Termin Innere
Führung ei lase ennast täpselt määratleda – see on esmajoones praktika,
mitte teooria, mida Saksa relvajõud kohustuvad demokraatliku õiguskorra
tagamiseks programmiliselt täitma kõikides sõjaväelistes teenistussfäärides38.
Asjakohane üldmäärustik ZDv 10/1 rõhutab, et Innere Führung’i põhimõtted
on „suunised inimeste juhtimiseks ja üksteisega õigeks ümberkäimiseks“39.
Maaväe väejuhatuse määrus 100/900 kirjeldab 1990. aasta versioonis
Innere Führung’it kui terminit, mis tähistab põhiseadusest ja väärtuskorrast
lähtuvat kontseptsiooni, mille eesmärk on kujundada relvajõudude sisemist
korda ja luua selle tarvis meetmete süsteem, mis aitab seda kontseptsiooni
ellu viia40. Järelikult moodustavad sõdurikorra sisu ja vorm erilise „sisestruktuuri“ (Innere Gefüge), reguleerides astmelise vastutuse abil inimeste
koostegutsemist ja ühist olemist asjakohases distsipliinis41. Määruse HDv
100/900 versioon aastast 1998 kirjeldab Innere Führung’it kui
kontseptsiooni, mis seob Saksa relvajõude nende ülesande täitmisel põhiseaduse
väärtustega. See [kontseptsioon] hõlmab kõiki meetmeid sõjaväevormis

Innere Führung? Kritische Bemerkungen und Lösungsvorschläge. – Wehrwissenschaftliche
Rundschau, S. 150ff.
35
Hartmann, Uwe 2007. Innere Führung. Erfolge und Defizite der Führungsphilosophie der
Bundeswehr. Berlin, S. 70.
36
Walz, Dieter 1984. Die rechtlichen Grundlagen der Konzeption der Inneren Führung. –
Innere Führung im Meinungsstreit. Hrsg. von Rümmer, Heinrich O. 2. Aufl. Großhesselohe,
S. 22ff. [Walz 1984]
37
Vt Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages.
<http://www.gesetze-im-internet.de/wehrbbtg/__1.html>.
38
Bendel, Lothar 1998. Die Legitimität von Streitkräften im demokratischen Rechtsstaat.
Thesen zur Konzeption „Innere Führung“. – Wehrstruktur auf dem Prüfstand. Zur Debatte
um die neue Bundeswehr. Hrsg. von Jacob, Ludwig; Justenhoven, Heinz-Gerhard. Stuttgart,
Berlin, Köln, S. 73. [Bendel 1998]
39
ZDv 10/1 Innere Führung. Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr
2008. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Berlin, RN 101.
40
HDv 100/900. Führungsbegriffe (TF/B) 1990. Stichwort: Innere Führung. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn. [HDv 100/900. Führungsbegriffe (TF/B) 1990]
41
Baudissin, Wolf Graf von 1985a. Das Innere Gefüge der Streitkräfte. – Von Himmerod bis
Andernach. Schriftenreihe Innere Führung, Beiheft 4/85 zur Information für die Truppe. Hrsg.
von Bundesministerium der Verteidigung, S. 184.
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riigikodaniku eeskuju kindlustamiseks ja arendamiseks, nõudes sõduritelt
vaba isiksust, vastutustundliku riigikodanikuna tegutsemist ja enese ülesande
täitmiseks võitlusvõimelisena hoidmist.42

Järgnevalt on püütud esitada seda kontseptsiooni, arvestades selle ülesannet
ja tähendust eelmainitud kontekstis. Niisiis on siinse vaatluse keskmes organisatsioonisisesed ja isikulised perspektiivid.

4. Armee demokraatlikus ühiskonnas ja
demokraatlik armee
Fritz Erler on kirjeldanud sõjaväe ja demokraatliku ühiskonna erinevust
nõnda: „Demokraatia toimib diskussiooni ja hääletamise kaudu, armee
rajaneb seevastu käsul ja kuulekusel. Ühtlasi ei ole olemas demokraatlikku
armeed, on üksnes armee demokraatlikus ühiskonnas – armee kui demokraatlike valitsuste ustav teener.“43 Kui relvajõud tahavad olla tõhus vahend, siis
töötavad nad käsu ja kuulekuse põhimõttel44. Käsu ja kuulekuse süsteem on
risti vastuolus demokraatliku korraga45. Võimu ja võimu hierarhiat määravad
tegurid – kui see on kord rajatud ülevalt alla ning tugineb käsule ja kuulekusele – välistavad põhimõtteliselt demokraatliku armee. Sõduriteenistuse
iseloomulikud jooned on tingitud teenistuse funktsioonidest ega ole seetõttu
muudetavad46. Sõjaväelises juhtimises ei nõuta kuulekust selleks, et allutada
nõrgemaid ja valitseda nende üle. Kuuletuda tuleb hoopis käsule, mis kujutab endast järjekindla loogilise mõttetegevuse väljendusena viimset otsust

42

HDv 100/900. Führungsbegriffe (TF/B) 1998b. Stichwort: Innere Führung. Hrsg. von
Bundesministerium der Verteidigung. Bonn.
43
Erler, Fritz 1965. Demokratie in Deutschland. Stuttgart, S. 145.
44
Berkhan, Karl Wilhelm 1989. Streitkräfte in der Demokratie. – Leidenschaft zur praktischen Vernunft. Helmut Schmidt zum Siebzigsten. Hrsg. von Lahnstein, Manfred; Matthöfer,
Hans. Berlin, S. 51.
45
Walle, Heinrich 1991. Tradition – Floskel oder Form? Neue Wege zu alten Werten. – Von
der Friedenssicherung zur Friedensgestaltung. Deutsche Streitkräfte im Wandel. Hrsg. von
Walle, Heinrich. Bonn, S. 246.
46
Weißbuch 1970: Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage
der Bundeswehr 1970. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 142.
[Weißbuch 1970: Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der
Bundeswehr 1970]
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ülesande täitmiseks.47 Kuulekus tähendab oma tahte allutamist teise tahtele
või kogukonna õiguskorrale48. Viimati nimetatu iseloomustab armeed demokraatlikus ühiskonnas.
Paljud ei taju demokraatliku armee ja demokraatlikus ühiskonnas oleva
armee erinevust49. Ei ole vähe neidki, kes lähtuvad sellest, et armee on
tegelikult vastuolus progressiivse tsivilisatsiooni eetiliste põhimõtetega50.
Erinevus ilmneb juba eespool kirjeldatud vajaduses relvajõudude hierarhilise
korra järele. See kord peab aga igal juhul olema kooskõlas põhiseadusega.
Selles mõttes on relvajõudude seaduslikkus demokraatliku arusaama kohaselt
ka sõduriteenistuse eeldus.51
Innere Führung’i ülesanne on tulla toime konkureerivate eesmärkide ja
nõudmiste pingeväljaga, mille ühes otsas on Saksamaa Liitvabariigi liberaalne ja pluralistlik riigi- ja ühiskonnakord ning teises selle hierarhiliselt
üles ehitatud armee52. Niisiis tuleks ühest küljest vaagida omavahel toimimistõhusust ja sõduri individuaalseid õigusi, teisest küljest on hierarhiline kord
seatud vastamisi sõdurite osalusprintsiibiga. Lisaks sellele peab distsipliin
ennast maksma panema sõdurite nn täisealisuse ja vastutusvõimena ning ühtlasi kannavad ülemad jagamatut vastutust koostööalti käitumise ja sellele
kohase vastutuse delegeerimisel.53 Nõnda on sellel kontseptsioonil kaks
külge: ühest küljest on see relvajõudude sisemise korra ning Bundeswehri
ja ühiskonna suhete kujundamise kontseptsioon, teisest küljest on see õpetus

47

Berg, Wolfhard-Dietrich 1976. Grundlagen für das Verständnis militärischer Führung. –
Kooperative Führung. Der Führungsvorgang in militärischen Führungssystemen. Hrsg. von
Berg, Wolfhard-Dietrich. Herford, S. 44.
48
Faust, Fritz 1966. Die Rechte des Soldaten im Widerspruch von Freiheit und Gehorsam. –
Wehrkunde 1966, S. 199.
49
Vrd Beer, Angelika 1998. Von der Inneren Führung zur Kriegsführungsfähigkeit. Der
Abschied der Bundeswehr von ihrer Vergangenheit. – Innere Führung im Wandel. Zur Debatte
um die Führungsphilosophie der Bundeswehr. Hrsg. von Prüfert, Andreas. Baden-Baden,
S. 86ff. [Beer 1998]
50
Isensee, Josef 1991. Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes. Legitimation und
Schutzgut der Bundeswehr. – Frieden ohne Macht? Sicherheitspolitik und Streitkräfte im
Wandel. Hrsg. von Wellershoff, Dieter. Bonn, S. 61.
51
Reeb, Hans-Joachim 1998. Legitimation von Streitkräften. Entwicklungslinien im historischen Vergleich. – Reader Sicherheitspolitik: Die Bundeswehr vor neuen Aufgaben. Heft 10, S. 2.
52
Bagger, Hartmut 1994. Anforderungen an den Offizier des Heeres. Weisung des Inspekteurs des Heeres. 29. Juli. Bonn, S. 2 [Bagger 1994]; vrd Horn 1981, S. 75; vrd ka ZDv 10/1
Innere Führung 1993. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 201f. [ZDv
10/1 Innere Führung 1993]
53
ZDv 10/1 Innere Führung 1993, RN 212.
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sõdurite käitumise ning üksteisega ümberkäimise normidest54. Sealjuures
on keskne praktiline eesmärk sõduri side väärtuspõhise käitumisega ja mitte
pelgalt lihtsale käsuvõimule allumine55. Selle kontseptsiooni ideaalettekujutus eesmärgist on sõdur kui vaba isiksus, kes tegutseb vastutustundliku
riigikodanikuna ja hoiab end ülesande täitmiseks võitlusvõimelisena56. Sealjuures peab üksikvõitleja kogema relvajõududes neid väärtusi, mida ta peab
kaitsma või mille eest ta läheb võitlusse, ja käituma ka ise nende järgi. Need
on inimväärikus, õigus ja vabadus.57 Igapäevases juhtimises soovib Innere
Führung’i kontseptsioon – mis ei näe inimest ülikkondliku riigi alamana,
vaid modernse riigi kodanikuna58 – reguleerida ja kujundada ülemate, alluvate ning kaasvõitlejate suhteid austuse ja väärikuse vaimus59.

5. Sõjaväevormis riigikodanik
Sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõte esitab sõduritele suuri nõudmisi, sest
hõlmab ideed kodanikust kui ühiskonna loomulikust kaitsjast, kes on valmis
ja võimeline terviku eest ühist vastutust kandma ning on teadlik oma erilistest kohustustest ja õigustest60. See eeskuju toetub kohustuslikule eetilisele
mõõdupuule, ajaloolis-poliitilisele haridusele, professionaalsele väljaõppele
54

Naumann, Klaus 1993. Weder Ideologie noch Quasi-Theologie. Die neue ZDv 10/1
„Innere Führung“. – IFDT 1993, Heft 4, S. II; Hoffmann, Oskar 1997. Innere Führung ’97 –
eine Konzeption zwischen Bewährung und Herausforderung. – Sicherheit und Frieden 1997,
S. 136; vrd Führungshilfe für Vorgesetzte 1996. Bd. 1. Menschenführung in den Streitkräften.
Hrsg. von Zentrum Innere Führung. Koblenz, RN 2.1. [Führungshilfe für Vorgesetzte 1996]
55
Führungshilfe für Vorgesetzte 1996, RN 2.1.
56
ZDv 10/1 Innere Führung 1993, RN 203.
57
Bundesministerium der Verteidigung 1997. Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur Anwendung der Konzeption der Inneren Führung oder vergleichbarer Konzeptionen
in NATO-Staaten. Bonn, S. 3 [Bundesministerium der Verteidigung 1997]; vrd ka Deutscher Bundestag 1999. Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte. Jahresbericht 1988 (40.
Bericht), Drucksache 14/500, 16. März, S. 5.
58
Rümmer, Heinrich O. 1984. Einleitung. Die Konzeption der Inneren Führung, Einführende Bemerkungen. – Innere Führung im Meinungsstreit. Hrsg. von Rümmer, Heinrich O. 2.
Aufl. Großhesselohe, S. 11.
59
Jacob, Ludwig; Justenhoven, Heinz-Gerhard 1998. Einleitung. – Wehrstruktur auf dem
Prüfstand. Zur Debatte um die neue Bundeswehr. Hrsg. von Jacob, Ludwig; Justenhoven,
Heinz-Gerhard. Stuttgart, Berlin, Köln, S. 5.
60
Stockfisch, Dieter 1997. Menschenführung in Frieden, Krise und Krieg. Hamburg, Berlin,
Bonn, S. 108; vrd Willmann, Helmut 1998. Leadership. Der militärische Führer im Einsatz –
Forderungen für Erziehung und Ausbildung im Heer. Denkschrift des Inspekteurs des Heeres.
25. Juni. Bonn, S. 55ff.
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ja ajakohasele inimeste juhtimisele61. Juhtmõttena jätkab see niisiis Saksamaa
suurte sõjaväereformide traditsiooni – nii kindral Gerhard von Scharnhorsti
ja Carl von Clausewitzi juhitud Preisi sõjaväereformi aastatest 1805–1815
kui ka Pauluse kiriku kodanlik-liberaalse parlamendi62 liberaalseid ideaale
aastast 184863. Sundus pidi asenduma arusaamaga sõjaväeteenistuse ja armee
ülesandest. Kodanikkonnale võimaldati ligipääs sõjaväelistele juhtpositsioonidele, et – selline oli reformijate lootus – kindlustada taotletud liitu
rahvuse, valitsuse ja armee vahel.64 Preisi sõjaväereformija Gerhard von
Scharnhorsti65 eesmärk oli hästi koolitatud, hea poliitilise ja üldharidusega
ohvitser, kes osaleks täiel määral vaimses ja ühiskondlikus elus, kes ei alluks
pimedale kuulekusele ega usule ülikkonda ning kes suudaks kanda kaasvastutust kainelt ja selgelt otsustades66.
61

Bundesministerium der Verteidigung 1997, S. 3.
18. mail 1848 toimus Frankfurti Pauluse kirikus Põhiseadusliku Asutava Rahvuskogu avamine, milles osales 586 liiget, nende seas 223 juristi, 106 professorit ja 46 töösturit. Eesmärk
oli uue põhiseaduse koostamine. Juunis moodustati ajutine valitsus. Nn professorite parlamendi eestvedamisel algas juulis uute põhiõiguste arutelu, mis kuulutati välja detsembris.
Need põhiõigused on olnud kõigi Saksamaa demokraatlike konstitutsioonide eeskujuks. –
Tõlkija kommentaar
63
Bald, Detlef 1994. Militär und Gesellschaft. Die Bundeswehr der Bonner Republik. BadenBaden, S. 56. Sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõtte arengu kohta vt Scheel, Friedrich Karl
1990. Menschenwürde der deutschen Wehrgeschichte. – Streitkräfte im Wandel. Soldat –
Schutzmann für den Frieden. Hrsg. von Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr.
Hannover, S. 158ff. Vrd ka Seifert 1996, S. 112f.
64
Buck, Robert 1987. Anmerkungen zur preußisch-deutschen Militärgeschichte. – Der
Mensch im Mittelpunkt der Militärökonomie. Festschrift zum fünfundsechzigsten Geburtstag
von Günter Kirchhoff. Hrsg. von Guss, Kurt. S. 83.
65
Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III määras Scharnhorsti 1807. aastal Preisi sõjadepartemangu direktoriks (sõjaministriks) ja kindralstaabi ülemaks. Kohe pärast juulis 1807
sõlmitud Tilsiti rahu sai kindralmajor Scharnhorst kuningalt ülesande alustada sõjaväes vajalike muutuste elluviimist. Selleks moodustati sõjaväe reorganiseerimiskomisjon, kuhu kuulus
ka hilisem kindralfeldmarssal August von Gneisenau, kes oli tollal veel ooberstleitnandi
auastmes. Scharnhorsti peamine ülesanne oli leida tee, kuidas luua – ehkki Napoleon oli
kehtestanud Preisi tegevväele piirangu (42 000 meest) – taas alus Preisimaa sõjalisele võimsusele. Nii tuli Scharnhorstil koos mõttekaaslastega algatada sõjaväereform, mille eesmärk oli
luua patriootlik rahvavägi (Krümpersystem’il ehk sõjalisel lühiväljaõppel põhinev reservvägi),
töötada välja uus, teenetel rajanev edutamissüsteem, luua uus ohvitserkond (sõjakoolid) ja
sõjaväe juhtkond (sõjaväeakadeemia) ning seada sisse üldine teenistuskohustus (3. september
1814). Scharnhorst juhindus oma Preisi sõjaväereformides tollal revolutsiooniliselt mõjunud
liberaaldemokraatlikust mudelist riigikodanik sõjaväevormis (sks Staatsbürger in Uniform).
Vt Saumets 2007, lk 167. – Tõlkija kommentaar
66
Göricke, Hans-Otto 1982. Ausbildung und Erziehung in der Bundeswehr. – Ulrich de
Maizière. Stationen eines Soldatenlebens. Hrsg. von Domröse, Lothar. Herford, Bonn, S. 78.
[Göricke 1982]
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Innere Führung põhineb inimeste juhtimise valdkonnas järelikult vanadel
sõjaväetraditsioonidel67. Bundeswehri sõduritel peab olema võimalus tunda
ennast relvajõududes vabade kodanikena, samal ajal aga peavad nad olema
sõduritena töö- ja võitlusvõimelised68. See ei tähenda, et relvajõud peaksid demokraatlikus ühiskonnas olema sunnitud alati peegeldama parasjagu
kodanike seas valitsevaid suhtumisi ja et tuleks pidevalt kohaneda kiiresti
muutuvate väärtustega69. Vahelduvaid moode, mis ulatuvad meie aja hedonistlike suundumusteni, ei peaks pimesi üle võtma70. Nendega seotud kalduvus individualiseeruda päästab omakorda valla traditsiooniliste normide ja
väärtuste kuhtumise71. Vastupidine arvamus jätab tähele panemata, et sõdurid
ammutavad osa sõduriväärikusest just asjaolust, et nad ei näe riigis üksnes
oma soovide rahuldamise institutsiooni72. Sedamööda moodustavad meie
riigi kodanikud ühisvastutusega ühenduse, mis on kooskõlas inimõiguste
ja inimväärikuse eetosega ning toimib seesmiselt ja väliselt73. On ilmne, et
üldise teenistuskohustuse kaotamine on avaldanud ülesandekesksele juhtimisele (Auftragstaktik) ja Innere Führung’i kontseptsioonile strateegilist
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mõju. Seda isegi siis, kui praegust olukorda mitte arvestades lähtuda sellest,
et Innere Führung ja üldine teenistuskohustus sobivad hästi kokku, kuid ei
tingi üksteist. Igatahes ei mõista see vaade ka siinses kirjutises esitatud mõtet
Innere Führung’i ja ülesandekeskse juhtimise ühtsusest, tõstatab aga ühtaegu
nõudmise, et Innere Führung’il on eluõigus nüüdseski kutselises armees74.
Järjekindlalt ellu viidud üldine teenistuskohustus hõlmab esinduslikku läbilõiget teenistuskohustusliku ja kaitsevõimelise elanikkonna kõikidest sotsiaalsetest kihtidest ning hariduslikest eeldustest. Järelikult tähendab loobumine sellisest esinduslikust läbilõikest ka loobumist sel moel kvalifitseeritud
sõduritest. On ekslik arvata, et erialaste hariduslike põhialusteta sõdurid
on suutelised mõtlema ja tegutsema kõrgemal juhtimistasandil. Kõrgema
ülema kavatsusest arusaamine ja selle elluviimine nõuab vaimseid võimeid.
Teenistuskohustusest loobumine tähendab ühtlasi loobumist kvalifitseeritud
inimestest.75

6. Innere Führung’i aktuaalne probleem
Ka Innere Gefüge’t76 või õigemini Innere Führung’it Saksa relvajõududes
võib vaadelda mitmest küljest või uurida eri vaatenurgast. Siinse kirjutise
keskmes ei ole küsimus, missugused on selle kontseptsiooni kõik sisulised
üksikasjad, vaid kuivõrd see teenib relvajõudude lõimimist modernsesse
demokraatlikku ühiskonda ja mil määral on Innere Führung seotud Saksa
armee juhtimismõtlemisega. Täpsemalt, mil määral puutub nimetatud kontseptsioon sellesse juhtimismõtlemisse. Uurijad on sel teemal väitnud, et Innere
Führung’i kontseptsioon kätkeb endas liiga vähe sõdurikutse olemust77.
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7. Muutused sõdurikuvandis
Bundeswehr asus 1990. aastate alguses oma struktuuri kohandama, moodustades kriisireageerimisjõude ja ehitades üles eriüksusi, kes on koondatud
erivägede väejuhatusse (ingl special forces command), et kohaneda sõja
ja kodusõja uute nõudmistega. Nõnda on Saksa maaväel uued ülesanded,
näiteks laia spektriga kriisiohje, rahutagamisoperatsioonid, pääste- ja
evakueerimismissioonid, kaasa arvatud pantvangide vabastamine ning igakülgne abi.78 Nendel missioonidel on teistsugune tähendus kui „normaalsel sõjal“, millesse on kaasatud kogu rahvas79. Sõdur peab võtma riske ja
tajuma ohtu, isegi kui tema maal valitseb sügav rahu80. Teenistuskohustuse
kadumine ja seega paratamatu elanikkonna võõrandumine relvajõududest ei
ole selle arusaama kujunemisele just kasuks tulnud. See muutus teadvuses
nõuab enesekuvandi kontrollimist armeelt81, kellele senini – kui jätta kõrvale
vähesed sammud, nt väljaõppevahend „Lahingulähedane väljaõpe“82 (täiendatud õppematerjaliga „Harjutamine ja laskmine“83) – oli võimalus lahinguolukorras olla igati välistatud84. Väljaõppevahendi koostajad on pidanud
oluliseks selgitada sõjaväelise väljaõppe põhimõtet: „Üksuste väljaõpe peab
olema suunatud sõja nõudmistele.“85 Siin peegeldus kaheksakümnendate aastate keskpaiku viimaste sõjas käinud ja sõjapidamises kogenud ohvitseride
väljapraakimisel ilmnenud tõdemus, et üksuste väljaõpetamiseks puuduvad
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kohased väärtused86. Need algatused87, mis püüdsid suurendada üksuste
võitlusvõimelisust lahingulähedase väljaõppe ja kasvatustöö kaudu, jättes
seejuures unarusse teised valdkonnad, siiski läbi ei löönud.
Külma sõja ajal, stabiliseeriva heidutuse taustal tõusis esile ja nõudis
kursimuutust uus sõdurikuvand „rahu heaks tegutsevast rahuaja sõdurist“,
kelle võimalus lahingutegevuses osaleda oli aastakümneid pika eemaloleku tõttu ülimalt ebatõenäoline88. Bundeswehri sõdurid pidid alates armee
moodustamisest elama näilise paradoksiga: kontseptsiooniga rahuaja sõdurist,
keda õpetatakse välja selleks, et ta oskab võidelda, et ta ei pea(ks) võitlema89.
Militaartehnokraadid ja -pedagoogid olid arvukuselt ning mõjult klassikalise
sõduri tagaplaanile tõrjunud90. Seejuures jääb siiski sageli tähelepanuta, et ka
Bundeswehri üks esmaseid nõudeid oli sõduri valmidus ja võime äärmuslikel
juhtudel võidelda:
Kui aga ründaja peaks katkestama rahu, siis peavad meie sõdurid olema
võimelised ja valmis võitlema poliitilise juhtkonna tahte järgi. Nendelt ei
nõuta vaprust ja distsipliini sugugi vähem kui möödunud aegadel.91

Võimalus, et vajaduse korral tuleb võidelda, ja tõsiasi, et oma igapäevast teenistust sooritatakse kõrgtehnoloogiliste vahenditega, jäid igatahes tagaplaanile92.
Sellest hoolimata leidub arvukalt sõdureid, kes tunnevad olevat saanud kinnitust, et vanad voorused tuleb taas au sisse tõsta, ning kes näevad
uues sõdurikuvandis vähe uut. Teised, kellele on rahuaja armee rutiin juba
liiga enesestmõistetav, tajuvad uusi nõudmisi pöördelisena ja neil on raske
kohaneda.93 Uues arengus nähakse ometi osaliselt ohtu, et sõdurlikkuse
86
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rõhutamisel kaotab Innere Führung oma tegeliku sisu94 ja et sedasi võib
Innere Führung’i tegelik väärtus muutuda väljendi sõjalähedane väljaõpe
taustal ebamääraseks95. Niisuguse vaateviisi kohaselt on sõjaväevormis riigikodanik ja sõjalähedase väljaõppe saanud sõduritüüp kokkusobimatud96.

8. Paradigmamuutus Innere Führung’is
Eespool kirjeldatud julgeolekupoliitika paradigmamuutus andis end niisiis
tunda ka Bundeswehri juhtimismõistmises. Vabaduse ja sõjaväekorra pingeväljas, milles asetseb iga armee, anti enne Bundeswehris Innere Führung’i
loomist eelisseisund korrale ning vabadusele jäeti ruumi vaid sedavõrd,
kuivõrd see ei tundunud korda segavat97. Saksamaa uues armees Bundeswehris pidi vabadusel olema eesõigus ja seda pidi piirama vaid niipalju, kui
ülesande täitmisel tarvis98. Peamised püüeldavad eesmärgid olid ajakohasus
ja ühiskonda lõimumine99.
Saksa sõdurite osalemine sõjalistes välisoperatsioonides seab Innere
Führung’ile ja sellega seotud ülesandekesksele juhtimisele (Auftragstaktik)
uued ülesanded100. Bundeswehri sõjalised välisoperatsioonid ei ole
enam pelgalt teoreetilise debati aines101. See küsimus tähtsustub, kuna
seoses Bundeswehri mitmekesistunud ülesannetega väljendatakse tugevamalt ka arvamust, et Innere Führung peaks nende uute suhetega kohanema102 ja muutuma103. Selline vaade eeldab, justkui oleks rahutagamis- ja
94
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rahuloomeoperatsioonidel osalemisega muutunud ka Innere Führung’i
olemus. Äärmuseni viidult: kui see tees peaks lõpuks paika, peaks olema
eraldi Innere Führung rahuajaks ja Innere Führung sõjaajaks. Niisugune
arusaam ei mõista, et Innere Führung’i asutajad ei tahtnud midagi muud
kui vaid omandada sõjakogemustest võimalikult palju rahuaegse väljaõppe
tarvis, siduda seda õigusriigi alustega, paigutada vaba ühiskonna eluvormide
hulka ning sobitada sõjapildi ja sõjapidamisele esitatud nõudmistega.104 Kõik
kaalutlused, missugune võiks olla uute relvajõudude struktuur, tuginesid äratundmisele, et ei piisa, kui anda mehele relv ja varustus ning õpetada teda
neid kasutama. Sõdur peab olema ka sisemiselt valmis neid relvi ja varustust
kasutama, see tähendab võitlema ning tulistama, kui olukord nõuab.105 Igatahes seisab sõjaväeline juht silmitsi küsimusega, kas 1970. aastate algusest
peale domineerinud ajastu vaimule kohane ühiskondlik ja ühiskonnaga tihedalt seotud väljaõpe – ja nõnda ka sõjaväeline väljaõpe ja kasvatus – annab
üldse relvajõudude väljaõppele lootust ja võimaldab kasvatada hädavajalikku
sõjaväelist lahingusuutlikkust.106 Ühiskondlik muutus leiab aset aktuaalsete
rahvusvaheliste suhete väljal ning selle tulemusena seatakse küsimuse alla
ühiskonna valitsevad väärtuseelistused ja käitumisnormid107. Relvajõud ei
jää üldisest ühiskondlikust arengust puutumata108. Innere Führung, mille
keskmes oli Bundeswehri asutamisest saati relvajõudude lõimimine ühiskonda, sõjaväelise jõu lõimimine ühiskondlikesse struktuuridesse ja oma
sõdurite eest hoolitsemine ning nende osalus teenistuslikus ja ühiskondlikus
elus, kogeb nüüd ilmselt rõhuasetuse, ehk koguni raskuspunkti nihkumist
relvastatud võitlusele109. Eesmärk on juhtida ja õpetada sõdureid nii, et nad
suudaksid koormatuse ja pinge all, hirmu ja ohtu tundes ning ka rasketes
piirsituatsioonides tegutseda ülesande täitmisel ettenägelikult ja julgelt110.
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Siiski ei saa vaidlustada, et põhiprintsiipide ja muutumatute põhialuste
kõrval leidub ka Innere Führung’i muutuvaid valdkondi, mida tuleb kujundada nii, et need vastaksid muutumatule tuumale Innere Führung’i kontseptsioonis ja ühiskonnaoludele111. Sellepärast tuleb järgnevalt kirjeldada Innere
Führung’i tuuma. Seda tuuma, nagu ka muutuvaid valdkondi, on defineeritud kohati erinevalt112. Tuum tähendab siin olemuslikku sisu, niisiis kõike
seda, mis ei tohiks ära langeda ilma Innere Führung’i olemust muutmata.
Muutuvad valdkonnad on Innere Führung’iga tihedalt seotud äärealad, mis
vastavad mõiste olemusele ja ühiskonnaoludele ning mida võib kohandada
ja peabki kohandama muutuvate asjaoludega nii, et Innere Führung saab
täita oma ülesannet, ilma et kahjustataks tema olemust. Sekkumine sellesse
põhiolemusse ohustaks Innere Führung’i eksistentsi ning kahjustaks selle
püsimist.

9. Innere Führung’i muutuvad valdkonnad
Nii nagu sai eespool viidatud, nimetatakse Innere Führung’i muutuvaid valdkondi kohati üsna erinevalt. Selle varieeruva iseloomu tõttu ei ole siinsegi
kirjatöö taotlus esitada täielikku loendit.
Kirjanduses tuuakse esmajoones välja järgmised muutujad: sõdurikuvand, mis vastab talle määratud ülesannetele; väljaõppe eesmärgid, koostöö mõjud mitmeriigi-ühendjõududes; arvestamine parajasti relvateenistusse
astuvate noorte meeste elutunnetuse ja nende muutuva ühiskonnaga; sõjaliste otsuste langetamise ja lahinguolukorras inimeste juhtimise ettevalmistuses osalemise määr113. Teises kohas nimetatakse veel sõjapildi avardumist,
riigikaitsemudelit, riigikaitselist seadusandlust, sõdurielu reguleerivat korda
ja sõjaväelisi juhtimispõhimõtteid114. Saksa sõjaväelise juhtimismõtlemise
tuum on aga „ülesandega juhtimine“ (sks Führen mit Auftrag) ehk kõnekeeli
Auftragstaktik115. Ülesandekeskse juhtimise vältimatu eeldus on eeskätt ühine
111
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arusaam juhtimisest, mis rajaneb ühtsetel juhtimispõhimõtetel, ühtsustatud
operatsiooniprintsiipidel ja loomulikult ka ühetähenduslikel mõistetel.116

10. Kõrgema juhtimistasandi kavatsus
kui ülesandekeskse juhtimise esimene võtmemõiste
Ülesandega juhtimine (Führen mit Auftrag) on nüüdisajal ühtse juhtimise,
sõjaväeliste juhtide jagamatu isikliku vastutuse ja nende tahte elluviimise
kõrval sõjaväelise juhtimise põhitunnus117. Enne Esimest maailmasõda võis
veel täheldada, et Auftragstaktik ei leidnud brigaadis ja kompaniis ühtmoodi
rakendamist, ja nii eraldati juhtimistasandid horisontaalselt118. Praegu aga
kehtib ülesandega juhtimine Bundeswehris kõikide teenistusastmete sõdurite kohta119 ja kõikidel juhtimistasanditel. Sellega on seotud ka madalaimal
täidesaatval tasandil sõdur, kellel ei ole juhiomadusi ja omale allutatud
juhtimisvaldkonda. Seepärast tuleb tal tunda ja mõista ülesannet, mille ta
saab oma jaoülemalt ja mis on seejärel jao ülesanne – kui jaoülem peaks
lahingus langema, peaks sõdur olema võimeline teda asendama ja täitma
ülesannet edasi. Ülesannet saab sealjuures mõista käsuna, mis kirjeldab nii
kindlal ajal ja kindlas (lahingu)ruumis saavutatavat eesmärki kui ka järgitavat
ülema kavatsust. See jätab käsu vastuvõtjale ulatusliku tegevusvabaduse selle
täideviimisel ja vahendite valikul ning nõuab nii isiklikku otsustusvõimet ja
-jõudu kui ka iseseisvat ja vastutustundlikku tegutsemist.120 Juba 1933. aastal
ilmunud HDv 300/1121 rõhutas meeskonna tähendust:
kõikehõlmavalt. Sama kehtib ka antagonistliku juhtimisvormi käsukeskne juhtimine (sks
Führen mit Befehl, ingl order command) kohta, mida samuti tavatsetakse lühendatult tähistada
terminiga Befehlstaktik. Vt Müller, Detlef-Holger 2016. Führen mit Auftrag – ülesandekeskne
juhtimine. – Sõjateadlane, nr 3. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 40. – Tõlkija kommentaar
116
Vrd Wolf 2010, S. 88f.
117
HDv 100/200. Führungssystem der Landstreitkräfte (TF/FüSys) 2010. Hrsg. von
Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 101. [HDv 100/200. Führungssystem der
Landstreitkräfte (TF/FüSys) 2010]
118
Moser, Otto von 1912. Ausbildung und Führung des Bataillons und Regiments. Gedanken
und Vorschläge. 3. Aufl. Berlin, S. 188. [Moser 1912]
119
Loquai, Heinz 1980. Die Auftragstaktik als militärische Führungskonzeption. – Truppenpraxis 1980, S. 444. [Loquai 1980]
120
HDv 100/900. Führungsbegriffe (TF/B) 1998a. Stichwort: Auftrag. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn.
121
Saksa juhtimiseeskirjade ja -määruste arengu kohta vt Scheven, Werner von 1974. Die
Entstehungsgeschichte der Heeresdienstvorschriften „Truppenführung“ (TF) von 1933 bis
heute. – Truppenpraxis 1974, S. 325ff.
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Madalaimast juhtimistasandist alates tuleb kõikjal edendada kogu oma
hingelise, vaimse ja kehalise jõu iseseisvat rakendamist. Üksnes nii lubatakse
kooskõlalises tegutsemises avalduda üksuse täielikul töövõimel. Üksnes siis
kasvavad välja mehed, kes ka ohu tunnil jäävad vapraks ja kindlameelseks
ning viivad endaga uljale teole kaasa nõrgemad kamraadid.122

Nõnda on täideviiv tasand sõjaväelise hierarhia madalaima astmena ühtlasi
potentsiaalne juhtimistasand. Järelikult omandab siin ülesanne, milles väljendub kõrgema ülema selgelt sõnastatud kavatsus, keskse tähenduse.
„Ülesanne on iga käsu tuum. See määrab kindlaks eesmärgi ning on lähtepunkt alluva mõtlemisele ja tegutsemisele. Ülesandes peab seetõttu eksimatult väljenduma ülema kavatsus.“123 Juba eeskirjas „Juhtimine ja võitlus“124
aastast 1921 tõdeti: „Juhtimise aluse moodustavad ülesanne ja olukord. Ülesanne tähistab saavutatavat eesmärki. Juht ei tohi seda ealeski silmist lasta.“125
See põhimõte tähendab vastutuse andmist sellele juhtimistasandile, kellel
on parim võimalus seda täita. See rajaneb arusaamal, et käsu andja on küll
võimeline käsku andma ning selleks jõude ja vahendeid valmis panema, aga
ta ei suuda ajendada sõjaväelisi ülesandeid kohapeal lahendama. Eesmärk
on niisiis üksiksõduri või jao initsiatiiv.126 Auftragstaktik’i printsiip ei oleks
seega võimalik ilma ülalt saadud ülesande alusel vastutuse delegeerimiseta127.
Maaväe väejuhatuse määrus HDv 100/100 määratleb ülesandega juhtimist
„kõrgeima juhtimisprintsiibina maaväes (sks Heer)“128 või praegu kehtivas

122

HDv 300/1. Truppenführung (TF) 1933/1943. I. Teil (Abschnitt I–XIII) vom 17. Oktober
1933. Nachdruck. Hrsg. von Chef der Heeresleitung. Herford 1943, RN 15. [HDv 300/1.
Truppenführung (TF) 1933/1943]
123
HDv 100/200. Führungssystem des Heeres (TF/S) 1972. Hrsg. von Bundesministerium
der Verteidigung. Bonn, RN 354. [HDv 100/200. Führungssystem des Heeres (TF/S) 1972]
124
Vorschrift Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (F. u. G.). Vt viide 125.
125
Reichswehrministerium 1921/1994. D.V. Pl. Nr. 487. Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (F. u. G.). Berlin 1921, HDv 478. Neudruck der Ausgabe 1921–1924. Osnabrück
1994. [Reichswehrministerium 1921/1994]
126
Mellinger, Bruno 1989. Menschenführung im Gefecht – Ernstfall Frieden. – Anforderungen an die Innere Führung in den neunziger Jahren. Arbeitstagung vom 4. April bis 6. April.
Hrsg. von Führungsakademie der Bundeswehr. Hamburg, S. 347.
127
Schall, Wolfgang 1965. Führungsgrundsätze in Armee und Industrie (I). – Wehrkunde
1965, Heft 1, S. 16. [Schall 1965]
128
HDv 100/100. Truppenführung (TF) 1998. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 302 [HDv 100/100 1998]; vrd HDv 100/100. Truppenführung (TF) 1987.
2. Aufl. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 604 [HDv 100/100 1987];
vrd Millotat 1999, S. 28.
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versioonis kogu maaväe (sks Landstreitkräfte)129 jaoks. HDv 100/200 rõhutab
ühtlasi selle printsiibi üldist tähendust ja kehtivust Saksa relvajõududele130.
„Ülesanne näitab eesmärki, kuid üldjuhul mitte teed selle juurde.“131
See printsiip kehtib sõjas veelgi enam kui rahuajal132. Sõjaväeline juht
teavitab oma kavatsusest, teeb selgeks eesmärgid ning eraldab vajalikud
vahendid ja jõud. Elluviimise üksikasju annab ta käsus edasi vaid siis, kui
on vaja kooskõlastada meetmeid, mis teenivad sama eesmärki, või kui seda
nõuavad poliitilised või sõjalised kohustused. Alluvatele ülematele jätab ta
ülesande elluviimiseks vabad käed.133 Nõnda on ülesande saaja seotud vaid
seal, kus see on hädavajalik teistega koos toimimiseks või kus seda nõuavad
üldised reeglid, nagu relvakonfliktiõigus või julgeolekueeskirjad134. Selles
mõttes tähistab Auftragstaktik etteantud eesmärkidega või eesmärgistatud
juhtimisstiili135. Alluva vabadust ülesande täitmisel tuleb sealjuures võimalikult vähe piirata136. Juba enne Esimest maailmasõda tõdeti selle kohta sõjateaduslikus kirjanduses: „Kõrgemad ülemad ei peaks rohkem käskima, kui
neil tarvis. Nad peavad hoiduma igasugusest sekkumisest üksikasjadesse
ja jätma vahendite valimise alluvatele.“137 Nii annab ülesandega juhtimise
printsiip kõigi tasandite juhtidele võimalikult palju tegevusvabadust138. Sel
moel on juhitava isiksus nii ratsionaalselt kui ka emotsionaalselt seotud talle
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HDv 100/100. Truppenführung von Landstreitkräften (TF) 2007. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 2002. [HDv 100/100 2007]
130
HDv 100/200. Führungssystem der Landstreitkräfte (TF/FüSys) 2010, RN 907.
131
HDv 100/100 1987, RN 711; HDv 100/100 hilisemad väljaanded ei sõnasta seda põhimõtet
enam nii ühemõtteliselt.
132
Millotat, Christian 1989. Zur Entwicklung des militärischen preuβisch-deutschen
Führungsdenkens. Das preuβisch-deutsche Generalstabssystem. Ulm, S. 14. [Millotat 1989]
133
Millotat, Christian 1998. Das Deutsche Heer auf dem Weg in die Zukunft. Die sicherheitspolitische Lage und ihre Folgen für die Bundeswehr. – Österreichische Militärische Zeitschrift
(ÖMZ), Nr. 4, S. 396 [Millotat 1998]; vrd HDv 100/100 1998, RN 302; vrd HDv 100/100
1987, RN 604; vrd HDv 100/100 2007, RN 2006.
134
Felde, Hans; May, Peter 1981. Auftragstaktik oder Befehlstaktik? Lagebedingte Anwendung des jeweiligen Führungsbetriebs erforderlich. – Truppenpraxis 1981, S. 91.
135
Vrd Steiger, Rudolf 1997. Menschenorientierte Führung. Anregungen für zivile und militärische Führungskräfte. 10. Aufl. Frauenfeld, S. 111.
136
Zedler, Roland 1978. Planungs- und Führungssystem. – Die Bundeswehr – eine Gesamtdarstellung. Bd. 7. Hrsg. von Reinfried, Hubert; Walitschek, Hubert F. Regensburg, S. 11.
[Zedler 1978]
137
Moser 1912, S. 188.
138
Millotat 1989, S. 14.
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antud ülesandega139. Esimene võtmemõiste on siin kõrgema juhtimistasandi
kavatsus. Üksnes oma ülema kavatsust teades on alluval võimalik tegutseda
seda arvestades ka siis, kui saadud käsud on lahingu käigus oma aja ära
elanud ja uusi käske ei ole antud140.

11. Iseseisvus kui teine võtmemõiste
Järgmisena võtame lähema vaatluse alla teise võtmemõiste ehk iseseisvuse
või initsiatiivi. Selle tähendus tuleneb juba eespool esitatud sõja põhilistest
tunnustest: ebakindlusest, hõõrdumisest ja kaosest141. Iseseisvuse või kaasamõtleva kuulekuse ja kuulekuses avalduva vabaduse nõue läbib punase
niidina taktikakirjandust ning sageli ka määrustikke142. Iseseisvuse või omaalgatuse tähendus peitub ära tuntud olukorra kiires ärakasutamises terviku
huvides ja on kiiresti vahelduvate olukordade valitsemise eeldus143. „Juhtimisvõi otsustamisõiguse andmises madalamale juhtimistasandile peitub asendamatu jõud.“144 Iseseisvus, mis on iseteadvuse kõrval ülesandekeskse
juhtimise tuum145, hõlmab ka valmisolekut tegutseda erandjuhul tungiva vajaduse korral iganenud käsku eirates, kui olukord seda nõuab146. Iseseisvaks
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Seethaler, Frank A. 1982. Zeitgemäβe Führung in Armee und Unternehmung. – Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (ASMZ), Vol. 148, Heft 7–8, S. 381. [Seethaler
1982]
140
Leistenschneider, Stephan 1992. Normalangriff oder Freiheit der Form? Die Entstehung
der Auftragstaktik im preuβisch-deutschen Heer 1887–1914. Unveröffentlichte Diplomarbeit
an der Universität der Bundeswehr München. Neubiberg, S. 102 [Leistenschneider 1992];
Goltz, Colmar Freiherr von der 1899. Das Volk in Waffen. Ein Buch über das Heerwesen
und Kriegsführung unserer Zeit. 5. Aufl. Berlin, S. 110f. [Goltz 1899]
141
Uhle-Wettler, Franz 1997. Auftragstaktik. Abschrift eines Vortrages bei der GfW am
21. Mai in Münster, S. 3. [Uhle-Wettler 1997]
142
Oetting, Dirk W. 1998. Die Grundlagen der Auftragstaktik und die Zulässigkeit eines
Abweichens vom Auftrag. – Führen mit Auftrag. Führungsseminar vom 24.–27. November in
Hamburg. Hrsg. von Führungsakademie der Bundeswehr. Hamburg, S. 35. [Oetting 1998]
143
Leistenschneider 1992, S. 95f.
144
Goltz 1899, S. 356.
145
Vrd maaväe inspektori seisukohta, tema sõnul on „/…/ iseseisev tegutsemine /…/ tuumaks
meie arusaamisele juhtimisest, mida me tähistame terminiga Auftragstaktik“. (Gedanken zu
Fragen der Operationsführung im deutschen Heer 1999. Hrsg. von Inspekteur des Heeres.
Herausgegeben zur Truppenführerreise 1998, S. 23.)
146
Uhle-Wettler, Franz 1995. Auftragstaktik. – MARS. Jahrbuch für Wehrpolitik und Militärwesen, Jg. 1. Hrsg. von Bradley, Dermot; Borgert, Heinz-Ludger; Zeller, Wolfram. Osnabrück, S. 423ff. [Uhle-Wettler 1995]; vrd Feise, Helmut; Jonas, Rainer 1995a. Führen mit
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otsustamiseks kasvatamine kuulub niisiis Preisi-Saksa juhtimisõppe traditsioonide hulka147. „Mitmekesisus ja olukordade kiire vaheldumine sõjas teeb
siduvate reeglite andmise võimatuks. Üksnes põhimõtted ja üldised vaatepunktid võivad tuge pakkuda.“148 Määrus aastast 1921 sõnastab selle põhimõtte järgmiselt:
Taktikalise tegutsemise jaoks ei ole [juhil] eeskirju ja määrusi, mis sobiksid
igaks juhtumiks. Need viiksid ühekülgsusse, mis on vastuolus sõja mitmekesisusega. Juhti peavad juhtima selged põhimõtted.149

Sama mõtet väljendab HDv 100/100: sõjamehelik juhtimine „nõuab ülesandele ja olukorrale kohast tegutsemist, see ei allu jäikadele reeglitele, kuid
tugineb vältimatutele põhimõtetele“150. Sellega on iseseisvuses „näha ka edu
saladus“, kui seda viljeletakse jalaväe üksikvõitlejani välja151. Ennekõike on
siin nõutud sõjaväelise juhi initsiatiivi.
Õigusega hoiame kinni põhimõttest, et ühelegi ohvitserile, kes on pannud
toime tegematajätmise patu, ei kehti vabandus, et tal ei olevat midagi teha
kästud. Meile ei piisa passiivsest kuulekusest, isegi mitte antud korralduse
täitmisest, kui on olnud võimalus enamat korda saata.152

Seejuures on määrustes ja eeskirjades läbivalt oluline, et juht tõepoolest
otsuse langetab. Küsimus, kas see on ka kõige otstarbekam, on teisejärguline
veendumuse kohaselt, et vale otsus on parem kui otsustamatus:

Auftrag – Auftragstaktik. Die Verantwortung des Truppenführers (1). – Truppenpraxis 1995,
S. 106ff. [Feise, Jonas 1995a] Nimetatud autorid leiavad, et tulevane juht tuleb juba väljaõppe
ajal asetada olukorda, milles ta on sunnitud ülesandest kõrvale kalduma.
147
Reichardt, Jürgen 1998b. Ein Beispiel geben. Grundzüge der Auftragstaktik und der
Dienstaufsicht in der Bundeswehr. – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. März, S. 14.
[Reichardt 1998b]
148
Moltkes Militärische Werke 1912. Bd. IV: Kriegslehren, 3. Teil. Hrsg. von Groβer Generalstab. Berlin, S. 87. [Moltkes Militärische Werke 1912]
149
Reichswehrministerium 1921/1994, RN 5.
150
HDv 100/100 1998, RN 301; vrd HDv 100/100 2007, RN 3002.
151
Elser, Gerhard 1995. Der Gruppenkommandant und die Menschenführung im Gefecht. –
Truppendienst 1995, S. 489 [Elser 1995]; Manstein, Erich von 1993. Verlorene Siege. Erinnerungen 1939–1944. 13/14. Aufl. Bonn, S. 57; vrd Erich von Manstein. Soldat im 20.
Jahrhundert. Militärisch-politische Nachlese 1983. 2. Aufl. Hrsg. von Manstein, Rüdiger
von; Fuchs, Theodor. Koblenz, S. 135.
152
Goltz 1899, S. 357.
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Kõik juhid peavad alati teadvustama ja alluvatele õpetama, et tegematajätmine ja otsusega viivitamine on raskem süükoorem kui möödalaskmine
vahendite valimisel.153

Üleskutse „kõikidele juhtidele“, et nad levitaksid seda põhimõtet alluvate
seas, rõhutab veel kord, et ülesandega juhtimine ei puuduta pelgalt juhte,
vaid käib kõigi sõdurite kohta. See arusaam on peaaegu muutumatus sõnastuses kõigis Saksa sõjaväemäärustikes. Nii on seda väljendatud 1921. aastal:
„Tähtsaimaks juhiomaduseks jääb rõõm vastutusest.“154 HDv 100/100 rõhutab omakorda, et sõjaväelised juhid
/…/ [peavad] vajaduse korral ka teiste ülesanded enda kanda võtma või oma
ülesande täitmisest kõrvale kalduma, et tegutseda kõrgema juhtkonna kavatsuse vaimus.155

Kõrvalekaldumine ülesandest viib alati halli tsooni, isegi kui seda traditsioonilise arusaama kohaselt tavapäraselt heaks kiidetakse või vähemalt
aktsepteeritakse, kuni see viib edule156. Iseseisvus ja tahe omal algatusel
sekkuda ei tohi kaduma minna. See seab ühest küljest ülematele tingimuse,
et nad jätavad alluvatele vaba ruumi iseseisvalt mõelda ja tegutseda ning
peale selle nõuavad neilt veel initsiatiivi. Teisalt kohustab see nõue alluvaid
seda tegevusvabadust kasutama.157 Seega nõuab iseseisvus ülemalt ühest küljest vähem detailset käskude sõnastust, et alluvale jääks käsu täideviimiseks
algusest peale piisavalt mänguruumi. Alluvalt seevastu nõutakse käsu mõtte
äratundmist ja omal vastutusel selle mõtte järgimist, ja seda ka siis, kui käsu
algsest sõnastusest kõrvalekaldumine näib olevat olukorra muutudes õigustatud.158 Iseseisvuse tähtsus peitub äratuntud olukorra kiires ärakasutamises
terviku huvides159. Iseseisvuse ja initsiatiivi nõudmise ning toetamise eelduseks on valmidus ja võime leppida eksimustega ülesannete täitmisel. Määruses HDv 100/100 on selle kohta öeldud nii:
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Reichswehrministerium 1921/1994, RN 5; vrd HDv 300/1. Truppenführung (TF)
1933/1943, RN 15.
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Reichswehrministerium 1921/1994, RN 5.
155
HDv 100/100 2007, RN 2009.
156
Oetting, Dirk W. 1993. Auftragstaktik. Geschichte und Gegenwart einer Führungskonzeption. Frankfurt am Main, Bonn, S. 233. [Oetting 1993]
157
Oetting 1998, S. 36.
158
Oetting 1993, S. 15.
159
Leistenschneider, Stephan 2002. Auftragstaktik im preuβisch-deutschen Heer 1871 bis
1914. Hamburg, Berlin, Bonn, S. 82. [Leistenschneider 2002]
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Ülesandega juhtimine eeldab ülemate valmidust arvestada ülesande täitmisel
vigade tegemisega. Sel on siiski oma piirid, kui käsu täitmist või sõdurite elu
ja tervist tarbetult ohtu seatakse.160

Iga üksiku sõduri initsiatiivi tahetakse toetada, ja see on võimalik vaid siis,
kui kaasamõtleva kuulekuse piires lubatakse algatusvõimel vabalt areneda
ning kui alluv ei pea pidevalt kartma teha midagi valesti või komistada nn
normide lõksu161. Üksnes nii saab iseseisvus kasvada162.

12. Oskus kui kolmas võtmemõiste
Iseseisvuse ja eneseteadvuse eeldused on igal juhul lahingupõhimõtetest
ja -protseduuridest kinnipidamine – nn sõjaväelised tööriistad – ning
teadmus omaenese võimetest163. Iseseisev tegutsemine saab olla vaid siis
põhimõte, kui see tugineb sõjaväeliste tööriistade valdamisele. Ülesandekeskne juhtimine lõppeks kaoses, kui selles osalejad ei oleks eeskujulikult
välja õpetatud.164 Järelikult on oskus usalduse alus ja loob professionaalse
usaldusväärsuse165. Sõjaväelise juhtimise erialasele oskusele saab osaks
„/…/ otsustav tähendus“166. Nõnda on otsustava tähendusega kõigi tasandite ülemate professionaalsus kui hea väljaõppe, intensiivse harjutamise ja
lahingukogemuse tulemus. See on lahutamatult seotud usaldusväärsusest,
distsipliinist ja iseseisvusest kantud juhi iseloomuga.167
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HDv 100/100 1998, RN 302; vrd HDv 100/100 2007, RN 2004.
Oetting 1998, S. 35.
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Uhle-Wettler 1997, S. 17.
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Uhle-Wettler 1995, S. 423ff.; vrd Feise, Jonas 1995a, S. 106 ff.; vrd Golla, Karl-Heinz
1982. Führen mit Auftrag (Auftragstaktik). – Truppenpraxis 1982, S. 25.
164
Uhle-Wettler 1997, S. 17.
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Wolf-Dieter Langheld, erukindral, toona 21. tankibrigaadi ülem ja hiljem JFC Brunssumi
staabiülem, vestluses autoriga 11.06.1999 Augustdorfis; Riechmanni arvates on oskamine
ülesandega juhtimise seisukohalt otsustava tähtsusega (Friedrich Riechmann, erukindralleitnant, toona kin-mjr, Saksa 2. väekontingendi ülem operatsioonipiirkonnas (KFOR), vestluses
autoriga 21.09.1999 Prizrenis (Kosovo)).
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HDv 100/200. Führungsunterstützung im Heer (TF/FU) 1998. Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, RN 103. [HDv 100/200. Führungsunterstützung im Heer
(TF/FU) 1998]
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Wolf 2010, S. 89.
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13. Vastastikune usaldus kui neljas võtmemõiste
Edukas ülesandekeskne juhtimine eeldab niisiis juhitavate valmidust ja suutlikkust mõelda ja tegutseda oma vastutusalal iseseisvalt, kandes täit vastutust ja kasutades ära kõik võimalused olukordi kujundada. Juhilt eeldab see
valmidust ja suutlikkust asjakohaselt delegeerida ning eriti seda, et ülem
usaldab juhitavate võimeid.168
Tegutsemine nõuab ka seda, et kõrgema ülema mõtteviis ehk tema väärtushinnangud ja põhiveendumused on kõigile teada, ühemõtteliselt selged ja
aktsepteeritavad169. Ühine alus, millele tuginedes saab kõrgem ülem ülesande
anda, tuleneb väeliikide ja juhtimistasandite ühiste juhtimis- ning lahingupõhimõtete olemasolust ja jagamisest170. See teadmus ja sellega seotud oskus
on niisiis eduka ülesandekeskse juhtimise conditio sine qua non ehk vältimatu eeltingimus. Sellest järeldub – hoolimata kõigist erinevustest üksikküsimustes – ühtsus mõtlemises ja seega usaldusväärsus tegutsemises.171
Niisiis lisandub uue võtmemõistena usaldus. Ülemate ja alluvate vastastikune usaldus on inimeste eduka juhtimise eeldus, ja seda just rasketes olukordades172. Vana HDv 300/1, nüüdsete juhtimiseeskirjade eelkäija, sedastab:
„Hädas ja ohus on vastastikune usaldus mehisuse kindlaim alus.“173 Ülesandega juhtimise aluseks on juhtide ja juhitavate vastastikune usaldus, mis
määrab üksuse sidususe. See tähendab ka usaldust juhtimise ning omaenese
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Loquai 1980, S. 445; vrd Schall 1965, S. 16; vrd Reichardt, Jürgen 1998a. Auftragstaktik
und Dienstaufsicht. Zwei Seiten derselben Medaille. – Truppendienst 1998, S. 311 [Reichardt
1998a]; vrd Reichardt 1998b, S. 14; vrd Bagger 1994, S. 8; vrd Witt, Dieter 1986. Delegation. – Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik. Hrsg. von Kirchhoff, Günter.
Regensburg, S. 195 [Witt 1986]; vrd Schwier, Cord 1998. Über die gemeinsamen Wurzeln
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suutlikkuse vastu, mis soodustab võitlusvalmidust ja annab sisemise jõu
tegutseda ka keerulistes olukordades.174
Usaldus saab tekkida vaid seal, kus üksteisest lugu peetakse175. Vastastikusest lugupidamisest sündiv usaldus on niisiis sõdurikorra alus176 ja sõjaväelise
saavutuse eeldus177. Ei piisa üksnes juhi veendumusest, et ollakse õigel teel.
Ka juhitavad peavad olema veendunud, et nad läheksid edasi ka üksinda ja
võiksid olla ise juhid.178
Juhitavate vaatenurgast on usaldusel kaks tasandit. Esiteks usaldus ülesande seaduspärasuse ja õigsuse (sks die Legitimität) vastu. Sõdur peab
teadma, mille nimel ta võitleb. Isegi kui ülesande seaduspärasuse vahendamine on esmajoones poliitilise juhtkonna kohustus, peavad seda kohapeal
vahendama ka sõjaväelised juhid.179 Teine tasand tähistab usaldust ülemate
vastu, mis saab tekkida ja süveneda üksnes juhtimisel180. Just usaldus koos
kaasamõtleva kuulekuse nõudega on modernsetes relvajõududes kõigi sõdurivooruste eeldus181. Nii nõuab juba määrus „Ühendrelvaliikide juhtimine ja
lahingutegevus“182 aastast 1921: „Juhil peab olema oma üksuste usaldus ja
austus.“183 Sõjaväes tuleb juhtida igal juhul, ka siis, kui juhtkond ja juhtimisstruktuurid kaovad. Sellisteks olukordadeks peavad valmis olema vastused,
nii et kõrgema ülema kavatsust silmas pidades tegutsetakse edasi ka siis,
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kui kõrgema juhtimistasandiga on ühendus kaotatud.184 Juhitavat käsitatakse
kaasamõtleva ja vastutusvõimelise inimesena, kes saab aru, miks, kellele ja
kuidas ta peab kuuletuma185. Juhi ja tema meeste väärtus määravad kindlaks
üksuse võitlusvõime (sks der Gefechtswert)186. Niisiis on inimlikkus ja tõhusus ühe mündi kaks külge187. Sellest lähtudes on siin nõutavad silmapaistvad
inimlikud väärtused ja iseloomuomadused:
Usaldust äratab see, kes veenab iseloomukindluse, oskuste ja saavutustega,
kes austab teise väärikust, kes mõistab teist ja on tema vastu õiglane, kes
õpetab ja ka valitseb ausameelselt, kes on mõõdukas ja kannatlik188.

HDv 100/100 aastast 1998 läheb veel rohkem sügavuti:
Usaldust äratab see, kes juhib südame ja mõistusega. Kes oma tööd valdab,
vastutuse võtab, täidetavaid eesmärke seab ja kellel on enesedistsipliini. Kes
juhib sõdureid õiglaselt, mõistvalt ja kannatlikult ning hinnates õigesti nende
jõudlust. Kes nende eest hoolitseb, nende väärikusest lugu peab, neid asjakohaselt teavitab, näitab valmidust kõnelusteks, hindab neid kamraadide ja
nõuandjatena ning tunnustab nende saavutusi. Just see võidab oma hoolde
usaldatud inimeste südame ja mõistuse.189

Nõnda ei ole inimeste juhtimise ülesannet võimalik täita üksnes mõistuse
abil, vaid see nõuab südant ja iseloomu. Seejuures mõjuvad iseloomuomadused lahinguolukorras sageli kaalukamalt kui mõistuse omadused.190 Vaid
nii tekib side või ühtehoidmine kui üksuse töövõime tagaja191, mis püsib ka
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rasketes olukordades. HDv 100/100 päevakohane versioon täiendab seda:
„Usaldus juhtide ja juhitavate vahel on iga edu eeldus ning ühtehoidmise
alus hädas ja ohus.“192 Auftragstaktik nõuab koostöövalmilt sõdurilt, kes saab
ülesande koos olukorra kirjeldusega, et ülesannet täites tuleb tal põhiliselt ise
hakkama saada193. Ülesandekeskse juhtimise oluline element on seega juhtide
ja juhitavate vastastikune usaldus. Juhitav peab usaldama oma sõjaväelise
juhi võimeid, et temalt saadud ülesannet õigesti mõista ja see ellu viia. Sõjaväelisel juhil on omakorda vaja usaldada, et ülesande saaja on võimeline seda
iseseisvalt täitma. Nõnda eeldab ülesande otstarbekas ja õige täitmine nii
ülesande andja kui ka ülesande täitja erialaoskust. Kui kummalgi seda ei ole,
ei saa eeldada või sündida ka hädavajalikku usaldust. See jällegi toob kaasa
olukorra, kus juhitavad on klammerdunud juhi külge ega ole enam võimelised iseseisvalt tegutsema, mis on ometi Auftragstaktik’i olemus. Usalduse
puudumine mõjutab omakorda sisestruktuuri (Innere Gefüge). Sellest tekib
reeglite ring, mis negatiivse tagajärjena lagundab ja viimaks hävitab Saksa
armee juhtimiskontseptsioonide, st ülesandekeskse juhtimise ja Innere
Führung’i põhialused.194
Nii omandab vastastikune usaldus, mis rajaneb teadmisel oskusest ning
mida tähistab vastastikune austus ja lugupidamine kõigil juhtimistasanditel
kuni reakoosseisuni välja, otsustava tähenduse veel ühe võtmemõistena.
Eespool kirjeldatud ülema hoiak taluda kindla piirini alluvate vigu tugevdab
märgatavalt juhtide ja juhitavate vahelist usaldust.195

14. Kuulekuse ja initsiatiivi pingeväli
Nagu juba eespool kirjeldati, eeldab Auftragstaktik moraalseid ja vaimseid
kvaliteete, samuti iseloomu tugevusi. Ennekõike tahet ja võimet käituda ettenägematutes olukordades nii, nagu käituks kõrgem ülem, ja ühtlasi ära tunda,
kas ja millal langetada otsus.196 Niisiis lähtub Auftragstaktik põhimõtteliselt
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hea väljaõppega ja ühte kasvanud üksustest, kus kõigi juhtimistasandite
sõdurid tunnevad üksteist hästi, mistõttu vajatakse võrdlemisi vähe käske197.
Just siin on ka Auftragstaktik’i piirid: kõik sõdurid ei ole piisavalt välja
õpetatud, et vastata hästi tehniseeritud ja spetsialiseerunud armees nõutavale
väljaõppele. Nõnda väheneb ka juhi usaldus alluvate võimesse praktiseerida
Auftragstaktik’i ülema kavatsuse kohaselt.198 Järelikult on Auftragstaktik tihedalt seotud põhjaliku ja erinevaid juhtimistasandeid katva lahinguväljaõppega199 ning võimega hinnata omaenese tegutsemist lahingutegevuses
tervikuna vastavalt tasemele ja olukorrale. Esimest tegurit peeti tähtsaks juba
enne Esimest maailmasõda, isegi kui toonases sõjaväekirjanduses ei kantud
Auftragstaktik’i veel kõige madalamale juhtimistasandile. „See juhtimisviis eeldab ühtlaselt kõrgetasemelist ohvitserikorpust /…/“200 Samal ajal
on uuemate määruste alusel antud madalamatele tasanditele kaugeleulatuv
iseseisvus. „Ülesanne peab jätma alluvale ülemale selle täitmisel ulatusliku
vabaduse.“201 Maavägede juhtimissüsteemi kirjeldav määrus HDv 100/200
tõdeb: „Alluvatele ülematele jäetud tegevusvabadus ülesande täitmisel avaldub ühemõtteliselt sõnastatud kavatsuses ning selgete ja täidetavate eesmärkidega ülesandes.“202 HDv 100/100 aastast 1987 sõnastas veel siduvalt,
et kõrgem ülem tohib sekkuda üksnes siis, „kui puudused [ülesande] täitmisel
ohustavad tema kavatsuse elluviimist“, nii et „alluvad juhid [saaksid] terviku
nimel iseseisvalt tegutseda“ ning suudaksid „reageerida viivitamatult olukorrale ja kasutada ära soodsat silmapilku“203. Samal ajal lubab ja nõuab ülesandega juhtimine käskudest kõrvalekaldumist, äärmuslikel juhtudel koguni
käsu vastu tegutsemist: „Juht tohib ülesandest vaid siis kõrvale kalduda, kui
olukord on kardinaalselt muutunud ja nõuab kiiret tegutsemist, ilma et saaks
teada või ära oodata ülema otsust.“204 Ümberpöördult tähendab see järgmist:
„Seal, kus alluvad juhid ootavad käske, ei kasutata soodsat silmapilku kunagi
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ära.“205 „Kui kõrvalekaldumine ülesandest on hädavajalik, jääb kõrgemal
tasandil tegutsemise kavatsus omaenese tegutsemisel määravaks.“206 Põhimõtteline ülesanne ja sellele vastav kõrgema ülema kavatsus dikteerivad
niisiis alluvate juhtide tegutsemise207. Auftragstaktik asetab seega kõrgema
juhtimistasandi kavatsuse antud ülesandest kõrgemale. Ülesandest tohib
kõrvale kalduda järelikult kõrgema ülema kavatsust silmas pidades, kui olukord nõuab.208 „Teistsugust juhtimist eeldavad ülesanded tuleks läbi kaaluda –
ehk kästi neid täita asjaoludel, mis ei lasknud algavat võitlust ette näha.“209
See selgitab ka järgmist mõtteavaldust, kui selles kontekstis räägitakse „/…/
väljavõttest ühest [Moltke] mõttekäigust, milles ta kutsub lahinguülesannete
täitmisel üles vaimsele kaastööle /…/“210.
Ka Moltke käsitus alluvate juhtide iseseisvusest arvestab ebamääraste ja
ettearvamatute asjaoludega. Samal ajal annab tema õpetus mõista, et kogu
tegevus käib varem antud käskudest hoolimata edu saavutamise nimel. „Enamikul juhtudel aga on abi lahinguväljal rohkem väärt kui erilise ülesande
täitmine, sest taktikalise võidu ees taganevad kõik muud kaalutlused.“211 Seda
suhtumist võib veel leida 1921. aasta määrusest „Führung und Gefecht der
verbundenen Waffen“ (F. u. G.):
Juhtimise aluse moodustavad ülesanne ja olukord /…/ Ülesandest ja olukorrast sünnib otsus. Kui ülesandest enam tegutsemisel ei piisa ja sündmused
on sellest ette jõudnud, peab otsus nende oludega arvestama. Juht kannab täit
vastutust, kui ta oma ülesannet ei täida või sellest kõrvale kaldub. Sealjuures
peab ta alati tegutsema terviku huvides.212
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Selle määrusega pidi õigus ülesandest kõrvale kalduda saama kohustuseks.
Ülesandega juhtimisest sai ainus heaks kiidetud juhtimisviis.213 Saksa relvajõudude traditsioon on seegi, et ülesandest kõrvalekaldumisi, mis võivad ulatuda käsu täitmisest keeldumiseni, võidakse tunnustada kõrgete autasudega,
kui see toob edu214. Nõnda seisab Saksa sõjaväeline ülem varjatud kujul allumatuse piiril215.
See ei tähenda mõistagi, et igaüks võib teha, mida tahab. Auftragstaktik ei
tähenda nõrka juhtimist või laissez-faire’i (pr ’laske teha’, ’jätke rahule’).216
Kui alumiste astmete juhid, kes peavad ülesandeid ellu viima, valivad
neile antud ülesannete seast välja need, mis tunduvad täidetavad ja kõige
pakilisemad, siis muutub Auftragstaktik’i mõte äraspidiseks. See õõnestab
sõduriseaduses sätestatud kuulekusnõuet ja ohustab käsutruudust.217 Nõnda
on alluva juhi iseseisvus ja omavoli selgelt eristatavad: omavoli tähendab
meelevaldsust ja kujutab endast nii eeskirjade kui ka ülemate võimaldatud
iseseisvuse kuritarvitamist218. Seega ei ole asi initsiatiivis või iseseisvuses,
vaid nende mõtestatud sidumises näiva vastaspoolega, sõjaväelise kuulekuse
ja distsipliiniga terviku hüvanguks219. Keerukas on leida tasakaalu olukorras,
milles distsipliiniliiasus võib hävitada igasuguse iseseisvuse ja vastupidi,
liiga palju iseseisvust võib muuta küsitavaks ülema kavatsuse elluviimise220.
Moltke mõistab otsustavalt hukka „/…/ täielikult meelevaldse kõrvalekaldumise lahingukorrast (pr ordre de bataille) /…/ Aga kus ka midagi ei kästa, seal
on olemas algne ordre de bataille, mis näitab igaühele kätte tema koha.“221
Algne käsk peab looma korra ja ennekõike andma suuna, mille järgi muutunud oludes joonduda. Peale selle on sõda Clausewitzi järgi „juhuse valdkond“ ning sellele juhuslikkusele saab vastu astuda üksnes alluvate juhtide
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tahtejõuga222. See mõtteavaldus väljendab ühtlasi arusaama, et sõja olemus on
kaos. Sõjaväeline juhtimine on tähendanud algusest peale ja ennekõike just
sellele kaosele jõudusid korrastades vastu astumist.223 Niisiis on sõjaväelise
juhtimise esmaeesmärk ületada kriise, mis panevad mitte üksnes füüsiliselt,
vaid ka vaimselt proovile224. „Sõjaväelise juhi põhiülesanne on alati olnud
korra loomine kaoses, nüüd peab ta aga tegema seda kiiremini, käigu pealt
ja treenitud taibuga.“225 Nõnda on sõda võitlus vastanduvate tahte- ja vaimujõudude vahel226.

15. Vahekokkuvõte
Terminitega Führen mit Auftrag (ülesandega juhtimine) või Auftragstaktik
(ülesandekeskne juhtimine) pole visandatud üksnes mõiste sisu, vaid on
mindud tunduvalt kaugemale. Nende tavapäraste terminitega saksa militaarses keelekasutuses on mõeldud tervet juhtimisfilosoofiat.227 See on taktikalise
lahingujuhtimise filosoofia ühesuguste kõlbeliste, vaimsete ja sõjaväeliste
arusaamade põhjal228. See juhtimisprintsiip nõuab jõude, vahendeid ja aega
käskude ja kohustuste iseseisvaks ja loominguliseks ühendamiseks ette antud
eesmärgi nimel. Seejuures ei ole iseseisvalt vastutades tegutsemine ülesande
nimel vastuolus range sõjaväehierarhiaga.229 Võtmesõnadeks on ülesandele
suunatud läbilöögivõime ja kohane hool, nagu ka kamraadlik heatahtlikkus230.
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Selle juhtimismõtlemise järgmised esile kerkivad tunnused on vastutusrõõm,
riskijulgus, oskus tekitada üllatusefekti ja määrata põhipingutust (sks der
Schwerpunkt)231. Neid tunnuseid saab üle kanda kõikidesse sõduriteenistussfääridesse. Selles mõttes on ülesandega juhtimine või ka ülesandekeskne
juhtimine Saksa armee juhtimismõistmise tuum232. See juhtimismõistmine
arvestab, et juht on alati ühtlasi juhitav233, aga ümberpöördult võib ka kõige
madalama tasandi juhitav olla potentsiaalne juht. Nõnda ei ole Saksa armee
põhimõttelist laadi juhtimismõistmises horisontaalset eraldusjoont. Juhtimismõistmisest, mis oli algselt ajutine abivahend, sai esmalt harjumus, seejärel
põhimõte ja tees ning lõpuks armee juhtimiskultuur234.

16. Juhtimisprintsiipide
Auftragstaktik ja Innere Führung suhe
Innere Führung’i või ka Innere Gefüge235 kontseptsioon kui vastand nn
Äuβere Führung’ile (sks sõna-sõnalt ’väline juhtimine’), teisisõnu taktikalisele ja strateegilisele juhtimisele236, on kõikide sõjaväeliste ülemate
juhtimisülesanne. Õigusriigi mõistes peab see kontseptsioon looma nn sõjaväevormis riigikodaniku, mis väljendub põhiseaduses ja riigikaitse seadusandluses normeeritud õiguskorras. Sõjaväevormis riigikodaniku kasvatamine
nõuab sõjaväelises juhtimisõppes pedagoogilise eesmärgi sõnastamist237.
231
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232
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Heerwesen der Neuzeit. Abteilung V, Das Zeitalter der Millionenheere, Bd. 1. Hrsg. von
Ortenburg, Georg. Bonn, S. 132.
235
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Begründer der Inneren Führung. – Drei Jahrzehnte Innere Führung: Grundlagen, Entwicklungen, Perspektiven. Hrsg. von Walz, Dieter. Baden-Baden, S. 15.
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Rosen 1987, Spalte 1451. Kriitiliselt on väljendunud selle kohta Dieter Walz, kes näeb
Innere Führung’i ja Äuβere Führung’i mustvalget vastandamist liigse lihtsustusena (vt Walz
1984, S. 25).
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ZDv 10/1 annab suunise, et ülesandega juhtimist tuleks kasutada igal pool,
kus võimalik238.
Innere Führung on peale selle ka üldine ülesanne lahinguolukorras239,
militaarne toiming, mida kõik üksused peavad täitma pidevat või olenevalt
olukorrast240. Järelikult toetab Innere Führung ülesandega juhtimist241 ega
ole vastuolus karmi ja reaalsele lahingutegevusele suunatud väljaõppega242.
Innere Führung peab püüdma sõdureid ette valmistada olukordadeks,
kus nad saavad loota vaid iseenesele, ning motiveerida neid kvalifitseeritud
kuulekuseks, mida iseloomustab iseseisev ja ainuvastutav tegutsemine ja
mõtlemine ning valmidus initsiatiivi haarata243.
Auftragstaktik jätab sõdurile olenemata tema seotusest kindla hierarhiaga
siiski sisemise sõltumatuse. See vastab Innere Führung’i põhimõtetele244, sest
annab alluvale ülesande täideviimiseks vaba ruumi, mille ta täidab ainuvastutavalt tegutsedes245. Samal ajal annab järjekindlalt ellu viidud Auftragstaktik
panuse üksiksõduri eneseteostamisse, sest temalt ei võeta ära mõtlemisõigust
ning ta saab terviku nimel kaasa mõtelda. Sedasi on ta võimeline nägema
oma väikest valdkonda suure terviku lahutamatu osana.246 Ülesandega juhtimine on vahend, mis jätab alluvatele nii tegevusvabaduse kui ka individuaalsuse. Samal ajal võimaldab see neil paindlikult reageerida hõõrdumisele, mis
kaasneb inimeste juhtimisega lahinguolukorras.247 Auftragstaktik ei ilmuta
end üksnes käsuandmisel, vaid vormib ka juhi teadvust, mis on kujundatud
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usaldusest alluva hoiakute, oskuste ja töövõime vastu248. Auftragstaktik kui
juhtimismeetod kaasamõtlevatele, sisemiselt vabadele ja lojaalsetele juhitavatele249 on seega lahutamatult seotud Innere Führung’i põhimõtetega ja
ideega sõjaväevormis riigikodanikust, kes on armees demokraatia teenistuses250. Auftragstaktik ja inimesepilt vastutusvõimelisest riigikodanikust
nõuavad seega kaasamõtlevat kuulekust251.
Peale selle on õhtumaise inimesepildiga kooskõlas ning õiguslikult ka
sõduriseaduses tagatud isiklik oskus, isiklik väärtus ning individuaalsus – ja
seda nii juhi juhtimiskunstis kui ka juhitava kaasamõtlevas kuulekuses252.
Järelikult on ülesandega juhtimine oma mitmekülgsuse ja tiheda seose tõttu
Innere Führung’iga midagi enamat kui korralduste ja käskude andmise
tehnika, mis annab täitjatele mänguruumi253. See on juhtimisfilosoofia254,
mis on tuletatud iseseisva, kaasamõtleva, motiveeritud ja vastutustundliku
sõduri kuvandist255. Juhtimiskontseptsiooniks256 saab ülesandega juhtimine
tänu sellele, et viib usaldusväärselt ellu Innere Führung’it257. Ülesandega
248
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249
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juhtimine on Bundeswehris juhtimise „norm ja vorm“ nii rahu- kui sõjaajal258, jäädes mõõtuandvaks ka tulevikus259, ning see on leidnud ühtlasi
kinnitust missiooni- ja lahingukogemustes260.

17. Lõppsõna
Niisiis kujutab Auftragstaktik endast sõjalis-erialast ekvivalenti Innere
Führung’i kontseptsioonile ja sõjaväevormis riigikodaniku ideele261. Seega
on Innere Führung esmalt saksa rahvuslik kontseptsioon, mis rajaneb ajaloos peituvatel alustel, kogemustel ja põhiseadusel262. Samal ajal on Innere
Führung sõjalise riigikaitse kontseptsiooni lahutamatu koostisosa. See hõlmab kõiki Bundeswehri liikmete tegutsemispõhimõtteid igal tasandil ja eri
rollides: riigikodanike, avalike teenistujate ja võitlejatena. Järelikult ei saa
Innere Führung’it seletada pelgalt ajakohase inimeste juhtimisena.263 Inimeste juhtimine Innere Führung’i mõttes on relvajõududes praktiseeritava
ülesandekeskse tegutsemise alus ja eeldus264. Kui Innere Führung ei taha olla
kasutu, peab ta nii rahu- kui sõjaajal keskenduma sõjaväelisele tõhususele
nagu kogu juhtimismõtlemine. Niimoodi on Innere Führung jagamatu. Sellest
järeldub, et Auftragstaktik ja Innere Führung kuuluvad lahutamatult kokku.
Innere Führung on nii lõimimiskontseptsioon kui ka juhtimisfilosoofia.265
Igal juhul peab Innere Führung ka pärast üldisest teenistuskohustusest
loobumist keskenduma tõhususe suurendamisele ja sedasi sõjaväeteenistuse
otstarbele266. See ei ole eesmärk omaette, vaid parlamentaarsel mandaadil
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rajaneva täitevvõimu poliitilise otsuse vili. Sõdurid ja ühiskond, eelkõige aga
poliitika, peavad seda alati teadvustama. Innere Führung ei tohi järele anda
kalduvusele peita ennast kõrvaliste vaatepunktide, pragmaatiliste korralduste
või erahuvide taha, kui kõne all on riigikodanikuks olemine ja Saksamaa
Liitvabariigi julgeolek267.
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ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse 2018. ja 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis
koostatud lahingumoonaladude tervikliku riskianalüüsi metoodikat. Metoodika
koostamise aluseks võeti empiirilised seosed, mis ka piiratud hulga algandmete
korral annavad piisava usaldusväärsusega tulemusi. Esimeses etapis koostati
matemaatilised mudelid, et modelleerida ja hinnata riske massplahvatusohtliku
1.1-ohuklassi lahingumoona ladustamisel maapealsetes tugeva konstruktsiooniga
raudbetoonhoidlates.
Riskide matemaatiliseks modelleerimiseks koostati fiktiivse lahingumoonalao
matemaatiline mudel, mis koosnes neljast fiktiivsete parameetritega hoidlast.
Hoidlate ehituslikud parameetrid, nendes ladustatava lõhkeaine kogus ning kaugus
hoidlate vahel on mudelis hõlpsasti muudetavad. Fiktiivse lao mudeliga modelleeriti hoidlas toimuda võivate avariide füüsikaliste ohutegurite, õhulööklaine,
laialipaiskuvate rusude ja kraatri moodustumise võimalikku mõjuulatust ning nende
tegurite eeldatavat mõju lao naaberrajatistele.
Võtmesõnad: lahingumoona ladustamine, riskianalüüs, empiirilised seosed, ohutegurid, matemaatiline modelleerimine, fiktiivne laskemoonaladu
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1. Sissejuhatus
Kaitseväe lahingumoona ladustamisel tuleb teadvustada ohtlike materjalide
käitlemise riske ning töötada välja juhised ohu korral käitumiseks. Seejuures
on tähtis ennetada suurõnnetusi ning luua teaduslikel alustel riskihindamis- ja
-haldussüsteem. Eestis ei ole seni välja töötatud lõhkematerjalide käitlemise
terviklikku riskihindamismetoodikat, seetõttu tuginetakse väikeriigile sobiva
metoodika loomisel muu maailma kogemusele.
Ulatuslik avarii lahingumoona- või muu lõhkematerjali laos tooks kaasa
suuri purustusi ning lähikonnas viibijate eri raskusega või koguni surmavaid
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 58–80.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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vigastusi. Suuremate lahingumoonakoguste ladustamisel läheb tarvis
terviklikku riskihindamis- ja -haldusmeetodit. Siinse töö ülesanne on töötada
välja Kaitseväe laskemoonaladude praktiline riskianalüüsi metoodika.

2. Metoodika
Lõhkematerjalide käitlemise riskianalüüsis tuleb tegelikke olukordi ja tingimusi arvestades määrata ohutu lõhkeaine kogus ja kaugus. Seda tuleb teha
kõikvõimalike riskide põhjal, seega peab riskianalüüsi metoodika arvestama
tähtsamaid riskitegureid. Need on plahvatuse õhulööklaine, rusude laialipaiskumine, lõhkematerjalide põlemise termomõju, plahvatuse seismiline
mõju ning kraatri moodustumine ja sellest välja paiskuv materjal. Ohutegureid tuleb kirjeldada ja analüüsida teoreetiliste materjalide ning empiiriliste algoritmide ja seoste põhjal. Riskianalüüs peab hindama ohutegurite
tähtsust ja suurusjärku ning väljendama nende mõjuulatust, samuti ohtu inimestele ja materiaalsetele väärtustele. Riskianalüüsi koostamisel tuleb esmajoones uurida välja, teha kindlaks ja liigitada riskid, analüüsida neid ning
otsustada, kui tähtis on iga tegur eraldi.
Riskihindamisel tuleb aluseks võtta lõhkematerjalis sisalduva lõhkeaine
netomass, lõhkematerjali ohuklass ning lubatud riski piir (purustuste või
kahjustuste lubatud suurus). Mida suurem on lõhke- või pürotehnilise aine
netomass, seda suurem on risk. Riskihindamisel arvestatakse ohuala mõõtmeid (ingl quantity-distance). Ohualade tabelid näitavad vähimat ohutut
kaugust võimaliku avariipaiga ja mõjutatud punkti vahel. Ohualade suurust
on tarvis teada, et hinnata, kas avarii korral oleks mõju inimestele ja varale
talutav.

2.1. Meetodi valik
Riskianalüüsi metoodika väljatöötamisel saab lähtuda kahest uurimisviisist:
1) teoreetiline meetod;
2) empiiriline ehk kogemuslik meetod.
Esimese meetodi aluseks on teoreetilised füüsikalised seaduspärasused. Selle
eelis on võimalus saada piisava hulga usaldusväärselt määratud algparameetrite korral ülitäpseid tulemusi. Meetodi puudus on aga see, et kõigi vajalike
algandmete või -parameetrite usaldusväärne määramine on tihti keeruline
kui mitte võimatu. Liiatigi avaldab nii mõnigi tegur lõpptulemusele üksnes
tähtsusetut mõju.
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Teise meetodi aluseks on muu maailma kogemuslikud ehk empiirilised
seaduspärasused, mille puhul lähtutakse vaid üsna vähestest hõlpsasti määratavatest parameetritest ning saadakse neid parameetreid, empiirilisi seoseid
ja konstante kasutades piisava usaldusväärsusega tulemused (hälve ±10%).
Meetodi puudus on see, et enamik empiirilisi seoseid – eelkõige empiirilised
konstandid – on piisavalt usaldusväärsed ainult kindlates määramispiirkondades ning need ei pruugi olla üldistatavad.
Töö autorid otsustasid kasutada laskemoonaladude analüüsil peamiselt
empiirilist meetodit. Valiku põhjus oli selle kogemuspõhisus ja otsene seos
praktikaga. Teoreetilise meetodi üks puudusi lõhkematerjalide käitlemise
riskianalüüsil on mitu äärmiselt raskesti määratavat muutujat, mis võimaldavad saada tõelähedasemaid tulemusi, kuid ei ole tagajärgede prognoosimisel nii tähtsad. Empiirilise meetodiga kaasnev tulemuste suurem hajuvus
ei ole seejuures kuigi oluline, sest katsetel või juhtumianalüüsil põhinevad
uuringumeetodid on päris laskemoonaladude riskianalüüside koostamisel
piisavalt usaldusväärsed.1
Neid teadmisi arvestades kasutasid autorid uurimisviisina põhistatud
teooria loomist. Põhistatud uurimisviis (ingl grounded theory) on selline
kvalitatiivne uurimisviis, mille eesmärk on luua kogutud empiiriliste andmete
alusel põhjendatud teooria2. Sel viisil luuakse dokumentide, kogemuste ja
uurimuste põhjal uus, täiendatud meetod, mis aitab välja töötada Kaitseväele
sobivat riskianalüüsi metoodikat. Materjali kogumisel on oluline uurida eri
teooriate ja allikate seost ja selgitada välja prioriteetide hierarhia, st vaadelda
eri mõjutegureid vastavalt nende olulisusele ja mõju võimalikule ulatusele3.
Kaitseväele kohandatud riskianalüüsi metoodika väljatöötamisel on võetud
aluseks varasemad uuringud ja NATO kehtivad normatiivdokumendid.

1

Lepik, K.; Strömpl, J. 2018. Põhistatud teooria. – Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. Tartu: Tartu Ülikool. [Lepik, Strömpl 2018]
<http://samm.ut.ee/pohistatud-teooria> (01.12.2018);
Charmaz, K. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative
Analysis. London, Los Angeles, New Delhi, Singapore: SAGE Publications Ltd, p. 137.
[Charmaz 2006]
2
Lepik, Strömpl 2018.
3
Charmaz 2006, p. 137.
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Ohtlikke materjale käideldakse ÜRO ohtlike toodete käitlemise põhimõtete
alusel, mille järgi jagunevad sellised tooted üheksasse ohuklassi4. Neist
esimene käsitleb lõhkematerjale ehk tooteid, mis sisaldavad lõhke- või
pürotehnilisi aineid. Sellesse ohuklassi kuulub ka lahingumoon. Esimene
ohuklass jaguneb omakorda kuude alamklassi, mida käsitletakse edaspidi
ohuklassidena (vt tabel 1). Ohuklass näitab, milline on selle klassi materjali
puhul võimalik avarii ja peamine kahjustav tegur. Ohuklasse tähistatakse
kahe araabia numbriga, mille vahel on punkt. Esimene number näitab ohu
üldist iseloomu (plahvatus), teine täpsustab ohtu.
Tabel 1. Lõhkematerjalide liigitus ohuklassi järgi5

Ohuklass Ohuklassi iseloomustus

4

1.1

Massplahvatusohtlikud lõhkematerjalid ja lahingumoon, mille eripära
on plahvatada kogu massiga. Hetkega plahvatab kogu veoses või
hoidlas olev lõhkematerjal. Kahjustavad tegurid on õhulööklaine ja
laialipaiskuvad rusud. Peamiselt brisantlõhkeained.

1.2

Lõhkematerjalid ja lahingumoon, mis ohustavad laialipaiskuvate
rusudega, kuid massplahvatusohtu ei ole.

1.3

Lõhkematerjalid ja lahingumoon, mille puhul on tuleoht, väike
lööklaineoht ja/või väike laialipaiskuvate rusude oht, kuid ei ole
massplahvatusohtu.

1.4

Lõhkematerjalid ja lahingumoon, millega ei kaasne suurt ohtu.

1.5

Väga vähetundlikud lõhkematerjalid ja lahingumoon, millel on
massplahvatusoht.

1.6

Väga vähetundlikud lõhkematerjalid ja lahingumoon, mis ei ohusta
massplahvatusega.

Tomberg, T. 2014. Lõhkematerjalide käitlemise alused. Täienduskoolitus „Lõhketööd“,
21.11.–24.11.2014 TTÜ mäeinstituudis. [Tomberg 2014]
5
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 2011. 17th revised edition,
Vol. 1. United Nations, p. 49, passim.
<https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html> (05.06.2019).
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2.3. Uuritava objekti piiritlemine
Riskianalüüsi metoodika koostamisel piirati ohutegurite ja -klasside valikut.
Piirangud on järgmised:
1) maapealne ladustamine, välja jäeti allmaaladustamine;
2) ladustamine pinnasega kaetud tugeva ehitusega raudbetoonhoidlas
(ingl earth covered magazine; ECM), välja jäeti lahtine ja kergehitistes
ladustamine jms;
3) ladustatavaks materjaliks olid 1.1-ohuklassi (massplahvatusohtlikud)
lõhkematerjalid, välja jäeti teised ohuklassid.
Peamisteks ohuteguriteks jäid õhulööklaine, laialipaiskuvad rusud ja kraatrite
moodustumine. Teiste tegurite mõju on massplahvatusohtliku lõhkematerjali
pealmaaladustamisel tunduvalt väiksem ning sellel on suurem tähtsus teistsugusel viisil või mõne muu ohuklassi materjali ladustamisel.6 Näiteks on
termomõju äärmiselt oluline 1.3-ohuklassi materjali käitlemise riskianalüüsil
(massplahvatusohutu, kuid kõrge temperatuuri või intensiivse soojuskiirgusega põlev materjal). See-eest 1.1-ohuklassi materjali põlemine läheb üsna
lühikese aja jooksul üle plahvatuseks. Teine näide on plahvatuse seismiline
mõju, mis on määrava tähtsusega allmaaladustamisel, kuid mille intensiivsus
ja ulatus pealmaaladustamisel on võrreldes õhulööklaine ning rusude laialipaiskumisega vähene.

2.4. Ohutegurid
Lõhkematerjalide käitlemisel on oluline määratleda lõhkematerjaliga seotud
võimaliku avarii peamine kahjustav tegur või konstruktsioonist tulenev ohu
(riski) täpsustus. Põhiline oht lõhkematerjalide käitlemisel on avarii lõhkematerjalihoidlas. Avarii võib olenevalt lõhkematerjali ohuklassist olla järgmine:
• plahvatus (massplahvatus);
• plahvatamata materjali laialipaiskumine (rusud, killud, plahvatamata jäänud lõhkematerjal);
• kõrge temperatuuri ja suure soojuskiirgusega põleng.
6

Ibid.; AASTP-1 = Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives (AASTP-1) 2010. NATO, Allied Ammunition Storage and Transport
Publication, pp. I-3-1–I-3-15. [AASTP-1, 2010];
AASTP-4, 2005 = Manual on Explosives Safety Risk Analysis (AASTP-4), Ed. 1, Version 3,
2005. NATO, Allied Ammunition Storage and Transport Publication, pp. I-13–I-14. [AASTP-4,
2005]
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Suurema või väiksema intensiivsusega plahvatus võib toimuda peaaegu iga
ohuklassi lõhkematerjali süttimisel.
Plahvatusega kaasnevate ohtude teadvustamiseks on vaja mõista
plahvatuse käiku. Lõhkeaine detonatsioonil7 moodustub ülikiirete (kiirus
kuni 10 000 m/s) eksotermiliste keemiliste reaktsioonide käigus suur kogus
gaase (toatemperatuurini paisumisel olenevalt lõhkeainest 0,3–1,0 m3/kg).
Sama reaktsiooni käigus vabaneb ka suur kogus soojusenergiat, näiteks
trinitrotolueeni (TNT) puhul umbes 4 MJ/kg. Plahvatusel moodustuvad gaasid
kuumenevad vabanenud soojusenergia mõjul väga kõrge temperatuurini,
tavaliselt kuni 3000 °C. Temperatuuri tõus põhjustab nende ainete kiire
paisumise, mis omakorda tekitab ümbruskonnas väga kõrget rõhku (30–40
MPa). Paisuvad plahvatusgaasid hõlmavad ruumala, mis on peaaegu 10 000
korda suurem lõhkeaine algruumalast. Gaaside kõrge rõhk teeb mehaanilist tööd kas keskkonna kontrollitud (lõhketööd) või kontrollimatul (avariid)
purustamisel ning näiteks õhulööklaine või seismilise laine moodustamiseks.8

2.4.1. Õhulööklaine
Õhus liikuvate suure survega gaaside lainefront põhjustab keskkonna tiheduse, rõhu ja osakeste kiiruse hüppelise muutuse. Plahvatustsentrist eemaldudes väheneb õhulööklaine rõhk märgatavalt ning võrdsustub lõpuks atmosfäärirõhuga. Joonisel 1 on esitatud õhulööklaine rõhu sõltuvus ajast ning
õhulööklaine parameetrid. Õhulööklaine koosneb kahest faasist: positiivne
faas (ingl pressure) ja negatiivne faas (ingl suction). Positiivse faasi ja
atmosfäärirõhu vahe absoluutväärtus on ülerõhk. Ülerõhu joone ja ajatelje
vaheline pindala on lööklaine impulss. Ajaintervall, millal lööklaine rõhk
ületab atmosfäärirõhku, on lööklaine positiivse faasi kestus.9

7

Detonatsioon – rõhu järsust suurenemisest tingitud ülikiire soojust eraldavate protsesside
levik aines, plahvatus (EKSS).
8
Tomberg 2014; Aruküla, H., Eigo, L., Joosep, E., Reinsalu, E. 1980. Puur- ja lõhketööd.
Tallinn: Valgus, lk 128–138; Ngo, T., Mendis, P., Gupta, A., Ramsay, J. 2007. Blast Loading
and Blast Effects on Structures – an Overview. – Electronic Journal of Structural Engineering
(EJSE). Special Issue: Loading on Structures, pp. 76. [Ngo, Mendis, Gupta, Ramsay 2007]
<https://www.researchgate.net/publication/279897768_Blast_loading_and_blast_effects_on_
structures_-_An_overview> (11.06.2019).
9
Plahvatuse ja soojuskiirguse mõju inimestele ja ehitistele: ohutusraamatud 1 ja
2, 2008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tallinn: Sisekaitseakadeemia Kirjastus,
lk 109. [Plahvatuse ja soojuskiirguse mõju inimestele ja ehitistele 2008];
AASTP-3 = Manual of NATO Safety Principles for the Hazard Classification of Military
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Joonis 1. Õhulööklaine parameetrid ja rõhu sõltuvus ajast10

Joonisel 2 on esitatud rõhu sõltuvus ajast.
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Joonis 2. Õhulööklaine rõhu (P) ja kestuse (t) sõltuvus11
Ps – maksimaalne ülerõhk
tp – ülerõhu positiivse faasi kestus
1) suure võimsusega plahvatuse õhulööklaine
2) väikse võimsusega plahvatuse õhulööklaine

Ammunition and Explosives (AASTP-3) 2009. NATO, Allied Ammunition Storage and Transport Publication, p. 10;
Ngo, Mendis, Gupta, Ramsay 2007, pp. 76–91.
10
Plahvatuse ja soojuskiirguse mõju inimestele ja ehitistele 2008, lk 108.
11
Ibid., lk 108; Ngo, Mendis, Gupta, Ramsay 2007, pp. 76–77; AASTP-4, 2005,
pp. II-16–II-22.
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Mõju inimestele ja ehitistele
Inimelu ohustavad plahvatuse dünaamiline ülerõhk, lööklaine ja laialipaiskuvad rusud. Vigastusi põhjustab ka inimeste paiskumine vastu takistusi. Õhulööklaine on kõige ohtlikum hingamisteedele ja -elunditele, peale, kõrvadele
(eriti trummikilele), põrnale, maksale ja südamele. Vigastuste ulatus ja raskus
oleneb peamiselt sellest, kui kiiresti tõuseb rõhk, kui kõrge on suurim ülerõhk
ning kui kaua kestab positiivne faas.12
Üks õhulööklaine inimesi kahjustava mõju määramise usaldusväärsemaid
meetodeid on nn surmafaktori (ingl fatality factor; FF) kasutamine. Meetod
arvestab taandatud kaugust inimese asukohast. Taandatud kaugus on tinglik
suurus, mis arvestab lõhkelaengu massi ja selle objektist (siinkohal inimesest)
paiknemise kauguse koosmõju.13 Taandatud kaugus määratakse järgmise
valemiga:
ds = d*Q–1/3 (m/kg1/3)
d – kaugus lõhkeaine laengust plahvatusest mõjutatava objektini (m)
Q – lõhkeaine netomass (kg)
Mida lähemal on inimene plahvatuse hetkel laengule (sama lõhkeaine netomassi korral), seda tõenäolisemalt ta hukkub (vt joonis 3). Joonisel on esitatud inimese hukkumise ehk teisisõnu, surmajuhtumite esinemise tõenäosus
sõltuvalt taandatud kaugusest. Nn surmatsoonis on eluohtlike vigastuste
tekke tõenäosus enam kui 90%.14
Lööklaine mõju ehitistele on raskem ennustada, sest plahvatuse iseloom
võib olla ettearvamatu. Seetõttu ei saa tagajärgi väga täpselt ette näha. Viimase kolme aastakümne jooksul on arendatud mitmesuguseid meetodeid
ehitiste analüüsimiseks ja plahvatuskindlaks muutmiseks. Selleks et muuta
ehitisi vastupidavamaks, on tarvis mõista plahvatust ja selle mõju ehitistele.
Tabelis 2 (vt lk 67) on esitatud ehitiste kahjustuste ja inimvigastuste seos
plahvatuse dünaamilise ülerõhuga.15

12

Ngo, Mendis, Gupta, Ramsay 2007, pp. 76–77;
AASTP-1, 2010, pp. I-3-1–I-3-34.
13
AASTP-4, 2005, pp. II-107–II-119.
14
Ibid.
15
Ngo, Mendis, Gupta, Ramsay 2007, pp. 76–77; AASTP-1, 2010.
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Surmasid rohkem kui 5 10-st
FF > 0,5

Surmatsoon
FF > 0,9
2,4 m/(kg)ˆ1/3

Surmasid rohkem kui 1 10-st
FF > 0,1
Surmasid vähem kui 1 10-st
FF < 0,1

3,6 m/(kg)ˆ1/3
7,2 m/(kg)ˆ1/3
9,0 m/(kg)ˆ1/3

Joonis 3. Huku tõenäosus olenevalt taandatud kaugusest. Eri värvi kontsentrilised ringid näitavad hukkumise või surmavate kehavigastuste saamise tõenäosust

Ehitist mõjutava õhulööklaine võimsus ja jaotus sõltub järgmistest teguritest:
• lõhkematerjali omadused (lõhkeaine liik, vabanenud energia ja lõhkematerjali kogus);
• plahvatuse kaugus ehitisest;
• rõhu peegeldumine hoonetelt või maapinnalt.
Võrreldes teiste hooneid dünaamiliselt mõjutavate loodusnähtustega (nt maavärinad, tormituuled) on õhulööklainel mitu eripära. Plahvatus võib olla palju
suurem kui teised jõud, kuid lööklaine liikumisel plahvatuspunktist eemale
väheneb rõhk väga kiiresti. See tähendab, et ühel pool maja võivad kahjustused olla tunduvalt väiksemad kui plahvatuspoolsel küljel.16 Plahvatuse
ja lööklaine kestus on märgatavalt lühem, mikro- või millisekundeid, mitte
sekundeid või minuteid.
Plahvatuse kahjustusi aitavad vähendada kaitsevallid. Hoonete nõrgim lüli
on tavaliselt klaas, mis puruneb palju madalamal rõhul kui põrandad, seinad
ja talad. Klaasikillud paiskuvad plahvatuse korral laiali suure kiirusega, tekitades samuti vigastusi ning raskendades pääste- ja hilisemaid koristustöid.17
Kui hoones viibib plahvatuse ajal inimesi, on nende vigastused seotud hoone
kahjustustega.
16

Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 2003.
Federal Emergency Management Agency (FEMA), p. 3-20.
<http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1455-20490-6222/fema426.pdf>
(11.02.2015)
17
Ibid., p. 3-23.
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Tabel 2. Ehitiste purustuste ja inimvigastuste seos õhulööklaine ülerõhuga

Plahvatuse Purustused
dünaamiline ülerõhk
(kPa/bar)

Vigastused

Huku
tõenäosus
(%)

180/1,8

Tavaehitiste täielik hävimine,
tugevate raudbetoonehitiste
märkimisväärsed purustused.

Ellujäämisvõimalus
minimaalne.

Üle 90

70/0,7

Tavaehitiste peaaegu täielik
purunemine. Remondikulutused
üle 90% täielikest asenduskuludest. Tugevate raudbetoonehitiste (sillad, sadamakaid jms)
vigastused.

Rasked ja surmavad vigastused, mis kaasnevad nii
lööklainega kui ka ehitiste
kokkuvarisemise ja laialipaiskuvate esemetega,
samuti paiskumisega vastu
takistusi.

50–90

24/0,24

Tellishoonete keskmised
vigastused, kergete kivi- ja
puithoonete täielik purunemine.
Tavaehitistel remondikulutused
üle 50% täielikest asenduskuludest. Võimalik autode
ümberpaiskumine. Elektriülekande õhuliinide suured vigastused.

Võimalikud püsivad
kuulmiselundite kahjustused
(trummikile purunemine).
Rasked ja surmavad
vigastused, mis kaasnevad
peamiselt ehitiste kokkuvarisemise ja laialipaiskuvate esemetega.

10–50

21/0,21

Ehitistel puitseinte (v.a palkseinad) purunemine, tavaehitiste
suured kahjustused. Remondi
maksumus kuni 30% täielikest asenduskuludest. Autode
märgatavad vigastused.

Võimalikud ajutised
kuulmiselundite kahjustused.
Rasked ja surmavad
vigastused, mis on tekkinud
peamiselt ehitiste kokkuvarisemise ja laialipaiskuvate esemete tõttu.

u 10

16/0,16

Tavaehitistel tähtsate struktuurielementide kahjustused. Remondi
maksumus kuni 20% täielikest
asenduskuludest. Autodel kere
ja katuse metallosade kerged
kahjustused, lööklaine pool asuvad aknapinnad võivad puruneda.

Lühiajaline kuulmiskaotus,
kuid kuulmiselundite
püsivad kahjustused on
vähe tõenäolised.
Võimalikud vigastused,
mis kaasnevad laialipaiskuvate esemetega.

5–10

9/0,09

Aknaraamide, uste ja kergete
vaheseinte purunemine, kergete
kuuride ja puitehitiste purunemine. Tavaehitistel keskmise
ulatusega kahjustused, remondi
maksumus kuni 10% täielikest
asenduskuludest.

Raskemad vigastused
vähe tõenäolised. Suure
tõenäosusega põhjustavad
vigastusi lendavad klaasikillud ja kukkuvad esemed.

1–5
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2.4.2. Rusude ja kildude laialipaiskumine
Rusude ja kildude laialipaiskumise prognoos on õhulööklaine järel üks olulisemaid aspekte lõhkematerjalide käitlemise riskianalüüsi koostamisel.
Plahvatusel suletud keskkonnas, näiteks laos, tekib kõrge rõhuga plahvatusgaaside purustava toime mõjul palju eri suurusega materjalitükke, mis
suure kiirusega plahvatuskeskmest eemale paiskuvad18.
Rusud ja killud (fragmendid) võib jagada riskianalüüsis kahte rühma:
• esmased fragmendid ehk killud, st lõhkematerjali enese fragmendid
(padrunikestad, mürsu- ja miinikillud);
• teisesed fragmendid ehk rusud, st hoone või rajatise struktuuri purunemisel tekkinud eri suurusega tükid19.
Kuna riskianalüüsi metoodika väljatöötamisel keskenduti 1.1-ohuklassi lõhkematerjalile, jäeti esmaste fragmentide ehk kildude analüüs tagaplaanile.
Ohuklassi materjalide ladustamisel tekkiva avarii korral on nende mõju
võrreldes rusude mõjuga tähtsusetu.20
Esmaste fragmentide tekke ja nende mõju määramise peamised füüsikalised parameetrid on lõhkeaine detonatsioonienergia ja kesta purunemisel
tekkivate kildude suurus.
Teiseste fragmentide ehk rusude teke ja nende mõju on mõnevõrra keerukam. Nende teket ja laialipaiskumist saab kirjeldada kahes astmes:
• plahvatusgaaside mõjul tekkiv kõrge rõhk hoones ning hoone struktuuri
purunemine selle tagajärjel;
• rusude moodustumine ja neile peamiselt õhulööklaine, aga ka plahvatusgaaside surve mõjul antav kiirendus21.
Määrava tähtsusega on, kui palju on plahvatusgaasidel laohoones paisumisruumi.

18

UFC 3-340-02 = Unified Facilities Criteria (UFC) 3-340-02: Structures to Resist the Effects
of Accidental Explosions 2008. US Department of Defense, p. 15. [UFC 3-340-02, 2008]
<https://www.wbdg.org/FFC/DOD/UFC/ARCHIVES/ufc_3_340_02.pdf> (11.06.2019).
19
AASTP-4, 2005, pp. II-34–II-37.
20
Ibid.
21
UFC 3-340-02, 2008, p. 16.
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Riskianalüüsis käsitletava ohuteguri, rusude moodustumise ja laialipaiskumise peamised uuritavad parameetrid on järgmised:
• moodustuvate tükkide jaotus mõõtmete ja massi järgi (keskmine ja suurim
võimalik väärtus);
• rusude paiskumiskiirus;
• rusude paiskenurk22.
Arvestades seda, et rusud paiskuvad laiali mööda ballistilist trajektoori, saab
nende parameetrite määramisel hinnata piisava usaldusväärsusega rusude
laialipaiskumise jaotust, paiskekaugust ja ohtlikkust.
Mõju inimestele ja ehitistele
Samal moel õhulööklaine ülerõhu jaotusega ruumis iseloomustavad rusude
langemise jaotust maapinnal kontsentrilised ringid, mis põhinevad taandatud
kaugusel. Rusude langemise jaotus on esitatud joonisel 4.

Ds = 2,4 (72,4%)
Ds = 3,6 (21,4%)
Ds = 7,2 (2,7%)
Ds = 8 (1,9%)
Ds = 9,6 (1,1%)
Ds = 14,8 (0,3%)
Ds = 22,2 (0,1%)

Joonis 4. Rusude langemine ruumis. Kontsentrilised ringid näitavad rusude langemise
protsendilist jaotust maapinnal

Riskianalüüsi metoodikat koostades jagati laialipaiskuvad rusud tinglikult
kaheks: kildudeks ja tükkideks. Tükkideks nimetatakse hoone laialipaiskuvaid struktuuriosi ja kildudeks teravaid ehituskonstruktsiooni osi.
22

Weerheijm, J.; Voort, M. M. van der 2002. A Statistical Description of Explosion
Produced Debris Dispersion. – International Journal of Impact Engineering, Vol. 59, pp.
30–33.
<https://www.msiac.nato.int/sites/default/files/attachments/vander_voort_ijie_debris_
dispersion.pdf> (11.06.2019).
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Killud ja tükid ohustavad inimorganismi eri moel. Killud võivad piisava
kiirusega liikudes tungida läbi naha, tekitades raskeid haavu. Tömbid tükid
üldjuhul läbi naha ei tungi, kuid võivad piisavalt suure kineetilise energiaga
anda ohtlikke lööke, põhjustades raskeid seesmisi vigastusi.23
Kildude ohtlikkust hinnatakse kiirusväärtusega V50, st kiirusega, mille
korral pooled inimest tabanud kildudest tungivad läbi naha. Selline kiirus on
piisav raskete vigastuste tekitamiseks. Samuti on ohtlikud ühest sentimeetrist
suurema läbimõõduga tömbid killud, mis võivad tekitada peale pindmiste
haavade ulatuslikke lihaskoe rebendeid.
Nagu õhulööklaine puhul, nii saab ka kildude laialipaiskumise jaotust ning
raskete või surmavate vigastuste tekke alasid iseloomustada kontsentriliste
ringidena. Plahvatuse lähiümbruses on rusude laialipaiskumisest põhjustatud
vigastuste ulatus ja tõenäosus märgatavalt suurem kui kaugemal.
Rusude laialipaiskumisel on peamine ehitisi kahjustav füüsikaline mõjur
kineetiline energia, mis on võrdelises sõltuvuses tüki massist ja ruutvõrdelises
sõltuvuses selle liikumiskiirusest. Seega tekitavad ehitistele ulatuslikumaid
kahjustusi suuremad ja kiiremini liikuvad tükid.24

2.4.3. Kraater ja sellest välja paiskuv materjal
Kraater on lõhkeaine plahvatuse tagajärjel pinnasesse tekkinud süvend.
Kraatri mõõtmed ja sealt välja paiskuvate pinnasetükkide paiskekaugus on
tunduvalt väiksemad kui näiteks hoidla rusude laialipaiske ulatus või lööklaine purustava mõju piir. Seega on 1.1-ohuklassi lõhkematerjali ladustamisel kraatrist laiali paiskuvate materjalitükkide tekitatavad kahjustused või
vigastused palju väiksemad. Siiski tuleb arvestada, et plahvatus maapealses
hoidlas tekitab paratamatult peale pinnase väljapaiskumise muutusi ka hoidla
aluspinnases25. Tähtis on seegi, et teatud tingimustes võib kraatri moodustumine kutsuda esile detonatsiooni leviku hoidlast hoidlasse. Kraatri mõõtmed
olenevad peamiselt plahvatava lõhkeaine liigist ja kogusest ning pinnase ja
kivimite omadustest, massiivi ehitusest ning plahvatuse kõrgusest või sügavusest maapinna suhtes (vt joonis 5).

23

Plahvatuse ja soojuskiirguse mõju inimestele ja ehitistele 2008, lk 83–85.
Ibid.
25
Tomberg, T., Veersalu, K. 2017. Lõhketööd I: mäenduslikud ja enamlevinud lõhketööd.
Loengukonspekt. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, lk 96–98. [Tomberg, Veersalu 2017]
<https://ttu.ee/public/g/Geoloogia_instituut/Oppematerjal/LOHKETOOD_LOENGUKONSPEKT.pdf> (11.06.2019).
24
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Rt
Rn
Kraatri vall
Väljapaisatud materjal
Tegelik maapind

Plahvatuse epitsenter

Kerkinud pinnas
Rt – kraatri tegelik raadius
Lõhede moodustamise ala
Rn – kraatri nähtav raadius
Tagasi varisenud
Sn – kraatri nähtav sügavus
materjal
St – kraatri tegelik sügavus
Tegelik kraater
Sp – plahvatuse toimumise
Plastsete deforsügavus
Elastsete deformatsioonide ala
matsioonide ala

Nähtav kraater

Sn
Sp
St
Laeng

Plastsete deformatsioonide ala

Joonis 5. Kraatri parameetrid26

Pinnasesse moodustunud kraatri riskianalüüsi parameetrid on loetletud allpool.
• Nähtav kraater – nähtav süvend maapinnas, mis on osaliselt täitunud
väljapaisatud materjaliga. Nähtavat kraatrit iseloomustavad kraatri nähtav
raadius ja sügavus.
• Tegelik kraater – maapinda tegelikult tekkinud süvend, mille mõõtmetes
ei ole arvestatud väljapaisatud materjali tagasikukkumist kraatrisse. Seda
iseloomustavad kraatri tegelik raadius ja sügavus.
• Lõhede tekkimise ala – ala kraatri külgede (moodustaja) ümber, mida
iseloomustab intensiivne lõhede teke kivimites. Savipinnases võib lõhede
tekke tsoon puududa.
• Plastne deformatsioonide ala – ala kraatri külgedel, kus on toimunud
kivimi või pinnase ulatuslikud plastsed deformatsioonid. Plastsete deformatsioonide ala piirneb lõhede tekke tsooniga. Kivimi või pinnase massiiv on tunduvalt vähem häiritud kui lõhede tekke tsoonis.
• Kraatri vall – väljapaisatud materjalist kõrgendik ümber kraatri
perimeetri.27
26

AASTP-4, 2016 = Manual on Explosives Safety Risk Analysis (AASTP-4), Part II: Technical Background, Ed. 1, Version 4, 2016. NATO, Allied Ammunition Storage and Transport
Publication, p. 189.
27
Tomberg, Veersalu 2017, lk 96–98;
Rooke, A., D.; Carnes, B. L.; Davis, L. K. 1974. Cratering by Explosions – A Compendium
and an Analysis. USA: US Army Waterways Experiment Station, TR-N-74-1, pp. 37–40.
[Rooke et al. 1974]
<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/b024657.pdf> (11.06.2019).
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3. Matemaatiliste mudelite koostamine
3.1. Fiktiivne ladu
Fiktiivse laona käsitleti mingile territooriumile korrapäraselt paigutatud neljast hoidlast koosnevat pealmaa-laokompleksi (vt joonis 6).

a

b

Joonis 6. Fiktiivse laokompleksi plaan

Fiktiivseks hoidlaks võeti päris hoidla mõõtu ja lähedase konstruktsiooniga
tugev, kolmebaarist ülerõhku taluv raudbetoonehitis, mis oli kaetud pinnasega. Joonisel 7 on esitatud hoidla rist- ja pikilõige.
Laokomplekside riskianalüüsi matemaatilised mudelid koostati nii, et
hoidlate mõõtmed, kasutatavad ehitusmaterjalid ja -konstruktsioonid, vahekaugus, paigutus üksteise suhtes ning ladustatava lõhkeaine kogus oleksid
mudelis hõlpsasti muudetavad. Koostatud matemaatilised mudelid on seega
üsna universaalsed: neis saab muuta nimetatud suurusi ning vajaduse korral
ka empiirilisi võrrandeid ja/või konstante.
Matemaatiliste mudelite koostamise aluseks võeti 50 000 kilogrammi
(lõhkeaine netomassis) 1.1-ohuklassi ehk massplahvatusohtlike lõhkematerjalide ladustamine pinnasega kaetud raudbetoonhoidlas (vt joonis 7).
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Joonis 7. Fiktiivse hoidla rist- ja pikilõige

3.2. Matemaatilised mudelid
Matemaatilised mudelid koostati 1.1-ohuklassi lahingumoona pealmaahoidlas toimuda võivate avariide järgmiste füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramiseks:
• õhulööklaine;
• plahvatusel laiali paiskuvad hoidla rusud;
• plahvatusel pinnasesse moodustuva kraatri mõõtmed ja sealt välja paiskuv
materjal.
Matemaatilistes mudelites arvutati eri ohutegurite võimalik mõjuulatus ning
nende eeldatav mõju lao naaberrajatistele.

3.3. Ohutegurid
3.3.1. Õhulööklaine
Õhulööklaine ülerõhku on muudest ohuteguritest lihtsam prognoosida. See
meetod on üsna usaldusväärne, sest põhineb paljudel katsetustel ja avariide
analüüsidel. Üsna lihtne on prognoosida ka dünaamilise ülerõhu tekitatavaid
kahjustusi ja vigastusi.
Peamised füüsikalised parameetrid, mis määravad õhulööklaine kahjustava mõju inimestele ja mitmesugustele rajatistele, on lööklaine impulss
ja tipprõhk. Seejuures väljendab impulss, eelkõige selle positiivne faas,
mehaanilist tööd, mis omakorda tekitab vigastusi ja purustusi. Kahjustav
mõju ilmneb vaid siis, kui tipprõhk ületab kindla väärtuse28.
28

AASTP-4, 2005, pp. II-16–II-22.
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Õhulööklainet vaadeldi sfäärilise lainena, mille tippsurve muutus sõltub
plahvatavast lõhkeaine kogusest ja kaugusest plahvatuskohast. Muutused
keskkonnas (nt õhutemperatuur, õhurõhk, tuule kiirus) võivad muuta lööklaine parameetreid, kuid üksnes vähesel määral29.
Matemaatiliste mudelite koostamisel kasutatud õhulööklaine prognoosimise meetod põhineb empiirilistel seostel, mis arvestavad lõhkeainet ja
selle kogust. Selle meetodi puhul on sõltuvate muutujate ehk õhulööklaine
dünaamilise ülerõhu ja impulsi määramisel vaja teada lõhkeaine netomassi,
lõhkeaine TNT-ekvivalenti ning vahemaad laengu keskpunktini.
Mudelite koostamisel prognoositi õhulööklaine peamisi parameetreid
(tipprõhk ja -impulss ning lööklaine positiivse faasi kestus) järgmist viisi
ladustamisel:
• ladustamine lahtiselt (teoreetiline võimalus, millega kontrolliti seaduspärasusi);
• ladustamine pinnasega kaetud raudbetoonhoidlas.
Pinnasega kaetud raudbetoonhoidlate matemaatiliste mudelite koostamisel
arvestati ka asjaoluga, et õhulööklaine mõjuulatus on hoidla fassaadi, külg- ja
tagaseina suunas erinev.

3.3.2. Laialipaiskuvad rusud
Rusude laialipaiskumise matemaatilises mudelis modelleeriti peamiselt tükkide
ja kildude laialipaiskumist ümbruskonda. Lähtudes asjaolust, et mudelid
koostati 1.1-ohuklassi lõhkematerjali ladustamise riskianalüüsi väljatöötamiseks, milles esmaste kildude teke ja mõju on teisestest tunduvalt vähem
oluline, analüüsiti vaid teiseste tükkide või kildude moodustumist ja laialipaiskumist.
Plahvatuse korral moodustuvad äärmiselt ebakorrapärase kuju ja erisuguste lineaarmõõtmetega tükid. Neid on keeruline prognoosida, seetõttu
esitati mudelis tükid lihtsustatud suuruse ja kujuga. Empiirilisel andmestikul
ja seostel põhineva mudeli aluseks võeti hoidla konstruktsioonile, ehitusmaterjalile, ladustatavale lõhkematerjalile ja hoidla parameetritele tuginev
plahvatuse tagajärjel tekkivate materjalitükkide prognoositav keskväärtus.
29

Kaplan, K. 1978. Effects of Terrain on Blast Prediction Methods and Predictions. BRL
Contract Report ARBRL-CR-00364. Maryland: US Army Armament Research & Development Command, Ballistic Research Laboratory, pp. 55–56.
<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a051569.pdf> (11.06.2013).
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Teise lihtsustusena plahvatusgaaside surve prognoosimisel kohandati ladustatava lõhkematerjali vahetus läheduses (vähem kui 1 m) teistes tingimustes
(vahetu kontakt laenguga ja kaugus alates 5 m-st) kehtivaid empiirilisi seoseid kaugusele 0,2–1 m30.
Empiiriliste seoste järgi prognoositi mudelis hoidla konstruktsiooni, mõõtmete, kasutatud ehitusmaterjalide ning ladustatava lõhkematerjali koguse
põhjal peamised riskianalüüsis vajalikud rusude laialipaiskumise ohtlikkuse
parameetrid. Need olid järgmised:
• plahvatuse mõjul tekkiva sekundaarse tüki keskmine lineaarmõõde ja
mass;
• moodustuvate tükkide arv (suurusjärk);
• tükkide laialipaiskumise algkiirus;
• tükkide langemisulatus ruumis.31
Plahvatusel tekkivate tükkide moodustumise prognoosiks koostati Tallinna
Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudis hoones (ladu) toimuva plahvatuse lõplike elementide meetodil (LEM) põhinev imitatsioon.
Selleks modelleeriti etteantud mõõtmete alusel hoidla 3D-mudel (vt
joonis 8) programmis SolidWorks ning kanti see üle analüüsitarkvarasse
ANSYS Autodyn.
ANSYS Autodyn on lõplike elementide meetodil põhinev analüüsitarkvara, mis võimaldab modelleerida gaaside, vedelike, tahkiste ja nende
vastasmõju mittelineaarset dünaamikat. See võimaldab ka analüüsida lõhkeainete plahvatusest tingitud resultantpingeid empiiriliste Jones-Wilkins-Lee
(JWL) võrrandite abil.
Tegelike mõõtmetega hoidla töötava, st tõrgeteta esitatava prognoosimudeli loomiseks vajaliku lihtsustusena valiti hoidla materjaliks armeerimata betoon ja lõhkeaineks standardlõhkeaine TNT. Lõhkeainet on hoidlas
50 tonni ja see on jaotatud võrdselt kaheks klotsiks, mis asuvad kummalgi
pool hoone pikikülgedes seinast 200 mm kaugusel (vt joonis 9). See on vähim
ohutusnõuetele vastav vahemaa lõhkeaine taara ühiku ja hoidla seina vahel.

30

Kingery, C. N.; Bulmash, G. 1984. Airblast Parameters from TNT Spherical Air Burst
and Hemispherical Surface Burst. Report Number ARBRL-TR-02555. Maryland: US Army
Armament and Development Center, Ballistic Research Laboratory, p. 67.
31
UFC 3-340-02, 2008, pp. 14–16.
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Joonis 8. Laohoone mudel

Plahvatuse surve modelleerimiseks kasutati tabelis 3 esitatud materjali
mudeleid.
Tabel 3. Modelleerimisel kasutatud materjalide olekuvõrrandid ja tugevusmudelid

Materjal
Betoon (35 MPa)

Olekuvõrrand

Tugevusmudel

Tihedus
(kg/m3)

Nihkemoodul
(kPa)

P-alpha

RHT*32

2750

1.67e + 7

TNT

JWL

1630

Õhk

Ideaalgaas

1.225

Õhk (atmosfääriline)
Betoon (35 MPa)
TNT
Õhk (atmosfääriline)
Plahvatuspunktid

Joonis 9. Hoidla arvutusmudeli lõige

32

RHT on betooni dünaamilisi tugevusomadusi kirjeldav matemaatiline tugevusmudel.
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Hoidla jaotati lõplikeks elementideks küljepikkusega 200 mm, mis tegi
kokkuvõttes betoonist osa peale 2 365 439 elementi. Lahendusmeetodiks
oli Lagrange’i meetod. TNT puhul kasutati lahendusmeetodina silutud osakeste hüdrodünaamilist mudelit (SPH), mis koosnes 245 070 sõlmest. Atmosfääriõhu modelleerimisel väljaspool hoidlat ja hoidla sees kasutati Euleri
lahendusmeetodit.
Arvutuste tulemusel saadi üksikasjalik ülevaade hoidla purunemisest kuni
20 millisekundi jooksul pärast lõhkeaine plahvatust. Programm võimaldab
saada salvestussammu pikkuse järgi informatsiooni eri ajahetkedel tekkinud
fragmentide kohta, nt elementide arv fragmendis, fragmendi mass, maht, asukoht mudeli koordinaatsüsteemi järgi, pikkus, kineetiline energia, keskmine
kiirus.

3.3.3. Kraater ja sellest välja paiskuv materjal
Plahvatuse võimalikke tagajärgi ennustavad lõhkematerjali ladustamisviisid:
1) lõhkematerjali lahtine ladustamine otse pinnasel;
2) lõhkematerjali ladustamine raudbetoonist tugeva põrandakonstruktsiooniga kergehitisest hoidlas;
3) lõhkematerjali ladustamine pinnasega kaetud raudbetoonhoidlas.
Modelleerimise põhirõhk oli kolmandal variandil, esimest kahte modelleeriti
vaid teoreetilise võimalusena seaduspärasuste arvutuslikuks kontrolliks.
Matemaatilistes mudelites modelleeriti võimaliku hoidla ehituse ja aluspinnase alusel:
1) tegeliku ning nähtava kraatri laius ja sügavus;
2) kraatri maht;
3) kraatrist välja paiskunud materjali jaotus ruumis.
Pinnasega kaetud tugevate raudbetoonhoidlate kohta ei leidu piisavalt
empiirilist andmestikku, sest täiemõõdulisi katsetusi ei ole selles vallas
tehtud. Samuti on seda tüüpi hoidlates toimunud usaldusväärse empiirilise
andmestiku kogumiseks liiga vähe õnnetusi. Kraatri parameetrite prognoosi
matemaatiline mudel koostati33 välja töötatud võrrandite alusel. Mudelis
33

Henderson, J. 1990. Joint Australian/UK Stack Fragmentation Trials. Phase 4 Preliminary
Report. United Kingdom: Ministry of Defense, Explosives Storage and Transport Committee
(ESTC), p. 1846.
<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a531117.pdf> (17.06.2019);
Rooke et al., pp. 37–40.
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prognoositi plahvatava lõhkeaine koguse järgi kraatri fiktiivne raadius ning
eeldatava tegeliku kraatri pikkus, laius, sügavus ja maht.

4. Kokkuvõte
Laskemoonaladudes aset leidva avarii toimemehhanismi ja võimalike tagajärgede prognoosiks on Tallinna Tehnikaülikoolis loodud esialgne metoodika, mille järgi koostada 1.1-ohuklassi lõhkematerjalide pealmaaladustamise
riskianalüüsi. Metoodika põhineb selle ohuklassi lõhkematerjali pealmaaladustamise peamiste ohutegurite – õhulööklaine, hoidla laialipaiskuvad
rusud ja tükid ning maapinnas moodustuv kraater – parameetrite analüüsi
matemaatilistel mudelitel, mis on koostatud empiiriliste seoste põhjal. Nende
mudelite arvutuslikuks katsetamiseks koostati fiktiivse lao mudel, milles on
võimalik modelleerida laskemoonalaos toimuvat avariid, muutes näiteks lao
konstruktsiooni, paigutust ja lõhkeaine netokogust.
Esmast metoodikat üha täiustatakse. Praegused tegevussuunad on järgmised:
• matemaatiliste mudelite sidumine ühtseks arvutiprogrammiks ning selle
katsetamine fiktiivse laskemoonalao mudeliga;
• riskianalüüsi metoodika täiendamine, st matemaatiliste mudelite loomine
teiste ohuklasside lõhkematerjalide ladustamise analüüsiks;
• riskianalüüsi metoodika arvutiprogrammide kasutajale mugavamaks
muutmine;
• päris laskemoonalao riskianalüüs.
Artiklis käsitlesime vaid oma uuringu peamisi suundi ja esialgseid tulemusi.
Tallinna Tehnikaülikoolis on valminud teaduslikult põhjendatud, väikeriigile
sobiva ja kasutajasõbraliku lahingumoona ladustamise riskianalüüside koostamise metoodika esimene etapp, mida tuleb koostöös Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga edasi arendada.
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TSIVIILISIKUTE LIIKUMINE KRIISI- JA
SÕJAOLUKORRAS NING SELLE MÕJU
RIIGIKAITSEÜKSUSTE TEGEVUSVABADUSELE
Maret Aarla-Kask, Tanel Jairus, Mike Franz Wahl

ÜLEVAADE. Artiklis1 uuritakse, mida tähendab evakuatsioon, kuidas selleks
valmistuda ning kas ja kuidas ollakse Eestis valmis ulatuslikuks evakuatsiooniks.
Aluseks on võetud juhtum, kus idapiiril toimuva relvakonflikti korral tuleks IdaVirumaa tsiviilelanikkond evakueerida optimaalsemaid teid pidi Tallinna. Seejuures
on arvestatud, et põhimaanteed võivad olla suletud, kui Kaitsevägi kasutab neid
lahingutehnika konflikti keskmesse viimiseks.
Selgus, et Eesti elanike valmisolek kriisiolukorras toimetulekuks on puudulik,
nagu ka ettevalmistus ulatuslikuks evakuatsiooniks hädaolukorras. Ulatuslik evakuatsioon konfliktiohu korral või konfliktiolukorras ei ole õiguslikult piisavalt reguleeritud. Ei ole ka selget vastutusjaotust, tegevuskava ning valmisolekut ja võimet
viia ellu ulatuslikku evakuatsiooni konfliktiolukorras. Et olukorda parandada, tuleb
ennekõike panustada evakuatsiooni eest vastutavate ametnike koolitusse, aga ka
elanikkonna harimisse hädaolukorras käitumisel.
Ühtlasi selgus, et elanikkonna iseseisvat evakueerumist takistab märkimisväärselt põhimaanteede sulgemine, näiteks 57 protsenti Ida-Virumaa elanikest ei saakski
sellisel juhul ohupiirkonnast lahkuda. Üldjuhul suudavad elanikud iseseisvalt evakueeruda ühe ööpäevaga. Sellega tuleb hädaolukorras arvestada ja kui tarvis, täiendada evakueerimisvõimet ühistranspordi ja liikluskorralduse meetmetega.
Võtmesõnad: hädaolukord, evakuatsioon, inimtegur, elanike liikumise modelleerimine, teedevõrk
Keywords: emergency situation, evacuation, human factor, population movement
modelling, road network
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Artikkel põhineb Maret Aarla-Kase 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärijuhtimise instituudis kaitstud magistritööl „Tsiviilisikute liikumine kriisi- ja sõjaolukorras ning selle mõju riigikaitseliste üksuste tegevusvabadusele“, mille juhendajad olid
dr Mike Franz Wahl ja MSc Tanel Jairus. Magistritöö valmimist on toetanud stipendiumiga
Eesti Vabariigi Kaitseministeerium.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 81–112.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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1. Sissejuhatus
Elanikkonnakaitse korraldamise põhialus on loodud rahvusvahelise humanitaarõiguse kaudu 12. augusti 1949. aasta Genfi konventsioonide ja nende
8. juuni 1977. aasta esimese lisaprotokolliga, mis käsitleb rahvusvaheliste
relvakonfliktide ohvrite kaitset2. Rahvusvahelise humanitaarõiguse loojate
siht oli vähendada inimeste kannatusi ja kaotusi, mis tekivad sõjakonfliktide
tõttu, ning anda visuaalne märgistus ja rahvusvahelise õiguse kaitse organisatsioonidele ja isikutele, kes selle kaitse eest hoolt kannavad3.
Vabariigi Valitsuse raamdokumendis „Eesti julgeolekupoliitika alused“
(2017)4 on ette nähtud riigi kohustus tagada elanikkonna kaitse hädaolukorras5. Hädaolukordi on võimalik ennetada ja nende tagajärgi leevendada
koostöös ühiskonna kõigi osalistega: elanikkonna, kohalike omavalitsuste,
riigiasutuste ning äri- ja mittetulundussektoriga. Riik tõhustab elanikkonna
teavitamist võimalikest ohtudest ja annab hädaolukorras kommunikatsioonivahendite kaudu käitumisjuhiseid.
Viimased ulatuslikud evakuatsioonid Eesti pinnal jäävad Teise maailmasõja aega. Lähiajaloo suurim evakuatsioon oli 2005. aasta jaanuaris Gudruni
tormi ajal, kui soovitusliku evakuatsiooni käigus lahkus ohupiirkonnast,

2

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 08.07.1977. – ICRC.
Treaties, States Parties and Commentaries.
<https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/470> (01.04.2019).
3
Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018. – Siseministeerium. Riigikantselei, lk 4. [Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018]
<https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/
elanikkonnakaitse_kontseptsioon_15.02.2018.pdf> (01.04.2019).
4
Eesti julgeolekupoliitika alused, Riigikogu otsuse „Eesti julgeolekupoliitika alused“
heakskiitmise lisa, 31.05.2017. – RT III, 06.06.2017, 2.
<https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3060/6201/7002/395XIII_RK_o_Lisa.pdf#>
(01.04.2019).
5
Hädaolukord on hädaolukorra seaduse järgi „sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa
teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju,
suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning
mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud
tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid“. Et sündmust saaks mõista hädaolukorrana, peavad olema
täidetud kõik nimetatud tingimused.
Hädaolukorra seadus, 08.02.2017, § 2. – RT I, 03.03.2017, 1, jõustunud 01.07.2017, viimane
redaktsioon RT I, 22.05.2018, 5. [Hädaolukorra seadus 2017]
<https://www.riigiteataja.ee/akt/HOS> (01.04.2019).
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rannaäärsetelt aladelt umbes 300 inimest6. Seega on Eestil hädaolukorras
evakueerimisel veidi kogemusi. Võrreldes muu maailma piirkondadega,
kus peaaegu iga päev võib ähvardada looduslik või inimtekkeline hädaoht,
on Eestil palju õppida. Üleujutuste, tormide ja maavärinate tõttu või muul
põhjusel suurema ohuga piirkondades on elanikkonnal ja jõustruktuuridel
loomulik suurendatud valmidus. See hõlmab arenenud eelhoiatussüsteeme,
elanikkonna teavitamist ja õppusi, jõustruktuuride väljaõpet, evakueerimisplaanide koostamist ja pidevat täiustamist, aga ka taristu arendamist ja varude
soetamist.
Eestis reguleerib ulatusliku evakuatsiooni korraldamist hädaolukorras
hädaolukorra seadus (2017). Selle alusel on määratud ka vastutusalad ulatusliku evakuatsiooni üle otsustamisel ja selle korraldamisel. Kohaliku omavalitsuse üksuste ülesanne on aidata elanikel evakueeruda ning pakkuda abi
majutusel ja toitlustusel. Peale selle on seadusega reguleeritud ulatusliku
evakuatsiooni nõuded ja kord, mis täpsustavad evakuatsiooni korraldamist,
evakueeritutele evakuatsioonikohas võimaldatavaid tingimusi ning evakuatsioonikohtade määramist ja nende kasutusplaani koostamist. Plaanide koostamise tähtaeg oli 1. juuli 2018 ning nende tegemisel arvestati, et evakuatsioonikohtadesse oleks võimalik paigutada vähemalt kaks protsenti kohaliku
omavalitsuse üksuse elanikest. Praeguse seisuga ei ole Eesti hädaolukorras
ulatuslikuks evakuatsiooniks valmis.7
Elanikkonnakaitse kontseptsioonis on märgitud, et sõjaohust tingitud
ulatusliku evakuatsiooni kavandamine ja ülesannete jaotus ei ole õiguslikult
reguleeritud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on kohaliku
omavalitsuse üksustel ülesanne aidata suurenenud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal inimestel evakueeruda
ning neid majutada, toitlustada ja neile arstiabi anda8, kuid kindlaks on
määramata ülesannete ulatus ja nendeks valmistumine. Praegu ei ole Eestil
selget vastutusjaotust, tegevuskava ning valmisolekut ja võimet viia ellu
ulatuslikku evakuatsiooni sõjaohust tingitud kriisiolukorras9. Muu hulgas
6

2005. aasta jaanuaritormist möödub 10 aastat. 2015. – Eesti Rahvusringhääling, 9. jaanuar.
<https://www.err.ee/527696/2005-aasta-jaanuaritormist-moodub-10-aastat> (01.04.2019).
7
Hädaolukorra seadus 2017.
8
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 02.06.1993. – RT I 1993, 37, 558, jõustunud
vastavalt §-le 67, viimane redaktsioon RT I, 26.03.2013, 6.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006> (30.04.2019).
9
Elanikkonnakaitse kontseptsioonis kasutatakse kriisiolukorda üldmõistena, mis hõlmab
hädaolukorda, eriolukorda, erakorralist seisukorda, kõrgendatud kaitsevalmidust ja sõjaseisukorda. (Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018, lk 3.)

84

MARET AARLA-KASK, TANEL JAIRUS, MIKE FRANZ WAHL

ei jagu ressursse ohupiirkonnast evakueeritud inimeste majutuseks ja esmavajalikuga varustamiseks.10
Uurimistöö teema valikut mõjutas Eestis avalikult kätte saadava materjali vähesus, Statistikaameti ja Maa-ameti aluskaartide ja info kättesaadavus
ning huvi teema vastu. Uurimust on kaasrahastatud kaitseministri 21.10.2016
käskkirja nr 564 „Kaitsealase magistriõppe üliõpilaste toetamiseks suunatud
stipendiumikonkursi tulemuste kinnitamine“ alusel.
Uurimistöö keskmes on küsimus, kuidas liiguvad tsiviilisikud kriisi- ja
sõjaolukorras. Ühtlasi on leitud vastuseid küsimusele, millistel teedel tuleb
läbilaskevõime ammendumisel esimesena ette liiklusseisakuid, kuhu oleks
vaja saata veel transpordivahendeid ja millistest piirkondadest ei ole võimalik
evakueeruda.
Artikli esimeses osas on vaadeldud muu maailma kogemusi evakuatsioonidest ja inimeste käitumisest ohuolukorras ning arutletud, kuidas neid Eestis
kasutada ja mida saaks muuta. Kirjutise teises osas on esitatud metoodika
evakuatsiooni modelleerimiseks. Kolmandas osas on modelleeritud situatsioon, kus idast lähtuva sõjaohu tõttu tuleb evakueerida Ida-Virumaa elanikkond, aga samal ajal peavad vastassuunas liikuma sõjatehnika ja Kaitseväe
isikkoosseis. Arutletakse, kuidas kõige paremini elanikkonda evakueerida.
Kas piisab põhimaanteede kasutamisest, kus evakueeritavad liiguksid ühes
ja sõjavägi teises suunas, või läheb tarvis ka muid marsruute, sest sõjavägi
vajab põhimaanteed nr 1 täies ulatuses ja põhimaanteed nr 5 Lääne-Viru maakonna piirist alates. Vaadeldakse sedagi, kuidas mõjutab evakuatsiooniolukord riigikaitseüksuste tegevusvabadust.
Uurimistöös on kasutatud juhtumiuuringut.
Uurimistöö autor tänab Mall Kulasalu, Ingvar Pärnamäed, kolonelleitnant
Sten Allikut, Toomas Lohot, Jaanus Teearu, Priit Saart ja Raul Kaske.

2. Tsiviilisikute liikumine kriisi- ja sõjaolukorras
2.1. Evakuatsioonist ja selle elluviimisest
On mitmesuguseid sündmusi, mida iseloomustab määratlus katastroof ja
massiline hädaolukord. Erakorralist evakueerumist uurivad sotsioloogid
on määratlenud need kolme teguri järgi, mis peavad kõik olema täidetud.
Need on sündmused, mis 1) hõlmavad suurt hulka inimesi ning 2) kätkevad
tegelikku või tajutavat surmaohtu, kuid 3) mille korral on ikka veel võimalus
10

Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018, lk 50.
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põgeneda, kuigi see on ajaliselt piiratud.11 Sellisteks sündmusteks võivad olla
tulekahju rahvarohkes hoones, laeva uppumine, lennuõnnetus, sõjategevus,
terrorirünnak, pommioht või plahvatus ning loodusõnnetused, nagu maavärin, üleujutus ja torm.12
Evakuatsiooni korral on võimalik tegutseda kahel moel: juhendada
inimesi varjuma kohapeal või evakueeruma. Neid tegevuskäike saab kasutada olenevalt hädaohust eraldi või koos. Kohapeal varjumisel juhendatakse
inimesi praegusesse asupaika, näiteks koju, kontorisse või muusse hoonesse
jäämisel. Varjumist tuleb eelistada, kui inimesi ohustaks rohkem hoonest
lahkumine. Kohapeal tuleks varjuda näiteks keemilise reostuse, kiirgusohu
või terrorirünnaku korral.13
Inimeste evakueerimisel juhendatakse neid lahkuma ohtlikust või ohtlikuks peetavast asukohast ja toetatakse neid transpordivahendite, varjupaiga või muu vajalikuga. Evakueerida tuleb näiteks üleujutuse, suure metsatulekahju või sõjategevuse korral. Evakuatsioon võib olla ennetav või toimuda
pärast hädaolukorra tekkimist. Evakuatsioon on vabatahtlik või sunduslik.
Võib ette tulla ka spontaanset stiihilist evakueerumist, kui inimesed lahkuvad
omal käel, saamata ametlikke suuniseid, kuid tundes ohtu elule14. Euroopa
Nõukogu käsitluses on ulatuslik evakuatsioon elanikkonna kaitsmise meede,
mis hõlmab elanikkonna küüditamist katastroofist või potentsiaalselt mõjutatud piirkondadest organiseeritud viisil enne katastroofi, selle ajal või pärast
seda. See hõlmab ka evakueeritute vastuvõtmist piirkondades, kus neil on
kaitse ja ellujäämiseks vajalikud tingimused. Liikmesriike on kutsutud üles
arvestama hädaolukorras tegutsemist planeerides ulatusliku evakuatsiooniga,
et hinnata vajalikke meetmeid ja varusid. Vajaduse korral soovitatakse teha
koostööd teiste riikidega.15
11

Quarantelli, E. L. 1980. Evacuation Behavior and Problems: Findings and Implications
from the Research Literature. Department of Sociology, Disaster Research Center, The Ohio
State University. Viidatud Drury, J.; Cocking, C. 2007 järgi. Vt Drury, J.; Cocking, C. 2007.
The Mass Psychology of Disasters and Emergency Evacuations: A Research Report and Implications for Practice. Brighton: University of Sussex, p. 6. [Drury, Cocking 2007]
12
Drury, Cocking 2007, p. 6.
13
CCCM Cluster 2014. The MEND Guide: Comprehensive Guide for Planning Mass
Evacuations in Natural Disasters. IOM. [CCCM Cluster 2014]
<http://www.globalcccmcluster.org/system/files/publications/MEND_download.pdf>
(02.04.2019).
14
Saar, P. 2018. Ulatuslik evakuatsioon. Politsei- ja Piirivalveamet, lk 2, passim. [Saar 2018].
15
Euroopa Liidu Nõukogu järeldused katastroofide korral toimuva massievakuatsiooni
kohta Euroopa Liidus 2013. – Euroopa Liidu Nõukogu, 13. november.
<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16155-2013-INIT/et/pdf> (02.04.2019).
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NATO käsitluses on ulatuslik evakuatsioon tihedalt seotud elanike iseenesliku ja kontrollimatu liikumisega, mille põhjuseks on ennekõike sõjalise
ründe oht, aga ka muud laialdased kriisiolukorrad. Liikmesriigid on kohustatud looma võimet hallata kontrollimatult liikuvaid inimhulki ehk sisepõgenikke ning pakkuma neile esmavajalikku: füüsilist turvalisust, varjualust, toitu, vett, tervisekaitset, hügieeni, psühhosotsiaalset abi ja transporti.16
Lisaks peab liitlasriikidel olema õigussüsteem, mis lubaks küsida, vastu võtta
ja pakkuda rahvusvahelist abi17.
Ulatusliku evakuatsiooniga paigutatakse inimelule sobimatus kriisiolukorras elanikkond ümber ohualalt ohutusse asukohta. Seda elanikkonnakaitse
meedet kasutatakse kriisiolukorras, kus paigale jäänud elanikke ei ole võimalik senisel viisil piisavalt kaitsta ja ohupiirkonnast lahkumine vähendaks
tunduvalt ohtu nende elule. Elanikkonnakaitse kontseptsioonis on märgitud,
et evakuatsiooniga suudetakse elanikke kõige paremini kaitsta piisava eelhoiatusajaga kriisiolukorras ning ennetavalt on võimalik evakueerida oludes,
mis ei ole veel inimelule ja tervisele vahetult ohtlikud (nt üleujutuse hoiatus, sõjalise ründe oht). Eelhoiatuseta sündmuste korral võib tekkida vajadus
alustada evakueerimist ka sündmuse ajal. Relvakonflikti korral võib olla
tarvis elanikke evakueerida ehk ümber paigutada ka seetõttu, et anda Kaitseväele sõjalise kaitse eesmärkide elluviimiseks vaba ala ja hoida niimoodi ära
tsiviilelanike ohtu sattumine.18

2.1.1. Evakuatsiooni planeerimine
Evakuatsiooni vajavad olukorrad kujunevad üldjuhul ootamatult ja nõuavad kiiret tegutsemist. Sellistel puhkudel on hädavajalik evakueerimiskava,
mida saab kiiresti kohandada. Ehkki evakuatsiooni nõudvat hädaolukorda ei
pruugigi tekkida, tuleb arvestada selle katastroofilise mõjuga ja teha plaane19.

16

Allied Joint Doctrine for Non-Combatant Evacuation Operations 2013. – NATO
Standardization Agency.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/625781/doctrine_nato_noncombatant_evacuation_ajp_3_4_2.pdf> (02.04.2019).
Vt ka Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018, lk 49.
17
Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018, lk 49.
18
Ibid.
19
Sayyady, F.; Eksioglu, S. D. 2010. Optimizing the Use of Public Transit System During
No-Notice Evacuation. – Computers & Industrial Engineering, Vol. 59, Issue 4, pp. 488–495.
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Selge plaan lubab kiirelt ja turvaliselt evakueeruda, mõjub evakueerujatele
vähem negatiivselt ning võib päästa inimelusid20.
Korralikult planeeritud evakuatsiooni ja hädaohus tegutsemiseks valmisoleku heaks näiteks võib tuua India, kus 1977. aasta tormis ja üleujutustes
hukkus umbes 20 000 inimest. Sellele järgnenud ümberkorralduse käigus
täiustati nii korraldus- kui ka tehnilist võimet. Võeti kasutusele eelhoiatussüsteemid ja arendati välja evakueerimisplaanid. Ligi veerand sajandit
hiljem, 1996. ja 2005. aastal sama piirkonda tabanud lähedase tugevuse ja
raskusastmega tormides hukkus vaid vastavalt 100 ja 27 inimest.21
Vastupidise näite võib tuua 2004. aasta 26. detsembri India ookeani maavärina ja tsunami kohta. Seismoloogid olid teadlikud maavärinaohust ja
okeanograafid olid soovitanud võtta kasutusele tsunami hoiatussüsteemi, aga
teaduslikest uurimistulemustest ja tehnilisest võimest hoolimata jäeti tegutsemata ning teadmised ja oskused kasutamata. Tagajärg oli umbkaudu 243 000
inimelu kaotus.22
Evakueerimist ei saa planeerida üks asutus iseseisvalt. Uuringud on näidanud, et evakueerimisplaanid nagu teisedki hädaolukorra lahendamise plaanid
on kõige tõhusamad, kui need on välja töötatud koostöös kõigi sidusrühmadega ja vaadatakse hiljem regulaarselt läbi23. Evakuatsiooni planeerides peab
kindlasti arvestama ka ettenägematute asjaoludega, sest hädaolukorras on
nii mõnigi tegur ebakindel24. Evakueerimist planeerides saavad kõik sidusrühmad aruteludes osaleda ning võtta täielikult arvesse piirkonnaga seotud
probleeme ja mõju plaani koostavatele asutustele. Ühtlasi on see hea alus
plaani koostajate vahel suhete loomisel.25 Uus-Meremaa kogemusest nähtub,
et halvasti juhitud evakuatsioon võib põhjustada tugeva pahameele valitsuse
vastu ning raskendada niimoodi hädaolukorra tõhusat lahendamist26.
20

CCCM Cluster 2014.
Reducing Disaster Risks through Science: Issues and Actions 2009. United Nations
Office for Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR Secretariat.
22
Oskin, B. 2014. Tsunami Science: Advances Since the 2004 Indian Ocean Tragedy. – Live
Science, December 26.
<https://www.livescience.com/49262-indian-ocean-tsunami-anniversary.html> (02.04.2019).
23
Mass Evacuation Planning: Director’s Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups 2008. Wellington: Ministry of Civil Defence & Emergency Management,
p. 15. [Mass Evacuation Planning 2008]
24
Shahparvari, S.; Abbasi, B. 2017. Robust Stochastic Vehicle Routing and Scheduling for
Bushfire Emergency Evacuation: An Australian Case Study. – Transportation Research, Part
A: Policy and Practice, Vol. 104, pp. 32–49.
25
CCCM Cluster 2014.
26
Mass Evacuation Planning 2008, p. 8.
21
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Evakueerimisplaani soovitatakse aja möödudes uuendada. Muudatused
on vajalikud, kui muutub piirkonna asustustihedus, teedevõrk või mõni muu
tähtis taristu osa või kui tehakse muudatusi riiklikes või kohaliku omavalitsuse administratiivüksustes. Plaani tuleb uuendada ka siis, kui areneb teadus
ning tekib uusi võimalusi ja vajadusi, muutub riigi huvi mõne objekti vastu
või siis ilmnevad matke- ja teiste õppuste käigus uued aspektid.
Evakueerimine põhjustab rahalist, füüsilist, psühholoogilist ja sotsiaalset
kahju. Rahvusvahelistest uuringutest nähtub, et evakueeritavate hulgas tuleb
kuni kaks korda rohkem ette mitmesuguseid haigusi ja tervisehädasid kui
samasuguses populatsioonis keskmiselt27. Mida paremini on evakuatsioon
ette valmistatud, seda väiksem on isiku- ja varakahju.

2.1.2. Evakueerimisotsuse langetamine
Evakueerimisotsuse alus on ohuhinnang. Selle alusel otsustatakse, kas paluda
elanikel varjuda või evakueerida nad. Otsuse elanikud evakueerida langetab
olukorra lahendamist juhtiv asutus või isik.28
Objekti evakueerimise otsustab objekti valdaja või ohu tõrjumise eest
vastutav korrakaitseorgan. Ulatusliku evakueerimise otsuse võib langetada
hädaolukorra lahendamise juhtasutus (tõenäoliselt Päästeamet, kuid välistada
ei saa ka Politsei- ja Piirivalveametit), Eesti valitsus, eriolukorra juht või tema
määratud ametiisik. Riigikaitselise evakuatsiooni otsustavad Kaitsevägi ning
Politsei- ja Piirivalveamet ning vajaduse korral volitab Vabariigi Valitsus29.
Evakueerimisotsuse langetamiseks ei ole siinse töö valmimisajaks avaldatud
selgeid juhiseid. Nagu evakueerimiskava, nii peaks ka evakueerimisotsus
olema piisavalt paindlik, et arvestada hädaohu ainuomase mõjuga piirkonnale
ja elanikele.
Evakueerimisotsuse langetamisel tuleb arvestada mitme teguriga, sealhulgas kahjude analüüsiga, evakuatsiooniks vajaliku ajaga, evakueeritavate
arvuga, evakuatsiooni marsruutide, ohutuse, ressursside, keskkonna- ja
sotsiaalsete teguritega ning sellega, kas evakuatsioon on päevane või öine.

27

Whiteford, L. M.; Tobin, G. A. 2004. Saving Lives, Destroying Livelihoods: Emergency
Evacuation and Resettlement Policies. – Unhealthy Health Policy: A Critical Anthropological
Examination. Ed. by Castro, A.; Singer, M. Walnut Creek: AltaMira Press, pp. 189–202.
28
Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise õiguslikud alused 2017. – Siseministeerium,
lk 20–21. [Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise õiguslikud alused 2017]
<https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/
evakuatsiooni_juhendmaterjal_29.11.pdf> (02.04.2019).
29
Saar, P. 2018, lk 13.
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Evakueerimisotsus tähendab olukorra teadvustamist, ohuhinnangu koostamist, ohuala määramist, varjumise või evakueerumise valikut, konsultatsiooni Politsei- ja Piirivalveametiga, otsust ja selle edastamist talle ning tema
hinnangut olukorra kohta.30

2.1.3. Evakuatsioonist teavitamine
Ohualas inimeste teavitamise ja juhiste andmise evakuatsiooniks valmistumisel korraldab Politsei- ja Piirivalveamet. Uuringutest nähtub, et inimesed
peavad kõige usaldusväärsemaks allikaks pere ja sõpru, neid usaldatakse
rohkem kui valitsuse esindajaid31. Seepärast on tähtis levitada hädaolukorra
teadaannet kõikvõimalike kanalite kaudu, et kõik saaksid sellest teada. Eri
piirkondadele ja kogukondadele võivad sobida eri meetodid. Mõelda tuleb
sellelegi, mida teha näiteks elektrikatkestuse ja sidesüsteemide tõrke korral.
Sel juhul võib olla abi sireenidest, valjuhääldist või üleukseteadetest.
Uus-Meremaa kogemusest selgus, et keskmiselt jõuab kaheliikmeline
tiim käia linnas ühes tunnis läbi 12 majapidamist ehk ühe iga viie minuti
tagant. Seetõttu nõuab see meetod palju ressurssi ja on aeglane, ent kõige
tõhusam. Uus-Meremaa eeskujul soovitatakse evakuatsioonipiirkonna
läbikäijatel kanda mõne tunnustatud organisatsiooni, näiteks politsei või
Kaitseväe mundrit, tegutseda kokku lepitud stsenaariumi järgi ja jagada lisainformatsiooni edastamiseks trükitud infolehti.32
Avaliku teabe haldamine on evakueerimise juhtimisel ülioluline. Et evakueerimine oleks tõhus, peab teave, mida inimestele jagatakse, olema selge,
täpne ja õigeaegne. Esmareaktsioon hädaohuteatele on üldjuhul uskumatus
ja püüe mõnest teisest allikast kinnitust leida33. Hästi korraldatud teavitussüsteem tekitab inimestes kindlustunde, et hädaolukorda juhitakse ja teenistused reageerivad olukorrale. See aitab vähendada ärevust ja suurendab tõenäosust, et juhtnööre järgitakse.34
Avalikkusele edastatakse järgmist informatsiooni: evakuatsiooni põhjus
ja ohud, evakuatsiooniteed ja evakuatsioonikoha või jaotuspunkti asukoht, liikluskorraldus ja suunised autoga liiklejatele, liikumise keelualad,
30

Ibid., lk 15.
Mass Evacuation Planning 2008, p. 48.
32
Ibid., p. 50.
33
Murray-Tuite, P.; Wolshon, B. 2013. Evacuation Transportation Modeling: An Overview
of Research, Development, and Practice. – Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, Vol. 27, pp. 25–45.
34
CCCM Cluster 2014.
31
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juhtnöörid jalgsi liikujatele, kogunemisala ja kellaajad evakueeritavate
sõidutamiseks, majutusinfo, sealhulgas kodust kaasa võetavate asjade nimekiri, informatsioon lasteasutustele ja liikumispuudega või erivajadustega inimestele ning nende sõidutamise korraldus, infotelefoninumber või koht, kust
saab lisainformatsiooni.35
Kõigi evakueerimisplaaniga seotud organisatsioonide väljastatud teated
peavad olema kooskõlastatud ja järjekindlad. Vastuolulised või segased
sõnumid evakueerimise ajal võivad ajada inimesi segadusse ning panna nad
võimuorganitesse usku kaotama ja seetõttu korraldusi eirama või valesti reageerima36. Teavituskanalina kasutatakse Politsei- ja Piirivalveameti andmetel
meediat (televiisor, raadio, ajalehed), sealhulgas sotsiaalmeediat (Facebook,
Twitter, Instagram jm), otseteavitust (SMS, e-post) ning vajaduse korral
üleukseteadet, valjuhäälditega sõidukeid ja sireene.

2.1.4. Evakuatsioonietapp
Evakuatsiooni juhendab Politsei- ja Piirivalveamet. Tema peab korraldama
kõik evakuatsiooniga seotud tegevused, välja arvatud need, mis on seadusega määratud teistele asutustele. Detailne kava, kuidas ulatuslik evakuatsioon korraldatakse, lepitakse Politsei- ja Piirivalveameti ning evakuatsiooni
elluviimisse kaasatud asutuste vahel kokku hädaolukorra lahendamise ja evakuatsioonikohtade plaanide koostamisel.37
Sõjalise ründe ohu korral on ulatusliku evakuatsiooni võime Eesti elanike kaitsel pöördelise tähtsusega, kuna puuduvad ohu eest piisavat kaitset
pakkuvad varjumiskohad. Relvakonflikti korral on märksa raskem selleks
ressursse leida ning kuna sisepõgenikke võib olla palju, on vaja ka nende
liikumist juhtida ja neile abi anda. NATO liikmesriikide vahelise kokkuleppe kohaselt peab iga riik olema valmis pakkuma esmavajalikku abi ka
välisriigist kontrollimatult saabuvatele inimestele, vähemalt kahele protsendile oma rahvaarvust.38 Tuleb hoolitseda, et jaguks sobivaid liikumisteid
evakueeritutele, kes kasutavad oma sõidukit. Peale selle on vaja leida võimalus nende inimeste sõidutamiseks, kel ei ole sõidukit. Selleks tuleb määrata
kogunemispunktid, kust bussi, rongi või auto peale minna. Arvestama peab

35
36
37
38

Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise õiguslikud alused 2017, lk 22.
Mass Evacuation Planning 2008, p. 35.
Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise õiguslikud alused 2017, lk 21.
Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018, lk 52.
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ka sellega, et osa inimesi, näiteks vanurid ja invaliidid, võivad vajada evakueerumiseks kõrvalabi.39
Massievakueerimine koormab märgatavalt transpordisüsteeme ja -taristut.
Ameerika Ühendriikide elanike evakueerimine orkaanide eest on õpetanud,
et tõhusa liikluskorralduse eeldus on toimiv infovahetus. Infot teede olukorra
ning võimalike takistuste ja probleemide kohta peavad saama kõik teelolijad.40 Hoolikas planeerimine aitab tuvastada taristu ja korralduse puudusi
ning arendada uusi lahendusi. Sõiduvõimaluste planeerimisel tuleb arvestada
hädaohu eripära ja demograafiat.
Teede läbilaskevõimet mõjutab sõidukiirus. Kiiruse kasvades läbilaskevõime suureneb kuni teatud piirini ning hakkab seejärel vähenema
kasvava pikivahe arvelt41. Uue tee ehitamisel võetakse lahenduste valikul
aluseks projektkiirus ehk üksiku sõiduki suurim kiirus, millega on ohutu teed
läbida. Projektkiiruse aluseks on tee klass ja projekteerimise lähtetase.42 Kui
kriisiolukorras ei ole enam liiklusjärelevalvet, valivad juhid ise sõidukiiruse.
Lähtudes sellest, et valitakse suurim võimalik ohutu kiirus, saab kasutada
arvutustes kehtivatele tee parameetritele vastavaid projektkiiruste väärtusi.
Sellised väärtused on Eesti riigimaanteede kohta välja arvutatud43. Kasutades
olemasolevaid andmeid, saab tee hinnangulist läbilaskevõimet väljendada
valemiga
α = β × γ + δ,
kus parameetrid on väärtustatud järgmiselt:
α – läbilaskevõime, autot tunnis
β – läbilaskevõime kiiruskonstant (20)
γ – projektkiirus, kilomeetrit tunnis (90)
δ – baasläbilaskevõime, autot tunnis (600)

39

Mass Evacuation Planning 2008, p. 54.
Swamy, R.; Kang, J. E.; Batta, R.; Chung, Y. 2017. Hurricane Evacuation Planning
Using Public Transportation. – Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 59, pp. 43–55.
41
Highway Capacity Manual 2000. Washington, D.C.: Transportation Research Board of
the National Academies of Science.
<https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf>
(02.04.2019).
42
Jairus, T. 2015. Maanteede parameetrite mõju liiklusohutusele. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, lk 7.
43
Ibid., lk 8.
40
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Kuna Ameerika Ühendriikide arvutuste kohaselt on tehniliste rikete ja avariide mõju evakuatsiooniolukorras alla viie protsendi44, siinses töös seda ei
käsitleta.
Kui vaadelda muu maailma kogemust, on Uus-Meremaal soovitatud
evakuatsiooniolukorras liiklusvooks arvestada 500 sõidukit linnateedel ja
1000 sõidukit maanteedel ühes tunnis ühe sõiduraja kohta45. Nende arvude
saamisel arvestati liiklusohutustegurit ja need saadi, jälgides teede suurimat
läbilaskevõimet tavaolukorras ja vähendades seda poole võrra, arvestades
ebasoodsaid sõidutingimusi, sealhulgas ilma ja liiklusõnnetusi.

2.1.5. Majutusetapp
Evakuatsiooni majutusetapp puudutab eeskätt evakueeritavate vastuvõtmist,
registreerimist ja ajutist majutust. Evakueeritavad kipuvad tihti kõigepealt ise
majutust leidma, näiteks hotellides, perekonna või tuttavate juures, seega ei
ole vaja ära majutada kõiki piirkonnast evakueerituid. Muu maailma kogemusest nähtub, et ise majutuse leidjaid on vähemalt 80 protsenti46.
Evakuatsioonikohaks valitud hoone peab olema kooskõlas üldiste ohutus-,
sanitaar- ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud normidega. Evakuatsioonikohad peaksid asuma suuremates asulates, kus on lähedal vajalike teenuste
osutajad, näiteks poed, arstid, spordirajatised ja apteek47. Lisaks tuleb evakueeritavate majutuseks sobivate kohtade leidmisel arvestada, et enamik
evakueeritavaid eelistab jääda kodu lähedale ning töö, kooli ja muude sotsiaalsete tegevuste rütmi võimalikult vähe häirida. Arvestama peab ka erivajadustega inimestega, näiteks rasedate, vanurite ning terviserikkega inimestega, kes tulevad koduhoiust.48
Uus-Meremaa kogemustest tasub märkida, et vastuvõtu- ja evakueerimiskeskused võivad saada palju annetusi, näiteks toitu, riideid ja mänguasju,
samuti pakuvad vahel abi vabatahtlikud. Kuna niisugused olukorrad suurendavad töötajate koormust ja tekitavad segadust, tuleb nendeks valmis olla
ning kui tarvis, korraldada koolitusi ja teha õppeharjutusi.49
44
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2.1.6. Evakuatsiooni lõpetamine
Ulatusliku evakuatsiooni otsustab lõpetada asutus, kes otsustas selle ellu viia.
Selleks hindab evakuatsiooni algatanud asutus sündmuse lahendamise käigus
järjepidevalt, kas evakuatsiooniala on elanikele endiselt ohtlik või on võimalik anda naasmisluba.50

2.2. Inimteguri arvestamine evakuatsiooni ajal
Arendajad üha loovad ja täiustavad evakueerimismudeleid, et modelleerida ja
visualiseerida suuremaid ja keerukamaid struktuure. Need mudelid põhinevad
inimeste liikumis- ja käitumisandmetel, et jäljendada evakuatsiooniolukorda.
Ometi puudub evakueerimismudelitel võime aimata täpselt ja põhjalikult
järele inimeste ohukäitumist. Selleks oleks vaja luua täielik käitumispõhine
matkemudel.51 Arvestada tuleks inimeste käitumisega hädaolukorras, mitte
tugineda käitumuslike faktide kogumile. Evakueerimismudelid hõlmavad
põhjalikku teooriat selle kohta, kuidas inimesed evakueerimise ajal liiguvad,
esitades nende liikumiskiiruse ja voolu tiheduse graafiliselt ning arvestades
ka puuetega inimestega. Siiski ei leidu inimeste ohukäitumise kohta ammendavaid teooriaid.52 Ilma tõhusa mudelita sõltub evakueerimine oletustest ja
inimkäitumismudelite lihtsustamisest ning tulemusi ei ole võimalik täpsemalt
ennustada.
Et mõista, mida tähendab massievakueerimine, on tarvis tunda selle
psühholoogilist tagapõhja. Inimkäitumine eri olukordades sõltub paljudest
teguritest. Peale isiklike asjaolude avaldab mõju seegi, kas ollakse hädaolukorra tekkel üksi või koos teistega. Kuigi psühholoogia valdkond on
viimastel aastakümnetel jõudsalt arenenud, ei saa inimkäitumise aluseks
olevat teadust täielikult võrrelda teiste teaduslike erialadega. Ennekõike
seetõttu, et tulemused ja eeldused ei põhine universaalsetel valemitel nagu
matemaatikas ja füüsikas.53 Nii ei saa ka Eestis tehtud uuringust eeldada, et
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seda on võimalik rakendada mujal maailmas. Niisugustes uuringutes olulised
üksikisikute käitumistegurid võivad suuresti erineda, sõltudes sotsioloogilisest, geoloogilisest ja kultuurikeskkonnast. Inimkäitumist kirjeldavad uuringud on tihti empiirilised ning põhinevad küsitlustel ja testidel, mis on tehtud
homogeensete testrühmadega. Seega võivad tulemused olla ebamäärased ja
neid ei saa üldiselt kohaldada.54
Inimkäitumise mõistmiseks tulekahju korral või muus hädaolukorras on
vaja teada, et kõik ei käitu mingis olukorras ühtemoodi. Seetõttu on kõigepealt tarvis teada mõjutada võivaid tegureid, nagu vanus, sugu, haridustase,
varasemad kogemused ja kultuuritaust. Samuti tuleb teada, kuidas need
tegurid evakueerimise ajal inimkäitumist mõjutavad.55 Oluline on tunda
inimkäitumise tagapõhja katastroofides ja massilistes hädaolukordades. Eelkõige seetõttu, et surmajuhtumid ja vigastused võivad tuleneda mitte ainult
katastroofi või hädaolukorra olemusest, vaid ka inimtegurist. Inimtegurid
hõlmavad peale erakorraliste protseduuride ning teenuste tõhususe ja asjakohasuse ka evakueeritava rahvahulga käitumist, mida peetakse sageli paaniliseks, korrapäratuks, ülemäära emotsionaalseks, irratsionaalseks ja ebatõhusaks ohutsoonist väljumisel. Rolli võivad mängida ka muud inimtegurid,
nagu otsuste tegemine ja sündmuste tõlgendamine, juhtimine ja sotsiaalne
mõju ning järelhooldus. Ohutut ja tõhusat evakueerimist ning riskijuhtimist
mõjutab suuresti see, kuidas hädaolukorras tegutsemise planeerimise ja
katastroofidele reageerimise eest vastutajad mõistavad inimeste reaktsiooni
hädaolukorrale ja rahvahulga käitumist selliste sündmuste korral.56
Aastatel 2006–2007 tehti Inglismaal küsitlus katastroofi või hädaolukorra
läbielanutega. Intervjueeriti 21 inimest üheteistkümnest läbi elatud hädaolukorrast. Küsitluse tulemused võtavad uurimistöö autorid Drury ja Cocking
kokku järgmiselt: massipaanikat ei olnud, oli küll hirmu, aga mitte kontrollimatut, irratsionaalset ja isekat käitumist. Isekas käitumine oli harv, vastupidi, pigem käituti omakasupüüdmatult ja koguni riskiti teisi aidates. Aidati
neidki, keda varem ei tuntud. Tekkis ühtsustunne teistega, jagatud saatus
hädaohu ajal. Ühtsustunne väljendus ühises mures ja üksteise aitamises, mis
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näitas, et see ei olnud ainult subjektiivne nähtus, vaid rahva ühiskogemus,
mis motiveeris tegutsema.57
Kokkuvõttes leiti, et üldjuhul käituti korrapäraselt, mitte ei paanitsetud,
ning aidati üksteist ja tehti koostööd, mitte ei oldud isekad. Ühtlasi leiti, et
koostöö ja abistamine võivad olla tavaolukorras kehtivate normide, rollide
ja reeglite mõju, sellist käitumist seletab ka ühtekuuluvustunne. Uuringus
jõuti järeldusele, et rahvahulga käitumine ohuolukorras on sotsiaalne, kaalutletud, konstruktiivne ja progressiivne. Näidatakse üles rohkem inimlikkust ja
hoolivust teiste vastu kui tavaelus. Samuti aitavad elu päästa proovievakuatsioonid. Inimeste käitumist mõjutavad teadmised hädaolukorra olemusest ja
asukohast ning otsitakse lisainformatsiooni ja juhiseid. Seega peavad hädaolukorra juhised olema selged, informatiivsed ja hõlpsasti kättesaadavad.
Suhtlus rahvaga on väga tähtis, infot ei tohi kinni hoida. Rahvas oskab langetada õigeid otsuseid ning teda tuleb võimudel näha lahenduse, mitte probleemi osana. Rahvahulga loomulikku vastupanuvõimet tuleks võtta positiivse
vahendina.58
Veel täpsemalt on inimkäitumist hädaolukorras kirjeldanud John Leach
oma raamatus „Survival Psychology“59. Leachi teooria põhineb arusaamal,
et inimesed käituvad katastroofide ja ohuolukordade eri faasides erinevalt.
Sealjuures ei ole psühholoogilisest vaatevinklist vahet, mis tüüpi katastroof
või ohuolukord on, olgu see tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism või muu.
Inimkäitumine on ikka ühesugune.
Leach eristab kolme märgatavalt erinevat etappi: ohule eelnev, ohuolukorraaegne ja sellele järgnev etapp. Neid etappe võib eristada ükskõik millise
sündmuse puhul. Mõnikord on etapp väga lühike, ent vahel kestab päevi
või kuid. Näiteks liiklusõnnetusele eelnev etapp on väga lühike. See-eest
võib aeg oodatava ja tegeliku vulkaanipurske vahel olla mitu kuud. Õnnetuse toimumine võib aega võtta sekundi murdosa (plahvatus), mitu päeva
(üleujutus) või isegi kuid ja aastaid (sõda). Õnnetusele järgnev etapp võib
kesta päevadest aastateni, olenevalt inimeste kohanemisest uue olukorraga.60
Inimkäitumine on etapiti erinev. Hädaohule eelneva etapi ajal on inimesed
ohtliku olukorra tekkest teadlikud, aga üritavad seda ignoreerida ja fakte
eirata, et rahutust maha suruda, ning käituvad reaalse ohu suhtes ükskõikselt.
Ohuhinnang on väga tagasihoidlik ja evakueerumist ei peeta vältimatuks.
57
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Ohu kestel on inimeste informatsiooni töötlemise võime häiritud,
emotsionaalsed süsteemid erutatud ja kontrolli alt väljas ning käitumine
refleksiivne ja mehaaniline. Kõik see takistab tõhusat evakueerimist.61
Järelmõju etapis on inimesed kahjustustest teadlikud, aga üritavad reaalsust eitada, väljendavad tugevaid ja irratsionaalseid emotsioone ning ilmutavad emotsionaalseid häireid. Tegevusetus ja apaatia pidurdab ellujäänute
aktiivset evakueerimist. Kodust lahkumine on alati keeruline ja riskantne.
Seetõttu soovib enamik inimesi evakueerumist nii palju kui võimalik edasi
lükata. Samuti ollakse ohumärke tõlgendades otsustes ebaratsionaalsed. Evakuatsioonimudelites ei võeta seda probleemi tihtipeale arvesse.62 Leachi teooriast lähtub, et tõeliselt valmis evakueeruma ollakse alles päästmisfaasis, kui
hädaoht on juba möödas.
Oma teooriate täpsustamisel võtab Leach kasutusele veel kaks faasi ohule
eelneva etapi ja kolm faasi ohule järgneva etapi kirjeldamiseks. Kokkuvõetult
on Leachi teooria põhipunktid esitatud lisas 1.
Töö autori teada ei arvesta praegused inimkäitumist modelleerivad süsteemid, et inimesed käituvad hädaolukorra eri faasides erinevalt. Ometi võiks
Leachi kirjeldatud teooria olla hea alus inimteguri modelleerimiseks evakuatsioonimudelites.

3. Metoodika
3.1. Alusandmed
Kriisiolukorra lähteülesandena on töös aluseks stsenaarium, mille järgi
Eesti idapiiril toimub relvakonflikt. Selle lahendamiseks liiguvad Kaitseväe ja liitlasvägede üksused piirile ning samal ajal evakueeruvad kohalikud
elanikud Tallinna poole. Väeüksuste liikumisel jääb tsiviilliiklusele suletuks
põhimaantee number 1 ehk Tallinna–Narva maantee täies ulatuses ja põhimaantee number 5 ehk Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee alates Lääne-Viru
maakonna piirist. Niimoodi võimaldatakse vaba läbipääsu üksustele, mis
asuvad Tapal ja Tallinnas. Samal ajal liiguvad Ida-Virumaa elanikud isiklike
sõidukitega Tallinna.
Tsiviilelanikkonna liikumise modelleerimise alusandmetena kasutati avalikult kättesaadavaid andmeallikaid. Elanike öise ja päevase arvu allikana
kasutati Statistikaameti kaardirakenduse kilomeetrise servaga ruudustikku
61
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2016. aasta kohta. Ruutudes, kus isikuandmete kaitse eesmärgil oli täpne arv
asendatud väärtusega < 4, kasutati arvutamisel keskmist täisarvulist väärtust 2. Töödeldud andmetes oli öise rahvastiku arv 1 324 350 inimest 25 176
ruudul. Hinnanguline päevane rahvaarv oli 1 328 709 inimest 26 460 ruudul.
Elanike sidumiseks tegelike asustusaladega kasutati Maa-ameti aadressiandmete süsteemi (ADS) avaandmeid. Kasutades vabavaralist avatud lähtekoodiga andmebaasitarkvara PostgreSQL 9.6 koos geoinformaatikapaketiga
PostGIS 2.2, jaotati iga ruudu elanikud ühtlaselt ruudu alale jäävate aadressipunktide vahel.
Kuna mitme korteriga elamud on kirjeldatud mitme samas asukohas paikneva aadressipunktina, olid tiheasustusalad sellise meetodi järgi proportsionaalselt esindatud. Analüüsi kaasati 2 448 522 aadressipunkti.
Teekonnaarvutuse tarbeks kasutati OpenStreetMapi avatud kaardiandmeid. Andmed laeti alla PBF-i (protocolbuffer binary format) kujul
BBBike’i teenuse kaudu. Seejärel teisendati andmestik vabavaralise suletud
lähtekoodiga tarkvara Osm2Po abil PostgreSQL-iga ühilduvale kujule. Kogu
Eestit ja lähiala hõlmav andmestik sisaldas 137 413 sõlmpunkti ja 168 344
ühendavat lüli. Iga leitud elanike arvuga aadressipunkt seoti lähima sõlmpunktiga. Elanikega seotud sõlmpunkte oli ühtekokku 73 039. Need punktid
olid analüüsi aluseks.

3.2. Elanike liikumise modelleerimine
Tsiviilelanikkonna liikumise modelleerimisel arvutati vabavaralise avatud
lähtekoodiga andmebaasitarkvara PostgreSQL 9.6 teekonnaotsingu paketi
PgRouting 2.4 abil Dijkstra algoritmi kasutades Ida-Virumaa asustatud
aadressipunktidest optimaalsed teekonnad Tallinna. Esimeses iteratsioonis
kasutati teekonnamaatriksit täies ulatuses. Seejärel eemaldati stsenaariumi
järgi teedekihist need lõigud, mis kuulusid põhimaanteede number 1 (Tallinna–Narva mnt) ja number 5 (Pärnu–Rakvere–Sõmeru mnt) koosseisu.
Viimasest eemaldati lõik alates Lääne-Viru maakonna piirist. Ülesande püstituse järgi liigub nende trasside kaudu lahingutehnika Tallinna ja Tapa piirkonnast.
Seejärel eemaldati iga iteratsiooniga need lõigud, mille hinnanguline
liikluskoormus ületas suurimat läbilaskevõimet 2400 autot tunnis ühe sõiduraja kohta. Erandiks olid Tallinna linna haldusterritooriumil asuvad lõigud,
mis jäeti alles, et teekonnaarvutus oleks võimalik. Liikluskoormuse hindamisel võeti empiiriliseks väärtuseks kolm inimest ühe auto kohta. Seda tehti
seni, kuni ühestki Ida-Virumaa sõlmpunktist ei olnud võimalik Tallinna jõuda
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või ühegi teelõigu suurim läbilaskevõime ei olnud ületatud. Sama tehti kolme
lähteandmestikuga:
• ainult Ida-Viru maakonna sõlmpunktid;
• Ida- ja Lääne-Viru maakonna sõlmpunktid;
• Ida- ja Lääne-Viru ning Jõgeva maakonna sõlmpunktid.
Teise andmekoosseisuga tehti ka prooviarvutus olukorras, kus suletud on
kõik põhimaanteed. Sellises olukorras oleks teoreetiline evakuatsioonivõimalus päevasel ajal 9601 ja öisel ajal 10 674 elanikul (vastavalt 5,18 ja 5,58%
üldarvust). Et nende hulgas ei olnud Ida-Viru maakonna elanikke, ei kasutatud seda arvutuskäiku edasises analüüsis.
Modelleerimisel lähtuti teoreetilises osas esitatud allikate alusel järgmistest eeldustest:
• autojuhid valivad optimaalse marsruudi;
• sõidukid on tehniliselt korras ja tangitud piisavalt teekonna täielikuks
läbimiseks;
• kõik juhid liiguvad optimaalse kiirusega;
• ühe auto kohta on keskmiselt kolm reisijat;
• ristuva tee ummistumine ei takista ristmiku läbimist.
Arvutuste ajasammuks oli üks tund. Selle lõikes arvutati igast sõlmpunktist
suurim võimalik autode liikumine järgmistesse sõlmpunktidesse, arvestades
maksimaalset läbilaskevõimet ja teelõigu arvutuslikku projektkiirust. Takistava tegurina kaasati teiste samal marsruudil paiknevate sõlmpunktidega seotud elanike hulki. Aluseks oli lihtjärjekorra ehk first-in-first-out-põhimõte,
mille järgi saavad esimesena evakueeruda need inimesed, kes on sihtkohale
ehk Tallinna linnale lähemal.

4. Juhtumianalüüs
4.1. Evakuatsioon Eestis
2017. aastal otsustas Riigikogu vastu võetud hädaolukorra seadusega määrata esimest korda ulatuslikku evakuatsiooni korraldama juhtiva asutuse –
Politsei- ja Piirivalveameti. Varem oli ulatuslik evakuatsioon vähe reguleeritud ning nende asutuste korraldada, kelle juhitav sündmus põhjustas vajaduse
ulatuslikuks evakuatsiooniks. Senine korraldus ei olnud mõistlik, sisaldades
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dubleerimist ja lubades erisuguseid arusaamu, mis kokkuvõttes ei andnud
kindlust tulemuslikkuseks.63
Siseministeerium on seadnud sihi arendada riigi vajadusi ja võimalusi
arvestav ning kõiki ohte hõlmav evakuatsiooni korraldamise võime koos
Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste partneritega64. Kõige tõenäolisemalt
tuleb olla valmis korraldama ulatuslikku evakuatsiooni ilma eelhoiatuseta,
seega kohe sündmuse tekkides. Sel juhul peab olema valmis suunama ohustatud alalt välja kuni 10 000 inimest ning võimaldama neile vajaduse korral
transpordi, majutuse, toidu ja muu esmavajaliku.65
Päästeameti 2017. aastal tellitud uuringust66 selgus, et elanike teadlikkus
võimalikest hädaolukordadest ja valmisolek iseseisvaks toimetulekuks nende
korral on väike ning raskesse hädaolukorda sattumisele mõeldakse pigem
harva või üldse mitte. See tähendab, et praegu ei ole elanikud ulatuslikuks
evakuatsiooniks piisavalt ette valmistatud, mis teeb selle korraldamise keerukaks ja ajamahukaks.67 Enamik eestimaalastest ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada võimalike hädaolukordade kahju. Vaid üsna vähesed on
teinud midagi reaalset, näiteks osalenud õppustel ja soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks. Seejuures on ligi kolmandik leibkondadest pidanud
viimase kolme aasta jooksul olema üle 48 tunni mõne elutähtsa teenuseta,
näiteks Interneti, elektri või kaardimaksevõimaluseta.68
Sunniviisiline ulatuslik evakuatsioon on äärmine abinõu, mida tuleb
põhjalikult kaaluda, kuivõrd eelkõige on see ohualal viibijatele riigi toetuse
pakkumine ohutusse asukohta minekul. Tähtis on, et inimesed teadvustaksid
ähvardavaid ohte, mõistaksid võimalikke tagajärgi, oleksid valmistunud ja
otsustaksid teadlikult, kuidas kriisiolukorras tegutseda, kas või vajaduse korral
63
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käitumisjuhiseid eirates. Evakuatsiooni käigus inimeste ümberveenmine või
nende toimetulekuvõime hindamine võib pöördelisel ajahetkel ohustada teisi
evakueerimist vajavaid inimesi.69
Eestis elavate ja viibivate inimeste elukeskkond on turvaline – meid ei
ohusta mujal maailmas tavapärased ohud, näiteks maavärinad, tsunamid,
lumelaviinid ja vulkaanid. Siiski leidub meilgi ohte, nagu tulekahjud,
keemiaõnnetused ja üleujutused. Ajapikku on lisandunud uusi ohte, näiteks
äkkrünnakud, terrorism ja küberrünnakud, ning kasvanud on relvakonflikti võimalus. Seetõttu tuleb meil paremini läbi mõelda, kuidas tegutseda
mitmesugustes kriisiolukordades. Kõige paremini suudame kaitsta oma elu
ja tervist, kui teadvustame ohte ja oleme valmis kriisiolukorras tegutsema. Et
seda saavutada, tuleb teavitada elanikke kriise põhjustada võivatest ohtudest
ja nende võimalikest tagajärgedest ning anda teadmised kriisiks valmistumiseks ja käitumisjuhised kriisi korral tegutsemiseks. Iga kriisi põhjustav
olukord on isemoodi, nagu ka selle mõju inimelule ja tervisele. Inimestele
ja riigile on suur proovikivi leida parim ühine tegutsemisviis elu ja tervise
kaitsel.
Ulatuslikku evakuatsiooni takistada võivad tegurid
Evakueerimine on keeruline protsess, kus ühise eesmärgi nimel teevad
koordineeritud koostööd eri organisatsioonid ja isikud. Iga keerulise koordineeritud struktuuri puhul on tähtis, et kõik osalised teavad oma rolli, kohustusi ja vastutusala. Väiksemgi viga või arusaamatus eri poolte suhtluses võib
lõppeda inimelude kaotamisega.
Evakuatsiooni takistavate teguritena on elanikkonnakaitse kontseptsioonis märgitud, et ulatuslik evakuatsioon konfliktiohu korral või konfliktiolukorras ei ole Eestis õiguslikult reguleeritud ning ei ole kindlat tegevuskava,
valmisolekut ja võimet seda ellu viia. Samuti napib ressursse, nt transport ja
bussijuhid – suurema hulga abivajajate korral läheb kindlasti tarvis kohalike
omavalitsuste ja vabatahtlike abi. Ei ole ka oskusteavet ega kogemust, kuidas
koostöös partneritega luua selge olukorrateadlikkus ehk arusaam, kui suur on
ohuala, milline on täpsemalt oht inimestele ning kuidas saada ülevaade ohualas viibijatest. Kindlaks ei ole määratud evakuatsioonikohad ja pole lahendust, milline asutus või juriidiline isik hoolitseb eluks vajalike teenuste eest
evakuatsioonikohas.

69

Ulatusliku evakuatsiooni kontseptsioon 2018, lk 15.
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Evakuatsiooni korral on tähtis tegur ilm. Tee seisundinõuetes on kirjas,
et hooldustööde tegija peab kasutama meetmeid ilmastikuolude mõju
leevendamiseks, kuid häda- või eriolukorras lähtutakse hädaolukorra seadusest. Tasub teada, et vältimaks 2010. aasta Padaoru lumetormi olukorda70,
tuleb talvisel ajal arvestada lumekihi paksusega (vt tabel 1), mille korral evakuatsioon ei ole võimalik71.
Tabel 1. Lumekihi kriitiline paksus eri seisunditaseme nõuete puhul

Tee seisunditaseme nõuded

1

2

3

4

Kohev lumi, cm

10

8

4

3

Sulalumi, lörts või soola ja lume segu, cm

5

4

2

2

Tabelist on näha, et kui lumekihi paksus ületab põhimaanteedel koheva
lumega 10 cm ja sulalume või soola ja lume segu korral 5 cm ning tugimaanteedel 8 cm ja 4 cm, ei ole enam võimalik evakueeruda. Majandus- ja
taristuministri 14. juuli 2015. aasta määruses on kirjas, et tee omanik taotleb
regionaalse või kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni kokkukutsumist hädaolukorra seaduse alusel, kui raskete ilmaoludega võib kaasneda oht liiklejate elule või varale või ei ole hoolitsetud elutähtsa teenuse toimepidevuse
eest. Häda- või eriolukorras lähtutakse teehoiu korraldamisel hädaolukorra
seadusest.72

70

Mäekivi, M.; Pors, M. 2010. Padaorus jäid sajad inimesed lumevangi. – Postimees,
10. detsember.
<https://www.postimees.ee/355140/padaorus-jaid-sajad-inimesed-lumevangi> (02.04.2019).
71
Tee seisundinõuded. Majandus- ja taristuministri määrus nr. 92, 14.07.2015. – RT I,
15.07.2015, 13, jõustunud 18.07.2015.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013> (02.04.2019).
72
Tee talvised seisundinõuded. Majandus- ja taristuministri määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ lisa 8, 14.07.2015.
<https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/7201/5013/MKM_m92_lisa8.pdf#> (02.04.2019).
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4.2. Peamised evakuatsiooniteed
Iteratiivse teekonnaotsingu käigus tuvastati kaheksa põhilist teekonda
vaatlusalusest piirkonnast lahkumiseks. Kirjeldati iga marsruudi olulisemaid
sõlmpunkte. Evakuatsiooniteede paiknemine on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Evakuatsiooniteede paiknemine. Vaatlusalused maakonnad on eristatud
mustriga

Evakuatsiooniteede kulgemine:
• ainus trass põhja pool Tallinna–Narva maanteed, viib läbi Loksa ja Maardu
mööda kõrvalmaanteid;
• Lehtse ja Raasiku kaudu tugimaanteel 13 ehk Jägala–Käravete maanteel;
• läbi Jäneda ja Perila mööda kõrvalmaanteid;
• Aegviidu–Viskla–Jüri kaudu mööda kõrvalmaanteid;
• Vao–Nurmsi–Kose kaudu mööda põhimaanteed 2 ehk Tallinna–Tartu–
Võru–Luhamaa maanteed;
• Türi–Habaja–Kiili kaudu kõrvalmaanteid mööda;
• Koeru–Türi–Rapla kaudu mööda kõrvalmaanteid ja tugimaanteed 15 ehk
Tallinna–Rapla–Türi maanteed;
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• Tartu–Suure-Jaani–Kuusiku–Hageri kaudu mööda põhimaanteed 92 ehk
Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteed ning mööda tugimaanteed 57
ehk Mudiste–Suure-Jaani–Vändra maanteed ja kõrvalmaanteid;
• Tartu–Tõrva–Pärnu–Ääsmäe kaudu mööda põhimaanteid 3 (Jõhvi–Tartu–
Valga maantee), 6 (Valga–Uulu maantee) ja 4 (Tallinna–Pärnu–Ikla
maantee).
Nendele teedele tuleks kriisiolukorras saata lisajõudu, et liikluskorraldus
oleks optimaalne, ja piirata vajaduse korral kohaliku tähtsusega liiklust.

4.3. Evakuatsioonivõimaluse jaotus ruumis
Iga asustusüksuse kohta arvutati välja selle alale jäävate sõlmpunktide varaseim võimalik evakuatsiooni algus. See parameeter näitab tundides ajavahemikku, mille jooksul suudavad kindla sõlmpunktiga samal trassil asuvate
sõlmpunktide elanikud teele asuda ja teekonna sellega vabastada. Joonisel 2
on märgitud evakueerumise algusajad öise ja joonisel 3 päevase rahvaarvu
järgi.
Evakueerumine algab kõige hiljem nendes piirkondades, mis on suletud
põhimaantee vahetus läheduses või kus ei ole äraminekuks muid teid. Kuivõrd samades piirkondades (Jõhvi, Kohtla-Järve) on ka asustustihedus
suurim, on sealsetel teedel esimesed liiklusummikud. Jõhvit vaadeldes saab
välja tuua tugimaantee 33 ehk Jõhvi–Kose trassi, mille ääres paikneb Viru
jalaväepataljon. Selle tee sulgemisel on võimalik lähimate tiheasustusalade,
näiteks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Iidla asumi elanikel evakueeruda
teisi teid pidi, kuid väeüksusele jääb võimalus jõuda põhimaanteele nr 1 ehk
Tallinna–Narva maanteele. Kaartidel on halliga kujutatud alad, kust ei olegi
võimalik evakueeruda, kui põhimaanteid ei saa kasutada. Just nendesse piirkondadesse tuleb organiseerida kogunemiskohad, kuhu saata ühissõidukid.
Tabelis 2 on esitatud evakueerumisvõimaluse jaotus omavalitsusüksuste järgi
öise ja päevase rahvastiku andmetel.
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Joonis 2. Päevase rahvastikuga evakueerumise võimaliku alguse jaotus

Joonis 3. Öise rahvastikuga evakueerumise võimaliku alguse jaotus
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Tabel 2. Öine ja päevane rahvastik ja inimeste võimalus evakueeruda

Maakond Omavalitsus

Ida-Viru

Alutaguse vald

Ida-Viru

Päevane Ei saa
rahvas- evakutik
eeruda

%

Öine
Ei saa
rahvas- evakutik
eeruda

%

5372

0

0

5130

0

0

Jõhvi vald

15 718

135

1

11 897

192

2

Ida-Viru

Kohtla-Järve
linn

31 832

1100

3

35 151

1505

4

Ida-Viru

Lüganuse vald

7833

439

6

9042

656

7

Ida-Viru

Narva-Jõesuu
linn

6068

6068

100

4850

Ida-Viru

Narva linn

53 363 53 363

100

57 225 57 225 100

Ida-Viru

Sillamäe linn

12 242 12 242

100

13 133 13 133 100

Ida-Viru

Toila vald

Ida-Viru maakond
Jõgeva

Jõgeva vald

Jõgeva
Jõgeva

3388

2293

135 816 75 640

68

4489

4850 100

2981

66

56 140 917 80 542

57

13 079

0

0

14 041

0

0

Mustvee vald

5002

0

0

5786

0

0

Põltsamaa vald

9152

0

0

10 195

0

0

27 233

0

0

30 022

0

0

Lääne-Viru Haljala vald

3878

134

3

4436

159

4

Lääne-Viru Kadrina vald

4039

504

12

5118

757

15

Lääne-Viru Rakvere linn

18 783

45

0

15 307

38

0

Lääne-Viru Rakvere vald

5459

1474

27

5696

1528

27

Lääne-Viru Tapa vald

10 035

1005

10

11 367

966

8

Lääne-Viru Vinni vald

6203

98

2

7185

105

1

Lääne-Viru Viru-Nigula
vald

5428

184

3

5964

284

5

Lääne-Viru Väike-Maarja
vald

5368

0

0

6145

0

0

59 193

3444

6

61 218

3837

6

Jõgeva maakond

Lääne-Viru maakond
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Tabelist on näha, et päevasest rahvastikust 75 640 inimesel ehk 56 protsendil
elanikkonnast ning öisest rahvastikust 80 542 inimesel ehk 57 protsendil
elanikkonnast, kelle elu- või töökoht on Narva-Jõesuu, Narva ja Jõhvi
linnas, ei olegi võimalik massievakuatsiooni mööda tugimaanteesid teha.
Evakueeruda tuleb autodega mööda Tallinna–Narva maanteed. See kestab
päevasel ajal vähemalt 13 tundi ning öisel ajal 14 tundi, kuid ooteaeg evakueerimise alguseni on vähemalt 10 tundi.
Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi ja Toila valla ning Kohtla-Järve linna elanike
autodega evakueerumiseks mööda tugimaanteesid kulub päevasel ajal vähemalt 17 tundi ja öisel ajal 18 tundi. Ooteaeg on kuni kümme tundi.
Kõige probleemsem on olukord Ida-Viru maakonna linnades: Narvas,
Narva-Jõesuus ja Sillamäel. Neist ühestki ei ole võimalik põhimaantee nr 1
ehk Tallinna–Narva maantee täielikul sulgemisel evakueeruda. Teisalt on
nendes piirkonna suurim elanike arv. Seetõttu tuleb just nendesse linnadesse
saata bussid evakueerumiseks. Eeldades keskmise bussi mahutavuseks 50
reisijakohta, tuleb Narva linna saata vähemalt 1068 veootsa, Narva-Jõesuusse
97 ja Sillamäele 245. See teeb ühtekokku vähemalt 1410 veootsa. Kuna
keskmise veootsa kestus on neli tundi, tuleb Kohtla-Järvega samal tasemel
evakuatsiooniks (algus neljandal tunnil, kestus kuus tundi) piirkonda saata
vähemalt 705 bussi.
Maanteeameti andmetel oli 31. jaanuaril 2018 Ida-Virumaal 950, LääneVirumaal 237 ja Jõgeva maakonnas 117 bussi73.
Soovides vähendada evakuatsiooniaega, on võimalik osaliselt kasutada
ühissõidukeid ehk busse ja ronge ning lasta neil sõita ka põhimaanteedel.
Ühissõidukitega evakueerumisel oleneb kõik korraldusest, näiteks kui palju
busse saadakse abistamist korraldama ja kui turvatud on konvoid.
Riigikaitseüksused võivad evakueerumise lõpuni vabalt tegutseda nendel
teedel, kuhu tsiviilliiklust ei lubata.

5. Kokkuvõte
Eesti elanike valmisolek kriisiolukorras tegutseda on puudulik. Seetõttu ei ole
elanikkonnal huvi õppustel osaleda või end muud moodi ette valmistada. Muu
maailma kogemustest lähtudes on just elanikkonna teadlikkus kriisiolukorras
toimetulekuks äärmiselt oluline, et kriis üle elada ja edukalt evakueeruda.

73

Sõidukite statistika 2018. – Maanteeamet.
<https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/soidukite-statistika#tab-1> (02.04.2019).
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Uurimistöö autor leiab, et kuna Eesti elanikud ei ole kriisiolukorras toimetulekuks valmis, peavad Päästeameti ja muud kriisiolukorra lahendamise
nimel töötavad spetsialistid saama parema väljaõppe, mis aitaks elanikkonna
teadmatust kompenseerida. Eriti tähtis on see nendele ametnikele, kelle ülesanne on elanikkonda teavitada ja otse suhelda. Muu maailma kogemustest
nähtub, et kriisiolukorras saadud juhiste selgus ja täpsus on elanikkonnale
väga oluline. Väikeselgi arusaamatusel või juhiste valestimõistmisel võivad
olla kurvad tagajärjed.
Töö autor uuris, kuidas idast tuleva ohu korral Ida-Virumaa elanikkonda
evakueerida. Modelleerimisest nähtus, et kõige lihtsam ja kiirem on see põhimaanteede kaudu. Siiski võib tekkida probleeme, kui samal ajal liiguvad
sõjaväeüksused vastupidises suunas ja tsiviilsõidukitel on põhimaanteedel
liiklemine raskendatud või võimatu. Tugimaanteid mööda kuluks Ida-Virumaa 44 protsendi inimeste massievakuatsiooniks päevasel ajal kõige vähem
17 tundi ja öösel 18 tundi, kuid ooteaeg evakueerimise alguseni võib võtta
minimaalselt 5–10 tundi. Evakueerumine algab kõige hiljem nendes piirkondades, mis on suletud põhimaantee vahetus läheduses või kus ei ole äraminekuks muid teid. Kuivõrd samades piirkondades (Jõhvi, Kohtla-Järve) on
asustustihedus suurim, on sealsetel teedel esimesed liiklusummikud.
Töö autoril ei ole infot, kui palju maanteede läbilaskevõimet kaitsejõud
väeüksuste liikumisel vajaksid. Modelleerimisel selgus, et 57 protsenti IdaVirumaa elanikkonnast ei saaks evakueeruda, kui põhimaanteed on suletud.
Evakuatsiooni võivad takistada ressursipuudus, evakueerijate oskusteabe
ja kogemuste puudus, kaardistamata evakuatsioonikohad ja leidmata lahendus, milline asutus või juriidiline isik hoolitseb eluks vajalike teenuste eest
evakuatsioonikohas. Probleeme võivad põhjustada ka halb ilm, õigusliku
reguleerituse ja selgete tegevusplaanide puudumine või valesti valitud strateegiad, samuti suutmatus evakuatsiooni kiiresti korraldada.
Riigikaitseüksustel võimaldatakse evakueerumise lõpuni vabalt tegutseda
teedel, kuhu tsiviilliiklust ei lubata.
Autor toob soovitusena välja vajaduse piirata tsiviilisikute ja ühissõidukite juurdepääs tugimaanteele 33 ehk Jõhvi–Kose maanteele, et Kaitseväe
sõidukid saaksid vabalt liikuda. Samuti võiks tellida analüüsid pädevalt
asutuselt, näiteks Teede Tehnokeskuselt, vähemalt kord kolme aasta jooksul, sest selle ajaga võivad muutuda nii asustustihedus kui ka riigi huvid eri
objektide vastu.
Ühe riskina on töö autor märkinud bussijuhte, kes ei pruugi soovida ohuolukorras töötada, vaid eelistavad evakueeruda. Paljud nendest on pensioniealised ega saaks ainuüksi tervislikel põhjustel (nt närveerimine, kõrgenenud
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vererõhk) ohuolukorras töötada. Sel juhul läheks tarvis lisabussijuhte. Ühissõidukite asukohad ei ole samuti teada ning see aeglustab busside kasutuselevõttu.
Uurimistöös ei ole arvestatud riigikaitseobjekte, mille asukoht on salastatud (laod, varjendid). Samas on tarvis vältida nende lähedal liiklusummikute tekkimist.
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Oht teada
Sündmus

OHUOLUKORRAS

Hoiatus

ENNE OHTU

ETAPP FAAS OLUKORD

INIMKÄITUMINE

EVAKUATSIOON

Äratuntavad
märgid, mis
ennustavad
ohtu. Ohu
potentsiaalsed tagajärjed pole
teada.

• Oht teada, aga seda
ignoreeritakse;
• tajutav oht väiksem kui
tegelik;
• surutakse alla rahutuks
tegevad tunded ja mõtted;
• apaatne käitumine.

• Evakuatsioon on võimalik;
• potentsiaalsed ohvrid
ei ole kognitiivselt ja
emotsionaalselt valmis
evakueeruma.

Oht ja
katastroof
on möödapääsmatu.

• Evakuatsioon on vajalik;
• Reaalse ohu salgamine;
• hoiatussignaalide eiramine ja • ei olda valmis
evakueeruma.
valestimõistmine;
• ebatõhus käitumine;
• ebakindlus- ja ebamugavustunne.
Märkimisväärne osa keeldub evakueerumast.

Ohuolukord
on kätte
jõudnud.

• Sensoorse teabe üleküllus,
seda ei suudeta aduda;
• uskumatus, kahjustuste ja
ohvrite võimalikkuse eitus;
• hämmeldunud tunded,
stress;
• refleksiivne, automaatne,
mehaaniline käitumine.

Märkimisväärne osa
keeldub evakueerumast.

Iseloomulik käitumine:
• hüperaktiivne, ebatõhus,
emotsionaalselt kontrollimatu (15%);
• apaatne, närviline,
initsiatiivitu (75%);
• rahulik, üldist pilti nägev,
liidripotentsiaaliga (10%).

Leachi 1994 järgi koostanud siinse artikli autor.

• Evakuatsioon on möödapääsmatu, kuid raskendatud;
• ellujäänud on segaduses,
neil on suur stress, nad
on emotsionaalselt ebastabiilsed ja sõltuvad,
käitumuslikult passiivsed
või mehaanilised.

Kõik ei pruugi suuta omal
jõul evakueeruda.
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Ohu taandumine

ETAPP FAAS OLUKORD

Oht on
möödas,
ellujäänud
ei ole veel
väljaspool
ohtu.

Oht on
möödas,
ellujäänud
on
väljaspool
ohtu.

INIMKÄITUMINE

EVAKUATSIOON

• Peataolek, katastrooﬁ eitamine;
• aeglane mõistmine, et on
tekkinud kahjud, vigastused,
ohvrid;
• teadlikkuse, arutlusselguse
järkjärguline taastumine;
• suurenenud emotsionaalsus,
irratsionaalne viha;
• aktiivsuse ja lihtsama
sotsiaalse käitumise
taastumine.

• Evakuatsioon võib olla
vigastuste ja kahjustada saanud taristu tõttu
keeruline;
• kognitiivselt, emotsionaalselt ja käitumuslikult
ei olda evakueerumiseks
valmis.

Kõik ei pruugi suuta omal
jõul evakueeruda.

• Evakuatsioon võib olla
• Peataolek, katastrooﬁ
eitamine;
vigastuste ja kahjustada
• irratsionaalne viha, süütunne; saanud taristu tõttu keeru• vajadus rääkida, kontakti
line.
otsida ja lohutust leida;
• apaatne käitumine, roidumus.
Nüüd on lõpuks kõik valmis evakueeruma või laskma ennast evakueerida.

Oht on möö- • Püüd elu uuesti üles ehitada;
das, ohutsoo- • katastrooﬁst ülesaamisel
suurenenud vastupanuvõime
ni saab tagaja tugevnenud psüühika;
si minna.
• psühholoogilised häired ligi
20 protsendil katastrooﬁ
üleelanutest;
• passiivsus ja apaatne
käitumine;
• raskused taassotsialiseerumisel ja -lõimumisel.

Osa ellujäänutest ei
pruugigi naasta, vaid läheb
mujale elama.
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MEREOLUKORRATEADLIKKUS JA
SELLE TÄIUSTAMISVÕIMALUSED EESTIS
Sven Sargma

ÜLEVAADE. Artikkel käsitleb mereolukorrateadlikkuse täiustamisvõimalusi Eesti
Vabariigis. Esimeses osas vaadeldakse mereolukorrateadlikkuse loomise aluseid,
selle ajaloolist kujunemist ja rolli Eesti merekaitsemudelis. Teises osas antakse
ülevaade organisatsioonilistest ja institutsioonilistest aspektidest, mis pärsivad
mereolukorrateadlikkuse täiustamist. Teise osa lõpus on uurimistulemuste põhjal
analüüsitud mereolukorrateadlikkuse täiustamisvõimalusi ja esitatud ettepanekud
valdkonna arendamiseks Eestis.
Uurimistöö1 strateegiaks on juhtumiuuring (ingl case study), mis on ellu viidud
põimitud juhtumiuuringuna (embedded single case design)2. Uurimistöö eesmärgi
täitmisel on kasutatud andmekogumismeetoditena dokumendianalüüsi3, küsitlust4 ja
eksperdiintervjuud5. Uurimistöö andmeanalüüsimeetodina on kasutatud kvalitatiivset sisuanalüüsi (qualitative content analysis)6.
Uurimistöö tulemusel selgusid mereolukorrateadlikkuse täiustamissuunad ning
nende põhjal tegi autor seitse praktilist ettepanekut mereolukorrateadlikkuse arendamiseks.
Võtmesõnad: mereseire, merevõim, julgeolek, ohutus, sõjaline juhtimine, juhtumiuuring
Keywords: maritime surveillance, seapower, security, safety, command and control,
case study
1

Artikkel põhineb Sven Sargma 2018. aastal Sisekaitseakadeemias kaitstud magistritööl
„Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega tegelevate ametkondade näitel“. Magistritöö pälvis 2017. aasta detsembris Kaitseministeeriumi kaitsealaste
magistritööde stipendiumi.
2
Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks:
SAGE Publications, Inc., pp. 49–56. [Yin 2014]
3
Flick, U. 2009. An Introduction to Qualitative Research. 4th ed. London: SAGE Publications Ltd., pp. 255–262. [Flick 2009]
4
Fink, A. 1995. The Survey Handbook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.,
pp. 60–67. [Fink 1995]; Jansen, H. 2010. The Logic of Qualitative Survey Research and
its Position in the Field of Social Research Methods. – Forum Qualitative Sozialforschung /
Forum: Qualitative Social Research, Vol. 11, No. 2. [Jansen 2010]
<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1450/2947> (18.10.2017).
5
Flick 2009, pp. 165–169.
6
Laherand, M-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk, lk 289–299. [Laherand 2008]; Flick 2009, pp. 323–327.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 113–150.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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1. Sissejuhatus
Mereolukorrateadlikkus (IMO: maritime domain awareness7; NATO: maritime situational awareness8) tähendab ülevaadet merekeskkonnas toimuvatest tegevustest ja tegutsejatest. Mereolukorrateadlikkuse loomise eesmärk
on saavutada merekeskkonnas informatsiooniline üleolek ning tõhustada
mereoperatsioonide planeerimist ja elluviimist. Esmalt on oluline eristada
mereolukorrateadlikkust mereseirest. Mereseire on ennekõike märkide
jälgimine seiresüsteemide ekraanidel ja tundmatute kontaktide tuvastamine
(tuvastatud merepildi saamine). Mereolukorrateadlikkuse loomisel antakse
tuvastatud merepildile ohuhinnang ja märkidele tähendus.9
Meresõjalisest vaatenurgast on mereolukorrateadlikkust tarvis luua ka
seetõttu, et võimaldada Eesti sõjalist kaitset Põhja-Atlandi lepingu artiklis
number viis ette nähtud kollektiivkaitse operatsioonina. Samuti on see üks
põhieeldusi kollektiivkaitse rakendamiseks, kui rünnak on toimunud ootamatult. Mereolukorrateadlikkuse loomine ühtib otseselt ühe Eesti kaitsevõime arendamise põhisuunaga – arendada välja võime anda piisav eelhoiatus.10 Sisejulgeoleku ja piirivalvamise aspektist on mereolukorrateadlikkust
tarvis, et saada informatsiooni ebaseadusliku tegevuse, õiguskorra ohustamise ning kaupade liikumise kohta11.
Varasematest Eesti mereseiret ja mereolukorrateadlikkust käsitlevatest
uurimistöödest nähtub, et mereolukorrateadlikkuse probleem on valdkonna
killustatus ja ebapiisav reguleeritus riigi tasandil. Ühelegi ametkonnale ei
ole selge sõnaga määratud asjakohaseid ülesandeid ja tulemuseks on ühtse,

7

Amendments to the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue
(IAMSAR) Manual 2010. – International Maritime Organization.
<http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=29093&filename=1367.pdf>
(29.05.2016).
8
EXTAC 790 (A) = EXTAC 790 (A) 790-A-1, Edition (C), Version 10. 2010. – Maritime
Situational Awareness (MSA), ANNEX A, NATO MSA related definitions. NATO Standardization Office.
9
Boraz, S. C. 2009. Maritime Domain Awareness. Myths and Realities. – Naval War College
Review, Vol. 62, No. 3, p. 141. [Boraz 2009]
10
Eesti julgeolekupoliitika alused 2017. – Riigikogu, lk 11–12.
<https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3060/6201/7002/395XIII_RK_o_Lisa.pdf#>
(30.08.2017). [JPA 2017]
11
COM(2010) 584. 2010. – Integrating Maritime Surveillance: Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament on a Draft Roadmap towards Establishing the Common Information Sharing Environment for the Surveillance of the EU Maritime Domain. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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merealasid katva olukorrapildi puudumine.12 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuses tehtud uuring „Eesti merejulgeolek“
toob mereolukorrateadlikkuse tagamise välja kui võime, mille puhul on tuvastatud puudujääk või selle täielik puudumine13. Autori hinnangul tähendab see,
et eelmises lõigus märgitud Eesti Vabariigi vajadus mereolukorrateadlikkuse
järele ei ole kaetud ja seetõttu tuleb mereolukorrateadlikkust arendada.
Valdkondlik regulatsioon kinnitab seda probleemi riigisiseses õiguses.
Riigipiiri seaduse paragrahvi 18 järgi valvavad ja kaitsevad riigipiiri politsei
ja Kaitsevägi vastavalt oma pädevusele. Kaitsevägi valvab ja kaitseb Eesti
õhuruumi. Riigipiiri seaduse paragrahv 114 sätestab politsei pädevuse rakendada riikliku järelevalve erimeetmeid, sealhulgas nõuda välisriigi sõjalaeva
territoriaalmerest lahkumist ja koostada õigusrikkumise kohta ühepoolne akt.
Sama seaduse paragrahv 95 sätestab politsei õiguse kasutada riigipiiri valvamisel asjakohaseid tehnilisi, sealhulgas elektroonilisi seadmeid.14 Eespool
kirjeldatud Kaitseväe pädevus on riigisiseses õiguses selgelt määratlemata.
Teatud pädevuse annab Kaitseväe korralduse seaduse paragrahvi 37 lõike
1 punkt 2, sätestades Kaitseväe õiguse koguda ja töödelda pilte või kujutisi maa- või merepinna ning väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi asuva
või Eesti Vabariigi territooriumile sisenenud objekti kohta, mis on välisriigi
kasutuses15.
Veeteede Ameti mereolukorrateadlikkusega seotud funktsioonid tulenevad meresõiduohutuse seadusest, mille peatükid 11, 12, 121 ja 122 kohustavad tagama veeliikluse ohutuse veeteedel, sealhulgas korraldama hüdrograafilist mõõdistamist, hoidma käigus laevaliikluse korraldamise süsteemi,
seirama laevu ning teavitama laevade saabumisest ja lahkumisest16. Oma
ülesannete täitmiseks hoiavad 2018. aasta lõpu andmetel kolm ametkonda

12

Terve, M. 2012. Soovitused mereturvalisust tagava riigilaevastiku ülesehituse muutmiseks
Eesti näitel. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 40; Murumets, J. 2016. Eesti merejulgeolek.
Uuringu raport. – ENDC Occasional Papers, nr 5. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 47–49.
[Murumets 2016]
13
Murumets 2016, lk 45.
14
Riigipiiri seadus, 30.06.1994. – RT I 1994, 54, 902, jõustunud 31.07.1994, viimane redaktsioon RT I, 06.04.2016, 11.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016011> (29.05.2016).
15
Kaitseväe korralduse seadus, 19.06.2008. – RT I 2008, 35, 213, jõustunud 01.01.2009,
viimane redaktsioon RT I, 12.03.2015, 19.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015019> (29.05.2016).
16
Meresõiduohutuse seadus, 12.12.2001. – RT I 2002, 1, 1, jõustunud 01.01.2003, viimane
redaktsioon RT I, 05.04.2016, 3.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/105042016003> (29.05.2016).
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kolme ministeeriumi haldusalas käigus kolme mereseire- või operatsioonikeskust. Need on Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise keskus, Politseija Piirivalveameti merevalvekeskus ja mereväe operatsioonikeskus.
Mereolukorrateadlikkuse loomine on päevakohane, sest peale vajaduse
leida lahendus eespool viidatud uurimistöödes tuvastatud puudustele ollakse
silmitsi ka üleilmselt ärevaks muutunud julgeolekukeskkonnaga17 ning vajadusega reageerida muutustele adekvaatselt. Samuti mängib kaasa Eesti geograafiline asukoht Läänemere rannikul Venemaa Föderatsiooni naabruses.
„Eesti julgeolekupoliitika aluste“ (2017) järgi mõjutab Euroopa julgeolekut
Venemaa kasvanud sõjaline aktiivsus ja agressiivsus. Venemaa on tugevdanud relvajõudusid ja suurendanud sõjalist kohalolekut NATO liikmesriikide piirialadel, sealhulgas Läänemere piirkonnas ja Eesti piiril. Ebastabiilsust lisab Venemaa raskesti ennustatav, agressiivne ja provokatiivne
tegutsemine, näiteks õhupiiri rikkumine, ründesuunitlusega sõjalised õppused
ja koguni tuumaähvardused.18 Et Läänemere piirkonnas oma mõjuala laiendada, on Venemaa välja arendanud sõjalise võime, mida iseloomustab kõige
paremini viimasel ajal tähelepanu köitnud termin juurdepääsu ja tegevuse
takistamine (anti-access and area denial; A2/AD)19.
„Eesti julgeolekupoliitika aluste“ järgi on Eesti sõjaline kaitse kavandatud
Põhja-Atlandi lepingu viiendas artiklis sätestatud operatsioonina20. Vähim
meresõjaline nõue, mida Eesti oma vastutusalas kollektiivkaitseks peab
tegema ning mida NATO ja meie regionaalse sõjalise koostöö partnerid meilt
ootavad, on tagada oma vastutusalas olukorrateadlikkus. See ülesanne on
üldtunnustatud meresõja teooria ja taktika järgi meresõjaliste operatsioonide
alus. See seisneb sõjalisele kvaliteedinäitajale kohases mereseires ja püsivas mereväelises kohalolekus (naval presence) oma merealadel, eesmärgiga
anda mereohtude ilmnemisel eelhoiatus ning reageerida adekvaatselt ja proportsionaalselt.21 Mereolukorrateadlikkuse arenguvõimaluste uurimine on
päevakohane ka põhjusel, et see on „Eesti julgeolekupoliitika alustes“22 ja
„Riigikaitse arengukavas“23 mainitud eelhoiatuse üks vorme.
17

JPA 2017, lk 3.
Ibid., lk 4.
19
Sepper, S. 2016. Sten Sepper: kes meid merel kaitseb? – Postimees, 13. mai. [Sepper 2016]
<https://arvamus.postimees.ee/3691759/sten-sepper-kes-meid-merel-kaitseb> (29.05.2016).
20
JPA 2017, lk 3.
21
Sepper 2016.
22
JPA 2017, lk 11–12.
23
Riigikaitse arengukava 2017–2026. 2017. – Kaitseministeerium.
<https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/rkak_2017_2026_avalik_
osa.pdf> (30.08.2017).
18
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2. Mereolukorrateadlikkus – milleks ja kuidas?
2.1. Geograafilise asukoha mõju Eesti merekaitsele
Eesti mereala pindala on ligikaudu 36 500 km2, millest majandusvöönd moodustab ligikaudu 11 300 km2 ehk peaaegu ühe kolmandiku24. Territoriaalmere pindala koos sisemerega on seega ligikaudu 25 200 km2. Eestil on
3794 km rannajoont ning territoriaalmere piiri pikkus on 767 km. Eestil on
merepiir (territoriaalmere piir) Venemaa Föderatsiooni ja Läti Vabariigiga
ning majandusvööndi piir peale nende kahe ka Soome Vabariigi ja Rootsi
Kuningriigiga. Maismaapiiri moodustavad 338,6 km pikkune Venemaa Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vaheline ajutine kontrolljoon ning Eesti ja Läti
vaheline riigipiir (Euroopa Liidu sisepiir) pikkusega 343 km, tehes maismaapiiri kogupikkuseks 681,6 km.25 Umbes 60 protsenti Eesti impordist ja ekspordist veetakse meritsi. Eesti merealade laevateede kogupikkus on 1700 km,
seejuures moodustavad rahvusvahelise tähtsusega laevateed (HELCOM-i
laevateed) sellest üle poole, 950 km. Eestis on 27 aktiivselt tegutsevat kaubasadamat. Olulisimad neist on AS-ile Tallinna Sadam kuuluvad Muuga sadam
ja Paldiski Lõunasadam ning eraomandis Sillamäe, Kunda ja Pärnu sadam
ning Paldiski Põhjasadam.26 Väärib märkimist, et Läänemerel tegeleb elukutselise kalapüügiga 2070 eestimaalast, mis asetab meid selles arvestuses
Läänemere-äärsete Euroopa Liidu riikide hulgas Poola järel teisele kohale27.
Rannikuriigina peab Eesti arvestama mere julgeolekuliste omadustega.
Merd on tihti kirjeldatud kui kaitsebarjääri, mis on tekitanud arvamuse,
et võimalikest vastastest merega eraldatud riigid on teistest kuidagi kaitstumad. Vee peatavast jõust räägib oma raamatus „The Tragedy of Great
Power Politics“ korduvalt ka John Mearsheimer28. Ajaloost nähtub aga ka
24

Martin, G. 2012. Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne hindamine. Tallinn: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, lk 8–9.
25
Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020. 2015. ‒ Siseministeerium, lk 115. [STAK 2015]
<https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/taiendatud_siseturvalisuse_arengukava_2015-2020.pdf> (28.08.2017).
26
Eesti merenduspoliitika 2012–2020. 2012. – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
<https://www.mkm.ee/sites/default/files/merenduspoliitika.pdf> (28.08.2017).
27
Economic Benefits from the Protection and Use of the Baltic Sea 2014. – Helsinki
Commission.
<http://stateofthebalticsea.helcom.fi/humans-and-the-ecosystem/use-of-baltic-marinewaters/#fish-and-shellfish-harvesting> (18.12.2017).
28
Mearsheimer, J. J. 2014. The Tragedy of Great Power Politics. Updated edition. New York:
W. W. Norton & Company, pp. 41, 77, 81, 126–127, 136, 157, 170, 237, 247, 264, 321, 332,
442, 460.
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vastupidist. Nicholas Rodger on märkinud, et 1066. ja 1485. aasta vahel
rünnati Inglismaad edukalt üle mere kaheksa korda, ning järeldanud:
Meri on nagu avar maantee – enne tänapäevaste kiirteede kasutuselevõttu
on see olnud kõige lihtsam ja kiirem liikumismoodus –, mis jätab igasuguse
kaitseta need, kes ei ole õppinud seda kasutama.29

Admiral Sergei Gorškov pani veelgi enam rõhku merelt jõukuvamise operatsioonidele, tuletades lugejatele meelde, et Teise maailmasõja jooksul toimus
600 niisugust operatsiooni – keskmiselt üks kolme päeva kohta. Tema
hinnangul võttis neist osa 18 000 laeva ning enamik operatsioonidest olid
edukad.30
Geograafiline asend avaldab merejulgeolekule märkimisväärset mõju.
Mandrite ja saarte asetus, vee sügavus, rannikumoodustiste ning väinade
olemasolu tähendab, et maismaa geograafia kujundab sõjategevust merel.
Geograafiline mõju suureneb rannikuvööndis. Meresõjaliselt tähistab termin
rannikuvöönd ehk rannikuala (ingl littoral) mitte ainult rannajoone lähistel
asuvaid merealasid, vaid kogu mereala, millelt on võimalik jõukuvamine
vastase rannikule ja sisemaale31. Rannikuriigid – ka need, kellel puuduvad
merejõud – võivad samas geograafilist asendit ära kasutades võtta rannikuvööndis ette jõukuvamise maalt merele, et mõjutada seal toimuvat.32
Tegevus rannikuvööndis esitaks liitlaste võimalikele lähetusoperatsioonidele keerukaid väljakutseid. Rannikuvöönd on tihedasti täidetud ruum, kus
leidub rohkelt neutraalsete riikide ja liitlaste laevu, naftaplatvorme, poisid,
mereaju, saari, madalikke ja keerulise profiiliga merepõhja. Seal tegutsevad
sõjalaevad jäävad vaenlase lennukite ja maismaal paiknevate laevavastaste
rakettide tegevusulatusse ning võivad kohtuda kiirete ründelaevade, rannikuallveelaevade ja miiniväljadega. Lühikese vahemaa tõttu on rünnakud äkilised ja ootamatud, tulevad etteaimamatust suunast ning nõuavad viivitamatut reageerimist. Veealade kitsus ja madalus ei lase suurtel pealvee- ja
allveelaevadel sageli takistamatult manööverdada. Tihtipeale on piirangud
29

Rodger, N. A. M. 2004. Command of the Ocean: A Naval History of Britain, 1649–1815.
London: Allen Lane, p. lxv. Viidatud Speller, I. 2014 järgi. Vt Speller, I. 2014. Understanding
Naval Warfare. New York: Routledge, p. 23. [Speller 2014]
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p. 219. [Gorshkov 1979]
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Vego, M. N. 2003. Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. 2nd ed. Oxon: Routledge, p. 7. [Vego 2003]
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World Politics. New York: Oxford University Press, p. 20.
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õhuruumis lennukitele samasugune proovikivi.33 Hoolimata laevade jõuseadmete arendamisest, sealhulgas tuumajõuseadmete kasutuselevõtust, täiustatud
sensorite arendamisest ning saja- või koguni tuhandemiilise tuleulatusega
relvade kasutamisest, käib meresõjapidamine tulevikus enamasti üsna kalda
lähedal34. Ehkki merealasid on rannikuvööndis keeruline kontrollida, mõjutab see püüd otseselt julgeolekut maismaal. Nagu Charles Callwell enam kui
sajand tagasi välja tõi, on maaväel raske tunda ennast kindlalt rannikul, kui
temaga külgneb mereala, mida valdab vastase merevägi35.
Kui võtta arvesse, et Eesti merelist julgeolekut mõjutavad peale selle alapunkti alguses loetletud nelja ühise merepiiriga riigi laiemalt kõik Läänemere
riigid, saame tulemuseks kaheksast riigist koosneva loetelu. „Eesti julgeolekupoliitika aluste“ (2017) kohaselt on Eesti julgeoleku tagatis liikmesus
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO) ja Euroopa Liidus ning tihe
koostöö liitlaste ja teiste rahvusvaheliste partneritega36. Läänemere riikidest
kuulub peale Eesti NATO-sse viis riiki – Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja
Taani – ning Euroopa Liitu seitse riiki – lisaks neile veel Rootsi ja Soome.
Ainus riik regioonis, mis jääb väljapoole Eesti julgeoleku tagatiseks olevat
julgeolekusüsteemi, on Venemaa Föderatsioon – riik, mida Teabeameti väljaanded „Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas“ (2016, 2017) näevad
ainsa võimaliku Eesti vastu sõjalise jõu kasutajana37. Sõjalise jõu kasutamise
korral on väär eeldada, et sellest jääks kõrvale Balti laevastik ja et jõukasutusel ei oleks merelist mõõdet. Balti laevastikust lähtuvale võimalikule ohule
on kirjutises „Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas“ (2016) viidanud
Teabeamet, tuues välja, et Venemaa võib poliitilise olukorra pingestudes
kasutada Balti laevastikku laevaliikluse häirimiseks ning jõudemonstratsioonideks Eesti ranniku läheduses. Samuti võib Venemaa tõsise kriisi korral
üritada kasutada Balti laevastikku Eesti sadamate blokeerimiseks ja liitlaste

33
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36
JPA 2017, lk 3.
37
Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2016. 2016. ‒ Teabeamet, lk 14. [Eesti
rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2016]
<https://www.valisluureamet.ee/pdf/2016-et.pdf> (30.08.2017);
Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2017. 2017. ‒ Teabeamet, lk 43.
<https://www.valisluureamet.ee/pdf/TA_raport_2017_EST.pdf> (30.08.2017).

120

SVEN SARGMA

konvoide liikumise takistamiseks. Teoreetiliselt halvimate sõjastsenaariumide
korral võidakse üritada Balti laevastikku kasutada Eesti sadamate osaliseks
hõivamiseks, tulelöökideks Eesti territooriumile ja piiratud meredessandiks.38
Mõistmaks laiemalt Venemaa ajaloolist käitumist sõjalaevastiku kaasamisel relvakonfliktidesse, tasub teada, et Venemaa sõjalaevastik ei võtnud
Esimesele maailmasõjale eelnenud 200 aasta jooksul osa ainult kahest Venemaa peetud 33 sõjast: 1849. aasta Ungari sõjaretk ning 1877–1879 AhalTeke ekspeditsioonid39. Hiljem ei ole sõjalaevastik vahetult osalenud üksnes Afganistani ja Tšetšeenia sõdades. Sõjalaevastiku kaasamise igasuguse
relvakonflikti korral muudavad tõenäoliseks Vene (mere)sõjalises mõtlemises
juurdunud pikaajalised ühendoperatsioonide traditsioonid. Musta mere rannakaitseülem ning hilisem Nõukogude sõjalaevastiku ülema asetäitja admiral
Ivan Ludri (sünnijärgselt Johan Ludri, eestlane) märkis juba 1927. aastal, et
laevastikul ei ole Punaarmees iseseisvat missiooni. Sõjalaevastik saab ellu
viia iseseisvaid operatsioone ja peabki seda tegema, kuid üksnes armee juhtkonna ülesandel.40 Veel 1990. aastal tõdes Nõukogude sõjalaevastiku ülem
admiral Vladimir Tšernavin, et idee laevastikust kui „pelgalt armee abistajast“ ei ole kuhugi kadunud41.
Kui jätta kõrvale Tšernavini väljendatud emotsionaalne aspekt, oli Ludri
ideel meresõjalises mõtlemises ilmne mõju ja see põlistati Punalaevastikus
1930. aastatel tehtud põhjaliku doktriiniloome käigus määrustikesse kantud
ühendoperatsioonidena. Merejõudude 1930. aasta määrustik („Боевой устав
ВМС РККА 1930 г.“; BU-30) oli esimene doktriiniline dokument, milles
toodi välja mere- ja maavägede ühisoperatsioonide alused. 1937. aasta merejõudude ajutises lahingumäärustikus („Временный боевой устав Морских
сил РККА 1937 г.“; BUMS-37) kirjeldatud kaheteistkümne eri liiki mereoperatsiooni hulka kuulusid mereoperatsioonid maavägede tiibade toetamiseks.42
Sellest alates on ühendoperatsioonid olnud Vene (mere)sõjapidamise
orgaaniline osa. Peale muude kaalutluste kujutab Eesti NATO riigina endast
38
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konflikti korral ohtu Venemaa vabale juurdepääsule maailmamerele ja regionaalset ohtu mereühendusele Kaliningradiga. Alfred Thayer Mahan nentis
juba 1900. aastal, et Venemaa „ei või iial jääda rahule selle puuduliku ja
poliitiliselt sõltuva juurdepääsuga merele, mida pakuvad talle Läänemeri ja
Must meri“43, ning tegelikult ongi Venemaa juhid Peeter Suurest Stalinini
üksteise järel taibanud, milliseid hiiglaslikke probleeme seab nende ette
mereline asend, ja nad on kindlalt otsustanud midagi ette võtta44. Ei maksa
unustada, et vähemasti osa Venemaa mere(sõja)mõtlejaid näeb Eesti alasid
ajaloolise Venemaa osana. Ka admiral Gorškovi silmis oli Põhjasõja tulemuseks Peeter Suure aluse pandud laevastiku osalusel saavutatud hiilgav
võit, mis võimaldas venemaalastel saada tagasi neilt sajandite eest hõivatud
väljapääsu Läänemerele45.
Peale teistest riikidest lähtuva sõjalise ohu tuleb merel ette ka mittesõjalist julgeolekuohtu. „Eesti julgeolekupoliitika alustes“ on turvalisuse
ja põhiseadusliku korra kaitse all toodud välja niisugused merekeskkonnas
võimalikud ohud nagu ebaseaduslik ränne, rahvusvaheline kuritegevus ja
terrorism46. Elukeskkonna kindluse üheks ohustajaks peetakse merereostust.
Selle vältimise vahendina nähakse koostöös teiste riikidega laevaliikluse
juhtimise ja seiresüsteemide arendamist Läänemerel, esmajoones Soome
lahel. Reostuse võimalikult varajaseks avastamiseks ja põhjustaja tuvastamiseks on tarvis parandada merereostuse seiret, sealhulgas seiret lennuvahenditelt.47
Samu ohte on tähtsustatud „Siseturvalisuse arengukavas“48. Peale selle on
alaeesmärgi „Tõhusa päästevõimekuse tagamine“ all toodud välja vajadus
merepääste järele49. Arengukavas „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“
kordub viide reostusohule, lisaks nähakse ohtu kalavarudele50. Samas on
Venemaa Föderatsiooni kasutatavad hübriidsõja meetmed muutnud piiri sõjaliste ja mittesõjaliste, riiklike ja mitteriiklike ohtude vahel hägusaks. Soome
kaitseminister Jussi Niinistö on väljendanud vajadust uurida 2015.–2016.
43
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aasta talvel pagulaste Norra ja Soome idapiirile saabumise seoseid hübriidsõjaga51. Eestis on samal ajal tabatud Venemaa Föderatsiooni luureasutustega
koostööd teinud salakaubavedajaid52. Kuigi nad on tegutsenud riikide maismaapiiridel, ei saa välistada sama laadi hübriidsõja püüdu merekeskkonnas.
Geograafilise asukoha tõttu peab Eesti arvestama merel seega nii sõjalise
kui mittesõjalise julgeolekuohuga. Selle tuvastamiseks vajab rannikuriik
mereolukorrateadlikkust.

2.2. Rannikuriigi vajadus mereolukorrateadlikkuse järele
Vajadus kehtestada ulatuslikel merealadel suveräänsus ning selle eelduseks
olev olukorrateadlikkus nendel aladel toimuvast on meresõidu ajaloos üsna
uus nähtus. Aastatuhandeid peeti merealasid kõigi kasutuses olevaks. Esimesed laiemat tunnustust leidnud, ligi tuhat aastat enne Kristust loodud
Rhodose mereseadused tuginesid ideele loomuõigusest ning said osaks
antiikaegsete Vahemere-äärsete kaubandusriikide mereõigusest53. Pärast
Vahemere kujunemist Rooma impeeriumi sisemereks 30. aastast eKr kuni
117. aastani pKr hakkasid roomlased seda kutsuma mare nostrum’iks (’meie
meri’)54. Samal ajajärgul tuli käibele ka termin mare clausum (’suletud meri’),
tähistamaks ajavahemikku novembrist märtsini, kui meresõit Vahemerel oli
kõige ohtlikum, mistõttu Rooma impeerium oli selle ära keelanud55. Sellegipoolest ei käsitlenud riik merd endale kuuluvana – klassikalise Rooma õiguse
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kohaselt ja loomuõigusest lähtudes peeti õhku, voolavat vett ning merd kõigi
inimeste ühiskasutuses olevaks56.
Riikide suveräänsuse laienemine merealadele sai esmase rahvusvaheliselt
tunnustatud mõõtme varasel valgustusajastul. Hollandi õigusteadlane Hugo
Grotius pani teoses „Mare liberum“ (1609) aluse avamere vabaduse doktriinile57 ning määratles teoses „De iure belli ac pacis“ (1625), et rannikuriikidel on suveräänne õigus oma rannajoonega külgnevale merealale ulatuses, mis on piiritletud riigi võimega seda tõhusalt kontrollida58. Hollandi
merelisi ambitsioone toetava teose „Mare liberum“ inglise vastandiks sai
John Seldeni „Mare clausum“. Selle läbiv mõte oli, et merealad võivad
kuuluda riikidele samaväärselt maismaa territooriumiga, piiritlemata samas
üheselt, kui kaugele suveräänsus peaks laienema.59 Grotiuse kaasmaalane
Cornelis van Bijnkershoek pakkus 1702. aastal avaldatud teoses „De dominio
maris dissertatio“ täpsustuseks, et Grotiuse esitatud termin efektiivne kontroll peaks vastama rannikuriigi suurtükkide tuleulatusele60. Tema kaasaegse,
itaallase Ferdinando Galiani arvutuste järgi oli moodsaima kahuri laskekaugus ligikaudu kolm meremiili. Selline käsitus leidis rahvusvahelise üldsuse heakskiidu ning kuigi aja jooksul kahurid arenesid ja nende tuleulatus
kasvas, jäi kolme meremiili reegel püsima 20. sajandini.61 Kahurilasu reeglile
vastava mereala tõhusaks valdamiseks ning oma suveräänsusele allutamiseks
ei vajanud rannikuriik seega otseselt laevastikku, vaid võis hakkama saada
ka kaldal võtmekohtades asuvate ning vajaduse korral ümber paigutatavate
suurtükipatareidega.
Relvasüsteemide areng võimaldas jõukuvamist nii merelt maale kui
maalt merele pikemalt distantsilt ning tekitas 20. sajandi algusest alates
nii mõneski riigis soovi laiendada territoriaalmerd. Seda nii merepõhja all
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asuvate maavarade hõivamiseks, kalavarude kaitseks, keskkonna järelevalveks kui ka oma territooriumi kaitseks merelt lähtuva jõu vastu. 1930. aastal kutsus Rahvasteliit küsimuse lahendamiseks kokku Haagi konverentsi,
kuid ühtsele otsusele seal ei jõutud62. Esimese riigina kuulutasid 1945. aastal territoriaalmere laienemist kogu mandrilavale Ameerika Ühendriigid63.
Peagi järgnesid Tšiili, Peruu ja Ecuador, deklareerides oma territoriaalmere
ulatuseks 200 meremiili rannajoonest64. Oli teisigi riike, kes laiendasid oma
suveräänsust rannajoonest kuni 12 meremiili kauguseni, ning 1960. aastaks
oli kolme meremiili reeglile kindlaks jäänud 26 riiki ehk ligikaudu veerand
mereriikidest65.
Grotiuse ja Bijnkershoeki käsituste, teisisõnu seni kehtinud rahvusvahelise
mereõiguse kõrvale lükkamine viis 1956. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni esimese mereõiguse konverentsi (UNCLOS I) kokkukutsumiseni.
Konverentsi tulemusena töötati 1958. aastaks välja neli rahvusvahelist mereõiguse lepingut, millega reguleeriti enamiku riikide merelist jurisdiktsiooni.
Kuigi UNCLOS I võib pidada edukaks, jättis selle tulem reguleerimata
territoriaalmere ulatuse.66 Selle küsimuse lahendamiseks peeti 1960. aastal
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni teine mereõiguse konverents (UNCLOS
II), kuid ühtegi uut lepingut ei sündinud67. Riigiti pretendeeriti merel endist
viisi väga erinevale suveräänsuse ulatusele. Seetõttu tuli ette rahvusvahelisi
intsidente ja erimeelsusi, nagu SS Mayaguezi hõivamine Kambodža punakhmeeride mereväeüksuste poolt68, Suurbritannia vaidlus Iirimaaga Rockalli
kalju ja seda ümbritsevate merealade üle ning Kreeka vaidlus Türgiga Egeuse
mere idaosa üle69.
Selguse loomiseks kutsuti 1973. aastal kokku Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kolmas mereõiguse konverents (UNCLOS III). Enam kui 160
osalejariigiga konverentsi tulemina valmis 1982. aastal „Ühinenud Rahvaste
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Organisatsiooni mereõiguse konventsioon“ („United Nations Convention
on the Law of the Sea“; UNCLOS), millega sätestati rannikuriikide õigus
kehtestada territoriaalmere laiuseks kuni 12 meremiili mõõdetuna lähtejoonest. Lisaks määratleti lähtejoonest 24 meremiili kaugusele ulatuv külgvöönd, milles rannikuriigil on õigus teha vajalikku kontrolli, et vältida oma
territooriumil või territoriaalmeres tolli-, maksu-, immigratsiooni- ja sanitaarvaldkonna õigusaktide rikkumist ja karistada oma territooriumil või
territoriaalmeres toime pandud eespool nimetatud õigusaktide rikkumise eest.
Määratleti ka lähtejoonest 200 meremiili kaugusele ulatuv majandusvöönd,
milles rannikuriigil on eesõigus mere elusvarule ning ainuõigus kasutada
merepõhjas lasuvaid loodusrikkusi ja rajada tehissaari.70 UNCLOS-i rakendamisega on 151 rannikuriigil suveräänsed õigused nende naabruses paiknevatele merealadele ja mandrilavale. 54 neist riikidest saavad pretendeerida
oma mereala laiendamisele enam kui 200 meremiili kaugusele kaldast.71
Kuna suveräänsus vajab rahvusvahelise õiguse ühe põhiprintsiibi järgi
tunnustamise eeldusena kehtestamist ja rakendamist, tuleb neil riikidel seda
ka teha72. Suveräänsuse kehtestamiseks peab riik teadma, mis tema vastutusalas toimub. Kui selle suuruse tõttu ei ole võimalik seal pidevalt kohal viibida,
tuleb jälgida muud moodi. Kui jälgimise käigus selgitatakse välja riigi õigusaktide või territoriaalse õiguse tegelikke või võimalikke rikkumisi, peab
suveräänne riik suutma reageerida mitmesugusel tasemel jõukasutusega73.
Ometi ei tulene sellest, et jõudu rakendavad üksused peaksid olema kõikvõimsad, sest nende sõjaline võime võib olla pelgalt sümboolne. Isegi kergelt
relvastatud laevad saavad suveräänsuse kaitsmisel nii mõndagi muuta eksistentsiaalse heidutuse abil. Pelgalt selliste nõrgema tasandi üksuste olemasolu, kelle tugevamad peavad võib-olla füüsiliselt teelt tõrjuma, seab viimaste
tegevusvabadusele karme poliitilisi piiranguid74. Eelnev Crickardi jt sõnastatud merealade „jälgimine muud moodi“ tähendab vajadust tehnilise lahenduse järele, mis ühtlasi aitaks Geoffrey Tilli kirjeldatud heidutusüksused
õigel ajal vajalikku asukohta suunata.
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Merevõim tuleneb seega võimest juhatada laev piisava tulejõuga sihtmärgini koos võimega peatada, kontrollida ja hõivata laevu (vessel boarding,
search and seizure; VBSS). Et seda saavutada, peab riigil olema võime luua
mereolukorrateadlikkust. See tähendab, et riik peab suutma luua pildi sellest,
kes ja mis tema merealasid kasutavad, andes samal ajal hinnangu nende
kavatsustele. Ajapikku kujuneb sellise teabe põhjal käitumismustrite ajalugu,
mis tagab indikaatorid ja hoiatused riigi huvide ohustamise tuvastamisel.
Merevõim ei ole seega mõõdetav ainuüksi meresõjaliste võimete ega laevade
arvukusega. See kätkeb endas ka võimet koguda mitmesugustest allikatest
informatsiooni ebatavaliste käitumismustrite analüüsiks ja tuvastamiseks, et
merevõimu kuvamiseks kasutatavaid laevu saaks tõhusalt rakendada.75 Teisisõnu tuleb merevõimu rakendamiseks saada võitu merekeskkonna hägususest
(opacity). Et luua pilt 20. sajandi alguseni kehtinud kahurilasu reegli järgi
kolme meremiili ulatusega territoriaalmeres toimuvast, piisas vaatluseks
inimsilmast ja seda abistavast pikksilmast või binoklist. Ent UNCLOS-i järgi
merelise suveräänsuse tagamine eeldab piisava olukorrapildi loomiseks juba
erisuguseid tehnilisi sensoreid kasutavat seiresüsteemi.

2.3. Mere hägususe vähendamine –
plottimisest tänapäevaste seiresüsteemideni
Sir Julian Corbett, üks Suurbritannia 20. sajandi tunnustatumaid meremõtlejaid, nentis enam kui sada aastat tagasi, et mere suurus ja sellest tulenev
hägusus teeb sealse, teedest ja soosivast geograafilisest asendist sõltumatu
vastase avastamise keerukamaks kui maismaaüksuste puhul. Maismaal on
võimalik vastase liikumissuunda ja sellega seotud piiranguid üsna täpselt
prognoosida, sest seal on teid ja tõkkeid. Veepinnal neid seevastu ei ole. Purjelaevade ajastul piirasid vastase liikumist soodsad tuuled ning nii oli võimalik
välistada võimatud kursid, kuid aurulaevade kasutuselevõtul ei piiranud
vastase liikumist enam miski peale kütusevaru.76
19. sajandi tööstusrevolutsioon tõi telegraaf- ja hiljem raadioside kaudu
uusi võimalusi edastada kiirelt (luure)informatsiooni. Peaaegu reaalajas
liikuv informatsioon võimaldas luua senisest täpsemat ning hetkeolukorrale
lähedasemat pilti. Ühena esimestest mõistis pildikeskse (picture-centric)
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sõjategevuse väärtust admiral Sir John Fisher. Briti Vahemere laevastiku ülemana (1899–1902) seadis ta Maltal sisse suure plottimislaua, millel kujutati
kogu luureinfo põhjal vastaste laevade ja laevastike paiknemist. Kui Fisherist
sai 1904. aastal esimene merelord (First Sea Lord – sõjalaevastiku juht), tõi
ta oma ideed Admiraliteeti kaasa.77 1905. aastal seadis ta seal sisse samasuguse situatsioonikeskuse (war room)78.
Fisher pani oma situatsioonikeskuse esimest korda proovile 1905. aastal,
andes sellele ülesande jälgida Vene laevastiku divisjonide liikumist Läänemerelt Port Arthurisse (tänapäeval Lüshun). Selle esimesi töövõite oli tõestus,
et üks divisjonidest liikus läbi Singapuri, mitte läbi Jakarta, nagu oli eeldatud.
Samuti määras see plottimisega kogutud andmete põhjal õigesti Jaapani
laevastiku asukoha, mis erines varem telegraafi teel situatsioonikeskusesse
edastatust. 1908. aastal hoidis Admiraliteedi situatsioonikeskus õppustel ülal
igatunnist, seega peaaegu reaalajas plotti laevade paiknemise kohta Põhjamerel.79 Olukorrateadlikkus oli tänu Fisherile märkimisväärselt kasvanud
ning see võimaldas teha strateegiliselt paremaid otsuseid.
Niisugune olukorrateadlikkuse loomise viis jõudis strateegiliselt tasandilt
taktikalisele 1914. aastal, kui admiral Sir John Jellicoe seadis oma lipulaeval
HMS Iron Duke taktikaliste otsuste tegemiseks sisse ploti. Plotid võimaldasid
olla toimuvaga kursis ka siis, kui osa lahinguruumist ei olnud visuaalselt
vaadeldav. Plotil kujutatud jäljed näitasid mitte ainult laevade hetkeasukohta,
vaid ka nende võimalikku edasist teekonda. Selline olukorrateadlikkus lubas
langetada taktikalisi otsuseid.80 Teise maailmasõja puhkemiseks oli enamik
suuri mereriike võtnud plottimise oma laevadel ja staapides ühel või teisel
moel kasutusele. Suurbritannia võidule õhulahingus Britannia pärast suuresti
kaasa aidanud kuninglike õhujõudude operatsioonikeskuste õhuplotid olid
Fisheri plottide edasiarendus ning hea näide olukorrateadlikkuse tähtsusest.
Plottimine lõi võimaluse eri liiki allikatest pärineva informatsiooni
võrdlemiseks, analüüsimiseks ja ühtse pildina kuvamiseks. Juba Fisheri
Malta plotis kasutati pildiloomes peale oma üksuste vaatlusandmete luureandmeid, mis olid dekodeeritud Maltat läbinud telegraafiliinide kaudu pealt
kuulatud võõrriikide diplomaatilisest sidest81. Täiesti uued võimalused oma
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laevastikuüksustega sidet pidada lõi raadioside kasutuselevõtt Esimesele
maailmasõjale eelneval kümnendil. Peale võimaluse vastase sidet pealt
kuulata avastati kiirelt võimalus määrata saatel oleva raadiojaama asukoht.
Kasutamaks ära seda fenomeni, asutas kuninglik merevägi Esimese maailmasõja ajal Saksa raadioside püüdmiseks ja laevade asukoha tuvastamiseks
raadiopeilingaatorite ehk suunamäärajate (direction finder; DF) rannikuvõrgustiku. Lisaks dekodeeris Admiraliteedi „Tuba 40“ rutiinselt Saksa mereväeside sõnumeid, hoiatades aegsasti kuninglikku mereväge. Nõnda vabanes
Home Fleet pidevast patrullimisest Põhjamerel82 ning laevastikku oli võimalik õigel ajal merele saata, et lõpetada frustratsioon Saksa laevastiku kiiretest
väljasõitudest – pommirünnakutest Inglismaa idaranniku pihta83.
Tänapäevaste mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavate allikate
loetelu on veelgi laialdasem, katmaks nüüdisaegsete julgeolekuohtudega
arvestavat infovajadust. Peale visuaalse vaatluse, radarseire ja raadiopeilingaatori (high-frequency direction finding; HF/DF) andmete kogutakse laevade liikumise kohta informatsiooni sonarivõrgustikelt, kosmoses
baseeruvatelt radar- ja infrapunasüsteemidelt84, aga ka sadamate kodulehekülgedelt, laevaregistritest ning andmebaasidest, nagu BRITE, MCCIS,
TRITON ja SCOMAR85. Mereolukorrateadlikkuse loomist toetavad veel
automaatne identifitseerimissüsteem (automatic identification system; AIS),
satelliidipõhine AIS (satellite-based AIS; S-AIS), kalalaevade jälgimise süsteem (vessel monitoring system; VMS) ning kaugmaa identifitseerimise ja
jälgimise süsteem (long-range identification and tracking system; LRIT)86.
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Loetelu ei ole mõistagi lõplik. Võimalikult täpse olukorrapildi loomiseks
tuleb kõrvutada eri süsteemide andmeid. See aitab tuvastada manuaalsel
andmesisestusel tekkinud vigu andmebaasides ning saada üle AIS-i nõrkusest – laevameeskondade võimalusest pahatahtlikult andmeid mõjutada87.
Oluline on mõista, et ei AIS ega mõni muu süsteem taga eraldi mereolukorrateadlikkust. Mereolukorrateadlikkus nõuab kõikvõimalikke sensoreid,
andmebaase, infojagamist, otsustamise abivahendeid, info kuvamise võimalusi ja muud.88 Kombineeritult loodav mereolukorrateadlikkus hajutab merel
toimuva hägusust ning laseb luua merekeskkonnas sündivast tervikliku arusaama. See ei tähenda mitte ainult laevade hetkeasukoha teadmist, vaid ühtlasi ülevaadet, kust nad tulevad ja millist kaupa veavad, samuti nende meeskonnaliikmete registreerimist ja biomeetrilist tuvastamist89. Sellest hoolimata
muudab sõjalaevade mobiilsus nende sihtmärgistamiseks vajaliku avastamise
ja jälgimise keeruliseks, eriti juhul, kui nad ei paljasta oma asukohta elektroonilise kiirgusega90.

2.4. Mereolukorrateadlikkus Eesti merekaitsemudelis
Eesti käsitleb oma julgeolekut jagamatuna ning lähtub riigikaitse laiast käsitusest, mis koondab sõjalised ja mittesõjalised võimed, tegevused ja ressursid
nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist. Sisejulgeolek ja -turvalisus on
sealjuures üks kuuest riigikaitse tegevussuunast (vt joonis 1).91
RIIGIKAITSE TEGEVUSSUUNAD
Sõjaline
kaitse

Tsiviilsektori
toetus sõjalisele kaitsele

Rahvusvaheline
tegevus

Sisejulgeolek
ja
siseturvalisus

Riigi ja
ühiskonna
toimepidevuse
kindlustamine

Psühholoogiline
kaitse

Joonis 1. Riigikaitse tegevussuunad92
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Eesti merekaitset on varem riigikaitse laiast käsitusest lähtuvalt uurinud Ott
Laanemets (2015). Tema väljatöötatud mudeli kohaselt on mereolukorrateadlikkus Eesti merekaitse vundament ning ühtlasi üks sambaid (vt joonis 2).

Merekaitse:

Mereline julgeolek
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Joonis 2. Eesti merekaitsemudel93

Mereolukorrateadlikkuse nägemine merekaitse vundamendina on loomulik,
sest kõik merelised tegevused nii rahu- kui sõjaajal sõltuvad arusaamast, mis
sünnib merepinnal, selle all ja kohal, samuti merel toimuvat mõjutada võival
alal kaldal ja selle kohal. Rannikuala sõjapidamise seisukohast on võime teha
õigeid otsuseid vastasest kiiremini informatsiooni hankides, töödeldes ja ära
kasutades edu alus lahingus. Keeruline on rünnata vastast, keda ei suudeta
leida. Luure, seire ja reke (intelligence, surveillance and reconnaissance;
ISR) on seetõttu merelised võtmeülesanded. Ühtlasi tuleb sõbralikke jõude
kaitsta vastase ISR-i eest.94
Olukorrateadlikkus peab hõlmama poliitilise arengu, sõjalise tegevuse
ning geograafiliste ja okeanograafiliste tingimuste seiret. Nii on väiksem võimalus sattuda üllatustele ning hõlpsam planeerida. Veelgi parem on täiustada seiret, varjates täielikult oma kavatsusi vastase ja tema liitlaste eest.95
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Kvaliteetne informatsioon laseb teha paremaid otsuseid ja vähendab ressursikulu: selle kogumine ja töötlemine võib vähendada vajadust isikkoosseisu,
platvormide ja relvade järele. See kehtib merekaitsemudelis nii merelise
julgeoleku tagamisel kui rannikuala sõjapidamises. Informatsioon ei ole
iseenesest relv. Kui seda aga õigesti kasutada, on see võimaldi (enabler),
mis muudab relvad efektiivsemaks.96 Samuti võimaldab kvaliteetsel informatsioonil põhinev olukorrapilt täita riigivõimu ülesandeid tõhusamalt merel
üldisemalt97.
Olukorrateadlikkuse loomiseks kasutatava ning kasuliku informatsiooni
liikide ja allikate kohta ei ole piiranguid. Olukorrateadlikkuse loomiseks
töödeldakse eri allikatest pärit informatsioon sobivasse vormi ning jaotatakse
otsustajate vajaduste põhjal. Põhimõtteliselt ei erine mereolukorrateadlikkuse
loomine muust luureinfo töötlemisest, tähendades kogutud algandmete
käitlemist. See tähendab informatsiooni olulisuse hindamist ning selle otsusetegijatele sobivasse vormi toimetamist ja kataloogimist. Need ülesanded on
eri keerukusega, see sõltub peamiselt otsuse langetamiseks soovitud andmete
hulgast ja kvaliteedist ning soovitu vastavusest tegelikkuses kogutule.98
Luureteabe jaotamine seisneb tuvastamises, kes millist informatsiooni
mis eesmärgil vajab, ning selle eesmärgipärases edastamises. See eeldab
kompleksset ja pidevat seiret, sest otsusetegijate infovajadus muutub pidevalt sedamööda, kuidas probleemid esile kerkivad. Seetõttu peab mitte ainult
informatsiooni jaotamisel, vaid selle algsel kogumisel ja töötlemisel olema
kogu aeg võimeline reageerima otsusetegijate muutuvale infovajadusele.99
Mereolukorrateadlikkuse valdkonnaülene loomine Eesti merekaitsemudeli
raames esitab seega informatsiooni töötlemisele ja jaotamisele suuri nõudmisi, sest mudelis on palju mereolukorrateadlikkuse sisendinformatsiooni
vorme, informatsiooni töötlejaid ja otsustajaid.
Informatsiooniline üleolek ehk vastasest parem olukorrateadlikkus on
tähtis operatsiooni edukuse tagaja. Omaenda informatsiooni kaitsmisest ja
vastase informatsiooni ründamisest on saanud sõjapidamise uus mõõde. Infoüleolekut on defineeritud järgmiselt: „Suutlikkus koguda, töödelda ja levitada
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katkestamatut informatsioonivoogu, kasutades ära vastaspoolt või takistades
tal sedasama teha.“100 Vastase informatsiooni igakülgne ründamine ja oma
informatsiooni kaitsmine moodustab juhtimissõja (command and control
warfare; C2W)101. Juhtimise takistamise (offensive command and control
warfare; offensive C2W102) eesmärk on häirida vastast otsuste langetamisel ja
planeerimisel, tõkestades informatsiooni liikumist vastase juhtimisõigusega
ülemale sel moel, et tal ei tekiks täpset olukorrapilti. See mõjutaks suuresti
tema olukorrahinnanguid. Eesmärk on häirida otsustustsüklit ja aeglustada
niimoodi vastase operatsioonide tempot. Juhtimise takistamise eesmärk on
samuti ülema ja talle alluvate üksuste vahelise side häirimine. Elektrooniline
sõjapidamine on peamine vahend vastase juhtimispunktide häirimisel. Samas
võimaldaks nende füüsiline hävitamine selle ahela pikemaks ajaks rivist välja
lüüa.103
Mereolukorrateadlikkuse loomisel on üks peamisi juhtimise takistamise
vahendeid seiresensorite segamine elektrooniliste vastumeetmetega (electronic countermeasures; ECM)104. Elektroonilise segamise äratundmiseks
peaksid seiresensorid olema kombineeritud elektroonilise sõjapidamise toetamise meetmetega (electronic warfare support measures; ESM). Sellised
nüüdisaegsed süsteemid võimaldavad peale segamise kui fakti tuvastamise
määratleda täpse segaja liigi ning selle signaali seirepildist välja sõeluda.105
Et mitte jääda merel juhtimissõjas kaotajaks, tuleb seiresüsteemide arendamisel arvestada elektrooniliste vastumeetmetega – nii merelise julgeoleku
tagamisel kui ka rannikualal sõjapidamises.
Kui vaadelda alapeatükis käsitletud, mis tahes otsuse tegemisega kaasnevat vajadust kvaliteetse informatsiooni järele merelise julgeoleku tagamisel
ning rannikuala sõjapidamises kasutatavaid vaatlemis-, orienteerumis-,
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otsustamis- ja tegutsemistsükleid (VOOT-tsükkel) ja valdkonnaülest vajadust infoüleoleku järele, nähtub, et mereolukorrateadlikkust ei saa taandada
merelise (sise)julgeoleku, rannikuala sõjapidamise või mõne muu valdkonna
eraldiseisvaks nähtuseks. Ameerika Ühendriikide endine rannavalve kaptenleitnant Robert B. Watts on kirjeldanud mereolukorrateadlikkust kui kriminaal- ja sõjalise luureteabe sünteesi, mis lähtub meresõjalisest üldprintsiibist: selleks, et vastast rünnata, tuleb ta kõigepealt leida. See printsiip on
sama vana kui meresõjapidamine.106 Seega on mereolukorrateadlikkus meresõjalistest algetest hoolimata valdkonnaülene võimaldi, mis on oluline ükskõik millistes merelistes tegevustes – see on mereolukorrateadlikkuse roll
Eesti merekaitsemudelis.
Vajadus mereolukorrateadlikkuse järele tuleneb peatükis käsitletu põhjal
rannikuriigi vajadusest ja kohustusest kehtestada oma merealadel suveräänsus. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb vähendada merekeskkonnas
valitsevat hägusust, kombineerides selleks eri mereolukorrateadlikkuse allikaid. Rannikuriigil peab olema võime koguda informatsiooni kõikvõimalikest
asjakohastest allikatest, nagu ka võime kogutud informatsiooni analüüsida,
otsuste tegemiseks sobilikku vormi töödelda ning püstitatud ülesannete
põhjal otsusetegijatele jaotada. Et olla merekeskkonnas võimalikest vastastest edukam, peab otsuste aluseks olev informatsioon ja selle abil loodav
olukorrapilt olema kvaliteetne ning kogu merekaitsemudeli ulatuses vastase
rünnakute eest kaitstud. Peatükis kirjeldatud mereolukorrateadlikkuse üldtunnustatud aluseid on kasutatud uuringu empiirilises osas uurimistulemuste
analüüsimisel.

3. Uurimismetoodika ja -tulemused
3.1. Uurimismetoodika
Siinne artikkel on kirjutatud rakendust loova kvalitatiivse empiirilise uurimistöö põhjal. Töö uurimisstrateegiaks on juhtumiuuring (case study), mis on
ellu viidud põimitud juhtumiuuringuna (embedded single case design)107.
Juhtumiuuringus lähtus autor Robert K. Yini käsitlusest „Case Study Research:
Design and Methods“, mille kohaselt on juhtumiuuring keerukast juhtumist
õppimise meetod, milles tuginetakse juhtumi kõikehõlmavale mõistmisele,
106
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mis on saadud ulatuslikult kirjeldades ning analüüsides juhtumit tervikuna
ja tema kontekstis108. Juhtumiuuringu üks kriteeriume on, et see sisaldab
mitut andmekogumismeetodit, mis on valitud konkreetse olukorra arusaamu
ja uuritava nähtuse eriomast konteksti arvestades109. Juhtumiuuringu kontekstiks on merekaitse, juhtumiks mereolukorrateadlikkuse loomine ning
uurimisobjektideks ja -subjektideks mereolukorrateadlikkuse teoreetilised
allikad, regulatsioon ning mereseiret korraldavad ametkonnad, teenistujad
ja merejulgeolekut uurivad teadlased. Uurimistöö eesmärgi täitmisel on
andmekogumismeetoditena kasutatud dokumendianalüüsi110, küsitlust111 ja
eksperdiintervjuud112.
Uurimisel kasutati mittetõenäosuslikke valimeid113. Mittetõenäosuslik
valim tähendab, et selle moodustamisel ei tugineta tõenäosusteooriale114.
Küsitluse, dokumendianalüüsi ja eksperdiintervjuude valimiteks olid eesmärgistatud valimid (purposive sampling)115. Eesmärgistatud valim tähendab valimi koostamist kindlal eesmärgil, kus uuritavad nähtused valitakse
valimisse kindla sisukriteeriumi alusel116.
Siinse uurimistöö küsitluse valimiks on Eestis merealadelt teavet vajavad
riigiametid ja inspektsioonid ning eksperdiintervjuude puhul Eestis mereseirega tegelevate ametkondade (Politsei- ja Piirivalveamet, Veeteede Amet,
Kaitsevägi) mereseiret korraldavad teenistujad ja merejulgeolekut uurivad
teadlased. Dokumendianalüüsi valimisse on võetud võrdluseks kaks modernse
mereväega117 riiki – Ameerika Ühendriigid ja Venemaa Föderatsioon – ja
kaks postmodernse mereväega118 riiki – Norra ja Holland. Rahvusvahelistest
108
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organisatsioonidest kuulusid valimisse Euroopa Liit ja NATO. Dokumendianalüüsiks vajalikud teoreetilised ja regulatiivsed alusmaterjalid on hangitud
avalikest allikatest.
Kuna mereolukorrateadlikkuse loomine Eestis oli varem kitsamalt uurimata valdkond, kasutati küsitlust prooviuuringuna, mille põhjal täpsustati
dokumendianalüüsi ja eksperdiintervjuude sisu. Andmeanalüüsi meetodiks
oli kvalitatiivne sisuanalüüs (qualitative content analysis)119, mis kontrollitavuse ja korratavuse tagamiseks tehti analüüsitarkvara NVivo 11 Pro abil. Iga
uurimisinstrumendiga saadud tulemusi analüüsiti uurimistöö esimese osa teoreetilises raamistikus120. Tekstide kodeerimiseks kasutati suunatud kodeerimist (thematic coding), kodeeriti uurimisküsimuste põhjal121. Kõigi kasutatavate andmekogumismeetoditega kogutud andmete kodeerimiseks kasutati
ühte ja sama koodipuud ning põhikategooriaid. Analüüsitehnikana kasutati
juhtumiülest ehk horisontaalset analüüsi (cross-case analysis) tähenduses, et
iga uurimisinstrumendi raames koguti kasutatud allikatest kokku kõik konkreetsete alamkategooriate kohta käivad tekstiosad ja võrreldi nende käsitlemist122. Samuti kasutati seosemustrite väljaselgitamist seosekaartide abil123.

3.2. Uurimistulemused
3.2.1. Küsitluse tulemused
Mereolukorrateadlikkuse prooviuuringuna kasutati küsitlust. Valimiks olid
Eestis merealadelt teavet vajavad riigiametid ja inspektsioonid ning Kaitsevägi, täpsemalt merevägi. Riigiametite ja inspektsioonide loetelu ja kontaktandmed saadi riigiportaalist eesti.ee124. Vajadus saada merealadelt teavet
määratleti põhimääruste alusel. Viiteid sellele vajadusele leidus kümne riigiameti ja inspektsiooni põhimäärustes. Kümnest valimisse arvatud ametkonnast
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tagastas täidetud küsimustiku kuus ametkonda: Politsei- ja Piirivalveamet,
Veeteede Amet, Kaitsevägi, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon
ning Maksu- ja Tolliamet. Küsimustikule vastati kirjalikult. Soovile uuringut
teha ei reageerinud Välisluureamet.
Kaitsepolitseiamet ja Keskkonnaamet vastasid, et nad ei tee mereseiret,
kuigi kaaskiri ega küsimustik sellist väidet ei sisaldanud. Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet vastas, et ei kogu merealadelt andmeid
ega näe selleks lähitulevikus vajadust. Veeteede Ametist saabus vastus ainult
hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuselt ning seetõttu ei kajasta
nende vastused laevaliikluse korraldamise ja turvalisuse järelevalvega seotud
andmete kogumist ja jagamist. Ühelt asutuselt oodati ühte täidetud küsimustikku, seejuures otsustas vastajate arvu asutus.
Vastuste seosemustreid analüüsides moodustus merealadelt andmete kogumisel ja jagamisel tehtava koostöö skeem (vt lisa 1, joonised 3 ja 4). Skeemi
vaadeldes selgub, et merealadelt teavet vajavate riigiametite ja inspektsioonide ring võib olla laiem, kui valimi moodustamisel piiritletud. Huvitava
leiuna selgub mainitud jooniste põhjal, et ükski valimisse kuulunu ei ole
välja toonud Maksu- ja Tolliametiga andmete jagamist või neilt andmete saamist. Samuti võib huvitavaks leiuks pidada, et kaks valimi liiget olid kinnitanud korraga omavahelist ja mõlemapoolset infovahetust ainult Politsei- ja
Piirivalveameti ja mereväe, Politsei- ja Piirivalveameti ja Muinsuskaitseameti
ning Politsei- ja Piirivalveameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel. See võib
autori hinnangul olla tingitud artikli sissejuhatuses kirjeldatud valdkonna
killustatusest ja alareguleeritusest, mille tõttu ei pruukinud vastajatel olla
terviklikku ülevaadet nende koostööst.
Küsitluse tulemustest nähtub, et Keskkonnaamet võib vajada teavet
merealadel toimuva kohta. Juhul kui amet selleks vajalikke andmeid ise
vahetult ei kogu, saadakse need koostöö kaudu. Kuigi teised valimi liikmed
infovahetust Kaitsepolitseiametiga ei nimetanud, võib see nii olla sellise
teabevahetuse kohta kehtiva juurdepääsupiirangu tõttu. Nii Keskkonnaameti
kui ka Kaitsepolitseiameti põhimääruses125 esitatu viitab, et nende ülesanded on seotud muu hulgas merekeskkonnaga. Autor peab tõenäoliseks, et
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prooviuuringu kaaskirjale vastanud eelmainitud ametkondade teenistujad ei
teadnud piisavalt oma organisatsiooni ülesandeid, sest nende vastustest nähtub, et põhimääruse ülesandeid osal Eesti Vabariigi territooriumist ehk territoriaalmerel ei täideta.
Regulatsiooni puudulikkus ning koostöö koordineerimise probleem
kerkis juhtumiülese analüüsi tulemusel samuti esile. Regulatsiooni killustatusele viitab seegi, et valimi loetletud dokumentide hulgas, mis olid aluseks
merealadelt andmete kogumisel, ei tulnud ette ühtegi õigusakti täpsusega
kattuvat regulatsiooni. Sealjuures võis vastustest järeldada, et oli kindlal
regulatsioonil ja kesksel koordineerimisel põhineva mereolukorrateadlikkuse
loomise eelistamist, aga ka isiklikel kontaktidel põhineva infovahetuse pooldamist. Valdkonna arendamisel nähti olulist rolli infosüsteemidel ning seda
saab seostada alapunktis 2.3 viidatud kõikvõimalike sensorite ja andmebaaside, infojagamise ja otsustamise abivahendite, info kuvamise võimaluste
ja muu vajalikkusega mereolukorrateadlikkuse loomisel. Prooviuuringu tulemusi ja analüütilisi järeldusi kontrollis autor dokumendianalüüsi käigus ja
eksperdiintervjuude abil.

3.2.2. Mereolukorrateadlikkuse loomise alusdokumentide
analüüsi tulemused
Dokumendianalüüsiks vajalikud teoreetilised ja regulatiivsed alusmaterjalid
on hangitud avalikest allikatest. Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide valimi mereolukorrateadlikkust puudutavaid strateegiadokumente
ja doktriine on võrreldud eesmärgiga selgitada mereolukorrateadlikkuse
loomise üldtunnustatud aluseid. Dokumentidest otsiti ka vastust, kuidas
parandada mereolukorrateadlikkust hõlmava teabe kogumist ja jaotamist.
Riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide jaotamist valimirühmadesse on
selgitatud uurimismetoodika kirjelduses. Lõplik valim hõlmas 19 dokumenti
1245 leheküljel.
Dokumendianalüüsi käigus olulisi seosemustreid ei tuvastatud. Juhtumiülese analüüsi põhjal oli võimalik tuvastada valimis esinenud nägemusi
mereolukorrateadlikkust hõlmava teabe kogumise ja jaotamise täiustamisest.
Kui prooviuuringu vastuste analüüsi tulemustes tuli esile, et mereolukorrateadlikkuse loomisel pooldati nii valdkonnaülest koordineerimist kui ka
isiklikel kontaktidel põhinevat infovahetust, siis dokumendianalüüsi valimis
joonistus selgelt välja valdkonnaülese koordineerimise vajalikkus. Seda koodi
tuli ette kõigis valimirühmades, sealjuures üheksas dokumendis 19-st. Huvitavaks leiuks oli vajadus kaitsta olukorrateadlikkust vastase mõjutuste eest,
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mis ühtib artikli alapeatükis 2.4 esitatud käsitlusega juhtimissõjast (command
and control warfare; C2W) ja juhtimise takistamisest (offensive C2W). Mereolukorrateadlikkust hõlmava teabe kogumise ja jaotamise täiustamise võimalustena nähti infovahetuse tõhustamist ja lihtsustamist kõikvõimalike koostööpartnerite vahel, kasutades võimalikult salastamata võrgustikke. Samuti
vajadust uuenduslike tehniliste vahendite ja nende praeguste süsteemidega
lõimimise järele. Dokumendianalüüsi järeldusi kontrollis autor ka eksperdiintervjuude abil.

3.2.3. Eksperdiintervjuude tulemused
Eksperdiintervjuude valimi ulatust piiras see, et artikli sissejuhatuses viidatud
mereseire on koondatud kolme seirekeskusesse ning mereolukorrateadlikkust
ja laiemalt Eesti merejulgeolekut on vähe uuritud. Valimi moodustasid Eestis
mereseirega seotud ametkondade – Politsei- ja Piirivalveamet, Veeteede
Amet, Kaitsevägi – mereseiret korraldavad teenistujad ja merejulgeolekut
uurivad teadlased. Järgnevalt on loetletud intervjueeritud ekspertide nimed ja
töökohad, seostamata neid kindlate seisukohtadega: Erkki Silm (Kaitsevägi),
Ivar Treffner (Politsei- ja Piirivalveamet), Are Piel (Veeteede Amet), Anthony
Lawrence (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus), Tomas Jermalavičius
(Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus) ja Jaan Murumets (Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutused). Seisukohtade eristamiseks omistati neile koodid.
Mereseiret korraldavaid teenistujaid tähistavad lisas 1 olevatel joonistel
koodid MSA1, MSA2 ja MSA3 ning teadlasi koodid TEA1, TEA2 ja TEA3.
Sealjuures ei pruugi koodide järjestus ühtida ekspertide järjestusega loetelus.
Prooviuuringus kerkis kohati esile ka vajadus täiendada Eestis mereolukorrateadlikkuse loomise regulatsiooni ning selle kontrollimisel eksperdiintervjuude abil moodustus kolm koodi (vt lisa 1, joonis 5). Ainult üks valimisse kuulunud ekspert väljendas seisukohta, et mereolukorrateadlikkuse
loomise valdkonda puudutav riigisisene regulatsioon on optimaalne. Kaks
eksperti nägid vajadust täpsustada regulatsiooni 2018. aasta alguses kehtivates seadustes. Uue, valdkonnaülese õigusakti loomist pidasid vajalikuks
kolm eksperti.
Ajendatuna prooviuuringu ja lisaks dokumendiuuringu järeldustest, kontrolliti eksperdiintervjuus mereolukorrateadlikkuse loomise ametkonnaülese
koordineerimise vajalikkust Eestis. Seosemustrina ilmnes, et kõik teadlased
ja üks teenistuja näevad vajadust määrata valdkonnaülene vastutaja.
Intervjuude käigus selgitati välja mereseiresüsteemide töö katkestustest
tuleneda võivad ohud. Mereseiresüsteemide kuni nädalasest või vähem
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kui 100 ruutmiili suurust mereala hõlmavast häirumisest põhjustatud ohud
moodustasid üheksa koodi. Neist seitse koodi vastavad võimalikele ohtudele
ja on väljendatud seosemustrina joonisel 6 (vt lisa 1). Lisaks moodustusid
koodid „Ohupildi muutus rahuaja ja relvakonflikti võrdluses“ ja „Häirete
tekkepõhjuste seosed ohupildiga“.
Nagu joonisel 6 (vt lisa 1) kujutatud, leidis teadlaste seas enim mainimist koodile „Õnnetuste, õigusrikkumiste ja rünnete tehiolude raskendatud
tuvastamine ja tõendamine“ vastav sisu. Teenistujad mainisid koodiga
„Raskendatud reageerimine õnnetustele, õigusrikkumistele ja rünnetele“
seostuvat. Ülejäänud viit ohtu tähistavat koodi esines valimis ühel-kahel
juhul. Peale selle pidasid kõik eksperdid võimalikuks, et relvakonflikti korral
tuleb nimetatud koodide põhjal tekkinud ohupildis ette mõningaid muutusi.
Seda laadi sisu moodustas koodi „Ohupildi muutus rahuaja ja relvakonflikti
võrdluses“. Kõigi teadlaste ja ühe teenistuja vastustest ilmnes, et ohupilti võib
mõjutada häirumise põhjus, kas tehniline rike või kellegi sihipärane tegevus,
olenevalt sellest, kas ja millised joonisel 6 (vt lisa 1) näidatud ohud esinevad
ning kas võib ette tulla veel sõjalisi või mittelineaarseid ohte. Intervjueeritavate vastustest ei selgunud, kas ohupilti võiks muuta süsteemide häirumise
ulatuse suurenemine. Nii mõnegi olulise mõjuga ohu ilmnemine juba mereseiresüsteemide töö väheulatusliku katkestuse korral kinnitab vajadust kaitsta
olukorrateadlikkust väliste mõjutuste eest.
Intervjuu viimase küsimusega sai kontrollitud ekspertide hinnanguid
mereolukorrateadlikkust hõlmava teabe kogumise ja jaotamise täiustamise
võimaluste kohta. Vastustes esines üheksa koodi, millest kaheksa on seosemustrina visualiseeritud joonisel 7 (vt lisa 1). Enim, nelja eksperdi puhul,
leidsid mainimist koodid, mis viitasid mereolukorrateadlikkust puudutava
infoliikumise parema koordineerimise, mereolukorrateadlikkuse loomiseks
kasutatavate infosüsteemide tõhustamise ning poliitikakujundajate ja otsusetegijate valdkondliku teadlikkuse kasvatamise vajadusele. Kõik teenistujad
nägid vajadust valdkonda paremini reguleerida. Samas ilmnes kõikide teadlaste vastustest vajadus suurendada mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavate süsteemide hukukindlust. Kolm eksperti märkisid ära, et oleks vaja
kaardistada mereolukorrateadlikkust puudutavat infovahetust. Üks teadlane
ja üks teenistuja pidasid otstarbekaks moodustada eraldi organisatsioon mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatava taristu ja süsteemide haldamiseks,
samal määral toodi esile ka vajadus moodustada ühtne, mereolukorrateadlikkust loov keskus.
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4. Järeldused ja ettepanekud
Prooviuuringu tulemusi analüüsides ilmnes vajadus täiendada valdkondlikku
õiguslikku regulatsiooni ning parandada koostöö koordineerimist. Dokumendianalüüs kinnitas, et mereolukorrateadlikkust puudutavat koostööd tuleb
koordineerida. Eksperdiintervjuude analüüsist selgus, et enamik valimist –
kõik teadlased ja üks teenistuja – pidas vajalikuks määrata mereolukorrateadlikkuse loomise valdkonnas asjakohane vastutav institutsioon. Valdkondliku
regulatsiooni täpsustamist ei pidanud vajalikuks ainult üks ekspert. Kaks
eksperti nägid vajadust täpsustada regulatsiooni 2018. aasta alguses kehtinud seadustes. Uue, valdkonnaülese õigusakti loomist pidas vajalikuks kolm
eksperti. (Vt lisa 1, joonis 5)
Eeltoodu ja eksperdiintervjuu viimase küsimuse vastuste analüüsi tulemusena on artikli keskse uurimisküsimuse vastus, et mereolukorrateadlikkust
hõlmava teabe kogumist ja jaotamist saab täiustada, koordineerides paremini
mereolukorrateadlikkust puudutavat infoliikumist, tõhustades mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavaid infosüsteeme, kasvatades poliitikakujundajate ja otsusetegijate valdkondlikku teadlikkust, reguleerides valdkonda
paremini, suurendades mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavate
süsteemide hukukindlust ning uurides valdkondlikku infovahetust. Kaaluda
tuleks eraldi organisatsiooni moodustamist mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatava taristu ja süsteemide haldamiseks, aga ka ühtse, mereolukorrateadlikkust loova keskuse rajamist.
Uurimistulemustest lähtuvalt jagab autor uuringu „Eesti merejulgeolek“
järeldustes väljendatud seisukohti, täpsemalt tegevusvariandis 0A esitatud
põhimõttelise otsuse vajadust arendada välja mereseirevõrk mereväe koosseisus ja võimenõuete alusel126. Seda toetab uurimistöö esimese uurimisküsimuse vastus, mille kohaselt on peamine julgeolekuteoreetiline põhjendus
mereolukorrateadlikkuse loomiseks Eesti Vabariigis võimevajadus vaenulike
võõrriikide, ennekõike Venemaa Föderatsiooni merelistest tegevustest lähtuvate, riigikaitse laias käsituses127 sõjalise kaitse tegevussuunda kuuluvate
ohtude tuvastamiseks. Samuti on sellist otsust tarvis mereolukorrateadlikkuse
loomisel võimaliku konflikti kõrgeimas eskalatsiooniastmes ja kõrgeimate
kvaliteedinõuete alusel.128
126

Murumets 2016, lk 85.
JPA 2017, lk 3.
128
Sargma, S. 2018. Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega
tegelevate ametkondade näitel. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 61, 65‒66.
<https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/2069/2018_Sargma%20.pdf?
sequence=1&isAllowed=y> (16.08.2018).
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Peale eespool viidatu teeb autor uurimistulemuste põhjal seitse ettepanekut mereolukorrateadlikkuse täiustamiseks:
1. Selgitada välja ametkondade ja inspektsioonide vajadus saada merealadel toimuva kohta infot. Ettepaneku saab täita valdkonnaülese uuringu
tellimisega teadusasutuselt või igalt ametkonnalt eraldi, selgitades välja
nende infovajaduse ning edastades koostööpartneritele.
2. Kaaluda valdkonna täpsemat reguleerimist riigisiseses õiguses (sh infoliikumise täpsustamine) ja valdkonna eest vastutava ametkonna määramist.
3. Tõhustada ja arendada mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavaid infosüsteeme. Otsida võimalusi seniste lahenduste lõimimiseks ja
andmete ristkasutuseks ametkondade vahel, et katta nende tegelik infovajadus.
4. Suurendada mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavate süsteemide
hukukindlust, arendades neid sõjalise riigikaitse nõuete kohaselt.
5. Kasvatada poliitikakujundajate ja otsusetegijate mereolukorrateadlikkust
puudutavaid teadmisi harjutuste ja lauaõppuste (tabletop exercises) abil.
6. Analüüsida vajadust ja võimalusi moodustada eraldi organisatsioon
mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatava taristu ja süsteemide
haldamiseks.
7. Analüüsida vajadust ja võimalusi ühtse, mereolukorrateadlikkust loova
keskuse moodustamiseks.

5. Kokkuvõte
Artiklis on käsitletud mereolukorrateadlikkuse loomise aluseid, selle ajaloolist kujunemist ja rolli Eesti merekaitsemudelis. Teoreetilisest käsitlusest
lähtuvalt kujundatud kvalitatiivse küsitluse, dokumendianalüüsi ja eksperdiintervjuude tulemuste analüüsi põhjal on tuvastatud mereolukorrateadlikkuse arendussuunad: mereolukorrateadlikkust puudutava teabe kogumise ja jaotamise parandamine infoliikumise parema koordineerimise teel,
mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatavate infosüsteemide tõhustamine, poliitikakujundajate ja otsusetegijate valdkondliku teadlikkuse kasvatamine, valdkonna parem reguleerimine, mereolukorrateadlikkuse loomiseks
kasutatavate süsteemide hukukindluse suurendamine ja valdkondliku
infovahetuse uurimine. Kaaluda tuleks eraldi organisatsiooni moodustamist
mereolukorrateadlikkuse loomiseks kasutatava taristu ja süsteemide haldamiseks ning ühtse, mereolukorrateadlikkust loova keskuse moodustamist.
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Mereolukorrateadlikkuse arendussuundadest lähtuvalt esitas autor seitse
valdkonna täiustamise ettepanekut.
Artiklis esitatud uurimistulemuste põhjal on võimalik parandada „Eesti
julgeolekupoliitika alustes“ ja „Riigikaitse arengukavas“ mainitud eelhoiatuse andmise võimet, samuti tõhustada esimeses dokumendis nimetatud
reostuse võimalikult varajast avastamist ja selle põhjustaja tuvastamist. Keskkonnakaitse aspektist aitaks artiklis esitatud ettepanekute elluviimisel paranenud mereolukorrateadlikkus saavutada „Eesti keskkonnastrateegia aastani
2030“ meetmes „Seire ja järelevalve tõhustamine kalavarude ökosüsteemipõhise majandamise tagamiseks ja kalapüügiga kaasnevate mõjude vähendamiseks“ soovitud tulemust ja eesmärki „Tagada elanike turvalisus ning kaitse
nende julgeolekut ohustavate riskide eest“ mõõdikus „Piisav kaugsensoorne
vaatlustihedus reostuse avastamiseks intensiivse laevaliiklusega alal“. Ettepanekute teostus aitaks saavutada „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“
alaeesmärgi „Tõhusam piirihaldus“ poliitikainstrumendi nr 1 – „Riigipiiri
valvamise ja kaitsmise arendamine“ – oodatavaid tulemusi nii riigikaitseülesannete täitmise tegevusjuhistes kui ka merevalvekeskuse arendamisel.
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Leitnant SVEN SARGMA, MA
Mereväe laevastiku operatsioonistaabi nooremstaabiohvitser

MEREVÄEOHVITSERIDE III LENNU
PÄEVARAAMAT 01.02.1926–05.02.1927
Taavi Urb

ÜLEVAADE. Aastatel 1919–1940 sai Eesti Vabariigis mereväeohvitseri hariduse
neli lendu riviohvitsere ja üks lend insener-mehaanikuid. Mereväeohvitseride
III lend alustas õpinguid Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustes 7. juulil 1925 ja lõpetas
kooli 29. aprillil 1928. Kahekümne lõpetanuga oli see Eesti mereväeohvitseride seni
arvukaim kursus. Samuti said nad varasemate lendudega võrreldes enam läbi mõeldud ja heas mõttes akadeemilisema hariduse. 1940. aastaks, kui Merejõud likvideeriti, olid III lennu mehed tõusnud olulistele kohtadele nii staabis, laevastikus kui
kaldaüksustes. See lend oli kirjanduslikult aktiivne, eriti tõusid III lennu ohvitserid
esile ajakirja Merendus toimetuses ja seal ilmunud artiklite autoritena.
Ühe aasta vältel – 1926. aasta 1. veebruarist järgmise aasta 5. veebruarini – pidasid kolmanda lennu kadetid ühiselt päevikut, mille koopia on hoiul Eesti Meremuuseumis ja mis moodustab siinse artikli põhiosa. Päevaraamatusse läksid kirja
igapäevasündmused ja lõbusad juhtumised, aga selle lehekülgedel valati välja ka
pahameelt ülemate ja koolikorra üle. Lisaks vilksatavad seal – enamasti küll vaid
episoodilistes rollides – mitmed Eesti (sõja)ajalooga seotud tegelased. Nõnda annab
päevaraamat omanäolise ja üsna lõbusa sissevaate mereväekadeti maailma nii sõjakoolis Tondil kui ka meresõidupraktika ajal laevadel ning tutvustab Sõjaväe Ühendatud Õppeasutusi 1920. aastate teisel poolel.
Võtmesõnad: mereväeohvitseride väljaõpe, päevaraamat, 1920. aastate kadetielu,
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakool, Merejõud
Keywords: naval officers training, diary, cadets’ life in Estonia in 1920s, Officer
School of Estonian Joint Military Educational Facilities, Estonian Navy

Eessõna
Mereväeohvitseride III lennu päevaraamatu juhatas mulle kätte proua Reet
Naber 2012. aastal, kui kirjutasin magistritööd. Siis ei leidnud ma sellele
materjalile palju kasutust, aga hiljem päevaraamatut uuesti lugedes tekkis
mõte see avaldada. Oli huvi välja selgitada, kes peidavad ennast päevaraamatus kasutatud pseudonüümide taga. Pikale veninud detektiivitöö tulemust võib näha lisas 2. Paraku jäi osa päevaraamatus nimetatuist kõigest
hoolimata tundmatuks.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 151–272.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Päevaraamatu teksti ümber kirjutades jätsin selle sõnastuse suuresti muutmata kuni kirjavigadeni välja, sest vähemalt osa neist on tehtud tahtlikult
ja annavad edasi kirjutaja suhtumist. Tekstist parema arusaamise huvides
on siiski kohendatud läbivalt kirjavahemärkide kasutust ja osaliselt kokkulahkukirjutust, samuti on ühtlustatud kuupäevade esitust ja teksti liigendust.
Ilmselt ei nihuta see publikatsioon ühtegi paradigmat, aga on sellegipoolest huvitav ja üsna lõbus sissevaade 1920. aastate kadetiellu. Võimaluse
korral on päevaraamatu tekstis esinevaid mõisteid ja juhtumeid kommenteeritud. Sageli on aga tegu ilmselt vaid asjaosalistele endile arusaadava kõnepruugi ja olukordadega, mida tänapäeva lugejal on raske kui mitte võimatu
mõista. Sel juhul on jäetud kirjakoht kommenteerimata. Tänan proua Reet
Naberit, kes juhatas mind selle materjali juurde ja aitas ka mõne päevaraamatus kasutatud lause tagapõhja selgitada. Ühtlasi tänan SA Eesti Meremuuseum töötajaid ja iseäranis härra Arto Olli, et nad võimaldasid juurdepääsu materjalile ja fotodele ning andsid head nõu. Samuti tänan kolleege
mereväest: Rait Luksi, Anu Vasarat ja Arto Reinmaad, kes aitasid tõlkida
soome-, prantsus- ja lätikeelseid väljendeid.

Sissejuhatus
1. Mereväeohvitseride väljaõpe 1918–1940
Kuigi Vene impeeriumis sai mereväeohvitseri väljaõppe omajagu eestlasi,
ei olnud Merejõudude1 ohvitseride tase Vabadussõja ajal kiita. Korraliku
väljaõppega kaadriohvitsere oli vähe. Enamiku ohvitseridest moodustasid
Esimese maailmasõja ajal kahe- kuni neljakuused mereväelipniku kursused
läbinud kaubalaevade kaptenid, tüürimehed ja mehaanikud. Lisaks liitus enamik Merejõudude saksa ja vene rahvusest ohvitsere 1919. aasta juunis Vene
valgete Loodearmeega. Seepärast alustati Eesti oma mereväeohvitseride
väljaõpet juba Vabadussõja ajal. Esimene katse seda pakkuda oli 1919. aasta
algul loodud Sõjalaevastiku Eriteadlaste Kool. Kõlavast nimest hoolimata
oli tegemist pigem erinevate täienduskursustega Vene sõjaaegsete mereväelipniku kursuste eeskujul. Kuigi kursused läbis täies mahus 18 meest ja veel
79 õppis spetsialistide klassis, ei omistatud neile ohvitseri, vaid vast loodud
ohvitseri asetäitja auaste. Sellegipoolest andis kursus mereväele vajalikku
täiendust, sest just Sõjalaevastiku Eriteadlaste Kooli lõpetanud võtsid üle
1919. aastal venelastest ja sakslastest tühjaks jäänud kohad. Edutuks jäi ka
1

Autori soovil kirjapilt muutmata. – Toimetaja
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katse 1919. aastal ohvitsere teenistuse kõrvalt laevadel välja õpetada. Sellest
hoolimata moodustus just neist nn mereõpilastest või Pitka poegadest esimese
mereväeohvitseride lennu tuumik.
Järjekindlat mereväeohvitseride väljaõpet hakati andma 1919. aasta lõpus
Vabariigi Sõjakooli mereväeklassis. Vabadussõja lõppedes läks kogu sõjakool üle rahuaja programmile. Septembris 1920 loodi iseseisva õppeasutusena Merejõudude juhatajale alluv Mereväe Kadettide Kool ja merekadetid
viidi sinna üle. 1921. aastal lõpetas Mereväe Kadettide Kooli esimene riviohvitseride ja 1923. aastal ainsaks jäänud insener-mehaanikute lend. Teine
riviohvitseride lend alustas õpinguid 1921. aastal Mereväe Kadettide Koolis,
aga lõpetas 1924. aastal juba Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli
mereväekadettide klassi, sest 1923. aastal reorganiseeriti seni iseseisvad
Vabariigi Sõjakool, Allohvitseride Kool, Mereväe Kadettide Kool ja Kindralstaabi kursused Sõjaväe Ühendatud Õppeasutusteks. Aastatel 1925–1928
õppis Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustes kolmas mereväeohvitseride lend.
Aastatel 1929–1937 Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustes, mis kandis tollal
nime Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, mereväe kaadriohvitsere ei koolitatud. Merejõud üritasid tekkinud ohvitseride puudust mitmel moel korvata:
kaks ohvitseri koolitati mereväes ise välja, kaks õppisid Soomes. Mõned
kõrgharidusega mehaanikud sooritasid ohvitserieksamid eksternina. Sellised
lahendused ei saanud siiski olla jätkusuutlikud. Aastatel 1938–1940 toimus
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustes neljas ja viimane riviohvitseride kursus.
Kirjeldatud ajajärgul tegi mereväeohvitseride väljaõpe läbi pika arengu.
Alustati sõjaaegse kiirkursusega, kus ei olnud algul õiget õppekavagi, kuid
veel enne kursuse lõppemist mindi üle rahuaegsele programmile. Järgnenud
aastatel oli areng stabiilne, kohaneti väikeriigi rahuaja tingimustega. Mereväe
Kadettide Kooli loomine ja ühendamine Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustega
on osa sellest arengust. Stabiilne areng katkes 1928. aastal, kui süsteemne
mereväeohvitseride väljaõpe peatus peaaegu kümneks aastaks. Samal ajal
tehti ohvitseride väljaõppes suuri ümberkorraldusi ja 1938. aastal alanud
viimane mereväeohvitseride kursus toimus juba hoopis uutel alustel. Uut
väljaõppesüsteemi ei jõutud siiski lõplikult välja arendada. Mereväeohvitseride väljaõppest aastatel 1918–1940 olen pikemalt kirjutanud 2018. aastal Sõjateadlases ilmunud artiklis „Kuidas saada mereväeohvitseriks? Eesti
Merejõudude ohvitseride väljaõpe aastatel 1918–1940“2.
2

Urb, Taavi 2018. Kuidas saada mereväeohvitseriks? Eesti Merejõudude ohvitseride väljaõpe aastatel 1918–1940. – Sõjateadlane, nr 9. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus. [Urb 2018]
<https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2019/02/08_urb.pdf> (12.06.2019).
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2. Mereväeohvitseride III lend, 1925–1928
Võistluskatsed Sõjakooli mereklassi sisseastumiseks toimusid 30. juunist
4. juulini 19253. Kandideerida sai 17–25-aastane Eesti Vabariigi kodanik,
kellel oli keskharidus ja kes sobis tervise poolest riviteenistuseks. Sisse
astuda soovijatelt nõuti avaldust koos kõigi vajalike dokumentidega 20. juuniks. Kaitseväelased pidid esitama ka ülema atestatsiooni. Võistluskatsed
korraldati eesti keeles, matemaatikas, füüsikas, mehaanikas ja vene keeles
„keskkooli humanitaarharu lõpuklassi piirides“.4 III lennu vilistlased meenutavad 80 õppuriks soovijat5, kellest katsetele lubati 436. Johannes Tõnissonil
lubati sooritada katsed muul ajal kui teistel7. 7. juulil võeti mereklassi vastu
21 meest, nende hulgas kaks jalaväekadetti ja üks aspirant8. Artur Jürgenthal
liitus kursusega veidi hiljem suurtükilaeva Lembit pardal9.
Õppetöö Tondil algas 7. juulil 1925. Kuni 15. juulini tehti riviõppusi,
õpiti distsipliini ja sisekorda. Esialgu ei olnud mereväekadettidel õiget vormiriietust. Kanti siniseid tunkesid, mille kohta on meenutatud, et nendega
hakkas sooja ilmaga väga palav.10 16. juulist 25. septembrini olid kadetid
rühmaülema kohusetäitja nooremleitnant Ferdinand Schmiedehelmi juhtimisel meresõidupraktikal suurtükilaeval Lembit11. Selle käigus osalesid
kadetid laevatöödel, õppisid tundma signalisatsiooni ja artilleeriat ning tegid
paadiõppust12. Kui hävitajad Lennuk ja Vambola tegelesid suurtüki- või
torpeedolaskmisega ja miinide veeskamisega, kaasati ka kadetid. Augustis

3

Mereväe kadettide klassi sisseastumiskatsete kava; täiendav katsete kava sisseastujatele
meriväe kadettide klassi 1925. aastal. – ERA.650.1.80, lehed 80, 84.
4
Vastuvõtmine Sõjaväe Õppeasutuste mereväeklassi 1925. aastal. – ERA.650.1.1663, leht 5.
5
Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933.– Merendus, nr 6, lk 190. [Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933]
6
Mereväe kadettide klassi sisseastumiskatsetest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, lehed 226–226p.
7
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste adjutandi kiri klasside inspektorile 1. juulist 1925. –
ERA.650.1.1664, leht 211.
8
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käsukiri nr 197 7. juulist 1925. – ERA.650.1.81,
lehed 10–10p.
9
Artur Jürgenthali teenistustoimik. – ERA.527.1.531.
10
Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933, lk 190.
11
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 211 21. juulist 1925. – ERA.650.1.81,
lk 32; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 291 30. septembrist 1925. –
ERA.650.1.82, pagineerimata.
12
Kokk, Ragnar 2006b. Mereväeohvitser Eduard Saar (1905–2011). – Eesti Meremuuseumi
toimetised, nr 6. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 57. [Kokk 2006b]
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tegid kadetid laevastiku koosseisus oma esimese välisreisi, mille käigus
külastati Riiat. Tondile tagasi jõuti 1. oktoobril.13
Õppeained mereklassis jagunesid põhi- ja üldaineteks, mille maht oli
vastavalt 1325 ja 1365 tundi. Põhiainetest õpiti enim meresõidu astronoomiat
ja suurtükiasjandust (kumbki 300 tundi). Teised mahukamad ained olid
navigatsioon (150 tundi), miini-torpeedoasjandus (125 tundi), deviatsioon,
hüdrograafia ja meresõjakunsti ajalugu (kõik 100 tundi). Üldõppeainetest
oli kõige mahukam inglise keel (175 tundi). Sellele järgnesid raadiotehnika
(150 tundi), sõjaväe administratsioon (115 tundi), aurulaeva mehaanika ning
laevaehitus ja -teooria (kumbki 100 tundi).14
Tunniplaanid pandi paika semestriks. Õpe toimus kuuel päeval nädalas.
Tunnid algasid kell 8.00 ja lõppesid kell 15.10 (alates 11. oktoobrist 1926
kell 16.0015). Nende vahele jäi neljakümneminutine eine16. Õppetöö olevat
olnud pingeline. Mereväeliste erialateadmiste ja -oskuste kõrval tuli õppida
ka üldisi sõdurioskusi, mille üheks osaks olid taktikaõppused Tondi liivamägedes17. Teoreetiline õpe ühendati praktikaga laevastikus. 18. aprillil
1926 suunati kadetid Merejõudude juhataja käsutusse. Kuni 11. maini toimusid praktilised tööd torpeedoasjanduses, miiniasjanduses, artilleerias,
navigatsioonis, elektrotehnikas, laskmises ja astronoomias.18 Sellele järgnes
meresõidupraktika hävitajatel Lennuk ja Vambola, suurtükilaeval Lembit ja
vahilaeval Laine (Laene) ning Eesti rannikuga tutvumine 17. septembrini19.
Praktika ajal tehti eksamid navigatsioonis, astronoomias ja merepraktikas20.

13

Kokk, Ragnar 2002. Eesti mereväeohvitseride III lend, 1928. – Eesti Meremuuseumi
toimetised, nr 3. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 43. [Kokk 2002]
14
Merejõudude juhataja kiri kaitseministrile 29. jaanuarist 1932. – ERA.527.1.248, lehed
83–85.
15
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 299 11. oktoobrist 1926. –
ERA.650.1.123, leht 86p.
16
Sõjakooli ülema päevakäsk nr 257 6. septembrist 1923. – ERA.650.1.109, leht 78.
17
Kokk, Ragnar 2006a. Eesti Merejõudude allveelaevad ja allveelaevnikud. Tartu: Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutused, Elmatar, lk 57.
18
Mereväekadettide praktiliste tööde tunnikava 20. aprillist 11. maini 1926. – ERA.650.1.120,
leht 124.
19
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste suviste praktiliste tööde ja õppuste kavand 1926. aastaks. – ERA.650.1.121, leht 51; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 119
24. aprillist 1926. – ERA.650.1.120, leht 118; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 287 30. septembrist 1926. – ERA.650.1.123, leht 61; Merelaevastiku divisjoni ülema
käskkirjad nr 49, 55, 63, 72, 91 ja 95 15. ja 28. maist, 15. juunist, 4. juulist, 3. ja 15. septembrist 1926. – ERA.638.1.25, lehed 11p, 12p, 14, 16, 19, 20.
20
Aktid nr 238 ja 6. – ERA.527.1.156, lehed 63–63p, 67–67p.

156

TAAVI URB

Pärast praktikat lubati kadetid puhkusele21. 1927. aasta meresõidupraktika ajal
osalesid kadetid Eesti-Läti laevastike ühisõppusel, õppisid tundma LääneEesti rannikut ja saarestikku ning külastasid soomuslaeva Slava pooluppunud
vrakki Suures väinas22. Pärast 1927. aasta meresõidupraktikat tehti eksamid
selleks ajaks läbitud ainetes: suurtükiasjanduses, miini-torpeedoasjanduses,
aurulaeva mehaanikas, navigatsioonis, merepraktikas ja signalisatsioonis23.
Lõpueksamid algasid juba 25. jaanuaril 1928. aastal24.
Eksamitel oli põhjust pingutada, sest lõpuhinnetest olenes esimene ametikoht ja palk Merejõududes. Sõjakooli sai lõpetada I–III järgus. Kadette
hinnati kaheteistpallisüsteemis. Positiivsed olid hinded 6–12, seejuures 6–8
oli rahuldav, 9–10 hea ja 11–12 väga hea.25 Esimeses järgus lõpetamiseks
pidi lõpueksamite keskmine hinne olema 9, riviala26 ja oma eriala õppeainete
keskmine hinne 11 ning iga üksiku õppeaine hinne vähemalt 6. Esimeses
järgus lõpetanute auastme vanusele lisati üks aasta. Teises järgus lõpetamiseks pidi lõpueksamite keskmine hinne olema vähemalt 7, rivi- ja erialaainete
keskmine hinne vähemalt 9 ja iga õppeaine hinne vähemalt 6. Teises järgus
lõpetanute ohvitseriauastme vanust hakati lugema lõpetamise kuupäevast.
Kolmandas järgus lõpetamiseks pidi kõigi õppeainete hinne olema vähemalt
6. Selles järgus lõpetanud saadeti allohvitseridena oma väeossa tagasi, kuid
pärast aastast teenistust võis nad positiivse atesteerimise korral ohvitseriks
ülendada.27 Kolmanda lennu lõpetanute karjäärist on näha, et esimeses järgus
lõpetanud ülendati vanemleitnandiks üldjuhul 1939. aastal, aga teises järgus
lõpetanud 1940. aastal28.
1928. aasta suvel jäi kadettide „väljamaa sõit õppelaeval krediidi puudusel
ära“. Sama aasta aprillis oli mereväes (st laevastikes ja kaldaüksustes, aga
mitte merekindlustes) täitmata 17 riviohvitseri ametikohta ehk 16% nõutavast
koosseisust. Kui arvestada veel juurde kolm ajutiselt ära komandeeritud ohvitseri, oli puudujääk juba 21%. Peamiselt ametikoha nõuetele mittevastamise
21

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 287 30. septembrist 1926. –
ERA.650.1.123, leht 61.
22
Kokk 2006b, lk 58.
23
Praktiliste eksamite protokollid. – ERA.527.1.183, lehed 38–42.
24
Kokk 2002, lk 47.
25
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema abi õppealal kiri nr 314 Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülemale 31. oktoobrist 1925. – ERA.650.1.1664, leht 392.
26
Tänapäeva mõistes üldsõjalistes õppeainetes.
27
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 265 9. septembrist 1926. –
ERA.650.1.123, leht 12.
28
Kokk 2002, lk 47–49.
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tõttu oli peatselt oodata järgmiste ohvitseride teenistusest lahkumist.29 Kuna
mereväekadettidel oli õppetöö lõppenud ja eksamid sooritatud30, tegi Merejõudude juhataja ettepaneku lõpetada kursus ette nähtust varem: mitte 1928.
aasta septembris, vaid juba 29. aprillil31. Nii ka tehti. Kursuse lõpetamise
puhul peeti Tondil pidulik rivistus, mille võttis vastu riigivanem Jaan Tõnisson isiklikult32. Kolmanda mereväeohvitseride lennu lõpetas 20 ohvitseri,
neist kaheksa esimeses järgus (nende auastme vanuseks loeti 29. august
1926) ja 12 teises järgus (nende auastme vanuseks loeti 29. august 1927)33.
Kool jäi lõpetamata kahel mehel: Johannes Starkopf arvati koolist välja omal
soovil 1926. aasta detsembris34, Villem Mölder tervislikel põhjustel 1928.
aasta veebruaris35.
III mereväeohvitseride lend sai süsteemsema ja akadeemilisema hariduse kui varasemad lennud. See oli kõigist mereväeohvitseride lendudest
arvukaim ja tundub, et ka kirjanduslike katsetuste vallas produktiivseim.
On väidetud, et Mereväe Ohvitseride Kogu välja antud ajakiri Merendus
püsis eelkõige III lennu meeste õlul.36 Kuigi III lennu kadettide päevaraamat
näitab, et nad tegid sõjakoolis poisikesetempe ning hoolisid lõunasöögist ja
linnaloast rohkem kui õppimisest, teenisid nad 1940. aastal tähtsatel kohtadel
Merejõudude staabis ja kaldaüksustes, allveelaevade komandöride kohusetäitjatena ja mitme abilaeva komandöridena37.
29

Merejõudude juhataja kiri sõjaministrile 7. aprillist 1928. – ERA.527.1.183, leht 104. Kirjas
toodud protsendid ei klapi: kui 17 inimest on 16%, siis 20 inimest ei saa olla 21%. Kas tegemist on arvutusveaga või tahtsid Merejõud oma olukorda tegelikkusest halvemana näidata,
jääb lahtiseks.
30
6. märtsist 24. aprillini toimusid eksamid lootsias, inglise keeles, suurtükiasjanduses, taktikalises navigatsioonis, navigatsioonis, deviatsioonis, astronoomias, aurulaeva mehaanikas,
laevaehituses ja -teoorias, jalaväe taktikas, hüdrograafias, raadiotehnikas, meretaktikas
ja administratsioonis. Vt Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste mereklassi lõpukatsete kava. –
ERA.527.1.183, leht 25. Kadetid said hinde 30 õppeaines. Vt Kokk 2002, lk 49.
31
Merejõudude juhataja kiri sõjaministrile 7. aprillist 1928. – ERA.527.1.183, leht 104.
32
Kokk 2002, lk 52.
33
Vabariigi Valitsuse otsus 25. aprillist 1928. – ERA.650.1.190, lehed 350–350p.
34
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema 11.12.1926 käskkiri nr 363. – ERA.650.1.124, leht
75p.
35
Kokk 2002, lk 48.
36
Kokk 2002, lk 55; Laanetu, Liivo 2015. Eesti meresõjalise mõtte kullafond. – Uurimusi
Eesti merelisest riigikaitsest. – ENDC Occasional Papers, nr 3. Tartu: Eesti Ülikoolide
Kirjastus, lk 54. [Laanetu 2015]
<http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2016/01/ENDC_Occasional_Papers_3_02_
Laanetu.pdf> (12.06.2019).
37
Kokk 2002, lk 52–55.
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1957. aastal korraldasid Eduard Saar, Johannes Ivalo, Rudolf Rosimannus
ja Oskar Valdre Rootsis omamoodi klassikokkutuleku. Teadmata põhjusel ei
osalenud seal samuti Rootsis elanud Artur Jürgenthal ja Aleksei Vassiljev.
Ülejäänud III lennu mehed olid laiali Saksamaal, Kanadas, Austraalias,
Venezuelas ja Nõukogude Liidus või surnud.38

3. III lennu päevaraamat
Mereväeohvitseride III lennu päevaraamatud – SA Eesti Meremuuseumi
dokumendikogu säilikud MM 8217D, MM 8218D ja MM 8219D – jõudsid meremuuseumi 2004. aastal Ragnar Koka vahendusel kunagise III lennu
kadeti Eduard Aleksander Saare poja Jarmo Saare kaudu. MM 8218D hõlmab
aega 5. veebruarist 1926 suvise praktikani samal aastal, MM 8219D katab
ajavahemikku 1. novembrist 19. detsembrini 1926. aastal ja MM 8217D
1926. aasta 1. veebruarist järgmise aasta 5. veebruarini. Need on kolm
ruudulist kaustikut. MM 8218D-l ja MM 8219D-l puuduvad kaaned, viimase
kaaned on olnud sinised. Mõlemad on kirjutatud mitme käekirjaga, täis
parandusi ja mahatõmbamisi. MM 8217D on pruunist vahariidest kaantega ja
teistest paksem. Kaustiku algusest on mõni leht välja rebitud. Pärast viimast
sissekannet 5. veebruaril 1927 on kolm tühja lehte, siis tekst „Täna on väga
palav ilm. Šoheni ir slikls laiks“39 ning diferentsiaal- ja integraalarvutuse
konspekt, mida on alustatud kaustiku teisest otsast. MM 8217D on puhtand
või ümberkirjutus: see on kirjutatud kolme käekirjaga ja märksa hoolikamalt
kui teised, sodimisi on palju vähem ja osa allajoonimisi puudub. Iga nädala
lõppu on lisatud, kes tegi sellel nädalal päevikusse sissekandeid. Päris kindel
ei saa autorsuses siiski olla, sest teistes versioonides vahetub käekiri vahel
keset nädalat, mõne nädala taga seisab „Kirjutas ei tea“ ning millegipärast
on Anton Starkopf 19. novembril 1926. aastal kirjutanud endast kolmandas
isikus ja üsna negatiivselt. Seegi versioon ei ole „valmis“, sest tiitellehele on
küll märgitud päevaraamatu kirjutamise alguskuupäev, aga lõpukuupäev on
jäänud märkimata. Seega ei teadnud autorid kirjutades, et päevikupidamine
jääb pärast 5. veebruari 1927 pooleli. Päevaraamatus puuduvad lisad 1 ja 2,
millele on viidatud 5., 7. ja 9. novembri sissekannetes.
Sissekannete stiil ja kõnepruuk on väga erinev. Võõrkeelsed tsitaadid,
vahel küll vigased, vahelduvad naturalistlike olukirjelduste ja naljadega.
38

Kokk 2006b, lk 61.
Šodien ir sliks laiks – ’täna on väga halb ilm’ (läti k); šodien ir silts laiks – ’täna on väga
palav ilm’ (läti k).
39

MEREVÄEOHVITSERIDE III LENNU PÄEVARAAMAT 01.02.1926–05.02.1927

159

Ilmselgelt oli päevaraamat mõeldud kadettidele endile, mitte kõrvalisele
lugejale. Mõnigi päevaraamatus kajastatud mõte või tegu oleks võinud avalikuks tulles pahandusi kaasa tuua. Rääkimata sellest, et nii mõnigi kadettide
ja õppejõudude mõte või tegu on tänapäeva mõistes poliitiliselt ebakorrektne.
Sellegipoolest ilmusid ajakirja Merendus 1933. aasta 6. numbris päevaraamatust mõned väljavõtted40. Tegelaste nimede asemel olid küll ainult
nimetähed. Paraku ilmus artikkel anonüümselt.

Mereväekadettide rühma päevaraamat
Algus: 1. veebruar 192641
Lõpp:
Esmaspäev, 1. veebruar 1926
Päevnikuks oli I jao I mees, kes meid kõiki lasi korralikult välja magada.
Kuna Pehme eile haigeks jäi ja Starkopf rühmavanema üteluse järele epideemilist pasandust eestpoolt põeb, möödus päev nendele. (Räägiti, et
Starkopf sellepärast hirmus tõve all kannatab, et ta ühtegi päeva oma „sõbra“
Pehmeta ei saa veeta.) Päris kahju, et need kaks vägevat meest klassis polnud,
sest täna võeti esimest korda kriidi asemel lumi tarvitusele ja keegi ei saanud
oma visketabavust uue laskemoonaga Kiiremöku pea peal proovida, mis
muidu sarnaseks otstarbeks ikka merirühma teenistuses on olnud. Seekord
oli ohvriks Iman, kes Kolla ja Pääbuse ühe õnnetuma viske eest lumega
üle külvas. Roosimanni peale sattus juhtumisi ka üks tükike lund, kes õige
„tõsiste“ mõtetega Pääbusega asja „õiendama“ tõttas. Olukord oleks vist õige
huvitavaks kujunenud, kui oma ainet „hästi tundev“ lektor Norman sisse
poleks astunud.

40

Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933, lk 190–191.
Päeviku algne pealkiri on „Mer. Kadettide rühma Päevaraamat“.
Päevaraamatu teksti toimetamisel on arvestatud kirjutajate eripärase keelekasutusega.
Kohendada on püütud võimalikult vähe. Parandatud on suuremaid hooletusvigu, mis ei ole
tundunud taotluslikud. Neid ei ole ära märgitud. Nurksulgudes parandused on tehtud teksti
mõistmise lihtsustamiseks. Läbivalt on tänapäevastatud kirjavahemärkide kasutust ja verbide
kokku-lahkukirjutust. Muude sõnade kokku-lahkukirjutust on kohendatud siis, kui see on
aidanud teksti palju ladusamaks ja selgemaks teha. Lühendeid on ühtlustatud ja kirjutatud
need sõnadest eristamiseks punktiga, v.a katt ja dett (kadett) ning hra (härra). Nimesid ei ole
enamasti ühtlustatud, ka muu keeleline varieeruvus (nt murdetausta mõju) on jäetud alles. –
Toimetaja
41
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Granaatide pildumisel sai III jaoga nalja. Puurman karakteriseeris sel
puhul III jagu „vaimurikka“ ütelusega – mehed tilgutavad, nagu s…t tiku
otsast. Igatahes lõppes tööpäev Vana Veisile, Vasalemmale ja Imanile kurvalt,
sest nemad pidid saama edaspidi „arvesse“ võetud.(!?)
Teisipäev, 2. veebruar
Diferentsiaal ja integraal arvamises kirjutasime täna klassi töö. Muuseas ka
Pehme terve.
Kolmapäev, 3. veebruar
Täna on meil väljakutse – linna ei saa! Et meil aeg igavaks ei läheks, lasi
rühmavanem „öösel“ püssa puhastada. Keegi oli Jüri püssi ära õlitanud ja
tema tegi sellepärast muidugi poole ööni hirmsat lärmi. Kipsingeigeri „needitud“ voodi oli ka lahti kangutud ja selle parandus sai samuti lärmirikkalt ja
sõbraliku „naeratusega“ tehtud.
Neljapäev, 4. veebruar
Ehk teoreetiline mehaanika küll suuremale osale tume on, möödus tänane
küsimine hästi. Sellest oli vist tingitud „laialdasem osavõtt“ kriidisõjast.
Starkopf tuli ka täna tagasi. Seekord peeti teda „erapooletuks“, sest et ta veel
natuke haiglane oli. Tervishoiu tunnis leiti Iva ja Ülikolme närvilikkuse tõeline põhjus. Haiglane nähtus olla sellest tingitud, et nad ihurõõmu maitstes
„hõbejuga“ sadama asemel lahtisele merele lasta purjetada42. I jao vahvama
mehe uur on klassist ära kadunud. Arvatavasti on sõdurid, kes klassi puid
toovad, uuri „kogemata“ tasku pistnud43.
Reede, 5. veebruar
Öö… külm… külm…!!! (Need hüüdmismärgid peaksid kõigile ütlema, kui
„taevalik“ öö täna oli. Nii mõnigi oleks vist parema meelega „põrgulikku“
ööd soovinud, sest nagu üks katoliku pater ütles, on raske valida „hea seltskonna“ ja „hea kliima“ vahel.)44
42

Ilmselt vihjatakse masturbeerimisele.
Asjaolude väljaselgitamiseks viidi läbi juurdlus, aga varguses kahtlustatav mõisteti õigeks.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem jõudis järeldusele, et Mölder on ise süüdi, et oma uuri
kogu ööks valveta ruumi lohakile jättis, ja käskis Sõjakooli ülemal kuulutada, et järgmine
kord karistatakse sellise juhtumi korral kahjukannatajat. Vt Kolonel Rink Sõjakooli ülemale
08.03.1926. – ERA.650.1.1886, lehed 79–79p.
44
Arvatavasti on mõeldud Mark Twaini ütlemist „Paradiisis on parem kliima, aga põrgus
jällegi parem seltskond“.
43
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Laupäev, 6. veebruar
Käidi nagu harilikult linnas. Imelikul juhtumisel läks pühapäev kõigil
„hirmus“ hästi. Isegi I jao II mees tuli viimase rongiga „rahuldatud“ meeleoluga. Iva kargas praegu mulle näkku, just kui oleks ma teda kriidiga
loopinud. Vasaku käe mees toetas sõbramehe poolest paar kriiditükki talle
kuklasse, kuna Iva teooria järele nimelt mina „lidrida“45 võisin. Ei saa aru, et
teised sama hästi „vittida“46 saivad!
(Kirotar, Villem)
Esmaspäev, 8. veebruar
Nii kui „harilik“ esmaspäev, rahvas magab hommikul õige rahulikult, ainult
päevnik jookseb ämbriga mööda ruumi. Kuid sööma minekuks on ometi
voodid joondus47 ja mehed korras, sest esmaspäeva hommikul on see söömine iseäranis tähtis. On ju palju neid, kes pühapäeva õhtul „heledate keskmistega“ linnast tagasi tulid ja öö läbi unistasid hommikusest „turba määrde
portsust“, mõni tunneb aga öösel enda liiga laaditud olevat ja vähendab tagavara mitteloomulikul teel vaid seks väljaarenenud võimetega. Suuri sündmusi
ette ei tule, kaks kaasvõitlejat kukuvad tantsu tunnis miini ja saavad au osaliseks Rühma ülema jutule minna. Rühmavanemas on midagi muutunud, käib
ringi, nii kui oleks pää pulki täis, ja annab oma alluvaile mitmesugu asjalikke
näpunäiteid, missugused aga alluvus „ühel häälel“ tagasi lükkab.
Õhtul on kuulda hüüdjat häält sinelite tagant: „Rahu maa peal“, sest tema
kõrgus on hääks arvanud end eelmise öö harjutuste järele rahulikult välja
puhata.
Teisipäev, 9. veebruar
Nii kui eile juba ette näha võis, et midagi peab juhtuma, siis sündis see ka,
ja juba hommiku varakult, kui rahvas vast unehõlmast ärganud, läheb tema
kõrgus ambulantsi ja annab oma õigused ja võimupiirid täies ulatuses üle
„laiskuse vürstile“ (Kiiremöku fantaasia), seega teda tunnistades meie uueks
ülemaks. On ka kohe märgata, et ülemus on vahetud – sest meie täis kerega
45

Lidrima – ’poriseks tegema, määrima’ (murdesõna). Vt Raag, Johannes 1979. Andrus
Saareste mõistelise sõnaraamatu indeks. Uppsala. [Raag 1979]
<http://www.eki.ee/cgi-bin/saareste.cgi?osa=p&sona=määrima> (01.03.2019).
46
Vittima – ’valgendama, lupjama’ (Saare murre). Vt Väike murdesõnastik.
<http://portaal.eki.ee/dict/vms> (25.07.2016).
47
Voodid aeti sõna otseses mõttes nööri järgi joonde. Vt Aava, Ago 1996. Meenutusi Tondiaegadest. – Mälestusi Eesti Vabariigi Sõjakoolist. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia
Kirjastus, lk 10. [Aava 1996]
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meeski lubab endal „juukseid piirata“ lasta. Starkof kõnnib mööda ruumi kui
surematu juut ja ei võta osa meie harilikust ühistööst. Peale ülelugemist on
ruumis hääleõigusline igaüks, mitte enam ainult üks.
Kolmapäev ja neljapäev, 10.–11. veebruar
Elu on tõsine, rühmavanem ja Kiire on linnas haigemajas – esimene lahkus
kui surija, kes „oma kadette“ viimast korda näeb, teine nagu harilik (?) (ei
taha haiget ärritada – seepärast küsimusmärk) automaatselt piserdades. Hra
leitnant teeb herradele kadettidele märkusi – sest maamehed olla meistrid
ettekannete tegemises –, kuid mis nali, see nali, ega maksa kõike südamesse
võtta.
Reede, 12. veebruar
Muret teeb rahvale basraar (kel ennemalt „öösised ekstra voolud“ voodi alt
nähtavale ilmusid) seepärast, et hakkab hommikul liigvara nurisema – kuid
mis teha, et meil eeskujulikus jaos sarnaseid mehi.
Vanamees, keda küljeluu kodust välja saatnud, kolanud öösel meie ruumis
ja tahtnud seega närve rahustada, et mõne neitsiliku noormehe aluspüksa
näeks, kuid just seks ööks peitnud viimased nad tekkide alla, nii et vanake
pidanud südamehärduses ruumist lahkuma. Hommikul kaebanud seda meie
isale, kes 6-le nooremehele noomituse teeb, seega märku andes, et peaksime
vastutulelikumad olema sarnase vanakese vastu.48
Laupäev ja pühapäev, 13.–14. veebruar
Laupäev ja pühapäev mõlemad linnaskäima päevad, rahvas on suuremalt
osalt linnas, ainult mõni üksik eeskujulik kadett on klassis raamatu virna
taga: laupäeval tegi suurtükkide kuningas selgeks, et kui katuselt maha
hüppad, jääb su raskuskeskpunkt seegipärast katuseharjale passima.
(Mölder, Villem)
Esmaspäev, 15. veebruar
Täna pidi olema kirjatöö „Diferentsiaal arvamises“, kuid kas nüüd õnneks
või õnnetuseks, kuid ära ta jäi. Tunnid mööduvad, lõuna, õhtusöök, ülelugemine, ja päev on jälle möödas. Et veidi vaheldust sellesse igavasse ellu
tuua, selleks korraldasid Tallinn[a] „Sitsi“ ja Narva „Kreenholm“49 väikese
48

Kadetid pidid magama särgi väel ja püksata. Vt Aava 1996, lk 15.
Mõeldud on kadette Eduard Saart ja Alfred Pääbust. „Sitsi“ all mõeldakse Tallinnas asunud
Balti Puuvillavabrikut, Narva Kreenholm on ehk lugejale tuttav.
49
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lumerünnaku meie lugupeetud pedagoogi peale. Muidugi said sellest ka veel
mõned teised sõjakooli suguharud kaasa kistud ja varsti oli päris korralik
sõda lahti. Mainima peab veel seda, et selles kõik tehnika imed said kasutatud, isegi kihvtised gaasid ei puudunud. Kuid nagu igal asjal, nii pidi ka
sellel kord lõpp tulema, sest tema „hiilgus“ tuli ja lõpetas asja sellega, et
käskis püssipüramiidi ära kuivatada, mis ka pommitamise all oli kannatanud.
Muidugi jäi see „soovitus“ täitmata, sest veel on ju hää omadus ise ära aurata.
Kolmapäev, 17. veebruar
Võis umbes natuke üle kesköö olla, kui päevnik ülesse hakkas ajama, ja seda
kaunis energiliselt nii oma kõri abil – kui sellest vähe oli, siis võttis ka pasuna
abiks. Imestanult avasime silmad, kõigil küsivad näoilmed ees, kuid varsti
oli kõigil selge ülevaade asjast. Päevnikuks oli „madrus“ Jüri ja tema „hingeelust“ tuli aru saada. Seda „hingeelu“ oli valmistanud see asjaolu, et ta õhtul
oli voodist läbi kukkunud ja seda asja endale vist südamesse võtnud, mida
meil rühmas juba ammu ei praktiseerita, sest kui kõik südamesse võtta, siis
ei saaks meil üldse elada. Kuid olgu kuidas on, uni oli kadunud ja tõusime
üles ajal, mil kell vist midagi ei näidanud. Lubati küll ka Jürit üles ajada igal
hommikul sama vara, kuid see unub ruttu nagu kõik endised samasugused
lubamised.
Neljapäev, 18. veebruar
Hall pilvine taevas, sajab vihma – ühesõnaga kurblik talvine ilm, mis vägisi
oma meeleolu ka inimeste peale tahab laiendada, kuid loodame, et see talle
korda ei saa minema. Harilik hommik, vast veel harilikum kui eelmised,
sest jällegi läks üks meist ambulantsi ja vahvate võitlejate rida kahanes ühe
võrra. Oli ka juba viimane aeg, sest juba paar päeva ei ole keegi haigemaija
läinud, küll aga tulid mõned sealt välja. Seekord sirutas saatus jällegi oma
käe „kaadri“ poole välja, sest lahkuja oli „Tema hiilgus, meriväe kadettide
rühma I jao ülem Villem Kirotar“.
Näis enam kui kindel olevat, et ta oma jao joonele võtab ja sentimentaalselt meist lahkub, sest sarnane kena komme on me kaadri seas harrastamist
leidnud, kuid asi kujunes siiski teisiti välja. Näib praegu veel küsimusena,
miks ta seda ei teinud – kas ei luba ta seisus veel sarnast luksust või oli ta
niivõrd haige, et ta isegi seda enam ei suutnud teha?
Nii see ka oli: ilm ei suutnud oma mõju avaldada ja kõigil oli hää meeleolu, mida suurendas veel see asjaolu, et „Dietrich“ ja „Bajan“ puudusid. Et
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aga mitte asjata kooblata50, siis hakkas meie suurim „instruktor“ preili Birke
„perpendikel mobilirumi“51 valmistama. Suurtüki lukkudest ja muust sarnasest materjalist. Higistas küll tükk aega oma abilistega selle kallal, kuid
soovitud asi ei tahtnud ega tahtnud välja tulla. Kuid üks õnn oli sel ettevõttel
siiski, sest leiti viimane tehnika ime „perpendikkel staatikum“.
Kell 14 oli ette nähtud paraadi repetitsioon52 ja ka meie rühmal tuli end
selleks ohverdada. See möödus paremini, kui meie seda lootsime, ja sellega
oli päev peaaegu möödas; õhtust oleks nii palju öelda, et tema kõrgus jällegi
halvas meeleolus oli, kuid sellele järgnes lahendus hommikul Möldriga vaheruumis ja asi on jällegi korras. Päevakorra nõudmisel sadas Jüri jällegi läbi
voodi. Tahtis sama ka Saarele teha, kuid see juhtus seda nägema ja loomulikult kujunes selle tagajärjel väikene „jutuajamine“ välja.
Reede, 19. veebruar
Rahvajutu järele on reede üks halvem päev nädalas, sel päeval tulla kõiksugused õnnetused ja arusaamatused, kuid meil näib see just vastuoksa
olema, sest täna on ju lugupeetud „keeletundja“ professor Gibžengeigeri
hällipäev, kuid … ehk on vanarahval siiski õigus? … kuid see jääb igaühe
enda otsustada.
Päeval luges tuntud „spordimees“ oma kurikuulust mehaanikat. Kahju
oli vaadata, kuidas inimene end meie pärast peab vaevama ja asju seletama,
milledest ta ise midagi ei taipa. Praegu on küll huvitav seda targeldamist53
pealt kuulata, kuid ükskord lõppeb see nali vist kaunis kurvalt … Ja see oligi
kõik, mis päeva jooksul juhtus. Nimetada võib veel seda, et kümmekond lihtsurelikke kadette ilma magusroata jäid, sest tema kõrgusel ei olnud söögiisu
(võibolla puudus ka toit!) ja … „Püsti!“ … „Joonele kogu!“ … kena magusroog kutsuvalt lauale jäi. Nii mõnelgi oli sest kahju, kuid keegi ei julenud
seda sõnades avaldada, sest see on ju nurin, mis raskesti karistatav! Ja mida
ikka ähvardatakse arvesse võtta.

50

Hoblama – ’lobisema’ (Hiiu murre).
<http://www.eki.ee/dict/hiiu/index.cgi?Q=hablama> (02.06.2019).
51
Perpetuum mobile – ’igiliikur’ (ladina k).
52
Paraadi repetitsioon – paraadiproov.
53
Targeldama – ’targutama’ (murdesõna). Vt Raag 1979.
<http://www.eki.ee/cgi-bin/uni.cgi?sam=targeldama&sap=tarkus&saa=3%3A1214>
(01.03.2019).
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Laupäev, 20. veebruar
Laevas oli see üks parem ja oodatud päev nädalas, sest sel päeval oli meil
ikka üks suurem l……..a, kuid nüüd on kõik muutunud ja laupäev on samasugune nagu teisedki Tondi päevad.
Tanzmeister Korjus tahtis täna oma tunniga linnaskäimist segada, kuid
õnneks jäi siiski tegemata.
Pühapäev, 21. veebruar
Kena on see päev ja iseäranis just siis, kui toimkonnas ei ole, kuid täna on
selle päeva väärtus märksa madalam, sest kell 16 algas väljakutse54. Päev
saadeti mitmed moodi mööda: kes suusatas, kes õppis, kes laulis. Kuid oli ka
neid, kel pea pulki täis oli ja kes asju välja mõtlesid, mis neile peavalu sünnitada võisid, sest mis elu see ikka on, kui inimesel muresid ega pahandusi ei
ole. Muud ei olnud midagi, vast ehk see, et rühmavanemal halb tuju oli, kuid
see on ju nii harilik …
(Bärengrub, Verner)
Esmaspäev, 22. veebruar
Möödunud on jälle päev, mis meile harva, ent hää sõbrana alati läheneb. Koit
ei olnud veel lähenenudki silmapiirile, kui „my friend Vassili“ meie silmilt
une peletas.
Laisalt sirutasime omi kangestunud liikmeid. Mõned meist ajasid ka end
kõvadelt asemetelt üles. Varsti järgnes „meie hiilguse“ käsk päevnikule:
korraldada ülevaatust. Vähe imelikuna näis see käsk vist nii mõnelegi, sest
oli ju juba 2 nädalat sellest möödunud. Vast oli see siiski möödunud kokkupõrke järelkaja.
Üllatusi ülevaatus ei annud, ainult Saaremaa mehelt võeti määratud
karistus tagasi, tõenduste puudumisel. Varsti olimegi ka klassis.
Päike vast umbes tõusis ja Mr. Müller konstateeris „Понимаете господа“
seletust refraktsiooni kohta.
Ühetaoline da-di, da-di tuletab meele: M. Tomson varsti kohal on. Ja ei
puudugi palju, kui mehike sisse astub, ent täna peab ilmumist juba vähe imestama. Nimelt mehel täna valge krae kaelas, igapäiste kottis persega pükste
asemel hästi pressit Simmid, isegi teised kamassid, ehk küll veidi tahapoole
surutud apsatitega, mis mulle preilit meele tuletas, kellega nii mõnedki saksad
juba sõitnud. Muidu täna täitsa vunts. Muigab teinegi.
54

Tõenäoliselt olid Bärengrub ja teised määratud erakorralise väljakutse üksusesse, mis peab
olema valmis ohu korral tegutsema.
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Tund möödub nagu varemgi. Paar tundi mööduvad. Lõpul nagu vähe
karastet. Tundub üksikuis elementes väike pinge. Aegamööda vool läheb
ikka tugevamaks ja säde hakkab halva isolatsiooni tõttu nii-öelda hüplema. Esimene suurem säde lendab just minust mööda tahvli poole, kus
pluss kontaktiga kokku puutub. Muidugi tundub väike halvatus, mis vaevalt märgatavalt klassile mõjub. Kuid kindel on, et üks element on avaldanud opositsiooni vaimu patarei vastu. Püütakse ometi rahulikult mööduda
kõigist sest. Vool nõrgeneb. Vaheaeg. Nüüd alles väljendub vahejuhtumine.
Klassis sarnane müra, kui oleks 100 venelast koos. „Tu-tu-tule, ma näitan
sulle, ka-ka-kas sas ei tea oomi valemit,“ kostavad mürast element Birke
väljapaistvad sõnad. Ent egas kõik korraga alla ei anna. Sumin kestab edasi.
Mõtted on nii asjale koondet, et isegi sööma lauas söömine unustatakse ja
sousti ise söögile lastakse valguda. Vist jõuti lõpuks Carboneumi või Carbogeniumini. Ei tea! Igatahes takistust oli vaja vähendada, millepärast mind kui
reostaati välja viidi. Lõppes see päev siiski väikse vahejuhtumisega: nimelt
määras rühma ülem „Esimese jao I mehele“ 5 päeva maata55, „meie hiilgusega“ ette tulnud viperuste eest.
Teisipäev, 23. veebruar
Päev täitsa harilik. Isegi kriidisõda ei tule ette. Inimesed kõik tõsised ning
imestavad „pädagoogi“ hää tuju üle. Energiat näib kõigil ainult oma jaoks
olevat, ainult Dšipsengeigenil ja Kirul näib teda vähe rohkem, mis sunnib
neid omavahel vähe vaidlema, järgneb isegi kihlvedu. „Soglasno gospoda“
püüab vaielusel tekkinud küsimust lahendada, ent seks et hästi küsimusest
aru saada, kulub pea terve tund. Nimelt Dšipsengeigen mürab vähe pööraselt
vene keelt, mille pärast palju, isegi mitu korda keeletundja tahvlil ringe teeb.
Lõpuks lahenes vist küsimus nii, et kumbki kihlvedu ei võitnud.
Et paraad lähedal, tehakse meile nüüd ka rohkem drilli. „Meie hiilguse“
„Käies hass!“ kõlab pööraselt, läbilõikavalt. Ka rühma ülem on kohal, kes
püüab mehi vähe ergutada. Nii mõnigi mees saab märkuse osaliseks. Ent
kaua ikka väljas kõrvu katsuda ja jalalt jalale tippida. Lähme parem ruumi.
Nii lõppeski drill.
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Viis päeva kasarmuaresti, st keeldu lahkuda kooli territooriumilt. Vt Johannes Starkopfi
kaebus Sõjakooli ülemale 01.10.1926. – ERA.650.1.1887, pagineerimata. Väljend maata on
tõenäoliselt tuletatud samaväärsest karistusest laevaarestist, kus karistatut ei lubata laevalt
maale.
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Kolmapäev, 24. veebruar
Hommikul kõik nagu midagi ootavad. Ärgatakse varem ja ilma päevniku
äratuseta. Kõik on huvitet valitsevast ilmast – tõotas ju eelmine õhtu karedat
ja külma ilma. Siiski ilm osutus hää, sest tervitas ta ju igaüht väljaminijat
pehme lumesajuga. Tuju kõigil seega parem. Et paraadil hästi teha, tegime
hommikul veel vähe drilli. Mille järele ülejäänud aega igaüks oma moodi
püüdis surnuks lüüa. Nii saabus lõpuks Tondilt äramineku aeg. Rivistusime
end ja tee algas. Peab ütlema, kasvandikke on marssimas kaunis palju. Teel
vahejuhtumeid ei olnud. Nii saabusime siis umbes pool[e] kaheteistkümneks
Vabadus[e] platsile. Paraadi võttis vastu kin. Unt, kes tervitades ja õnne
soovides väeosadele meist mööda sammus. Kõik on korras ja oodatakse
ainult Riigivanemat56. Ei möödu palju, kui raekoja kell pikkamööda 12 lööb.
Ühes sellega saabub platsile ka Riigivanema auto. Hommik ilus ja sellepärast rahvast murruna igal pool. Riigivanem sammub väeosadest mööda
tseremoniaalmarsi helide saatel, tervitades iga väeosa VIII iseseisvuse aastapäeva puhul. Järgneb kõne. See on lühike, kuid püütakse väheste sõnadega
palju öelda. Kõik saavad sündmuse tähtsusest aru ja kui Riigivanem ütleb:
„Mälestage langenuid! Neid, kes oma verega meile iseseisvuse kättesaamist
võimaldasid,“ valitses surma vaikus üle platsi ja rahvas paljastas pääd. Mahedalt helises „Jumal sul’ ligemal“. Samal platsil ülendati ka noored ohvitserid, kusjuures Riigivanem igat noort ohv. isikuliselt käega tervitas. „Paraadi
marsile… käies marss!“ Ja sirgete ridadena mööduvad sõjaväeüksused Riigivanemast.
Paraadi platsilt sammusime Tondile, kus korraldati lõuna. Tervitati noori
ohvitsere ja anti ka kahele paremale lõpetajale väike mälestus sõjakooli poolt
kaasa.
Õhtu lõppes harilikult rahulikult.
Neljapäev, 25. veebruar
Oleme vähe roidunud, millepärast ärkamine vähe pikaldaseks venib. Kõik
enam-vähem käisid linnas eelmisel päeval, seega väsinud. Klassitundidel
mingit iseäralist ei ole. Inimesed kõik veel tõsised ja nagu ootavad. Õigus,
peab ju täna olema tervishoius kiritöö.
Loodame muidugi sest mööduda, kuid siiski kindlad ei ole. Tuleb tund
ja jääbki teiseks korraks. Hingatakse rahulikumalt. Ootel on pidu. Ent meil
ei mingisuguseid ettevalmistusi. Maavägi valmistab ette. Pidu kutsedki neil

56

Jaan Teemant (1872–1941).
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juba käes. Meil [ei] midagi. Ega ei lähe, kuuldub poistes, üldse pidule! Kuid
teiselt poolt tahaks hää meelega maa rivikaigastelt57 mõne plika üle lüüa, et
seega neile tuska teha. Oleks moekas, aga eks me näe, milleni jõuame.58
Reede, 26. veebruar
Päev möödub harilikult, ainult maameestega59 tuleb väike nägelemine ette.
Meile nad kutseid ei saada ja nõuavad, et meie neid aitaksime saali dekoreerimisel. Ega sarnast asja ei ole. Et mööduda sest, aurame kõik pea linna,
kust tagasi tuleme alles õhtul hilja.
Laupäev, 27. veebruar
Tunnid mööduvad. Osa meist lähevad linna, kuna teised lihtsalt kodus passivad. Kõik enam-vähem pidu ootel, ehk küll oli otsustatud pidule mitte minna.
Siiski, et tähelepanu mitte äratada, soovitas rühma ülem minna. Pidu algab
kell 8 õhtul. Lühike eeskava möödub kiiresti ja algab tants. Maamehed on
palju preilisi[d] kutsunud, sest paljud koguni kavaleerideta istuvad ja ootavad. „Meie poisid“ alguses enam-vähem koos ja paistavad välja. Tuju pole
veel tõusnud. Aegamööda lahkuvad nemadki, et vähe lõbutseda. Märkavad
mõnda ilusat preilit ja ega siis enam püsi poisid. Müller alguses kah nurgas.
Aina silmitseb, saates tuliseid pilke mööduvaisse. Varsti ongi leitud. Vaja
tutvuneda. Sest saadakse kah mööda. Tantsitakse – oh! vaimustav. Mustad
juuksed, sinised silmad, kerge keha! Kütkestav! Tunnid muudkui lendavad
mööda. Kus on sõiduplaan lõpuks. Kuid pergel – preilil juba kaks kavaleri,
kes koguni hobused muretsenud koju sõiduks. Kahju! Doktori viimased
piduõhtu tunnid on mõrudad, ja kell 3 on ta juba voodis. Näeb und – kuid
reaalsus puudub. Jüri kah – ei vea. Kogemata on tulnud kaks. Seega vaja
ühest loobuda, et mitte kuivale jääda. Ka Kirul on juhtunud liigväike. Pääbus
noolib siit ja sealt, samuti Tõllu. Need on lühikesed märkused meie löögimehist. Kuis õhtul saatmisel veab või [ei] vedanud – ei tea.
Pühapäev, 28. veebruar
Hommikul seatakse ruumid korda, „meie hiilguse“ käsul muidugi, kes ise
koha pääl vaatab, kuis ruumis valitsenud sigadus (litsimaja sarnane) korda
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Maa rivikaikad – maaväelased või maaväe kadetid.
Igakevadine Sõjakooli ball oli Tallinna koolitüdrukute seas mainekas. Vt Bruus, Rudolf
1996. Mälestusi Eesti Vabariigi Sõjakoolist 1934–1938. – Mälestusi Eesti Vabariigi Sõjakoolist. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia Kirjastus, lk 57. [Bruus 1996]
59
Maamehed – maaväelased, maaväe kadetid.
58
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seatakse. Lõpetades ruumi kordaseadmist, lähevad osa meist linna, kuna osa
lihtsalt koju jäävad, et välja puhata väsimusest.
(Ivasčenko, Johannes)
Waba Maa60 eriväljaanne
23. märts 1926
Hommikune koosolek Sõjakooli Merirühmas. Kõmuline raharaiskamise lugu
kassapidajaga. Meie kirjasaatjal on korda läinud teateid saada väga tähtsast
koosolekust. Lugu olla järgmine. Hommikul vastu inglise keele tundi kutsuti
merirühmas kokku täiskoosolek. Õhkkond oli äärmiselt üleserutatud, sest olla
kindlaid teateid ammutatud, et merirühma kassapidaja Kokk pidada kõrval
käsipanka ja opereerida merirühma suurte rahasummadega. Jälle meie ühe
ühiskondliku pahe kordumine. On vaevalt möödunud paar nädalat, kui samasugune lugu Eesti panga laekahoidjaga ilmsiks tuli – ja nüüd uuesti, ning
seekord merirühmas, kus niisugused suured summad nagu 25–185 margani
ja 22 kuldnööpi ühe ainsa isiku hoole alla on usaldatud. Igatahes suur lohakus meie tulevaste mereväe jõudude peres. Koosolekut juhatas tema kõrgus
kadett Pehme ja seadis üles järgmised küsimused:
1) kas likvideerida hoopis kassa;
2) kelle hoole alla kassa anda;
3) kelle võimuses on kassa revideerimine;
4) mis otstarbel ja milleks kasutada kassa raha.
Nende küsimuste lahendamiseks võeti ägedalt sõna, küll pahemalt ja paremalt poolt. Esimeseks tuli otsustamise alla kassa likvideerimise küsimus.
Tuldi siiski otsusele kassat mitte likvideerida. Järgmine küsimus – kelle alla
kassa anda – kutsus hulk ägedamaid vaielusi esile kui eelmine. Koosoleku
juhataja poolt tehti ettepanek kassa üheainsa isiku hoole alla anda, näiteks
senise kassapidaja Kokka kätte, sest siis olla nendel meestel, kes Kokkaga
heal jalal, väga kerge rühma kassast laenu saada. (Vahelhüüe pahemalt poolt:
nagu näiteks rühmavanemal.) See ettepanek jäi vähemusse. Kadett Ülekolme
poolt pandi ette kassahoidjaks valida kad. Pehmet. See olla väga kasulik.
Esiteks jääksid siis kõik vaielused rühma raha kasutamise mõttes ära, samuti
kõiksugu küsimused, kes võib revideerida kassat jne. Pehmel olla hea omadus rühma kassat ikka äärmiselt korras hoida, nii et see alati tühi on, ja seega
60

18. märtsil 1926 kirjutas ajaleht Vaba Maa, et Eesti Panga varahoidjale Roosmannile on
esitatud süüdistus 53 200 000 marga omavolilises väljalaenamises. Vt „Käsipanga“ tegelased
kohtu alla 1926. – Vaba Maa, nr 65, 18. märts, lk 3.
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mingit ohtu tema korraspidamise suhtes üles ei tõsta. Tagajärg oli see, et
Pehme suure häälteenamusega merirühma kassahoidjaks valiti. Kolmas küsimus, kelle võimuses seisab kassa revideerimine, läks ka võrdlemisi kergelt
läbi. Otsustati revideerimise võimeliseks tunnistada sõjaministrit ja karnisoni ülemat kindral Unti. Viimase puudumisel [tuleb] tema kohuseid täita
Mereväe v-ltn. Peeter Meyl.
Järgnes neljas ja kõige tähtsam punkt koosolekul: mis otstarbeks ja millal
tarvitada rühma raha. Siin kuuldus ettepanekuid nii mitmetelt. Ruumipuudusel avaldame ainult väljapaistvamaid:
Poolvigane kadett Kiru väristas oma haiget kätt ja avaldas kõige ägedamat
protsessi selle vastu, et rühma kassast 300 marka välja maksta ühe s…se koti
pärast, mis jumal teab kelle süü läbi üle parda olla lennanud. Protsess jäi
aga tähele panemata. Kad. Bloomi poolt tehti järgmine tähelepanuväärt ettepanek. Kooli lõpetamiseni rühma kassast mitte kellelegi punast penni välja
maksta. 1. oktoobril 1928. aastal61 koguda „Viievitu“ võõrastemajasse ja
kogutud rahaga kaasa võtta 3 litsi ja 10 liiterd 40-kraadist. Seda ettepanekut
kiitis „hiigla vahvaks“ kad. Pääbus. Bloomi ettepanek võeti ühel häälel vastu.
Järgmise küsimuse ülesseadmisel – kas tunnistada maailmas tühja tööd ja
ajaviitmist või mitte? – astus sisse üleni punane Mister Thompson. Et väga
vähe aega tunni lõpuni järgi oli jäänud, raporteeris Veisman, andes 120 tähte
minutis62.
Toimetuse töö lõpuni kestis koosolek edasi.
(vist Valdšnep, Oskar)
Esmaspäev, 1. märts
Jälle algab nädal! Esmaspäev annab ennast tunda juba raskes ülestõusmises,
mis iseäranis märgata meestes, kes üleeila pidul ja eile õhtul linnas käisid.
Mr. Tomson teeb nagu harilikult sõitu poistele. „Kus on kad. Mölder?“ Teda
muidugi huvitab rohkem saarlase vihk „for exercises“63 kui ta ise. Saadetakse
klassivanem saarlase ehk vähemalt tema vihu järgi – kuid ei saa tema seda,
mida ei ole. Tuleb vastus, et saarlane olla staapis. Pole midagi teha ja härra
Tomson lepib sellega, et saab ligemalt tutvuneda vihuga laupäeval. Õhtul

61

Mäletatavasti pidi III lend Sõjakooli lõpetama 1928. aasta septembris, kuid kursus lõpetati
varem – 29. aprillil 1928. Ragnar Kokk on vihjanud, et plaanitud kogunemine siiski toimus.
Vt Kokk 2002, lk 52.
62
Vihje morsekoodi edastamisele. 120 tähte minutis on ebainimlik kiirus. Maailmarekord on
35 tähte minutis.
63
For exercises – ’harjutuste jaoks’ (inglise k).
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äkitse teatas korrapidaja kapral Kõpja, et saab minna teatri rongiga ja rivitult.
Kohe seati kokku nimekiri ja linna läks tervelt 7 mer. kad. 1. kompanii sai
ka väikse üllatuse: ei lubatud rongiga ja tuli jala minna ltn. Tarši juhatusel.
Olid hirmus vihased.
Teisipäev, 2. märts
Eilse teatris käimise tagajärjel ülestõusmine jäi jällegi hiljaks, kuid see on
juba muutunud harilikuks nähtuseks ja kedagi imestama ei pane.
Rivitunnil oli Inglise vintpüssi materjaali osa. Paistis, et läheb ilma vahejuhtumisteta mööda, kuid tunni lõpul „tema hiilgus – rühmavanem“ otsustas
„oma kadettisi“ üllatada. Võttis kõik paigale ja andis käsu oma kapid lahti
teha ja otsekohe rivisse. Alguses keegi ei saanud aru, milles asi seisneb, kuid
varsti kõik sai selgeks. „Tema hiilgus“ tahtis „oma kadettide“ kappide sisu
revideerida. Tagajärjed olid kaunis üllatavad, „Lehmal“ olid kapis suitsu[d].
Tuli kindel käsk järgmiseks päevaks kõik korda säädida. Eeskujuks sai
pandud Bäsengof ja spordimees Bloom.
Kolmapäev, 3. märts
Vaene „rühma lehm“ kukkus jälle „tema hiilguse“ ohvriks. Vaatamata käsu
peale „l…“ kõrvaldada kapist, hommikusel ülevaatusel sai tema kapis leitud
suitsuots. Vana hirmsasti protesteeris, kuid teha polnud midagi: fakt on fakt.
Kuid asi läks tal siiski võrdlemisi õnnelikult: sai ainult noomituse. Linnas
käimise päev, kuid naljalt linna ei taha saada, kell ¾ 6 on määratud major
Olbrey loeng, mis kutsub välja meie poiste hirmsad protestid. Pole midagi
parata – tuleb alluda. Kangemad mehed lasevad muidugi jalga ilma mingi
loata. Õhtul on märgata kadettides, kes koju on jäänud, kahtlast liikumist.
Astuvad väiksed kambad kokku, sosistavad. Siis ilmub kusagilt üks vene tääk
ja kõik asuvad Saare voodi juure ja on kuulda mingisugust krabinat. Pärast
tehakse mingisuguseid protseduure ka teiste vooditega läbi. Kui linnas käijad
on tagasi, siis selgub kõik. Niipea kui Kolja tahab oma voodisse heita, kõik
vajub hirmsa raginaga kokku. Sama saatus on teistelgi. Selgub, et voodid on
lahti kruvitud ja külge puutumisel langevad kokku.
Muidugi ilma sõnelemiseta läbi ei saadud, mis valmistas pealtkuulajatele
hirmust nalja.
Neljapäev, 4. märts
Vaene „Gibsengeigen“ magas rahulikult terve öö miinide peal ja hommiku
ühest ettevaatamata liigutusest plahvatasid – voodi lagunes ära. See valmistas
talle hirmust viha, kuid polnud midagi parata!
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Reede, 5. märts
Tänane päev klassi tundide poolest on hirmus jõle: teoreetiline mehaanika,
eesti keel – väga tumedad asjad. Lootsime, et saab juba spordimees Krahne
loengud64 kätte, kuid selgus, et nad rändavad veel kõiksugustes komisjonides.
Lootust nii ruttu kätte saada ei ole.
Laupäev, 6. märts
Hra Tomson lubas (täna) tuleval laupäeval „a sort of repetition“.65 Igatahes
väga kurb lugu. V-ltn. Mey tahtis meid üllatada ning teha väikest rõõmu.
Tuli sisse ja teatas väga tähtsa näoga, et 17. aprillil s.a. saab olema mereväe
ball ja et meie ka oleme sinna kutsutud. Avaldas soovi, et meie aitaks korraldada pidu. Riietus… suurvorm. Andis lootust, et selleks ajaks saab esitisvorm
valmis. Eks näitab?66
Saun oli täna võrdlemisi hiljaks määratud – kell 17.15 –, kuid meie mehed
käisid varem ära. „Tema hiilgus“ lasi muidugi enne kõik tolmu välja kloppida
jne. jne., nii et tööd oli laialt.
Pühapäev, 7. märts
Pühapäev nagu harilikult. Mehed varakult linnas, kuna mõni „raamatu koi“
istub kodu ja tuubib. Hommikul selgus, et meie auväärt mister Bäsengof on
oma isikutunnistuse ära kaotanud. Nüüd käib hirmsa näoga ringi (linna ta ei
saa) ja harutab küsimust, palju ta saab – kas 10 päeva kartseri või peavahti.
Hirmus küsimus!
(Oberpahl, Jakob)
Esmaspäev, 8. märts
„Sinine esmaspäev“, nagu teda harilikult nimetatakse, on kaotanud meil
maksvuse. Arva juhtub, kui mõni öösel tuleb ja kaasvõitlejaid üles ajab oma
lärmiga. Seda julgevad ainult Narva mehed teha. Uusi aspirante tuleb ikka
juure ja juure. Meie mehed loevad hirmuga meeste arvu ja vaba voodi kohte,
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Arvatavasti konspektid.
A sort of repetition – ’midagi repetitsioonitaolist’ (inglise k).
66
Esitisvorm oli kõige pidulikum vormikomplekt. See jagunes rohkem pidulikuks suurvormiks (valge vesti ja ristlipsuga) ning vähem pidulikuks lihtvormiks (musta vesti ja pika
lipsuga). Esimest kanti visiitidel, paraadidel ja ballidel, kus nõuti frakki, teist teatris või tantsuõhtutel, kus nõuti smokingit.
65
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sest sellest ripub II komp. ruumidesse.67 Praegu on veel küllaldaselt lootust
paigale jäämiseks. „Hiilgus“ arvas hääks jälle mehi lasta püsse puhastada.
Kuskilt oli kuuldus välja võetud, et täna õhtul olevat Estoonias sõjaväelastele „Kollane pass“68. Seati siis vastavalt minejate nimekiri kokku. Selle
viis Kolja kor. ohv. juure rühmavanema käsul. Et kor. ohv. juures ainult üks
noor II komp. kad. oli, siis ei teadnud see asjast midagi ja lubas mehi minna.
Kuid jaama minnes tekkis küsimus, kus[t] oli see võetud, et täna etendus on.
Keegi ei teadnud. „Hiilgus“ ja Kolja tulid Järve jaamast69 tagasi, kuna teised
linna sõitsid. Asi lõppes õnnelikult kor. ohv. ltn. Darsiga. Poisid tulid jälle
kõik kella 9 tagasi. Tegelikult tuli välja, et mingisugust etendust ei ole ette
nähtud päevakäsus ega mujal.
Teisipäev, 9. märts
Päev algab veidi võõralt, sest tema „hiilgus“ arvab hääks enne hommikust
kohvi klassist läbi minna. Hirmus on ka, kui aspirandid-allohvitserid korrapidajateks ja päevnikkudeks on. Ega siis hommikul ei saa korralikult välja
magada. Juba kella ½ 7 ajal üles70 ja ega siis veel sellega jää. Ta tuleb ja
tüütab sind veel, küsib, kas keegi ambulantsi ei taha minna. Noh, sellepeale
on uni muidugi läinud, ei jää muud kui tõusta üles. Tunnid mööduvad huvituseta. M-kpt. Salza jõuab Vene-Jaapani sõjani ja meie minek ekipaashi,71
selle asemel et ligemale tulla, jõudis mai kuu peale edasi. Halb küll! Päike
teeb looduses juba kõva revolutsiooni ja kui sarnaselt edasi läheb, on loota
67

Kadetid magasid kompanii kaupa ühes ruumis. Vt Hennoste, Mihkel 2004. Eesti Sõjakooli
VII kursus 1929–1931. – Laidoneri muuseumi aastaraamat III. Laidoneri muuseum, lk 79.
[Hennoste 2004] Kuna mereväelasi oli vähem kui kompanii, võisid nad magada teistest eraldi
ja neil võis olla ruumi lahedamalt.
68
Tõenäoliselt vaba sissepääs.
69
Järve oli Sõjakoolile lähim raudteejaam. Sealt viis raudtee Tallinn-Väikese, Rahumäe ja
Nõmme jaama. Vt Aava 1996, lk 10.
70
Päevakorra järgi äratati kadetid kell 5.45. Kell 6.00 tuli üles tõusta, järgnesid hommikvõimlemine ja hommikune ülevaatus. Hommikusöök algas kell 7.30 ja lõppes kell 7.50. Vt Sõjakooli ülema päevakäsk nr 257 6. septembrist 1923. – ERA.650.1.109, leht 78.
71
Mereväe ekipaaž (alates 1931 mereväe õppekompanii) oli Merejõudude allüksus, mis
tegeles väljaõppe ja vahiteenistusega. Kuni 1927. aastani õpetati mereväe ekipaažis nii noorsõdureid, allohvitsere kui ka erialaspetsialiste. Alates 1928. aastast hakati erialast väljaõpet
andma igas üksuses eraldi ja mereväe ekipaaž tegeles edaspidi ainult noorsõdurite rivilise
väljaõppe, riviallohvitseride koolitamise ja kaadrimereväelaste rivilise täiendusõppega.
Vt Urb, Taavi 2017. Eesti Merejõudude allohvitserid 1920–1939. – Sõjateadlane, nr 5. Tartu:
Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 197.
<https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2017/12/EESTI-MEREJÕUDUDE.pdf>
(12.06.2019).
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varsti navigatsiooni algust. Rühma ülemalt kuuleme, et oleme aprilli kuu
mereväe ballile kutsutud. Et nii pea uut suurvormi loota pole, siis soovitab madrus Jüri praegust „suurvormi“ vähe väiksemaks teha. Päev oma veel
korralise tähtsuse, kui meie pikkade juuste kandmine saab rühma ülemalt de
jure tunnustuse. De facto tehti seda juba senini, kuid iga kord täitis südant
salavärin, kui mõni „kõvamees“ juhtus sind mütsita nägema.
Kolmapäev, 10. märts
Et rühmavanema jutu järele naabrid teineteist õigel ajal üles ei aja ega jõua
õigeks ajaks voodid joonduda, siis trahviti rühma sellega, et kõik oma söömist pidid pärast rivis jope taskust lõpetama, kuhu suurem hulk saia portsioonist oli jõudnud kaduda. Einel söödi aga selle eest kahekordselt, tänu
meie uuele ettekandjale endise kurva Tinny asemel, kes ilmast ilma jorises ja
vaevalt korragi toitu juure tõi. Bajanovile jõudsid rühma ülema ja kad. Birke
ühisel nõul ja jõul ammu igatsetud kronomeeter, 3 sekstanti, transportiirid
jne. kohale. Tegelikult tuli välja, et tõelist tarvidust kõigi järel ei olnud, vaid
vana hädaldas niisama. Et täna maalesaamise päev oli, siis auras suurem osa
kadettidest linna. Vassili käis ka ringi kui kuutõbine ja ootas, et rühmavanem
ka linna läheks. Kuid kujunes asi vastupidi. Rühmavana ajas habeme ära,
kuid linna ei läinud. Vaene Vassili pidi nii linnaminekust loobuma. Suures
meelehärmis haaras päevaraamatu ja kirjutas vist õige soolaselt sinna oma
südame kergenduseks.
Neljapäev, 11. märts
Algab ebaharilikult vara. Juba kell ½ 3 naagub korrapidaja kindral Kõtt, et
noh, meremehed, tõuske üles, võtke püssid välja ja minge ka välja. Igaüks
arvas, et Kätt teeb halba nalja, kuid lõpuks selgus siiski, et häire olevat. Häirest ei teadnud isegi välispäevnik, meie kauaaegse praktikaga jurist Pehme,
kes 3 a. olevat Tartus ülikoolist mööda käinud ja Valga universiteedis „juris
prudenzi“72 studeerinud. Asjalugu oli sel korral järgmine, et Pehme sellest
häirest midagi ei teadnud, sarnast juhust seaduses ette nähtud ei ole jne. jne.
Igaüks leidis, et esimene sõna, mida majorile võib mõistlikuks pidada, oli
„merirühm, minge koju“.
Hommikul jäime jälle kohvist ilma, sest „maamehed“ olevat metsa läinud
ja kohvi kaasa võtnud.
72

Jurisprudents (ladina k iurisprudentia) – õigusteadus. Karl Pehme lõpetas küll 1922. aastal
Valga reaalgümnaasiumi, aga ei ole mingit viidet selle kohta, et ta oleks õigusteadust õppinud.
Vt Karl Pehme teenistustoimik. – ERA.642.2.16.
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Et Buxhoevden haige, siis võtab spordimees 2 esimest tundi mehaanikat,
sest kursust peab lõpetama juba 20. skp.
Rühmaülemalt, kes täna kenas tujus, kuuleme nii mõndagi tuleviku kohta.
Osa katseid on loota pidada juba enne pühi. Pühad oleks veel ettevalmistamiseks ja siis kohe puhkuselt tulles oleks veel 2 katset. Siis jääks veel 3 päeva
aega välisteks õppusteks, valdekis73 käiguks jne.
Reede, 12. märts
Et päeva mitte huvituseta mööda lasta, selle eest hoolitses meie armas aspirantide kurs. veltveebel. Nimelt oli ta huvitava ülesleiduse teinud sisekorra
rikkumise alal ja kandis sellest siis meie rühma õhtusel katsel ette. Asjalugu
olevat järgmine, et merirühm võivat tervet aspirantide kursust 3 kuu oma
eeskujuga sarnasesse seisukorda panna, kus veltveeblil ei jää muud kui aspirantidele nõelaga p… torgata ja ka siis ei kuula veel keegi tema sõna. Et kurja
kohe algul ära hävitada, siis ei olevat jäänud muud midagi üle, kui kad. Villut
(Tõllu) otsekohe hommikuse üleaja magamise eest Sõjakooli Ül. ette kanda.
Meie „Schmitke“ ei reageerinud sarnase asja peale, sellepärast pole muud
midagi üle jäänud. Rühma elus ja ühes teatud grupis kadettides, eesotsas
matatorid Bäsengof, Kiro ja madrus Jüri, on poolehoidu leidnud spordiharu
ping-pong. Mainida võiks, et isegi konservatiivsed vasaku käe mehed, pärit
Mulgimaa kultuurilisemast tsentrumist, on leidnud ping-pongi väga huvitava
mängu olevat. Muidugi ei jää maha selles asjas ka Väike-Maarja mees, kes
oma tüsedusega (vist sousti söömise tagajärjed) tõsist tähelepanu väärib. Eks
sport ole igaühe tervisele kasulik.
Laupäev, 13. märts
Inglise keele retseptsioon jäi ära, tulevat tuleval nädalal. Artilleerias ilmus
oodatud v-ltn. Mey asemel keegi tundmatu suurus mer. n-ltn. Kõik ootasid
pinevil, mida siis sarnane mees meile räägib. Madrus tundis ja kuulutulena
levis klassis, et ta olevat mer. n-ltn. Luukas, kes täiendamas käinud Inglismaal. Loengu lõpul olid kõik rahul, sest ootused olid kaugelt üle löödud.
Isegi autoriteetlikumast allikast kuuldus, et lugevat paremini kui v-ltn. Mey.

73

3. diviisi Valdeki õppeväljal tegi Sõjakool laske- ja väliharjutusi. Vt Seene, Andres 2013.
Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919–1940. –
KVÜÕA toimetised, nr 17. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, lk 40. [Seene 2013]
Praegu on seal Mustamäe linnaosa.
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Laskegaleriis oli teine järjekorraline paugutamine. Õhtul läksid suurem
osa kadette linna. Isegi vana Vassiili lippas jala, kuid sõimas kõige tee, et
enam teinekord küll jala ei lähe.
Pühapäev, 14. märts
Harilik pühapäev, sarnane nagu kõik eelmised siin Tondil möödunud.
Mõni, kel kibe rutt, nagu Roosil ja Vassiilil, aurab kohe linna. Teised
viidavad aega samuti klassis. Joonestamine on hoogu võtmas, peaaegu
kireks võrsumas. Osa istub V.C-s ja ootab sekstandiga päikese kulminatsiooni. Gips in Geigen istub, jalad aknast väljas, ja parandab indeksit. Maamehed tulevad ja vaatavad aga suud ammuli. Keegi ei taha pirukast ilma
jääda, sellepärast oodatakse kannatlikult lõunat. Kui see möödub, siis läheb
linna sõiduks lahti. Löögimehed (eriala naised) Gips in Geigeniga eesotsas lähevad s/l „Lembitu“ ballile, teised rühmavanemaga eesotsas seavad
sammud Kommertsgümnaasiumi peole. Mis pärast juhtus, sellest kirjutab
kad. P. edasi. Minul sellega lõpp.
(Kokk, Richard)
Esmaspäev, 15. märts
Eile õhtu ilmusid kommertsgümnaasiumis käijad kaunis varakult, juba kella
11 paiku koju. Ainult Kolja puudub. Narva mees P. seletab suurelt ja laialt,
kuidas tema ühe plikaga tantsinud, kel hääl rohkem läbi nina kui suu kuuldavale tulnud ja kelle siidisukke läbi siidisukke läbi sidemeid säärte ümber näha
olnud. Tema teinud sellest kohe vastavad järeldused, kuigi preili nii mõnusasti ennast tantsides tema kõhtu vastu surunud. No vot! Tolle sama preili
õnge kukkunutki Kolja ja Pääbus kardab juba kõvasti Kolja vastavate osade
tervise eest. Muidu olla pidu „hiigla“ vahva olnud. Rühmavana kukkunud
kogemata, s.o. mitte teadvalt ja tahtvalt, ltn. Veizenbergi prouaga tantsima
(nagu see pärast ilmsiks tulnud) ja oli väga õnnelik selle üle. Mis edasi tuleb,
see kuulub juba esmaspäeva. Umbes kella 3 paiku hommikul äratab mehi
unest mingisugune jutuajamine, mis kaunis ägeda iseloomuga ja mille sekka
kostavad vahel „õrnad“ laksatused. Igalt voodilt tõuseb unine pea, hõirutakse silmi ja lõppude lõpuks selgub asi. On ilmunud mehed „sõdurite kodu“
poolt. Teised toost kambast juba norskavad, ainult „Kiru“ Pääbusega (Jumal
teab, kes selle mehe üles ajas) selle üle filosofeerivad, kumbas toa nurgas
öölamp peab põlema. Harilikult põles see „Kiro“ pool, s.o. toa esimeses osas,
ainult nüüd on Kirul valgus silmi peale hakanud käima ja otsusele jõudnud
ka valgust tagatoa meeste peale paista lasta. Pääbus seisab põrandal ja katsub
iga hinna eest tuld ära keerata. Kiru on Vassiljevi voodis püsti (mõlemad
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särgi väel) ja pareerib osavasti kõik Pääbuse vastavad käeliigutused vastavalt
kõrvale. Ukse vahele ilmub noor aspirant-päevnik, kuid nähes, et asi tõsine,
kaob võimalikult ruttu. Selle järele ilmub korrapidaja, keda nähes võitlejad
nagu vähe häbelikult omist õigustest loobuvad ja laiali lähevad. Nii jääbki tuli
toa tagumisse ossa põlema. Kirotaril tuleb õhtul peale ülelugemist, magama
heites veel löömine Tõlluga patjade pärast, mida Kiro Bäsekohvilt rekvireerinud. Asi on jälle tõsine, lepitust toob Bäsekohv, kes rahul on ööd ilma
padjata mööda saatma. Tõllu põrnitses veel tükk aega voodi äärel istudes oma
vastast, kuid kõik jäi vaikseks.
Eine algul võtab „его благородие“74 söögilauas ümberistumise toime. Ei
pääse sest saatusest ka teise jao ülem Džipsen Geighen, kes laua otsast vähe
kaugemale oma koha leiab (kolmanda jao ülem polegi veel suurte sakste
ligi istunud). Ainult 1. jao ülema peale ei hakka veel seekord „Tema kõrgelsündinu“ hammas, ja see jääb veel „kõrgeaususega“ silm silma vastu istuma,
kuid näib noh, kui kauaks temalgi seal veel lastakse olla, või võetakse veel
ligemal ajal mõni positsiooni muutmine, vist jalgväe taktika alusel, ette.
Õhtul on veel nn. paraad. Mehed selleks valmis ilma särketa. Tekib Saaremaa meeste vahel lahing, uhutakse üksteist mütsidega. Iva juhtus taganemisel
Pehme särgi maha ajama, see katsus ka siis oma mütsi tugevust Iva seljal.
Kuid seal muutub äkki lahingu olukord ja saarlased löövad kampa, nendega
seltsivad veel hulk teisi – kõik Pehme kallale, mille järelduseks on tolle turjal
punased plekid ja pealekauba must särk.
Teisipäev, 16. märts
Teisipäevane päev on tähtis selle poolest, et siis kpt. Salzad näha saame,
kellelt ikka midagi head loodetakse kuulda. Kuid täna on asi vastupidi –
räägib, et ekipaashi minek tulla aprilli keskel, ning lubab seal repetitsiooni75
teha meresõjakunsti ajaloost. Väga kurb kuulda. Õhtu õp[p]etundide ajal
ilmub klassi major Kattai ja soovitab meil endil hakata „spordimees“ Kraane
loenguid paljundama, et siis rutem valmis saaks. Kuid kellelgi pole vist isu
seda tööd enda peale võtta, vabandatakse, et enne pühi eksamid ja nõnda
edasi, et „iki ei saa jah“. Kuid seal tuleb uudis majori suust, mis mitte kõige
74

Ваше Благородие (’teie ausus’) oli ametlik vormel nooremohvitseride, kuue madalama
rangi ametnike ja alamaadlike poole pöördumiseks Tsaari-Venemaal. Kõrgeausus oleks Ваше
Высокоблагородие. Nii pöörduti vanemohvitseride ja 3 järgmise rangi ametnike poole.
Kõrgelsündinu oleks Ваше Высокородие. Nii pöörduti riiginõunike ja õukonna tseremooniameistrite poole.
75
Repetitsiooniks nimetati eksamitele eelnevat õpilaste teadmiste kontrollimist õppeaine
kordamise eesmärgil. Vt Seene 2013, lk 9. Repetitsioonid võisid olla nii suulised kui kirjalikud.
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parem – eksamid olla kõik peale pühi. Eine ja lõunasöökide ajal on Põltsamaa
mees omale kohuseks teinud mitte ühtegi soustikaussi laua tagumisse ossa
lasta sattuda. Kõik kausid rändavad söögi algul tema käest Tõllu kaasabil
suurte sakste poole laua otsa. Kirutakse ja sõimatakse Põltsamaa meest küll,
aga mis läinud, see läinud.
Kolmapäev, 17. märts
Päev möödub väga igapäevaselt, kui vahest välja arvata pisikest vahejuhtumist Põltsamaa mehe ja tema 5-naelalise saiapätsiga. Nimelt tõi to[o] mees
enne 2-naelase saia ja õgis selle proua kaasabil ära. Sellest oli vähe, toodi
veel 5-naelaline, kuid astronoomia tunnis, kui mõlemad „söödikud“ Bajanovi
„paз-два, paз-два“76 kuulasid ja kronomeetrit uurisid, oli sai sisse vehitud.
Sai leiti küll üles, kuid Põltsamaa mees vihastas ja ei hakanudki ise sööma,
vaid jagas saia meeste vahel laiali. Õhtul suurem jagu mehi linnas.
Neljapäev, 18. märts
Saab jälle üle hulga aja „Dietrichi“ armast nägu näha. On va kena mees ja
lepitakse ilusti kokku, et repetitsioon „rasudest, mis auravad“ jääb sügiseks.
Õhtupoole, vabal ajal on paari mehe vahel, kelle nimede kohta ajalugu vaikib,
juhtunud arusaamatusi, mida palashide77 abil lahendada katsuti ja lahendatigi
nii, et teisel mehel käsi vist mõneks ajaks sidemega kaela rippuma jääb. Asi
oli ikka vist kaunis tõsine olnud, sest velsker pole algul oma oskuse peale
kindel olnud, töökompaniist juba hobune välja tellitud kannataja haigemaija
viimiseks. Aspirantide seas oli isegi juba jutt väljas, et ühel mehel olla kaelasooned läbi löödud. (Need mehed olid Kiru ja Iva.) Õhtul peetakse ruumis
lumesõda, nii et mõnelgi mehel küljealune märg. Iseäranis agarad selles asjas
on nii Tallinna kui Narva manufaktuuride mehed.
Reede, 19. märts
Reede on juba Jumalast loodud räbal päev tundide poolest. Teoreetiline
mehaanika, eesti k., joonistus ja muu seesugune rämps! Spordimees lõpetas
oma lugemise ja hakkas kordama, küsis peaaegu kõik mehed läbi, kusjuures
selgus, et mehed mitte midagi, Peeter Juhani poja moodi öeldud, absoluutselt
midagi ei tea. Spordimehel oli kaunis piinlik ja vaene mees oli näost päris
otsas, kui signaal käis ja teda sellest „pisikesest üllatusest“ päästis. Eesti keele
vana tõi ka oma eksami kava klassi, kuid missuguse kava? Üles loetud kõik
76
77

Paз-два, paз-два – ’üks-kaks, üks-kaks’ (vene k).
Palašš (vene k палаш) – pika sirge teraga mõõk.

MEREVÄEOHVITSERIDE III LENNU PÄEVARAAMAT 01.02.1926–05.02.1927

179

teadmised Iidamast ja Aadamast peale. Mehed tõstsid kisa ja vana katsus, kui
rutem klassist minema sai. Ka Borkvelli ainest saime kavad.
Õhtupoole on Bäsenkof teada saanud, et tal tuleb isikutunnistuse kaotamise üle paariks päevaks kartseri järele mõtlema minna, ja käib kui kuutõbine
ringi, uurides ja järelkaaludes, kuidas seal need olud on.
Õhtul saab nalja „kindral“ Kättiga, kes korrapidaja. Nimelt ei ole ta Saare
poisile, kes I vahetus[e] välispäevnik, kasukat ja vilte välja annud.78 Saare
poisi kannatused mõjuvad terve rühma peale ja mehed lähevad kampas Kätti
kallale, isegi rühmavana protsessib kõvasti ja telefoneerib lõpuks asjast
korrohvile. Kätt on küll kõva mees ja seletab, et ega ta ikka välja ei anna,
sest külma olla alla 10 ⁰C ja tema tunda määrustikku väga hästi, kus olla öeldud, et siis pole niisugust luxust kui kasukat ja vildid vaja. Noored aspirandid
vaatavad seda löömist pealt ja aina muigavad. Lõppude lõpuks saab Saare
poiss ikkagi kasuka ja järgmised vahetused vildid ka. Kätt on kole vihane ja
lubab seda asja veel järele vaadata.
Laupäev, 20. märts
Laupäev algab suure imega. Mr. Tompson jääb üle poole tunni klassi
hiljaks!!!! Tuleb klassi, higitilgad otsa ees ja punane kui vähk. Näha, et vaene
mees on pidanud kõvasti jooksma. Artilleeria tundi ilmub jälle vana suurtüki mees Mey ja lubab suveks meid kahele laevale ära jagada ja kummagil
laeval ühe suurtüki kõige kremplega meie hooleks anda, ja ka laskma hakata.
Peale tunde selgub, et Kätt on rühma vanema peale ette kandnud: 1) et see
olla teda puudutanud; 2) ähvardanud, et siin juba merekarudega tegemist,
ja sellega tema autoriteeti noorte aspirantide silmis kõvasti alla kiskunud.
Rühmavana võtab omale abiks ajakirjaniku Schnepi ja teeb omalt poolt ka
vastava ettekande.
Teine ime sünnib: Vana Veis läheb linna. Kurjad keeled räägivad, et käis
pankas saadud palka sinna viimas ja % vastu võtmas. Kuid ta tuleb juba
lõunaks tagasi, sest ega kõhutäit või kroonuga võlgu jääda. Bäsekof läheb
kartseri poole Tõllu saatel, suur raamatupakk kaenla all.
Õhtul suur osa mehi linnas, ainult alalised kodusistujad muidugi uurivad taevatähti ja teevad joonestusi. Unustasin. Selle poole tunni jooksul,
mil Tompson puudus, löödi suuri lahinguid rühma kassa pärast, mis isegi
vahetundidel jätkus. Sellest kõneleb pikemalt meie ajakirjaniku poolt välja
antud Vaba Maa erinumber. Kuid asjaolude õieti valgustamiseks olgu öeldud,
78

Väidetavalt olid merekadettide riided ja jalanõud ka märjad, sest neil oli sel päeval olnud
väliharjutus. Vt Verner Puurmani ettekanne 20.03.1926. – ERA.650.1.1886, leht 83.
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et Koljale kassa üle piiramata ainuvalitseja õigused anti ja edaspidi laenu
saamiseks enam pole tarvis paberit raisata ettekande kirjutamiseks ja vaeva
näha rühmavanemalt nõusoleku allkirja nurumiseks. (Lisa 1: Waba Maa erinumber, eespool.)
Pühapäev, 21. märts
Nagu harilikult, ei sünni ka sel pühapäeval midagi uut ja tähelepanuväärset.
Peale lõunat on suur osa, peaaegu kõik mehed linnas.
(Pehme, Karl)
Esmaspäev, 22. märts
Et käesolev esmaspäev päevaraamatus esimene pole, siis arvan ma ta jäädvustamisel mittetarvilikuks sissejuhatuse kirjutamise.
Kes soovib lugeda, kuis esmaspäev enesega majesteetlikult terve nädala
edaspidi meile ette lohistab jne., olgu nii armas ja lugegu eestpoolt paari
esmaspäeva kroonikast.
Inglise keelest oli repetitsioon, mis Mr. Thompsoni väljenduse järele edu
tähe all teostunud. Siiski olnud kõik kirjalises repetitsioonis küllalt tugevatena osutunud, mispärast paari kadetiga tahvli all match korraldati, iseäralist rõhku sõnadele mony (money) ja motsh (much) pühendades.
Elektrotehnika tunnis oli jutt repetitsioonist. Lek. Norman oli oelt(!)
järele küsinud ja selgusele jõudnud, et too repetitsiooni sügisel teeb. Rühm
oli „nõus“, sest olla parem saada suvel korrata ja õppida.(!)
Õhtul levisid õudsed jutud kahe mehe kartserisse paigutamise kohta. Väga
ja väga kriminaalseks kipub muutuma meie tulevik. Peale tunde oli juurdlus
Puurmani (välispäevniku kasuk) asjus. Ja õhtul teated kahe esimese jao mehe
veeleivale minekust.
Teisipäev, 23. märts
Hommikuse uudisena tuleb mainida „scriba“79 poolt kartseri juttude kinnitamist. Nii siis haavatu Kiru ja Ivad Kadesčenko, teil tuleb alustada seda teed,
mida nii mõnelgi meist saatus lahkelt osaks laseb saada – et meile meele tuletada meie maiset olemasolu.80 Sest näib, nagu oleks teatud tähelepanuväärt
hulk „võimsaid“, kes kujutavad merikadeti elu ilma kartserita paradiisina.

79

Scriba – ’kirjutaja, kantseleiametnik’ (ladina k).
Ragnar Koka andmetel karistati Kirotari ja Ivastšenkot kahe päeva arestiga, mille nad pidid
koos ära kandma. Vt Kokk 2002, lk 45.
80
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Pole ime, sest kui ajud juba nii kaugele on angunud, et „vaesus kriipsutab alla
ja kehvus lubab“, siis võib sealt poolt kõiki oodata.
Lõunalauas juhtus jalustrabav sündmus. Kad. Jaansonile lendas leivatükk
suu ligidusesse – söögi ajal on tal selleks terve nägu –, ilma et (hra Kolonel
Rüütli sõnad) ta (Jaanson) ise oleks kätt liigutanud. Jõuti otsusele, et keegi
pommitab, ja nagu juba ette arvata võis, pakkus see sündmus rühmavanale
omade taktiliste ja strateegiliste võimete proovimiseks palju ainet.
Kolmapäev, 24. märts
Klassi jõudes saime klassivana käest teated katsete järjekorra ja kuupäevade
kohta81. Võeti kohe arutamisele vastamise järjekord katsetel. Leiti, et kõige
õiglasem on järjekord kindlaks määrata loosimisega, mis ka kohe teostati.
Rivitund saadeti hra leitnandi poolt „niisamuti“ mööda – klassis põnevamate
päevaküsimuste arutustes. Pea kõneaineks olid eelseisvad katsed ja lektorid.
Et aine igale tõmbav oli, siis möödus ta lõbusalt. Eriliselt torkas silma narvalaste naer, mis omas ekstaasis tihti hüsteerilikkuseni küünis.
Neljapäev, 25. märts
Klassitundidel võttis „spordimees Kraane“ omase energiaga kadettide
teadmisi sõeluda. Selgus, et paljudel teoreetiliste teadmiste piiriks null oli.
Peasesid õnnelikult ainult need, kel suflöörimisega õnne oli. Keegi väike
suurmees, kel sarnane õnn oli, lausus peale tahvli juurest tulekut puhtsüdamlikult: „Numbrid saab ikka teadmistele vastavalt.“
Reede, 26. märts
Il paisait beau temps; la mer itasrt lille, rien de particlain82. (Ilm oli ilus, meri
suurepärane; mitte midagi iseäralist.)
Laupäev, 27. märts
Sõjaväe elu koosneb üllatustest. Kahju ainult, et need üllatused kaaluvas enamuses õige väiklased, isegi masendavad on. Nii täna. Mr. Tompson lubas
omas tunnis ette lugeda aasta ja poole aasta ballid(!) isegi kõigis aineis. Mis
selle juures üllatav oli, tahan veidi selgitada. Numbrid (st. ballid) olid head.
Kui nii edasi läheb, mis muidugi enam kui kindel on, siis on igal lootus
81

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkirjaga määrati katsete (vahearvestuste) ajaks
12. (matemaatika), 14. (teoreetiline mehaanika), 15. (tervishoid) ja 16. aprill (eesti keel). Vt
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 90 24.03.1926. – ERA 650.1.120, leht 71.
82
Tõenäoliselt on mõeldud nii: Il faisait beau temps; la mer était tranquille, rien de particulier – ’ilm oli ilus, meri oli rahulik, ei midagi erilist’ (prantsuse k).
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vaevarikka töö järele promotsiooni näol tasupärga omandada. Selgus veel
korra, et teadmiste hindamiste resultaadid teadmiste enestega õige nõrgalt
seotud on. Nii oli häid numbreid saanud pääasjalikult need, kel head laveerimise võimed ehk kes muidu saatuse armust – lõikasid, mida nad ei külvanud.
Ma ei taha sellega ütelda, et teadmised numbrite saamisel rolli ei mängi,
vaid et nad mitte esmajärgmise tähtsusega pole. Muidu valitseb õhus pühade,
õigem puhkuse eelne meeleolu. Viimaseks klassitunniks oli artilleeria. Ltn.
Luukas seletas tulistamisest, selle mõjust ja menust. Peab ütlema, et see härra
räägib väga asjalikult ning tingimata ka europalikult. Selle peale vaatamata
kippusid merilaste pilgud välja kevadisesse loodusesse, mis nii hurmavalt
meelitavalt akendest sisse kiirgas. Kui siis keegi kadett teisi mingi välise
sündmuse kohta kõvasti informeeris, tähendas hra leitnant rahulikult: „Teie
näete liiga palju välja.“ Väga lakooniliselt tabav ütlus, mida ütlejale ainult
auks võib lugeda.
Kui siis lõppeks muidu nii põrgulikult kriiskavad pasuna helid paitavate
meloodiatena meie kõrvu kastsid, hingas igaüks meist sügavamini kevadist
õhku sisse. Kad. Kosenpäf tähendas muu seas, et ega Ordumeister juhust
kasutamata ei jäta, et meile ütelda, et tal meile midagi ütelda ei ole. Halb
olevat prohvet, s.o. hea prohvet olla. Sedakorda just ei suutnud too lause
oma sisurikkusega hoobelda. Sest vaevalt saime meie oma oote „sissetõmbamised“, kui kuuldus levis, et sõjakooli kadettidest kasvandikud kell ½ 1 (s.o.
kell ½ 13) tulla söögisaali koguda …
Söögisaalis: kõik üksused üles rivistatud. Üksuste ülemad käivad tähtsate,
õigemini elutarkade nägudega rivi eest läbi ja manitsevad omi kasvandikke
õigel ajal puhkuselt tagasi tulemiseks. Ainult m-ltn. Schmiedehelm ei leia
seda „ebasündsat momenti moraalitsemiseks“ võimaliku olevat kasutada ja
liigub rahulikult meist eemal. Tuleb kolonel, tervitab ja algab: „Ma ei saa
kasutamata jätta juhust …“ Merikadettide nägusid kisub muige pingule.
Siiski suudetakse enda valitsemiseks tahtejõudu koguda ja kord püsib rivis
eeskujulikuna. Hra kolonel kriipsutab alla, juhib tähelepanu, tuletab meelde,
hoiatab, ühesõnaga räägib pika moraalijutluse peaasjalikult side- ja määrsõnade abil maha.
Allright83, lepime sellega ja lahkume, püüdes ammutada juhtnööre sealt, kus
neid ei leidugi. Tagant tulemuseks: ruumis peab uus audients hra koloneliga
ees olema. „Imelik, kolonel tahab meiega rääkida, meie aga ei taha üldse
temaga rääkida!“ lausub tuntud teravnaljahammas Kosenpäf.

83

All right – ’hea küll’, ’olgu’ (inglise k).
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Ruumis leilitab meid kolonel vahejuhtumise pärast meie suure väikesemehe ja kindral Kätiga. „Kivi leiab kännu,“ lausub vanasõna. Praegusel
juhusel peab juure lisama, et nad tihti üksteist väärivad … Pikk oli koloneli
kõne vahejuhtumise kohta, millest mu eelseisev kroonik vist pajatanud on.
Ta kõnet teatud vahemikus võib isegi lüüriliseks nimetada, sest tundmus elementidest vahutava merelahingu müra ja möllu äärmise enesepingutamise
ja sundimise näol polnud seal puudu. Kadettide nimed, kes Puurmanni-Käti
vahejuhtumise peale teatud demonstratsiooniga mõju olid tahtnud avaldada,
lubas kolonel jäädvustada – enese teadmiseks. Mõned neist jäädvustatud
nimedega kadettidest teadsid siiski rääkida, et nende nimed Ordumeistrile
eneseteadmiseks juba ruudus, kuubis jne. olla.
Puurmanile lubati rühmaülema läbi erikaristus teatavaks teha. See olla
seisnud 4-päevases kartseri arestis. Puurman muidugi seda kanda ei mõtelnud, vaid sokutas endal rühmaülemaga uue jutuajamise koloneliga, kus
tal oma süütuse selgitamiseks vist julgust puudu ei tulnud. Kui sellejuures
arvesse võtta veel ta (s.o. P.) nurgaadvokaatlikud vilumused igasugusteks
konfliktideks ja neist terve nahaga väljapääsemiseks, siis arvati juba ette, et
asjast temale suurt kahju ei tule. Nii vist sündinudki, igatahes nende ridade
kirjutamisel oli valitsemas teadmine, et Puurman kohe puhkusele sõidab.84
Sellepärast, armas merikadett, õpi laveerima, õpi intrigeerima, õpi igasuguseid konfliktisid, kui väiklased need ka ei oleks, enda kasuks tarvitama.
Õpi seda täie vaimustuse ja innuga, püüa seda oma hinge puhtamate tõmmete
nimel (sest selle alale asudes sul neid viimaseid loodetavasti on). Tee seda
oma edasijõudmise, „Eesti isamaa“ admirali mütsi noka nimel. Sa raputad
pead ja lausud: edu, mis me sarnasel teel saavutame, vastab majale, mis
piiblis liivale ehitatud, ja võibolla tuletab mulle v-ltn. Laagust meelde. Ära
usu, Laagus püsib; sina aga võid oma põhjaliku astronoomia, artilleeria …
Tõsi tõeks, nali naljaks: raske elu tee valik, eriti seda sõjaväes. Kuidas leida
väärilist sihti, millele püüda, mille teelt sind ei suudaks kõigutada mu poolt
esitatud nõuanded.
Pühade tuju oli kõigil ülev, mille tulemuseks võib pidada asjaolu, et igasugune jutu loba soiku jäi. See võib aga ainult siis juhtuda, kui inimestes
„midagi“ on. Kui nad aga tühjad on (Veisman, palun siin mitte kõhu haigust
mõista), siis räägivad nad palju, palju, aga ei ütle midagi …
Mul isiklikult rikkus pühade tuju kahe kaasvõitleja kartserisse minek,
iseäranis Ivad Kadesčenko saatus. Too teine on vana kala (jumala pärast,
84

Juurdluskokkuvõttele on tõepoolest juurde kirjutatud, et „mehed leppisid“ ja küsimus on
lahendatud. Vt Major Uuskam Sõjakooli ülemale 24.03.1926. – ERA.650.1.1886, leht 80.
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mitte aastates) ja selle eest ei pruugi muretseda. Lõpetan oma päevaraamatu
kirjutamise sooviga, et mu järeltulijad, esimeses päevakorras tublid teise jao
mehed, päevaraamatus kirjutamist tõsiselt võtaksid. Minu äranägemise järele
ei täida keegi korralikult oma ülesannet, ku[i] t[a] päevaraamatusse „ainult“
kirjutab. Üles märkida kõiki igapäiseid sagedasti vulgaarseid sündmusi, mis
mõtet on sel? Tuleb enne asju kaaluda, enne kui neid jäädvustada. Meie
minevik on lahutamatu osa meist. „Rien ne peut faire que passé né existe
pas,“85 lausus keegi prantsuse ajaloolane – kui me oma mineviku hooletult,
räpaselt jäädvustame, siis teeme kurja endile, sest määrime endid sellega.
Nagu igal kultuurilisel elundil, on neilgi oma sisemine vaimulik elu, omad
erinevad püüded ja vaated, mis – tõsi – teinekord raskelt tabatavad. Need aga
ongi just selleks argumendiks, mis mõjutavad meie igapäise elu mitteametlikku külge. Peame püüdma neid voole tabada ja üles märkida. Minevik on
meie kõige ligem õpetaja. Ka neid sõnu võib arvesse võtta! Maitsed on väga
mitmekesised – kui kellelgi vast ei sobi minu maitse, siis palun mitte mind
selle eest vastutavaks teha!
Pühapäev, 11. aprill
Möödunud on pühad. Olid nad „kevadpühad“, „lihavõttepühad“, „munadepühad“ vms., on raske ütelda, sest sedavõrd edenenud on meie kalendri
terminoloogia. Kadetil polegi ka nimi tähtis, peaasi et saab puhkust, ja seda
oligi meil seekord tervelt 2 nädalat.
Tagasi jõudsid ka mer. kad. Kõik korralikult. Õhtul sooviti veel linna
minna, kuid et härra rühmaülem riigi huvides ainult kella 21-ni nägi võimaliku olevat lubada, siis loobuti linnaminekust. Ainult krooniline linnaskäija
Vassiljev ja paar teist kad. Laineid lõi m-kpt. Salza lahkumise kuulujutt, mille
„Päevaleht“ ühes Laaguse staabiülema müüdiga tondina meriväelaste seas
oli levitanud.86
Järgmisel esmaspäeval tuleb matem. katse.
(Kärner, Hendrik)
85

Rien ne peut faire que le passé n’existe pas – ’minevikku ei saa olematuks teha’ (prantsuse k).
10.04.1926 Päevaleht kirjutas, et mereväekapten Salza võidakse Merejõudude juhataja
ametikohalt vabastada, sest ta oli E. Tuurmanni sekundant, kui too Prantsuse diplomaadi
M. Dobleri duellile kutsus. Ajaleht spekuleeris, et Merejõudude juhatajaks saab Merejõudude
staabi ülem kaptenmajor Grenz ja tema kohale tõuseb vanemleitnant Lagus. Vt Merejõudude
juhataja lahkumas? 1926. – Päevaleht, nr 95, 10. aprill, lk 3. Salzat siiski ametist ei vabastatud, aga Tuurmann saadeti Vormsi saarele asumisele, sest kui asjur Dobler tema väljakutset
vastu ei võtnud, saatis ta Eesti välisministeeriumist mööda minnes väljakutsuva kirja Prantsuse
saadikule ja ähvardas korraldada rahvusvahelise skandaali. Vt Tuurmanni väljasaatmise asi. –
ERA.957.12.709, leht 81.
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Esmaspäev, 12. aprill
Uni kaob, silmalaod valguvad vidukile, ja mis sa kuuled – ammumist. Mõnigi
mees näib mune veeretavat teki all, tüdinud olevat ja on agaralt ametis – with
dressing himself87!
Pea kaldub jutt tänase katse peale. Tuntakse endid üsna kehvadena. Ja
nüüd ma kasutan juhust, et üht ja teist alla kriipsutada ja oma muljeid mainida. Olles hommikust söönud saanud (kaadri murrak), rühib „everybody“,
kes klassi, kes ruumi, mõni paar väretjalga – kõverjalga, naroovaveerne,
kirschteieri gardemariin jne., ei suuda endid väsitada kiitmisega, kuivõrd
vähe nad pühade ajal on lugenud. Ka lidrija näib pühade vaheajal üsna kahtlaselt elanud, sest kuidas muidu seletada tema „Δ juuks“ →? Nii mõne teisegi
mehe suu ja silmad on integraali ja diferentsiaali sarnaseks muutunud.
Kuid mehed on korras. Tuju kõigub na korralikkudes limesites88. Higi
aurustamisega tehakse tööd kuni katse alguse tunnini. Viimase kättejõudmise
üle näib mõnigi end ärritama. Ja kui veel viis minutit aega jäi, püüdis Šnepp
demonstreerida, kuidas Birke eelolevail katseil saab üles astuma, seega aga
endale paha moodi sisse harjutas, mida ta katsel ise hiilgavalt läbi viis, kui
nime kirjutas ja vastas. Algas katse, mil pidi numbreid saama teadmiste järele
(stilistika nõuete järele rääkiva hra sõnad), kui täitsa mehe persse põsed,
liikus leina rong üle läve ja sest oli küllalt, et meis rahuldust luua. Algas
kenast ja lõppes sama valjult, kuid vahejuhtumist, mis kestvusel sündis, ei
suuda küll mitte suurimgi rekorditaja lüüa. Seisis nimelt selles, et hra Kolonel
(õp. asut. Ül.) kui katse komisjoni esimees ka kaema tuli. Ning rühma hiilgus ja kui veripaise toimis väga iseteadvalt, ku[i] ta valjult püsti kargas,
rühmal sama käskis ja läbi pinkide vahe lipsates algas: „Kolonel, kolonelherra kolonel, Teile alluva kõvendatud, ühendatud, õpeasutuste üle-üle-ülem,
Teile alluva – õppeasutuste merijõudude klassis – katse kõrgemas mehaanikas!“ – Päevaraamatu saladuste kurb sündmus – punastama panev! Oli ju
katse matemaatikas.
Teisipäev, 13. aprill
On päev, mis kasutuseks määrat. Mingit katset täna ei ole, välja arvat iga
üksiku katsed end kasutada raskuspunktidega ja plärts momentidega. Eriliselt
sõbraliselt tunnevad endid paar rasvapundart, kui nad soustikausi raskuspunkti, kõttu üleviimise juures pead ümber Z-telje pööravad. Ka õnneliku
herra kdt-i õnnetut juhtumist oleks patt nimetamata jätta. See seisis selles,
87
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With dressing himself – ’riietumisega’ (inglise k).
Liimes – matemaatiline piirväärtus.
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et toetades „ekipashis“ seina najale paariminutilise aja järele, väga krõmps
haisu oli tunda – nii kuumaks oli ta köetud mehaanikast. Valjuid mehi peab
austama ja täna seisab nende valjus kenasti pikutamises.
Kolmapäev, 14. aprill
Päev, millel paha mood langeda ühte päevaga, mil määrat katse teoreetilises
mehaanikas on olnud ja viimane kogu talve pea igale konti murda ähvardav.
Et seda ainet + aine õpetajat Persiasse küllalt on saadetud, ollakse üldiselt
üsna ükskõiksed. Spordimees ja tema partner on siiski teenistuses. Mõni
mees näib end eriti väsitamas raporteerimis algõpetuse alalt. Soovin kõige
paremat kordaminekut siiski + väikene valju nali.
Ja nii see tunnikene jõuabki, klassivana hra vanem rasvapundar näib eriti
südamlikuks muutunud olevat, kui ta valge linaga lauda katab ja komisjonile
sinna peale meie saatust märgitsevat sulge asetab. Ja kõik sõidab roopas.
Tähtis on ka see, et õnnelikult „jutge“ omast sõbrast spordimehest Kraanest
õnnelikult eemale driivib. Kolm asja, mida ta kardab, on: spordimees
Kraanet, kalkuni ja konna.
Neljapäev, 15. aprill
Katse tervishoiust. – Noh, pojad, sikutagem nüüd sooni ja näidakem hambaid, et nad terved on ja igas positsioonis valvel. Täna on päev, mil mõnigi
mees leiva numbri kallale närima ruttab. Ja nüüd, kui see kõik möödunud, on
asjad veidi kurblich, eriti arstiteaduse eriarstile Dr. kad. Müllerile. Tema leiva
kannikas on siiski mäda olnud, [ei] vastavat tervishoiu nõuetele ja võimata
olnud näidata 12 suutäit89. See juudase sõrme kirjutus manab juba palu ja
maksab ka teiste suhtes.
Reede, 16. aprill
Kui ettekuulutusi-ennustusi uskuda, siis peab täna Tondilt lahkumise päev
olema. Kuid et lollusi mitte ainult ei tehta, vaid ka räägitakse, ja paar lõbu
pakkuvat sõna kuulutasid vaid täna kindlalt homme kell 10 lahkumist. Ja
kena oli selle peale ajaleht pooleks tõmmata ja rutata seda sirgeks teha. Ka
tühine asi sünnitab valu. Täna on ka mereväe-Ball ohvitseride keskkogus.
Härrad mereväe kadetid on ka palutud. – Südantlõhestav, osavõtja[i]d tõotab
olla kui seene ädalat90 – paksu ja madalat.
(Jaanson, Eduard)
89
90

Vihje kõige kõrgemale võimalikule hindele 12.
Seeneädal – noored väikesed seened.
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Pühapäev, 18. aprill
Täna on suursündmus – ärakolimine Tondilt. Kell 10 on määrat see tund. Iga
kiirustab pakkimisega, Vassiljev lausub aga head soovivalt: „Ega ei jõvva!“
Kui juba nii kaugel ollakse, et Kärner oma osavust voorimehe elukutses
näidata tahab, saab äkki teatavaks: S. K. Ülem soovib meiega jumalaga jätta.
Tuleb vaid rivvi astuda. Nii kähku, kui see sakstele omane, sünnib kõik.
Juba pool 7 käib mööda Valge Maja91 koridore keegi poolpalitus
„joonep“92, fotoaparaat kaenlas. Ja siis hakkab koguni laulukoor, kes umbes
pakkimise lõpuks ka laulmise lõpetab ja välja ukse manu asetub – otse
meie rivi vastu. Leitnandi tuju imehää – vist lahkumise tõttu, nii et kipub
joonep ltn. Leppa nöökama. Kol. Rüütel pajatab paar isalikku sõna lahkumiseks, soovib kõige paremat jne. jne. Lõpuks karjub laulukooriga „Elagu,
elagu, elagu!“ – nagu suurest sõbrast lahkudes. Päevapiltnik talitab usinasti,
piilub ise salaja, kas ülemus ka püüdeid tähele paneb. Ja äraminek: „Torts,
torts! Latad, latadi,“ puhuvad pikk ja lühike hallivatimees93 kõrvuti ja oh sa
Beltsebuli eesel, kuidas meie kauane „sõber“ ja tuttav joonep lööb trummi!
Ning alles staabi taga liivaküngaste vahel jätsid puhumise katki. Ja siis
Järvele, kust edasi Tallinna ja jaamast rivis Ekipaashi. Algas tormijooks kohtade peale, mis seega lõpule viidi, et sikud eraldati lammastest ja pandi akna
alla. Linnaminek nüüd iga päev võimaldatud – 11 kadetile. Tutvusime kellegi
joonepiga, kapteni aukraadis „praporshtsnikuga“94, üks väegade „kõva“ (arusaamisega) mees näib olevat. Lubab korra jalule seada ja mitte lubada, et
kinda nööbid linna minnes lahti oleks.
Esmaspäev, 19. aprill
Täna siis esimene „sinine“ esmaspäev ekipaashis. Ülesäratamine on päevakorra järele kell 6. Saab näha, millal edaspidi ärkama hakkame, kuna täna
ülesärkamine oli pool kaheksa. Ja kohvi toodi selge ja segamata jook sigurimahlast! Kiputakse rühma „lehma“ elu kallale, et miks ei anna piima. Täna
sai jälle tema hiilgust „praporshtsikku“ näha – imeloom.

91

Nn Valges Majas olid õppeklassid ja 1. detsembri mälestusmuuseum. Seal korraldati ka
tantsupidusid. Vt Aava 1996, lk 9.
92
Joonep oli laialt levinud hüüdnimi jalaväelaste kohta. Vt Hermlin, Karl 1928. Sõdurite
erikeelest Eestis. – Eesti Keel. Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakiri, nr 5–6, lk 92. [Hermlin
1928]
93
Hallivatimees – noorsõdur. Vt Hermlin 1928, lk 92.
94
Praporšik (vene k прaпорщик) – Eesti lipnikule vastav auaste Tsaari-Venemaal.
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Teisipäev, 20. aprill
Hommikul nägin magusat und veel, kui korrapidaja ajas ülesse – kell juba
pool kaheksa, kuna päevakorra järele praktilised tööd algavad kell 8 Miinisadamas. Kohvi ei maitse kellegile ja otsustatakse „lehm“ ametist lahti lasta
ja „turvas“95 piimaks teha, millise toimimisega arvas toime saavat meie hra –
Gips-in-Geighen. Kella viie paiku kaobki pätsiga kaenlas sitsivabriku poole.
Head reisu!
Täna saime endile uue ümmardaja prl Tipsi-Tapsi! Nimi tal [loetamatu]
ja tissi ja t…si ka, et aina [loetamatu]! Laob kakku ja käkki lauale, et aina
imesta.96
Praktika läheb päris praktiliselt: mõõdame kuud ja tähti ja harutame kyll
miine ja torpeedosid lahti. Vana Veiss oli elektri dynamot nähes päris vasikavaimustuses, nii et kokku pannes kõik mutrid ja kruvid ära segas, kuid lõpptulemuseks oli ikka suur ülejääk. „Ai-vai“ rõõmustab – siin palju vaske, saab
kulda teha.
Neljapäev, 22. aprill kuni 13. mai
Oodatakse igatsusega suvise navigatsiooni algust. Käiakse iga päev
õp[p]etöökojas. Tõsiseks läheb vahest vahekord söögitoas, kus keedetud
kartulid võidu soomus-ööpikutega97 õhus lae all vilistavad. Schmiede peab
ikka loenguid miinidest. Pomba võitleb oma Eesti keele raskustega ja seletab
materjaalosasid torpeedost, mis tume kui 1001 öö saladused. Paremuseks
on asjaolu, et mehed saavad peaaegu iga päev linnas käia. On märgata ka
tendentsi, et meie uus ümmardaja „Tipsi-Tapsi“ ikka enam ja enam tagasihoidlikumaks omis toiminguis jääb. Saame varsti laeva – navigatsioonile.
Suvine navigatsioon
1926. a. 13. maist suvel kuni 18. septembrini
Just taevaminemise püha hommikul lööme kolid kokku, et „aida“ laeva
minna. Peagi on „sisemised“ asjad likvideeritud, jääme ootama, mil siit ekipaashist minema saame. Ootame, ootame. Viimaks ometi tuleb rühma ülem
ja varsti jõuavad ka kraami vankrid kohale. Algab pakkide väljaladumine
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Laialt levinud väljend leiva kohta. Vt Hermlin 1928, lk 96. Sama episoodi mainitakse ka
Rudolf Rosimannuse artiklis „Mälestusi mereväekadettide III lennu päevilt“. Vt R [Rosimannus, Rudolf] 1933. Mälestusi mereväekadettide III lennu päevilt. – Merendus, nr 6,
lk 192. Selle järgi operatsioon õnnestus, sest edaspidi oli kohv valge ja magus.
96
See ja järgmine lõik puuduvad MM 8217D-s ja on kirjutatud MM 8218D-st.
97
Ööbik – tõenäoliselt heeringas. Vt Hermlin 1928, lk 96.
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aknast – sama teed mööda, kust nad tulnud. Palašid ja sinelid jäävad kõige
peale. Sekstaanid98 ja kastid käes, sammume Miinisadama poole. Sinna jõudes jagunevad osa „Vambolasse“, osa „Lembitusse“! Asjad ära pandud ja
ruum enam-vähem korda seatud, lubatakse kõik „kadetid“ linna.
Reedel tutvuneme laevaga ja seame endid olukorrale vastavalt laeva
traditsiooni järele, suur pesupäev ja ruumide puhastamine. Grupi mehed
käivad veel üksteist kaemas, mis hõlbus, kuna laevad kai ääres.
Pühapäev läheb kaunis igavalt, linna mind ei lubata. Kuna ma haigemajast tulles tööst vaba olen, siis ei taheta lubada ka linna – haigetele olevat
kardetav linnas viibida. Lähen „Lembitusse“, kus viidame aega grammofoni
kuulates. Ajaviiteks hakkame kaarta lööma. Narva mehed ja „neljajalgne“
hakkavad õpetama uut mängu – podgidnoid.
Sattume viimaks hoogu, et ei märka, et suuremas hädaohus selja taga
vahiohvitser. Viimaks märkab teda rühmavana P., kes hüüab: „Püsti, valvel!“
Pääbus jääb vahvalt kaardid käes seisma. Lugu lõpeb sellega, et kaardid
konfiskeeritakse, kuid ltn. Vares laseb ikkagi pärast augu pähe rääkida. Need
olid eelolengud.
Nüüd hakkab elu äripäeva roobastes veerema. Tutvustatakse laeva korraga,
laeva enda ruumidega, laeva tööd ja praktika[t]. Algavad igahommikused
häired ja määratakse igale mehele vastav koht. Oodatakse pühasid ja puhkust
nende puhul. Suur on aga pettumus, kui tulevad teated, et tulevad ära anda
suveks sinelid ja ohvitseride mütsid. Uus „esitusvorm“ on väga hale: hullem
kui II järgu madrus!99 Ka puhkust ei tule. Ainuke rõõm, et palašidest lahti
saime, olgugi et nad mõnelegi ainsaks rõõmuks olid.
Nelipühad, 23.–26. mai
Nii siis puhkust ei saanud pühadeks. Kuid lubati ometigi üleöö linna. Nelipühi laupäeval saan sidemest vabaks – haav vaevalt kinni kasvanud, nii siis
linna. Esimesel pühal paljud kutsuvad leeripidudele – sinna lähen ka mina.
Üle hulga aja tagant purjus peaga, autovõidusõidud – päris kena.
Õhtul koju (laeva) tulles on kuulda huvitavaid asju: peaaegu kõik mehed
on täis. Tõllu kõige enam – suures pühade tujus paadiga sõitma minnes kadunud „maa“ äkki jalge alt. Jõudnud aga siiski otsusele, et vesi veel kaunis vilu
suplemiseks, ja roninud paati.
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Ilmselt sekstandid – vahendid tähe kõrguse mõõtmiseks.
II järgu madrus vastab tänapäeva madrusele. I järgu madrus oleks vanemmadrus. Kadeti
staatust näitasid ankruga pagunid sinelitel, kuid madrusesärgil neid ei kantud.
99
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Teisel pühal ütleb „Ai-vai“ saladuslise näoga, näidates võtit, et korter vaba.
Kuna kõik välja sõitnud, otsustame mugavalt sisse seada ja õhtul väikese
„pummelungi“ korraldada. Kuid „kahjuks kõik“ „hõrnema soo“ esitajad
„Grüünes sommerdamas“. Ajame siiski kolm tuttavat kokku – igaühele üks.
Kahju ainult, et sulisevat varem valmis pole toodud. Pressin tädipojalt siiski
soru välja, kuna lähemast-restoraanist veel paar liitrit riiklist kümmekonna
õllega kokku kraabime. Neetud päevane vihm ähvardab aga kõik nurja ajada.
Tuleb preilidele koju järele sõita. Õhtuks on siiski inimesed koos ja vana
„Gipsingeigen“ varsti laulu jorutamas – ajab isegi vahele mõne sõna juttu.
Kui ni[i] parajasti tujus, tuleb äkki koju „Ai-vai“, läbimärg. Kõik jäävad suud
ammuli seisma. Et aga mitte meeleolu lasta alla suruda, astun vastu ja ühisel
nõudel on sunnitud preilikene tassitäie „kohvi“ ekstraktiga alla neelama –
ihu soojendamiseks. Varsti on ka preilikene tujus, kuid endiste tujud veidi
langenud.
Lahkume – tänav märg. Võtame voorimehe ja sõidame koju. Välja
astudes teevad majad ja tornid sarnaseid kahtlasi liigutusi, et ajab südame
täis. Voorimehe peal on südamlik, lepime preilikesega, kes pahandanud oli,
et liig kaua teisega värskes õhus viibinud. Nü[ü]d aga vihastab mind hirmsasti majade ülalpidamine, et vihastan, mis kohe mõjub, ja sammun tagasi
samusesse korterisse, kus esmasele voodile viskan, kus võib olla teisi juba
ees. Teisel hommikul, s.o. kolmandal pühal astume välja, et laeva minna –
kurat, vihma tuleb kui pangest. Sammume kui kured läbi linna. Harju tänaval
sirutab Gipsingeigen omad muidugi pikad koivad sirgu ja ähvardab kaduda.
Läbimärjana jõuame paatide sillani – parajasti selleks ajaks, mil vihm just
üle jääb. Pagan võtaks.
26.–28. maini on igavad päevad. Uni ja roidumus pole lahkunud veel.
Laupäev, 29. mai
On tähtis päev. „Schvanzparaad“ on parajasti hiilgetipul, kui saabub sillale
sõnum Soome külaliste kohalejõudmisest. See käsk aga veel meieni ei
küüni – ennem hakkame veel ruume küürima. Parajasti käärib „Suur Tõll“
käikseid, et „juudele“, kes on ametis põranda küürimisega, tööd hõlbustada,
ja tahab võimaldada, et käte asemel paneks „schvammi“ ahtri alla, kuna jalad
vedamise juures aisadena osutuksid jne. Siis tuleb käsk: „Musta riidesse!“100,
nagu ei oleks tööriided mustad küllalt. Ülepeakaela riietumegi „musta“ –
paati ja sadamasse, kus papi Schmiede meil esitisvormis ees. Uus häda – pole

100

Must riie – pidulik vorm. Töötunked olid sinised.
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valgeid kindaid! Oh Jeesus küll! Asume siis ilma kinnasteta rivvi – joonepid
ja aspirandid ootavad juba koidust saati sillal. Saabuvad külalised, tervitused,
ja sammumegi viimaks marsihelide saatel vagunisse – oh sa kurat küll! –
jälle Tondile viiakse! Asume lõpuks vagunisse Suomi merikadetti koulu
porkkatiga101. Ajame juttu kah, kui tutvustamine läbi – natuke arusaamatu
on küll, aga saab läbi! Noh kuli102„joonepid“ auvahiks kuni „valge majani“,
just nagu hernehirmutised. Jalad ei ole aga ainult kuidagi marsi rütmiga
harjunud ja samm segi, kuid – ärge tehke väljagi! Lõpuks eine ja antakse
leivakannikas tasku kah – aitäh ja head päeva! Läheme jaama. Sinna kogub
ka peale meripoikade hulk Suomi „Mosatramperi’d“103, kes on aga saatjateta. Sõidame linna, kus hakatakse otsima, kust saaks „Viru valuutat“104 ja
tantsida. Luuakse esimesi sõprussidemeid. Õhtu saabudes käib „veltveebel“
Eddy käe alt kinni hoides mööda Harju tänavat ja lasevad Suomi laule, et
lust näha. Bäsenkopfil on aga natuke liiga läinud ning Jakob Ülekolme ühes
bootsman Koljaga transporteerivad ta „nach Hause“105. Jalad, maidad, on jäänud aga sisse pakkimata ning paistavad troskast, kui toetaks mõlemad härrad
karkudele. Ah, ärge tehke väljagi.
Pühapäev, 30. mai 1926 on suur pidustuste päev Hippodroomil.
Osavõtmine:
joonepid = +is
meripojad = 0
Õhtul on ohvide kasiinos106 ball – küll hakkas kena! S…a häda tuli päris
peale, kui võrdlesid vorme meil ja suomelaisil. Ja kuidas veel tantsiti – suured
venesaapa pöiad aina lendasid vastu sääri daamidele ja mõnele veel üle põlve
teatud kohani. Ei tea, ka[s] kpt. Palu neile ka suguhaigustest kõneles, siis oli
vist ettevalmistus (teatud).

101

Suomi merikadettikoulun porukka – ’Soome merekadetikooli punt’ (soome k).
Kuli võib olla kõige väiksemate oskuste ja kõige madalama palgaga meremees või lühikeseks lõigatud juustega inimene. Seega olid auvahtkonnas kas madalas auastmes (noored)
või pöetud peaga jalaväelased.
103
Mosatrampperi – jalaväelase hüüdnimi Soomes. Sõna-sõnalt võiks see olla jalgsi tammuja.
104
Viru valuuta – ilmselt viin.
105
Nach Hause – ’koju’ (saksa k).
106
Kasiino aadress oli Raekoja plats 14, praegu asub seal Tallinna Õpetajate Maja.
102
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Esmaspäev, 31. mai
Soomlased külastasid laeva – Suur Tõll demonstreeris, kuidas paremini
klimpisid kausist kätte saab. Kahju! Ei saanud ööpikute laulu demonstreerida
(lae all).
Kolmapäev, 2. juuni
Suuremad häired. Loetlen neist: tulekahju, praekahju, lahingu, armutuhina,
uputuse, kuputuse, vesi-kusi-pardon, ankrult sadamasse jne. Ei möödunud
ka ilma õnnetusteta-ohvrideta. „Laiskusvürst“ on ka välja läinud, kuid tuleb
varsti nii ime „tabase“ näoga, just vill-valge ja kohvipruun vaheldumisi, nagu
vahelduva voolu dynamo – suured kui sünnituse valud teisel … kahetsust
tunnevad puuhalud kambüüsi nurga juures. Kuid doki läheme sellegi poolest.
Mõne päeva pärast on Villi valud üle ja nüüd võib ta jälle Ivaga bajaduuri
kõhutantsu tantsida.
Aeg läheb lennul. Juba on 14. juuni, kui läheme Miinisadamasse –
torpeedode laskmisele. Ei näinud aga muud, kui kedagi punase kindralimütsiga „üleajateenijat“ – „sõmin“ ise.107 Teeme nii kibedasti tööd torpeedode kallutamisega, et isegi lõunale ei jõua õigel ajal.
Suve illusioonid – luuletused proosas
Motto:
Nöögitakse, nöögitakse!
Isegi süüa ei anta! Kurradid!
Autor – ka ise tegelane
Rühma Ülemale
Kannan ette, et tulles vahist 21. mail 1926 kell 21.15.49, läksin mina, meriväekadett Pudrumokk, kadettide eluruumi, kus asusin kohe hirmsa vaardiga
lauda. Seal tuli aga kole suur kadett, hra Laiskusvürst, ja karjus minu peale
(mia hirmsasti pelga teda): „Sina Pudrumokk enne süüa ei saa, kui pesed
puhtaks tirina. Mina küsima, et kus see tiri on ja missuguse tirina jne. jne.
Selle peale sai eelnimetatud kad. kole vihaseks ja kõue häälel ja vihma- või
ilapiiskade valingul seletas, et tirin on solgiämbris.
Mina kohkusin nii, et vastamiseks suu kinni jäi, kuid selle asemel hakkas
tagant poolt pükste seest mingisugune mahe hääl kad. Laiskusvürstiga kõnelema, mille peale kere veel heledamaks läks. Tahtsin ikkagi süüa saada,
107

Punase rummuga vormimütsi kandsid ainult kindralid. Ilmselt seisis kail sõjaminister
kindralmajor Soots.
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kuid kadetid Suur-Tõll ja Laiskusvürst asetasid kõik sööginõud pootsman
Kolja persse taha. Tahtsin nõu sealt iga hinna eest ära tuua, kuid mind tõugati eemale. Eemale, ütlen ma. Lubasin siis vanemale ohvitserile ettekande
teha, kuid ei kannud, sest kadett L. ütles, et tema ütleb, et mina ütelnud talle
sõimusõnu, milliseid mina aga mitte ei ole ütelnud. Ja sarnane lugu kordus
hiljem. Ka kambüüsist toodud supiga, millise taldrik minult ära võeti. Jah,
tõesti, ütlen ma. Lahkusin tühja kõhuga ruumist ja mõtlesin, et teen uue nutulaulu, kuid ei teinud, vaid läksin tagasi ruumi. Seal läks asi veel hullemaks ja
Suur-Tõll hakkas taldrikuga minu nina all palanseerima. Aga seda ma ütlen,
et südame ajas mul koledasti täis. Nisuke saarlase mait! Ja veel teised naeravad, kui näitab oma „fookuseid“.
Hiljem, kui võtsin endale vihu, et sinna teha märkused, siis tuli Suur
Tõll minu juure. Hakkas usutlema, kas ma mitte ettekannet ei kirjutavat,
ning küsis: „Miks sa siis mind sisse tahad vedada /…/.“ Tirina enda kohta
võin mina ütelda järgmist: samal päeval läksin mina haigemaija sidumisele
ja jätsin enda portsu „rasvoodi“ nimekirja. Tagasi jõudes leidsin mina aga
eest Madrus Jüri, kes istus koristamata laua taga kui noor lõvi ja otsis, keda
neelata. Toidu olid maidad ka välja toonud, mis oli külm. Mina veel pealegi ei söönudki midagi tirina seest. Sellegipoolest katsus va Jüri pesemise
kohustust minu peale ajada, mida mina aga ei teinud ja ei saanudki teha, sest
haigemajas aeti pea segi ja tagasi tulles olen käest ka veel vigane ja seotud.
Millega ma siis pesin? Hiljem oli aga mainitud tirinale antud seaduslik käik –
solgiämbrisse. Kõike kokku võttes lubatagu mind aupaklikult küsida:
1. Mis põhjusel pandi tirin nimetatud kadettide per…e taha, kuid mitte
mujale.
2. Mikspärast ei koristab madr. Jüri need sööginõud, vaid panep need solgiämbrisse, kust alles pootsman Kolja nad leidis?
3. Mikspärast ei teinud kad. Laiskusvürst mainit nõudepesemist madr. Jürile
kohuseks, vaid hakkas enda isiklikku viha minu tööst koormatu ja näljast
vaevatu peale välja valama, kel pealegi pea üpris tuliseks tehtu[d] ja käsi
katkine?
4. Missuguse eigusega segas end kad. Suur-Tõll meie kahe vahele ja äritas
mind nii väga, esiteks tõugates, teiseks lükates, kolmandaks fookustega
jne., neljandaks minu kirjutamise ajal.
Hannes Pudrumokk, mer. kad.
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Elu „Laenel“ ja õppesõidud
Viimaks ometi oleme õppesõiduks „Laenel“ ja sõidame välja. Sihiks
Baldiski108. „Laene“ pöörab enda sadamas ringi, mis läheb kui mulgimaise
näki tegie – päev ja plini, ikka päev ja plini!109 Vana „Tõll-jalg“ askeldab
mis hirmus, Hujaan ja Ookeanisõitja ka sillal: „Paar edasi, kolm tagasi.“ –
„Otsade peale! Võtke fendrid sisse! Misss t-te seal s-s-s-seletate!“ jne.
Toodrid, tuleboid – tuletornid ja traaversid – ühesugune pudru kõik. Õhtuks
oleme aga siiski Paldiskis. Olla linn! Kuid ei näinud linna. Kusagil leidsime
hädavaevalt „Rogerviiki“110, kus keegi lollakas üliõpilane Petrow ühe meil
lehtsabalise hanega seltsis korteri võtnud. Meid nähes aga lahkusid päris
hirmunud pärdikuina. Leidsin aga hiljem teised enda laevast. Olin kahevahel, kas välja lüüa või jätta laeva, kuid nende usk oli kõvem ja nad võitsid,
jäid seekord. Ja juhtus see, mis juhtuma pidi: käin suurte sammudega dekil
edasi-tagasi, Browning vööl, nagu Saksamaa „turukurat“ Breslau laadal, ja
hakkaski hale. Külm pigistas vaest preilikest nii, et vesi silmis ja tilgad taga.
Viisin viimaks teised alla ruumi, kuhu asetasin nad mugavamini. Eks öösel
tulevad aga hrad ohvitserid ja vana Toll-Jalg hõikab nii peenikese passihäälega, nii kui iganes veel jaksab: „Vahi kadett! Mis kuradi tuli seal all
on?“ Vastan: „Teil külalised – hra tudeng jättis Teie visiitkaardi“ – „Kas eit
ka kaasas?“ – „Jaa, keegi dam!“ – „Oh sa kurrat! Naised laevas! Kui Salza
sellest teada saab!“ Teised hüüavad: „Lähme hakkame nöökima!“ – „Ei!
Mina ei tule! Mina lähen oma kajutisse magama /…/.“ Südantlõhestav! Ei
suutnud enam kuidagi kaastundmuse pisaraid varjata ning läksin üles sillale –
et nutta meie vaevatud kapteni valju saatuse üle. Kuid alla hüüti. Ja pidingi
kurja näoga nägema, kuis hoolealused kimpsud-kompsud selga võtsid ja lasid
jalga – linna. Tüki aja pärast sünnib aga järgmine kõnelus „Ookeanisõitjaga“.
„Kuhu need läksid?“ – „Linna.“ – „Kas ikka tõesti linna?“ – „Just nii.“ –
„Kas nägite, et läksid linna?“ – „Nägin, kuis kadusid linna suunas mäe ja
hoonete varju.“ – „Kas nad aga kuhugile siia paatide alla ei pugenud?“ – „Ei
pugenud, linna läksid.“ – „Noh, vaadake, et nad siia kuhugile tagasi ei tule!“
Just nii … Kui kummaline.
Järgmisel hommikul sõidame välja: „Otseaanisõitja“ palub märkida paberile sadama boisid. Mehed armastavad nii väga koisid, et saame välja sadamast,
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1933 sai linna nimeks Paldiski.
Läheb kui mulgimaise küpsise tegija – päev ja pliin, ikka päev ja pliin, st aeglaselt.
110
Rogerviik – restoran Paldiski.
109
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kuid „boid“ jäävadki märkimata. Tea, kas pootsman Koljagi neid üles märkis.
Juude juba seda ei teinud – seal polnud vaske näha!
Kella kümne ajal oleme Osmussaare juures Magdeburgi vraki111 kohal.
Nüüd tuleb käsk: „Fendrid vahele“! Njuu, kadjettid, mis te sseal ssjeletate
jne! mõtlen, kuid – ankur lasti sisse. „Suur-Tõll“ hakkas siis „Otseaanisõitjat“
maale bukseerima, kuid ei tea, kas kääris pükse maale minnes või tuli mõni
muu viperus, kuid vana kukkunud kurjaks. „Kjadettid nagu vanad naised!“
tähendanud. Ei tea, nägi naba või mõnda muud karvast kohta?
Õhtupoolikul sõidame hiigla vardiga Kärdlasse sisse – oleks just vabriku
õue sõitnud, aga polnud tõusu aeg ja üldse suurim kiirus. Juba kaugel eemal
hakkas vesi valgendama – mõtlesin esiteks, et keegi lüpsab „Lehma“. Tuli aga
välja, et jäänud teine „Paljassaare rikkalikudele karjamaadele seltsi otsima“,
et sügiseks pärijat saavutada jne. Pühad olgu temaga! Nüüd aga on see meremuda, mida vägev „Laene“ võimsalt üles keerutab „Tõll-Jalaga“ võidu, kes
kätega õhus lennuharjutusi teeb. Paras paar – üks tuiskab õhku laiali, teine
merevett, olgugi mudast. Viimaks oleme ankrul ja „Otseaanisõitja“ roolib
„võimsal“ käel paadi silda.
Hakkame otsima Kärdlat – leiame aga puie vahelt ainult üksikuid maju
jne. Inimesed aga on nagu kirbud kutsika karvade vahele kadunud. Ei taha
neid sealt otsima hakata, sest võid niiviisi Gailiti moodi vanamoori kõhuvoltide vahele sattuda. Laseme juba parem jalga.
Järgmine sõit on Ristnasse ja Tagalahte. Viimases sai aga nalja. Jääme
ankrule umbes, noh, õige ligidale – nii umbes paar kilomeetrit. Seda põrmu
asja! Egas „dreadnought“112 või ometigi kaldale ligemale sõita! Noh, aga
maalesõit läks ilusti: „Otseaanisõitja“ katsus esiti oma „meremehe silmaga“
lainete kõrgust mõõta, kuid ei ulata üle harja vaatama, ja et pollarid ja fendrid
ka kõik laeva jäid, ei saa neid vahele panna. Lõpuks tuleb silmale abiks
„loomulik lood“ ning iga kord, kui ots on laene põhjas, külma vette sulpsatab,
karjatab ikka „uih!“, „aih!“. Külm jne.! Aga maale läksime ja pärast tulime
tagasi ka.
Aga küll oli rikkalik maanurk! „Tõllu ja Iva“ asusid 18 talu ja 7½ popsikoha juures hea tutvuse kokku tervelt 1½ naela leiba, ¾ toopi piima, 1/3 lesta

111

Saksa kergeristleja SMS Magdeburg sõitis 25.09.1914 Osmussaare lähedal madalikule ja
meeskond lasi selle õhku. Vrakilt sattusid venelaste kätte Saksa mereväe šifrid ja ühe miinivälja koordinaadid.
112
Vihje 1906. aastal vette lastud maailma esimesele lahingulaevale HMS Dreadnought, mis
oli tollal suurim ja võimsaim sõjalaev maailmas. HMS Dreadnoughti järgi hakati kogu laevatüüpi drednootideks nimetama.
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kala ja palju muud kraami. Nägime 5 vasikat, ühe kirju orika, kes tuli randa
oma kaugeid sugulasi kaema, 22 kassi ja teel poodi tulid „Tõllule“ vastu
tuttavad, lauldes „tere tulemast“ ja „elagu“. Natuke igav oli – ikka „mää!“,
„mää!“ ja „mää!“. Noh, mine saa suare keelest aru … Mis tast asja. Aga küll
hakkas kena ja olime liigutatud – pisarateni. Eks va veltjoobal hakkas kade
meel – hakkas kive pilduma ja läksid minema. „Laiskusvürst“ raputas jälle
kord kõik raskused ja kohustused õlgadelt ja Ivaga lõid selle päeva mälestuseks vahva saarlaste „Tõmba-Jüri“!
(Starkopf, Johannes)
Esmaspäev, 1. november
Algan uue päevaraamatu kirjutamisega, mis kokku langeb esimese kuupäevaga. Loodetavasti saab see raamat huvitavamaks kujunema kui eelmine,
sest meie rühma elus on suured muudatused ette tulnud, nii hästi sisemises
kui ka välimises. Välise elu muutmist kutsus esile uus rühma ülem113, kuna
uus „kuradi vahva“ sisemine elu on tingitud tema „hiilguse“ rühma vanema
iseloomu muutumisest. Elame ju 3 nädalat Tondil, ja vastavalt Tondi olukorrale tuleb ju „Tondi maske“ ette lüüa. Minu arvates ei maksa palju filosofeerida ja suurt sissejuhatust teha, kuid lühidalt kirjeldada, kuidas meil elu
Tondil möödub, iseäranis seda alla kriipsutada, mis erakorraliselt juhtub.
Esmaspäeva hommik on nagu harilikult väga unine, milleks ka udune
ilm kaasa aitab. Kell 6 möirgab aspir-kursuse korrapidaja: „Eelsignaal ülestõusmiseks.“ Selle peale keegi muidugi ei reageeri, sest eile oli ju pühapäev ja igaüks, kellel linnaminek võimaldatud oli, kasutas seda ära, viimase
öösise elektrirongiga koju sõites. Isegi hra klassivanem Iva ei tõuse veel,
tema kui ainuke naisemees Mereväe kadettide peres oli Nõmmel naist katsumas käinud. Kuna Veisman sellest väsinud on, et ta kuni kella ½ 12ni õhtul
klassis subritas ja deviatsiooni hävitas114. Kui kõik tehtud, s.t. ülevaatus peetud, hommikune pooletunniline sunduslik rividrill tehtud jne., asume klassi,
et seal tundide ajal väsimust välja magada. Saatuse hea käsi võimaldabki
meile esimest kaks tundi läbi magada, sest pappa Mey joonistab nagu omaette tahvli peal, vahetevahel fantaseerides mingisugustest sütikutest.

113

Mererühma ülem leitnant Schmiedehelm läks Suurbritanniasse allveelaevnike väljaõppele
ja teda asendas leitnant Albert Jürisson.
114
Deviatsioon on kompassi kõrvalekalle pooluse suunast. Magnetkompassi deviatsiooni
vähendatakse deviatsioonitöödel tehismagnetite abil, mis tekitavad tasakaalustava magnetvälja, vurrkompassi deviatsiooni vähendatakse tasakaalustitega.
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Ka järgmised kaks tundi võib magada, milleks „Ϲветилa’de115 Vana“
lähedus kaasa aitab. Vehklemise tunnil saab ka natuke nalja, sest uus
instruktor господин Попов116 [jagab] huvitavaid käsklusi, nii et kuula ja
imesta, nagu „Parimm jalg!“, „Põlv tagasi!“ jne.
Õhtul kella 7–8.20 on ette nähtud praktilised tööd deviatsioonis. Töötamine sünnib 4 grupes, vabad gruped võivad linna minna.
Teisipäev, 2. november
Täna hommikul midagi iseäralikku ei juhtunud. Kella 8–10 loeb n-ltn.
Normann elektrotehnikat, kuid täna ta ei ole, vaid käsib: „Kordame helgiheitjaid, varsti saab meil repetitsioon olema.“ Kell 9 läheme Tondi elektrijaama vaatama.
Ekskursioon elektrijaama pidi väga õpetlik olema, kuid poisid kasutasid
jaama siledat põrandat, et Charlestoni harjutada. Unustasin ütlemata, et terve
rühm moodsate tantsude kursusel käib, välja arvatud 4 kadetti, nende hulgas
iseenesest mõistetav kad. Veisman. See teem on ka üleliigne, sest terve
Tallinn teab, et Mereväe kadetid tantsu kursusel käivad ja kuradi vahvasti
tantsivad, iseäranis paistab Charlestoni elukutseline kaitseliitlane ja prouade
lemmik kad. Integraal, varjunimega Iman. Tema suurem konkurent sel alal
on prof. Indrek Jõle, tema on loodud Charlestoni tantsijaks, tiguvindi ja
gaasiregulaatori tõttu, millega teda loodus varustanud. Kuna esimene päevakangelane energiliselt 6 korda päevas treenima peab, et oma konkurendist
mitte maha jääda.
Kolmapäev, 3. november
Kesknädal on harilik päev. Ltn. Linneberg, kes meile miini-torpeedoasjandust annab, tuleb nagu harilikult 41 minutit hiljemalt. Nagu näha, jääb ta
hiljaks õige täpselt. Inglise keele lektor Mister Hoskins on üliviisakas inime,
kes meid klassi sisse astudes kui gentlemenid tervitab. Tema järjekindel
tervituskõne kõlab järgmiselt: „Good morning gentlemen! Are you all quite
well this morning? Oh yes! Hee-he-he-he!“ Tunni ajal loeme inglise ajalehti ja jutustame anaktoote. Eineks saime kõik ülihästi süüa. Maru tassis nii
palju makarone, et lust oli vaadata – kõik saivad hästi kõhtusid täita, isegi
kõige suuremad söödikud. Ainult Mereväe kuulsaks saanud „Sorokoffka“117

115

Ϲветилo – ’taevatäht’ (vene k).
Господин Попов – ’härra Popov’ (vene k).
117
Sorokovka – veerandtoobine pudel viina. Vt Eesti etümoloogiasõnaraamat.
<http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=sorokovka> (09.06.2019).
116
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(Starkopf) lahkus nuttes enneaegu lauast, s.t. enne, kui ta kõhuke makaronidega täidetud sai.
Neljapäev, 4. november
Eile õhtu loeti ette käsukiri, milles muuseas küsimust harutati, kas endistele mõisnikkudele maksa nende käest ära võetud maade eest tasu või mitte.
Harutamisel tekkisid ägedad vaielused, mis peale ülelugemist edasi kestsid
ning lõpuks abordaashiga118 lõppesid, sest kopaбелний гардемарин119, Graf
Mumu, Karlusha von der Pehme kaitses Balti paruneid. Ühtlasi tegi ta propagandat parunite kasuks, soovitades rühma kassast neile välja maksta 110 mrk.,
tähendab iga mehe pealt 5 mrk. Vastasel korral kaoksid hommikused rividrillid ja ülevaatused ja üldse kaoks praegu maksev kord, nagu rühma vanemaga ainult ametlik jutuajamine jne. Selle peale tormas kad. Pääbus kui noor
kurat, kühm seljas, küüned tagurpidi, von zur Pehme kõri kallale ja algas
äge võitlus, mis mitu päeva kestis, ja kui ta veel mitte lõppenud pole, siis
kestab ta praegu veel edasi. Kell ½ 9 õhtu saame kokku Narva mnt-l, tantsu
kursusel oli kokku räägitud mängida meie veltveeblile vingerpussi. Austatud
lugeja, kui sa arvad, et meie veltveebliks on ehk mõni vaene puusepp Narva
Kreenholmi vabrikust, siis eksid sa, sest algusest peale valitseb karmi käega
veltveebel Saar Tallinna Tsitsist. Kuri ettevõte seisab järgmises: igal tantsukursusel käijal kadeti püha kohus on kõike teha, et veltveebli Saare südame
printsessi – Hildat – võita ja teda Saarest lahutada. Tunni ajal tehakse katseid,
kuid ilus neitsi jääb igaühe vastu külmaks. Ootamatult juhtub midagi, mis
igat ühte imestama paneb. Meie lugupeetud Erzherzog von zur Pehmel on
korda läinud Hiltsi südant võita, H. saadab veltveebel pe…sse ja sõnadega
„Komm120, minu armas Karlos, vii mind koju!“ lahkuvad mõlemad lahinguväljalt. Maha jääb kurb veltveebel, kelle juuksed silmanähtavalt halliks
hakkavad minema. Igaüks teab, et nüüd vaest Pehmet hirmus kättemaks ootab.
Reede, 5. november
Täna on tähtsaim päev III lennu Mereväe kadettide ajaloos. Kui kõik kuni
lõunase vaba ajani tehtud oli, s.t. klassitunnid möödas, Lepp-Langelisüsteemi121 „üle plangu“ tehtud, asume kõik ruumi. Tänavu oleme üle kolinud
118

Abordaaž – käsitsivõitlusega teise laeva pardale tungimine.
Kорабельный гардемарин – ’laevagardemariin’ (vene k). Vene mereväes sõjakooli lõpetanu, kes läbib merepraktikat.
120
Komm – ’tule’ (saksa k).
121
Nooremleitnant Elmar Lepp ja leitnant Johannes Langel olid kehalise kasvatuse kursuse
õppejõud.
119
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Valgest Majast kolmandasse blokki122. Kell on 15.40, kui meie aus rühma
vanema kohuste täitja seitse asja pihku võtab ja joonepi väe aspirantide
kursuse veltveebli punkrisse elama asub.123 Kolimise juures mängisid ekspresside osa „Ülekolme“ ja arusaadav Karlusha, kellelt lehma perioodi jõud
veel kadunud ei ole. Järsku ei saa keegi aru, mis juhtunud, kas läheb „Tesna“
erusse või on ta juba täitsa (viisakuse pärast ei taha ta ennast nii otsekoheselt
avaldada) … läinud. Aga Roosimann, kes üks nupukamatest meestest, on
lõhna ninasse saanud ja seletab targalt, et meil siin ülendamisega tegemist on.
Lõunasöögiks võetakse rivisse, tuleb rühma vana rühma ette ja seletab uhkel
toonil ja iseteadlikult, et tänasest peale kad. Kirotar rühma vanema kohuseid
täidab. Rühmas üleüldine nurin ja rahulolematus kuulda. Kad. Pääbus: „Aga
härra rühma vanem, mispärast meil siis kaks rühma vanemat olemas ja mis
saab teist lõppude lõpuks?“ „Tema Hiilgus“: „Heh! Kui inimesel omal nii
palju aru peas ei ole, siis olen sunnitud temale selgeks tegema, et Mina kui
mitte harilik surelik olen Jahve poolt välja valitud teie, lollide üle valitsema
kui kõrgem ülemus. Olen tänasest peale Teie veltveebel, ärge naerage palju
ja kuulage uue rühma vanema käske ja täitage neid paremini, kui see senini
sündinud oli. Mina teile muud soovitusi andada ei saa.“
Kad. Veisman: „Aga härra rühma vanem, missugust vormi Teie nüüd
kandma hakkate?“
Rühma vanem, pardon, veltveebel vaikib, tal on vist piinlik olla, terve
rühm naerab. Kad. Pääbusel ei ole vist tõesti niipalju mõistust, et võiks aru
saada, kuidas Verner Puurmanist võiks saada Mereväe kadettide veltveebel.
Ehk küll Narvatsaretist pärit, oli ta ju läbi ja läbi jalgväe kadett. Milline suur
vahe! Oleme kõigega rahul, paenutame endid saatuse sundimatu võimu alla,
selle juures mitte ära unustades Saksa vanasõna „Wer zuletzt lacht, lacht am
besten“.124 S.t. inimesed, kelle mõistus veel selge ja õige, kohapeal vaatavad
iga sündmuse peale kriitiliselt. (Lisa nr. 1.)125

122

Kadettide eluruumid asusidki III plokis. Vt Walter, Hannes 2004. Eesti Sõjakool. – Laidoneri muuseumi aastaraamat III. Laidoneri muuseum, lk 89. Seega oli mererühma asumine
Valges Majas erandlik.
123
Veltveeblil oli oma kompanii kadettide toa kõrval väike omaette tuba. Vt Hennoste 2004,
lk 80.
124
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. – ’Kes viimasena naerab, naerab kõige paremini’ (saksa k).
125
Lisa puudub. MM 8219D versioonis mainitakse hoopis lisa N2.
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Laupäev, 6. november
Unustasin ütlemata, et meil eile väljakutse oli, suure vihaga ei tule kõik
meelde. Tihti küsin ma enda käest, mispärast ma ühe inimese kohta nii
palju ja hukkamõistvalt kirjutan. Ta ei ole minule isiklikult väga palju paha
teinud, välja arvatud mõned vahejuhtumid Tondil möödunud aastal. Aga kui
inimene nii väljakutsuvalt kui „Tema Hiilgus“ välja astub ja nõuab, et temast
peaksime lugu pidama, ja ise enesest arvab, et ta mõni geenius ja kuradi
vahva ja kasulik mees, siis ei saa ka kõige neutraalsem ja vaiksem inimene
vaikida, vaid peab oma arvamist väljendama. Rivitunni ajal teeme lahingudrilli. Seleta[ta]kse hüpete kiiruse tähtsust lähenemisel vaenlase peale, kusjuures hüpe mitte üle 5 minuti kesta ei tohi. Kad. Pääbus arvab, et hüppeid
siis stoppar kellaga mõõta võib, mille peale „Haige“ ennast vihastab ja ära
seletab, et seda ainult taskukellaga teha saab, nagu tema oma kellaga teeb,
mis päeval 5 min. ette käib ja öösel seisab. Mille peale kad. Pääbus vastas, et
kell käib omaniku järele. Kell 14.20 peab veltveebel järgmise kõne: „Korraldusi tehtakse ja korraldusi võetakse. Nagu ühes kuningriigis kahte kuningat
olla ei või, nii ei või aspirantide kursustel ka kahte veltveeblit olla. Seega,
kui kurb see ka on, mina enam veltveebel ei ole, vaid jään rühma vanemaks
edasi. Seega on kõigile minu korraldus selge, võtan oma korralduse tagasi,
et veltveebel on …“ Kes tähelepanelik oli, see võis näha kahte inimest: ühe
nägu hiilgas rõõmust, teine oli surma higi otsa ees. Esimene oli ex-veltveebel,
teine ajutine, uus rühma vanem. Seega ei olnud veltveebli iga mitte ülisuur,
kõigest 23 tundi. Kõik on nagu heas tujus, minnakse uhhaaga sauna. Õhtu
lähevad kõik linna peale kahe. Kes kinosse, kes koju, kes „Kirschteini“ gümnaasiumi maskeraadile, kus õhtu aga õige kuivalt möödus. Parimad Charlestoni tantsijad olid Tehnikumi ballil. Veltveebel Saar õppis maskeraadil kedagi
daami tundma, läks teda saatma, jäi viimase rongi pealt maha ja pidi autoga
Tondile sõitma, selle juures oma viimast raha, 226 marka välja panes. Aga
ega’s see väike summ inimest maha löö, kes aukraadi jälle kätte saanud.
Pühapäev, 7. november
Hommiku kell 10 on püsside ülevaatus. Paljudel on püssid üsna „puhtad“.
Kad. Bloomi püssisse oli nii palju roostet kogunenud, et enam midagi läbi
ei paistnud. Enne lõunat lähevad kolm kadetti Mr. Hoskinsi juure visiidile.
Kell ½ 3 on meil tantsutunnid, mis aga mitte harilik tund ei ole, sest „Haige“
on tulnud pealt vaatama, selle juures kratsib ta tihti nina. Et ilm sopane ja
niiske, siis ei paku see kellegile lõbu Virus jalutada, lähen otsekohe Tondile.
Üksikasjalisi teateid võib austatud lugeja leida lisas nr. 1.
(Bloom, Bruno)
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Esmaspäev, 8. november
Algab nädal oma juhtumistega, milliseid meil tõesti vähe on, sest tulevik,
mis kõigile nii tume, on meil alati peeglis, õigemini paberil. Sest selge
on, et tuleval pühapäeval samasuguse tseremooniaga „kirbu kõhtu“ katsutakse ja vaadatakse nagu mineval ja selle arstimiseks mõnele tuleb linnaskäimise raamatus must joon üle ausa nime. Ehk jälle, et homme on teisipäev
ja hommikul peale pesemist, mis sunduslik, tuleb vaikselt rivisse astu ja
vastava käsu peale parem jalg ja vasak käsi „Charlestonetti“ tantsida. Kusjuures Kõige parem Charlestonitaja, kellel selleks loodus vastavad kehaosad
loonud, oma meremehe silmaga püüab valget värvi näha, missugune teda
niivõrd ärritab, et tema ka kaasa laulab tantsule, missugune mõnele nutulauluks muutub. Meil on selle toimingule nimeks pandud „Ülevaatus“.
Hommikusel jalutuskäigul harrastatakse hoolega „sõitu“, olevat tähtis karjääri loomisel. Mõni kui rahvasõber püüab odavalt läbi ajada. Mõni jälle
teeb oma teadmiste piirides ja isegi rohkem. Sest näevat unes kollast värvi ja
priviligeeritud seisust. Klassis liiguvad, nagu see viimastel päevadel moeks,
ringkirjad ja teadaanded. Missugused on täis humoori. Mõni arvab, et olla
sarkasm. Viimase pooldajad on vist oma naha peal tunda saanud. Charleston on iga vaheaeg moodis. Isegi vähemad vennad jõuavad järele. Sest ka
Pädagoog on askeediks saanud. Oma vanuse peale vaatamata on tema jalad
küllalt noored veidrate liigutuste jaoks. Arvan, et see lõpeb tema moraalse
langemisega ja ka ambulants saab tema all kannatada.
Teisipäev, 9. november
Tänapäev on juhuserikkam. Iroonia laiutab end kõrguste poole, enam ja
enam. Ilmusid karrikatuurid, mis iseloomustasid isoleeritud isikuid. Kaunis
tabavalt kombiinit. Klassis loeti ette äsja ilmunud teadaanne pealkirjaga
„Palve Jahve poole“, kus piitsutatakse ülemuse (Tema kõrguse) funktsioneerimist mitmesugustes aukraadides (vaata lisa nr. 2).
Ettekandmine sai ettekandjale saatuslikuks. Sest selle peale reageeriti
mineraloogilise ekspeditsiooniga rühma jalanõude asupaika. Kus leiti algupärane mineraloogiline ollus. Mille pärast tuleb kaks ööd ja päeva Jahve auks
külma sõjariista kanda126. Muidugi on kandjaks õnnetu, kelle territooriumilt
leiti see algupärand.

126

Tõenäoliselt tääki kanda, st päevnik olla.
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Kolmapäev, 10. november
Jalutuskäigul harrastati esmakordselt kombineerit Inglise, Vene, Eesti, Saksa,
Jaapani metoodi. Hra Prof. Dsips-hin geigeni juhatusel. Kusjuures pearõhku
pandi vintide väljaharjutamise peale. Sest täna olid harjutused ainult jalgega.
Klassis kujuneb tänane päev poeetide suurpäevaks. Sest ilmub teos teose
peale. Kuid viimane, see on teine, on juba lahja. Sest poeetide taevas on uus
täht „Hiigla Vaffa“, kes on algaja, veidi mage.
Õhtul praktilistel tundidel õnnistab meil päevavalguseta jääda. Missugune
varjutus kestis 60 min. Selle aja jooksul kulmineeris nii mõnigi nupukam
mees üle ukseläve ja läks nagu händ täht linna poole. Õhtul voodis olles
paistis „Päike“ läbi ukse. Kui suur mees too on, võite sellest järeldada. Tema
on mitu astet ülemal kui meie Sv. ühendatud, kõvendatud, kõrgema tehnilise
teooriaga üle kõige ühendatud Tema kõrgus. Kõik olid surnu vaiksed, sest
hingamine on peale magama heitmist keelatud.
Neljapäev, 11. november
Tänane jalutuskäik127, mida Integraal inteegrimise teel võrdlemise lihtsaks oli
teinud, jättis kõigile hea mulje. Päeva sündmuseks on täna kõigile artikkel
(Päevalehes tantsukursustest). Mõni võtab teda õige traagiliselt. Iseäranis
silmatorkav on Laiskuse ja lohakuse vürst. Sest tal on ju täna veidi põhjust
häält tõsta, sellest võib juba järeldada, millist lärmi ta lööb. Sest harilikult
karjub ta ilma põhjuseta. Arvan, et Proffessori arvamine on autoriteetlikum.
Tema arvamise järgi on tollel positiivne mõju, eraldi õrnema soo hulgas.128
Pärlite omanik (Saar) on täiesti väsinud, magab nagu kunstunes, sest teda
olevat üle koormatud teenistuse kohuste täitmisega. Sest mina ei jäta seda
mitte nuhtlemata, kes minu seadust kurjasti pruugib. Nõnda ütlen mina Teile,
Teie Jahve, kes ma olen välja valitud kõrgemate poolt ning paigutatud veel
kõrgemasse seltskonda, kes on lõpetanud ministeeriumikooli 4 klassi ja alamatega üldse ei räägi palest palesse. Vaid kirjalikult, mida tema väga hästi
oskab lasta kirjutada.

127

Hommikvõimlemine.
Päevaleht kirjutas nii: „Clarlestoni [sic!] õpib peaaegu kogu Tallinn. Arwukatel tantsuõpetajatel on küllaldaselt tööd, muutes meie kangeid jalgu neegerlikult elastiliseks. Eile oli
meie lehe esitajal juhus tutvuneda ühe sarnase tantsukooliga, mille õpetaja pr. N e l i a, Narva
m. nr. 11 alles uus täht charlestoni taewal. Õpilaste grupp koosnes meie merekadettidest, õppekeeleks Eesti keel. Meile näis, et pr. Nelia omab hea edasiandmiseande, selge ja kerge meetodi
(joonistused põrandal raskemate pas’de selgitamiseks) ning õpetab hoole ja andumusega.“ Vt
Clarlestoni õpib 1926. – Päevaleht, nr 307, 11. november, lk 4.
128

MEREVÄEOHVITSERIDE III LENNU PÄEVARAAMAT 01.02.1926–05.02.1927

203

Reede, 12. november
Päev alguses täiesti igav. Ka ülevaatus ei annud midagi, sarnane olukord
muutus, kui tulid juhused. Võimlemise tund oli huvitavam, iseäranis viimane
osa. Siin oli võidujooks loomade ja inimeste vahel, õigemini maraton. Juhiks
oli alguseks määrat „Hiigla vaffa“, idamaalane. Tema juhtimise purustas
peagi Tema kõrgus aupaistega. Kuid hiljem pidi ka tema metsloomade ürgjõu ees varju jääma. Sest loorberisi lõikas „Schnuki“. Et maastik mägine ja
orgudega segamini, siis on ta „kitsejäljele“ loodud ja ka tema rühi järele. Esimeseks tuleb Jõle. Tagant esimene, tema võitis viisakusega. Sest üks viisakas
inimene ei tüki ju kunagi teistest ette.
Ka rivitund oli huvitav, kavas oli vahtkondade paigutamine. Kuid kahjuks
ei teadnud keegi, kuhu end paigutada. Sest meie kõrgusi ei olnud ka kahjuks
keegi õpetanud, kuidas sarnane keeruline toiming sünnib. Seepärast tuli kõik
mõistus kokku võttada ja ajutiselt need määrused andada. Selles toimingus
katsus ka Möku abiks olla oma geniaalse mõistusega ja joonele kogumist käe
kõrva juure tõstmisega praktiseerida, kuid see ei leidnud poolehoidu Haige
juurest. Käsud tulid seetõttu ka suurte pausete järele. Sest kõrgusel tuli enne
palju mõtelda, kui käsku andada. Peab enne ju palju ja põhjalikult mõtlema.
Sest seadused ja käsud peavad olema elastsed, et neid võib jälle ära muuta.
Sest ühte kuningriiki ei kõlba kahte kuningat! Sest võibolla on juba rivimäärustikus olemas vastavad käsklused. Ülelugemisel tuli avalikuks, et meie
senine toimkond ära kaob ja asetseb piilkonnaga. Mis suurt rahulolematust
tekitab.129 Ainult Ülekolme pooldab täielikult uut toimkonda. Vaene unustas
vist ära, et seal ei tule üle kolme seista, vaid üle kahe.130
Laupäev, 13. november
Hommikusel jalutuskäigul jälle maraton. Tema ise lippab kõige ees. Alamad
on kõik rahulolematud, enda rahuldamiseks teevad mitmesuguseid hääli.
Mille peale tema Kõrgus püüab ootamatuse printsiipi tarvitada, mis jalgväe
taktikas tuntud. Jääb nagu välgust rabatud seisma, et tabada, kes niisugused
üleannetud on. Kahjuks unustas ta täielikult, et siin merekarud, aga mitte
joonepid.

129

Piilkonnad kuulusid vahtkonna koosseisu. Piilkondlaste vastutus (ja õigused) olid suuremad
kui vahtkondlastel ja nad pidid alluma karmimale korrale. Näiteks võisid valvurid vahipostil
istuda ja magamise ajal vormiriided seljast võtta. Võimalik, et kadettide pahameel tuleneb
hoopis sellest, et nende vahipost oli siseruumides, aga piilkond patrullib väljas.
130
Vahivahetus kestab kaks tundi.
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Jooksu kestvusel katsus „Schnuki“ oma eilast süütegu heaks teha ja julgeb
ka jooksul maha jääda. Täna võib ta seda ka teha, sest ei ole ju Haiget pealt
nägemas. Esimesed tunnid olid kpt. Saare. Siin laseb ta Integraali momenti
välja arvata. Iseendast väga keeruline töö, sest ta on keeruline figuur. Hra Saar
on huvitav mees ökonoomsuses. Pöörab kraed 12 korda poolaastas131 ja siis
annab Lloydi registrisse132 selle väärtuse ja vastupanu kindlaksmääramiseks.
Järgmised tunnid olid „kastrotsa“ deviatsioonid. Siin puistas ta meile
venelasele omase temperamendiga magnetismi kaela. Lõpu tagajärg oli see,
et kõik täielikult magnetiseeritud olid. Seda võib sellest järeldada, et veltveebli rusikas mulle ribide vahele sadas. Ehk seal küll rohkem metalli ei
olnud kui kuldkäevõru ja minul ainult raudpüksinööp. Kuid tema kulla koosseis näib ka magnetismi seadustele vastu rääkiva[t]. Kogu see magnetiline
torm lõppes seega, et 50% päid vastu lauda said tõmmatud. Mitte magnetismi mõjul, vaid Bujanni unelaulu mõjul sügavasse une suikusid. Vaheajal
loeti ette ainsa juudi soost järeltulija „Rabbiks“ löömise kava. Tegevus pidi
sündima saunas ja Tseremoniimeistriks määrati puhastverd dšunglielanik
Tõllu. Üldiselt sünnitas palju naeru.
Saun oli meil haruldaselt vara ja seega aega küllalt tegevust korda saata.
Saunas lavale asudes teadis juba Abraham ära oma saatust ja libises salaja
süsteem „Üle plangu“ selja taha. Et tolle pea ümber, s.t. Langeli, ka ilma
vormita – alasti – teatav pühaduse võru hiilgas, pidime veidi kannatama, kuni
see pühadus kadus. Siis jäi ka tulevane Rabbi kui Israel Egiptusesse kõigile
piinata.
Tseremoniimeister talitas, nagu see eeskirjas ette näht. Pani õnnelapsele
kapa pähe ning algas Rabbiks löömine. Missugust tööd tegi Integraal. Asi
oleks võibolla nõndasama ausalt lõppenud, kui algas. Kuid kahjuks olid
meie matemaatikerid natuke eksinud ja juudi vastupanu momendi asemel
välja arvanud lõhkumise momendi. Ja ei olnud sugugi arvesse võetud saunas
valitsevat kriitilist temperatuuri. Tagajärg oli see, et juudi nahk rebenes ja
oli sunnit joodi kuninga133 poole pöörama. Kes talle ichtiooli134 suure varba
küüne alla pistis, sest tal oli ju suur (näpp) sõrm haige, paremal käel. Meie
Jahve juba kandis hoolt selle eest, et Haige sellest teada sai. See võttis siis
tseremoniimeistri ja tema abilise käsile ja puistas nad üle sõnade mulinaga,
131

Varasematel aegadel oli särgikrae vahetatav, nii et seda sai eraldi pesta. Kapten Saar ilmselt
seda ei teinud.
132
Rahvusvaheline merendusele spetsialiseerunud kindlustusfirma.
133
Joodikuningas – velsker. Ka joodijumal, joodipudel, joodijüri. Vt Hermlin 1928, lk 93.
134
Ihtüool – põletikuvastane salv.
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nii et need täiesti tummaks jäid. Niipalju olid nad taipanud, et kaks päeva
puhkust sarnase väsitava töö peale. Et võiks tänada Jahvet, kes on neid õnnistanud Rabbi võrra.
Pühapäev, 14. november
Kõigil tuju allapoole nulli, sest pühapäev ja kõik peame olema kodus. Selle
eest lõbustas meid „Hiigla vaffa“ grammofoniga, kes oskab väga hästi noodi
järele vändata ja mängida. Elastsemad mehed olid käinud Videviku akadeemia135 maskiballil, kus oli väljavalik suur olnud. Kuid kahjuks ma tean,
missugune materjaal seal valida.
(Jürgenthal, Arthur)
Esmaspäev, 15. november
Hommik haruldaselt sarnane kõigile juba möödunud esmaspäevadele. Tõuse
ja aina kanguta kasvõi kuuekümne mehega, ennem kui silmad lahti saavad.
Värsked piilkonna kuningad muidugi „vahva naerva mehega“ ees ja veel
vahvama „madrusega“ taga otsas, seletavad suure vaimustusega, kui „kuradi
äge“ ööd kuskil põõsa all mööda saata ja jumalikku tähetaevast uurida, nagu
kõrgemalt poolt armastatakse öelda – süvendada. Minend tea, neil võib isegi
väga õigus olla, kuid üldine arvamine räägib siiski teist keelt.
Virr-virr! väriseb pooluimase korrapidaja vile jalutamiseks ja kui orjad,
kes kolm ööd-päeva ühtejärge tööd robutanud136, õigemini charlestoni tantsinud, poeme meiegi rivisse, et alata igapäevast teekonda liivamägedesse137!
Oo, ja see võib meile ainult kasu tuua, sest kujutage ainult ette, et kõnnite,
õigemini jooksete, pudrumägedel ja mitte liivahunnikuil, kus see nii raske
ja tüütav. Mõnigi mees võiks eine ajal oma pudru portsjoni lahkelt mõnele
vähemale vennale ohverdada.
Kuid imelik – asi näib täna hoopis hulluks minevat (võimata, ei saa enam
rahulikult päevaraamatu[t] ka kirjutada). Vana Bajanov nutab, kui oleks naine
ära jooksnud. Aina „Hy постарайтесь поскорее, господа“138. Isa, anna talle
andeks, sest ta ei tea, mis ta nõuab. Kogu rühm saab „Temalt“ käsu klassi
minna, sest olla midagi rääkida. Muidugi eilased pommid ei jätnud oma mõju

135

Tallinna linna II tütarlaste keskkool. Kooli hüüdnimi tulenes sellest, et õppetöö algas seal
pärast lõunat.
136
Robutama – ’töötama’ (murdesõna).
137
Tänapäeva Mustamäe liivikutele.
138
Hy постарайтесь поскорее, господа. – ’No üritage kiiremini, härrased’ (vene k).
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avaldamata. Eks vaatame siis, mis säält küll tuleb. Kõne algab – vai tõlla.
Teen ainult lühikese kokkuvõtte.
„Kõigepealt korda pidada!?! Teiseks hästi tähele panna, kolmandaks
kainelt selle asja üle mõelda, neljandaks mitte kangekaelsed olla nagu hrad
Mölder, Iman, Saar – eeskujuks võtta kraf Mumud (toimetaja märkus)139– ja
viiendaks jätta otsekohesed teravused ja vahele segamised. Kui keegi tahab
sõna võtta, siis tehku seda üksikult ja ei mitte mitme mehega korraga. Järgneb
pikem informatsioon nooremate ohvitseride vahekordest, teenimise raskusest
jne. Sellest järgnevad resolutsioonid, kadettide elu peab pakkuma paremat
lõbu, sest on ju kõik noored inimesed koos. Ei pea mitte sellega rehkendama,
mida inimene teha võib, vaid sellega, mis talle ka kasulik võiks olla. Peab
natukenegi seda asja armsamaks katsuma teha. Tahan hääd soovida ja soovitada nii hästi kadettidele Mölderile, Imanile ja Saarele. Kahetsus selles asjas
peaks aitama. Võin ju minagi teile palju halba teha, kuid olen ka inimene
ja tihtigi kahetsen, mis teinud, jne., lõpp otse südantlõhestav. Seal tõuseb
professor Kärner, kelle erialaks haisevad gaasid kui Zeus, suurel, eriliselt
selle jaoks valmistatud gaasipilvel ja algab oma kõnet. Räägib teine otse
kui mõni klassikaaja surematu oraator. Aina kuula ja imesta kohe. Soovitab
suure suuga jätta nutulaule, ise aga saab seal samas õige suure maštaabiga
maha. Kõne on lõppenud ja maha istub professor, et veel kord järele mõelda
selle ilma elu raskusi, kuid gaasipilv valgub laiali ja varsti täidab kogu klassi
jumalik aroom. Veel kurdab Iva, et teda hoopis ära tahetakse rikkuda – ei saa
vist naisega enam hästi läbi. Aeg sööma minna ja täie sõõmuga hingatakse
värsket õhku, et pääseda saladuslikkude gaaside mõjust.
Jällegi „fantaseerib“ Peeter Juhani poeg, kuid seekord juba palju keerulisemast ballistikast. Ettevõtlikumad aga magavad kui karud talveund ja
Integraal ning Suur Tõllu löövad isegi väga vabalt laua all „mutti“140. Võimlemise tunni ajal tuleb üks kolme kärnaga joonepite dresseerija141 ja kukub
jaburdama, et laud hommikul kohviga üle valatud. Meie aga ei tea sellest
midagi. Eks näe, kui palju tulevik selles asjas lubab.
Õhtune ülelugemine. Rühmavana on õige libe ja mahe, justkui oleks
ümber sündinud. Kohe „Head ööd! Rivitult,“ kõlab käsklus – näete isegi,

139

Siin ja edaspidi on „toimetaja märkus“ teksti sees võetud MM 8217D-st. Tõenäoliselt lisas
need sama isik, kes MM 8217D varasematest versioonidest ümber kirjutas.
140
Kaardimäng.
141
Kolm tärni oli kapteni pagunil. Vt Kaitseväe vormiriide, terarelvade, sõjalise varustuse
ning rakmete joonistused 1926. Lisa Sõjaministri käsukirja nr 36 juurde, 27. jaanuar.
<http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:23279/23616/page/3> (03.06.2019).
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väga ebaharilik. Igamees tõttab teistega hääd ööd soovima, ise lausudes: „Kui
hästi läbi tahad saada, siis hääd ööd.“
Teisipäev, 16. november
Täna olla repetitsioon distsiplinaarmäärustikust. On näha ka, poistel igal ühel
paar lehti teist põues. Elektrotehnika tund. Madrus „Jüri“ on elektrist täiesti
elektriseeritud ja ühes teadmises nii kaunis „borööse“ lektoriga, arvavad
tahvlil suuri hulkasi[d] elektrit kokku. Kuid vaene Laiskusvürst on sellest
asjast õige vähe huvitut ja teda on näha täiesti oma kuningriigi revideerimisse süvenenuna – magab käsipõsakil, kuna ila suust tilgub kui vast sulanud
mahlakasest. Kadett Kirotar, te olete vist kaunis halvasti maganud?! „Ei ole,
herra leitnant.“ „Hm, n’d jaa, mõistan. Istuge!“ Oli teine tähele pannud, mait,
et mõni magamisega aega viidab.
Repetitsioon. „No katt Starkopf, mis te distsiplinaarmäärustikust teate?
No mis te naerate seal – nutma peaksite (katsub nina ja läheb Starkopfi nina
alla). Üldse olete üks imelik mees, seal samas nutate, samas naerate, mingisugust tasakaalu pole teil.“ Vaene Jonny mökutab midagi, aga vana vihastab
veel rohkem ja tagajärjeks on, et kesknädal, kui teised linna lähevad, temal
määrustiku kasuks sellest loobuda tuleb.
Diedrichi tunni ajal tuleb teine aga uuesti klassi ja hakkab lugema garnisoni teenistust, komandantidest jne. Tuleb jutt tunnimehest. „Nu katt Veisman,
seletage mulle ära, mis on tunnimees.“ – „Tunnimees on mees …“ – „Mis
mees? Kingsepp on ka mees, ega ta sellepärast veel tunnimees pole. Öelge
veel üks kord, mis tunnimees on!“ – „Just nii, on mees …“ – „Mis te jaburdate, ma ei saa aru, kus ta siis mees on. Katt Bloom, öelge mulle, mis on
tunnimees.“ See seletab ka midagi külmast või soojast sõjariistast, kuid tolku
paremat midagi. „Nu katt Kärner, seletage teie mulle ära, mis tunnimees on.“
Vana tõusebki ähkides ülesse ja oma oraatorlikke kalduvusi ohtralt tarvitades kukub seletama. „Tunnimees on mingisugune kaitseväelane, mis …“
Naer. Veisman: „Tunnimees ei saa olla eluta olevus.“ – „… ning kes on välja
pandud mingisuguse relvaga mingisuguse posti peale.“ – „Samasugune
pudru, katt Kirotar, seletage teie ära, mis tunnimees on.“ See tõuseb muidugi, liigutab nagu harilikult nii väga plastiliselt omi käsi ja defineerib:
„Tunnimees on kaitseväelane, kes välja on pandud posti peale kas püssiga
või paljastatud terariistaga ja kes kuulub vahtkonna koosseisu.“ Vana on seletusega rahul ja antakse käsk Kärneril seda korrata. See algab: „Tunnimees
on mingisugune kaitseväelane, kes kuulub vahtkonna koosseisu ning kes on
välja pandud posti peale kas püssiga või paljastatud terariistaga.“ – „Täitsa
õigus, katt Veisman, korrake.“ – „Tunnimees on kaitseväelane, kes … ning
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kes on välja pandud postile kas püssiga või paljastatud terariistaga ja kes
kuulub vahtkonna koosseisu.“ Teised naeravad. „No vot täitsa, kas nüüd saite
aru, mis tunnimees on?“ „Just nii, sain aru, aga ma ei teadnud, et see küsimus
nii filosoofiline …“ Vana kargab püsti: „Katt Veisman, mai saa aru, kus teie
mõistus küll on. Ma ei saa aru, mis te targutate. Maamats künnab ka adra
taga, püss seljas, kas ta siis tunnimees on? Vot homme eine ajal tulete ohvitseride tuppa ja ütlete mulle, mis tunnimees on. Kas nüüd saate aru?“ „Ei saa.
(Naer.) Mis jaoks ta siis tunnimees nimetatakse, kui ta mees ei ole. Jahimees
käib ju ka metsas, püss seljas …“ „Istuge, pärast tulete minu juure, katt Kokk
ka.“ Pärastpoole areneb tund juba rahulikumalt, kuid kurjad keeled räägivad,
et Kollast uus kolmanda jao ülem saada.
Rabiks löömise kangelased said ka poolteist amnesteeritud ja karistus anti
tingimisi, kuni uue aastani. Ka madrusele ja Integralile olla selgeks tehtud, et
kuigi viisakas ei ole Tehnikumi ballil Charlestoni demonstreerida, eks näe,
kas mõjub. Veel oleks vaja selgeks teha, et madrusel kuigi sünnis ei ole valget
vesti kanda!
Kolla Kokk on kolmanda jao ülem!
Et kogu lugu kaunis saladuslik, siis katsun kui selleks kohustatu kohe vana
Veissi juures audientsi muretseda. Vana on ka kohe lahke ja jutustab: „Ei
midagi, astusin sisse ja vana kukub kohe seletama, et Puurman temale rääkinud, nagu oleks mina tema punkrisse kolimise ajal haavavaid märkusi teinud, iseäranis veel nägemata kardpaelade arvel. Olin unine ja vihane, vaevalt
panin tähele, mis ta pläras, ja ütlesin: „Just nii,“ ja tulin tulema.“
Avaldan kaastundmust ja lahkun, et külastada meie uut automaati. See
ütleb, et olla ainult määratud kolmanda jao ülema kohuste täitjaks – muud
polla talle midagi öeldud. Vaene rabi nutab ja kaks ninarätti juba kuivama
viidud teisel, kuid nii on ja nii ka seekord jääb. Mehed muidugi kolmandast
jaost arvavad, et vana Veiss ikka vahva mees olnud. Kolla olla ka natuke aravõitu ja ka pugemiseks olla teisel rohkem andi – mine tea! Esimesesse jakku
tulla aga Vasalemma mees ja jaoülem ähvardab juba suure suuga, et varsti
tema jaos ajakiri hakkab ilmuma.
Õhtul võetaksegi suuremad paigutused ette. Vana Veiss tuleb teise jakku,
kuna Bloome kolmandasse üle läheb, Kolla asemel aga tuleb esimesse
Valdschnep.
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Kesknädal, 17. november
Päev väga harilik, nii et kirjutada pole mitte midagi. Starkopf jäi ainult ¾
tundi linnast tulemisega hiljaks. Igatahes kaunis kurb lugu, sest poiste arvutuste järele võib siin 9 päeva kartseri saada, sest kurss praegu on à 5 minutit,
s.o. 5 minutit hiljaksjäämise eest 1 päev kartseri.
Neljapäev, 18. november
Ajad hakkavad juba hulluks minema. Starkopfile, kes eile hiljaks jäi, on –
nagu näha – selgeks suudetud teha, et tema koht mitte siin pole. „Möku“ ise
on, nagu näha, ka sellest mõttest hüpnotiseeritud ja treib juba hoolega ettekannet, mis teda siit hädaorust päästaks. Käib teine ringi, laulab omal viisil
mingisuguseid laule ja teeb ennast vägisi väga lõbusaks, kuid – vaevalt ta
omaga suudab tasakaalus püsida. On näha, et mees tasakaalust hoopis väljas.
Lubab ennast vahest hullumeelseks teha?? Ja hullumajja saata. Eks näeme
veel, mis sellest supist välja tuleb. Ka Haige on väga hääs tujus, vist selle
pärast, et Mökule selgeks suutis teha, et tema siiski poeediks ja ei mitte mereväe ohvitseriks on loodud.
Reede, 19. november
Meremeestele õnnetu päev! Tõesti peab ütlema, et mõnel ajal enam poissa
nii väsinutena pole näinud kui täna. Aina magavad – ei huvita neid Prei väga
„saladuslikud kaardid“, ei „Bujaani unelaul“ deviatsiooni Hävitamisest, ei
mitte midagi. Kuid siiski on liik neid, kes kohe ärkavad, kui tund lõppenud.
Need on meie esi-kartoshnikud – ∫, Suur Tõll, veltveebel Saar, Vasalemma
ehk mees ilma hariduseta. Israel ja ka Sõrakandjate esitaja püüab hoolega
kaasa lüüa, kui talle seda muidugi lubatakse. Unustasin veel Ta-ta-ta-Taaveti
poja Ta-ta-Tarvastust, kes ka õige tihti tunni ajal kätte jäänud kaarte loeb, et
pärast jälle paar pisikest „ma-marjast“ maha lüüa. „Klassivanem Ivagi“ on
väga rahul, sest avaldab igaühele oma rõõmu, et klassi tahvlitagusele osale
ja kaartide kastile kord ometi ajakohane otstarve leitud.
Nagu juba ammust ajast teada, on reedese päeva peale ette nähtud ka
hea portsjon kehapiinamist à la Lepp-Langel – nüüd õigemini Sulglangel142.
Ilm oli ilus ja taevast ei tulnud enam sarnasel kombel toda „jumalikku
ollust“ (poeet Starkopfi väljendustest, tähendab vihma) nagu eile ja kogu see
krempel möödus enam-vähem lõbusalt. Ainult üks suure kõtuga, aga selle
142

Nooremleitnant Theodor Sulg oli võimlemis- ja spordiinstruktor. Vt Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste ohvitseride nimekiri koosseisu järele 1. augustiks 1925. – ERA.650.1.109, leht
291p.
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eest väikse peaajuga kehakasvatajate sheff püüdis oma rumalate küsimustega
kõigi tuju ära rikkuda. Olla teine Tõllult küsinud, mis see siis teeb, kui ükskord Merejõudude Staabi ülemaks saab. Tõllu mõtleb, mõtleb ja ütleb, et
kõigepealt vist küll lõpetaks sarnaste herradega jutuajamise. Mine nüüd tea,
kas see just nii oli, kuid kindel on see, et jutuajamine tõesti õige lühikeseks
kujunes ja Tõllu asemel kutsutu[d] Iva, kellelt veel imelikumaid asju päritud.
Küsimusi olla olnud keemiast ja muistki metafüüsilisist asjust, kuid krooni
kõigile pannud küsimus, et miks vanad inimesed kõik sama kõverad on kui
Tema!!! Nii räägiti pärast meie seas, kuid tõe juures ärgu kaheldagu. Esimesele portsjonile järgnes kohe teine – suurejoonelisem lahingudrill suurtüki
ladude juures metsas. Sõitu sai, kuid siiski lõbusam oli kui vanasti. Muuseas
sai tagasi tulles jälle laulu proovitud, mis esimeseks sarnaseks juhuseks tänavusel hooajal. – Jumal annaks, et see ka viimaseks jääks. Tee peal tuli muidugi pooljoostes vastu Vana ise ja, keel vesti peal, unustas isegi ära õppuse
eest tänada – kuid vabandust palus siiski, et õppuselt puudunud. Kellelt –
seda mõtelge juba ise vabal ajal järele. Lõpuks veel paar sõna meie vesimökust Starkopfist. Klassis, ühesõnaga öeldud, pole Teist enam eilasest saadik näinudki. Käib aina iga päev ilma loata linnas. Milleks – pole aimugi. Kas
otsib omale uut kohta, või koguni kaupleb ehk ennast mõnele kirjanikuks?
Kuid mingu! Meil juba on olemas uus täht, kes luuletamise ameti oma peale
võtab. Arvake ainult! See on meie suremata kuulsusega Indrek Gips-inGeighen. Salaluure, „ekstra päevaraamatu jaoks“, on suutnud kindlaks teha,
et tema juba kauemat aega ühe suurema poeemi kallal ametis. Isegi sissejuhatusest on suudetud ärakiri võtta. See kõlab järgmiselt: „Ai kunimunilasse
kunk känk kii kunk känkkaa, ai kuni-munilasse kunk känk kii kunk känkaa.
Frikadeeru, frkadeeru, frikadee-ee-ee vu.143 Tsasbit tsasbit, shampa, shampa
tsharbit, tsarbit, tshampa tshampa /…/.“ Igatahes on peatselt ilmumist loota
ja varsti võib iga joonep kuulda Tondi liivamägedelt võimast merekadettide
neegrikeelset laulu. Jääb järele ainult kõige paremat edu soovida. Muusikat
võib loota meie vahvalt Laiskus-Vürstilt.
Laupäev, 20. november
Peanumbriks püsside järelvaatus, mida toimib seekord rühmaülem ise. Oli
aga kena teine, vaata, püssid päris „puhtad“ kohe. Õhtul muidugi jälle saun,
aga seekord ilma rabiks löömata – aga sooja ikka kihu sai. Peale sauna hakkasid muidugi suuremad ballikuningad madrusega eesotsas endid vormi lööma.

143

Siinkohal muutub käekiri.

MEREVÄEOHVITSERIDE III LENNU PÄEVARAAMAT 01.02.1926–05.02.1927

211

Oli minulgi juhus vahvama selle ala mehe toalettsaladusisse tungida. Muidugi nagu juba kõigile teada – lõhnaõlid, puudrid, kulmu ja huulte värvid
jne., krooniks kõigele aga muidugi ikka juba mustavõitu valge vest. Vähemad
vennad nagu Saar ja Bloom pidid aga päris mustaga leppima – kuid neil ju
teisi eeldusi jälle rohkem. Saarel muidugi pärlhambad ja kuldkäevõru, kuna
Bloomil – no mõtleme, nagu ta ise välja paista laseb – hää kasvatus ja terasest
närvid. Kes koju jäid, pidid muidugi elektrit õppima, kuid asi kujunes nii, et
selle asemel maha löödi jällegi paar „marjast“144 ja kõva küll.
Pühapäev, 21. november
Vaevalt saad silmad lahti kangutada, kui madrus seletama pistab: „Poisid,
poisid, oodake, ma räägin. Vat mis ma eile kuulsin. Ma käisin eile proua
Nelia juures ja see rääkis midagi. (Poisid kisavad.) Kuulake nüüd, ma räägin
teile, vot tema juure tulnud kaks saksa reaalkooli õpilast ja tahtnud Charlestoni õppida. Nemad olla näinud, kuidas kaks mereväekadetti Mustpeade
klubis väga kenasti olla tantsinud. Veel küsinud, kas nemad ka nii kenasti
tantsima saavad kui need kaks kadetti. Proual oli väga hea meel, et meie
poisid (?!?) nii hästi tantsivad.“ Raske on kogu seda loba loomutruult edasi
anda ja pealegi ei huvita see ka enam peale ta enese kedagi, sest nagu näha,
oleme juba Charlestoni kummardamisest loobunud.
Öösel. Mehed tilguvad ükshaaval koju poole – igaüks oma teada kas vintis
või muud sarnast. Kiru tuleb – olla teine ka vintis. Joonud teine kuradi vahvat
kirsilikööri. Bäsekopf mainib, et tema ka päeval puhu joonud olnud – saanud
Tõll-Jala käest snapsu – va kibedat. Veel tulevad sünnipäevalaps Integraal ja
Ajakirjanik õige täpipealt, mõlemil aga ka vastav tuju. Unustasin, Imanil oli
täna sünnipäev – südamlik õnnesoov päevaraamatult. Nüüd võime siis juba
kirjutada ∫ 20, sest sai teine 20-aastaseks, tähendab täitsameheks. Jääb järele
ainult oodata 21. Nagu näha, on nädal kaunis mitmekesine olnud – annaks
Jumal, et ikka nii oleks, sest tuleksid ju näilikult rutem Jõulud, kellega ühes
aga ka puhkus.
(Starkopf)
Esmaspäev, 22. november
Hommikul. Enam erksama unega noorhärrad, nagu meie klassivanemat Iva
ja tuntud Narva meest, äratab unest korrapidaja vile huikamine, kuna suurem
osa rahulikult edasi magama jääb.

144

Kaardimäng.
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Korrapidajad on aga järjest kavalamaks muutunud – selle asemel, et meid
kell 6 eelsignaaliga segama hakata, tulevad nad nüüd juba kell ¾ 6 ukse taha,
siis kell 6 ja viimaks kell 16.15, siis aga ütlevad, et kell juba kolmveerand
seitse hakkab saama. Muidugi kukub siis igamees veidi kiiremini oma konta
asemel kokku hiivama, kui aga pesuruumi lähevad ja tee peal kella vaatavad,
siis näevad suure imestusega, et see alles pool seitse hakkab saama.145 Siis
on muidugi laialt. Sama oli ka täna hommikul. Poisid sügavad igaüks kukalt
ja haigutavad kõvasti, sest oli ju eile kristlikum päev nädalas, mil väravad
avatud olid ja linna sai. Mis väravad ja kuidas keegi neid nimetab, seda teab
igaüks ise. Kolmandama jao esimene mees ehk ametliku nimega Integraal
pühitses pühapäeval oma 20-aastast sünnipäeva ja näeb nüüd hommikul väga
blassina välja (emakeeli kahvatu). Vist tunneb ta, et vanadus hakkab liginema. Õhtul tulime temaga, tähendab mina ehk ajakirjanik ja sünnipäevalaps
puhta jumala jalgsi mööda raudteed Tondile. Mis meid siia kangesti tõmbas,
sellest ei suutnud kumbki omale õiget aru anda, sest 20 aastat tagasi oli minu
kaaslase isa poisi ilmaletulekul kõvad tropid teinud ja nüüd ei tahtnud noor
kahekümneaastane temast ka taha jääda ja sellepärast olime siis mõlemad
sarnases seisukorras, kus kõigist aru ei taha saada. Tuul oli vastu, tee oli halb,
aga ikka tõttasime. Sünnipäevalaps mõõtis vahetevahel raudteed oma pikkusega. Võib-olla soovis ta selgusele jõuda, kas ta aastavahetusel – vanemaks
saamisel – ka kibu sirgunud (õigem sirgemaks läinud) on või mitte. Missugusele otsusele ta jõudis, seda ei saanud tee peal ajapuudusel küsida, aga
omad valged kindad määris ta küll toorelt ära. Kohale jõudsime aga ikkagi
täpipealt. Alles täna hommikul sai selgeks, et see kõrge rahvustunne oli, mis
eile mööda raudteerööpaid jooksma pani. Muuseas tehti õhtul uus ülesleidus,
kuidas kerge vaevaga pesu ehk märge sokke ja saapaid kuivatada saab. Et see
kuivatusviis häid tagajärgi annab, selle eest vastutan ma ise kõigepealt, sest
kui ma hommikul oma soki elektrilambi ümbert ära võtsin, siis oli ta jumala
kuiv ja hästi ümber pirni tõmbunud. Mustal sokil on veel see hea omadus, et
ta ruumi hästi pimedaks teeb, nii et maga kas või lusti pärast. Et määrustikkudes kuskil sarnane kuivatamise viis keelatud pole, siis võiks ju seda tulevikus
tarvitusele võtta.
Et hommikul meteoroloogia veidi kehv ja niiske, siis asetakse hommikust
jalutuskäiku ülevaatusega. Mõned mehed jäävad ka sellest ilma, olles teel
ambulantsi.
145

11. oktoobril 1926 muudeti Sõjakooli päevakorda. Nüüd toimus äratus kell 6.00. Üles
tuli tõusta kell 6.15. Sellele järgnes hommikune ülevaatus ja 7.00–7.20 hommikvõimlemine. Vt Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema päevakäsk nr 299 11. oktoobrist 1926. –
ERA.650.1.123, leht 86p.
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Nagu jutud liiguvad, olla naisemees Vassiljev ambulantsis velskrite käes
shelili langenud, vist eile liiga kaua naise pool olnud, nii et hommikul jalad
liiga pehmed olid. Vana jäigi ambulantsi.
Täna on jälle tüki aja järgi päev, mil kõik mehed v-ltn. Peetert kiidavad.
Asi seisab selles, et ta esimesel tunnil puudub ja nüüd võib igamees omi
füsioloogilisi teadmisi rahuldada – ja pinkidel pikali ehk ninali laual magades
integraale koolutada. Kuid on ka mehi, kes magamisest ei hooli. Tuntud
seenetreial või madrus, plastiliste liigutustega Jüri treneerib tõsisel näol
tangot ja nagu ta tähendab, olla ta alles eile õigele otsusele jõudnud, kuidas
tangot õieti tantsida tuleb. Et tema poolvend ja kaasvõitleja ∫ veel juhtumisest saksa reaalkooli õpilaste ja pr. Nelia vahel kuulnud pole, siis korrutab
ta selle loo suure õhinaga Imanile ette. Ah soo, eile kuulsin linnas jälle ühte
vahvat Jüri kaasteenet meie rühmale: proua Nelia kõneleda tantsutundidel
heameelega oma patsientidele, kuidas mereväekadetid kodus Charlestoni
õpivad: „Olgu näiteks käsil slipsu sidumine, käivad jalad ikka Charlestoni
all.“ Mõtelge, mis meie rühm nüüd sellega kätte saab: 1) teab nüüd igaüks,
et paremad charlestonitajad ikkagi mereväekadetid on, ja 2) et neil kadettidel
ka slipsud on.146 Selgituseks olgu öeldud, et selle slipsu sidumise loo Jüri
prouale ette luiskas, seega ikkagi tema teenus.
Teisel tunnil, mil uni juba enam-vähem kõikide üle võimust võtma ja vist
ainult veel Kitse oma klassivanema kohuseid silmas pidades ärkvel püsib,
kõlab äkki „Püsti! Valvel!“ ja silmi avades võib sirgelt seisvat Peetert Ivaga
vastamisi raporteerimas näha. Pole midagi parata. Ka vana Bajan tuleb kolmandal tunnil perebivaitama147. Uni ei taha veelgi hästi lahkuda. Läbi udu
nagu kuuled, kuidas minust vasakul istuv profesoor herr Kerner ikka midagi
„fremja ja fremja“ ning „pätj ja pätj“ sõnub.148 Tahab ta vene keeli viis öelda
või sõimab ta kedagi pätiks – pagan tast aru saab. Uni hakkab enam-vähem
lahkuma alles eine saabumisel.
Peale 6 tundi, mil vaimu väsitamisele ka kehapiinamise abinõud läbi on
võetud, ei püsi enam ükski mees jalul, vaid peaaegu terve rühm on asemetel
selili. Ei hooli keegi sellest, et homme Norman repetitsiooniga maha tahab
saada.

146

Erinevalt maaväe kõrge kraega vormist kanti mereväe allohvitseride, ohvitseride ja kadettide vormi lipsuga. Mereväelased pidasid seda märgiks oma paremusest. Mingeid paralleele
leiab ka nüüdisajast: maaväelased (ja õhuväelased) kannavad iga päev üldjuhul ilma lipsuta
välivormi, aga mereväelased, kui nad on kaldateenistuses, lipsuga tavavormi.
147
Перебиватъ – ’hävitama’ (vene k).
148
Время – ’aeg’; пятъ – ’viis’ (vene k).

214

TAAVI URB

Peale lõunasööki tuleb muidugi jälle klassi minna. Vana Bajan paneb
kõik mehed dixogramme149 meisterdama. Poisid seletavad küll, et homme
repetitsioon – kuid vastupiokstaavina sõnub vana, et ka tema võib repetitsioone tegema hakata – и ведь это гораздо хуже господа!150 Sellega peavad
mehed muidugi targalt rahule jääma.
Klassidest õhtusöögile (söök peaks küll hanejalgades151 seisma) lahkudes
leiab talli kohal ritta istunud kuuskede ees aset omapärane võistlus. Elektrilambikestest valgustatud platsil aina helendavad valged „jooned“ – ikka
kõrgemale ja kõrgemale püüdes. Võitjaks jäi dshungli kasvandik ja nagu
pärast asjaosalised selgitasid, et mis temasugusel viga võistelda – hüppa
kuuse otsa ja tõmba. Teiseks tuli vahvama jao vahva jaoülem – seega mõlemad priisid I jao käes. Sellest muidugi vastavad järeldused jne. üleolekust
igas asjas. Võistlusele pani lõpu klassivanem, kes oma väledate jalgadega
hiigla kiirusel juure tormas ja teatas, et kolonel Salf olla just mööda läinud.
Võistlejad jooksid laiali ja seadsid oma võistlemise aparaadid jälle vastava
käte taha.
Muud erilist päeva vältel ei juhtunud, välja arvatud et Starkopfi suleandmise eelmäng juba alanud on. Vana läks täna haigemaija.
Teisipäev, 23. november
Esimesed kaks tundi mööduvad repetitsiooniga. Küsimused on võrdlemisi
kerged, nii et poistele just raskusi ei sünnita. Igamees kirjutab suure hoolega
ja mõned määrivad paberit kroonu poolt välja antud värvipliiatsiga. Selles
torkab iseäranis silma klassivanema kõrval istuv karsklane ja endine naistevihkaja Bruno Bloom. (Ajad aga muutuvad ja Iva, kes ise juba prouadest ära
vidritud ja rikutud, ajab nüüd ka Bloomi hukka – juba tõmbab see noormees
suitsu ja ajab naisi taga kui hagijas. Kui mamma seda Tartus teada saaks?)
Et klassi tasapominas mitte surnud punkte ei tekiks, selleks istub Kroonlinna
kasvandik Kolla Käki (sündinud Kokk) koha peale ja peab sealt klassi teravalt silmas. Vahetevahel hüüab ta: „Tuleb iseseisvalt töötada“ jne., just kui
meie seda ei teaks. Teise tunni lõpuks on kõik töödega hakkamas, nii et nüüd
rahulikult elektrotehnika kuni kevadise eksamini rahule võib jätta.
Järgnevad kehaväänamise ja rivi tunnid. Selle järgi tuleb oma Goodmorninguga jälle Mr. Hoskins, on nagu harilikult väga huvitatud meie tervislisest seisukorrast jne. Muud iseäralist tema tunni ajal ei juhtunud – välja
149

Diagrammid. Diagrammi nr 1 kasutati deviatsiooni koefitsientide graafiliseks leidmiseks.
И ведь это гораздо хуже господа – ’ja see [oleks] ju palju hullem, härrased’ (vene k).
151
Piltlikus tähenduses.
150
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arvatud seltsimees Ülekolme pikem kõnelus ja biograafia Hoskinsile. Jutt
algas maavärisemisest, mille olla kaasa elanud keegi mees, kelle tuttav olla
sündinud Tallinnas ja kelle tuttava tuttav olla Mr. Hoskins. Ülekolme seletas
siis inglasele, kuidas ka tema saatus väga lähedalt maavärisemistega seotud
olla. Kuidas ta Sahaliinis kinni istunud – ketid ümber käte ja jalgade. Maavärisemise tulekul päästetud siis kõik kinniistujad kettidest valla. Selle järgi
seletab ta, kuidas ta vangimaja hoovil sõnnikuhunnikut käruga ühest hoovi
nurgast teise kärutanud (teatav lolliksajamise abinõu, mis Kauge-Ida vangimajades tarvitatav: inimene kaotab mõistuse ja võib lõpetada oma arved
eluga). Et see abinõu Ülekolme peale ainult osaliselt mõjuda jõudis, siis
saadeti ta edaspidiseks ümbertöötamiseks sõjakooli võimupiiridesse, kus ta
end praegu hea eduga mõistuse miinimumi poole arendab.
On veel ka teisi temataolisi, kes suure tuupimisega endast solenoidi
hakkavad kujutama, kuhu voolu lastes paari aasta pärast magneediga kulduur
sisse tõmbub152. Et võistlejaid kõige kergema kavalusega võita, siis hüüab
ta: „Poisid, mis te tühja õpite, mis kasu sest saab …“ Kuidas aga see mees
ise toimib, kelle nimi on Roosimann ja kes noores põlves pikemaid aegu
dshunglites tegev olnud, selle kohta jutustab tema voodinaaber Bärengrub:
„Kuulen tihti õhtuti, mil kõik juba magavad ja ruum pime, kuidas kuskil
keegi lehekülgi pöörab. Mõtlesin, mis kurat see on. Alles nüüd jõudsin selgusele: Roosimannil on tekk üle pea, teki all raamat ja taskuelektrilamp, ja vana
muudkui loeb ja pöörab lehekülgi.“ Mis viga elektrilambiga teki all õppida,
keegi ei pane tähelegi. Nii on lood jah.
Kesknädal, 24. november
Teisipäevasest sündmustikust unustasin tähendamata, et kõrgus rühmavanem, kui ta hommikul kell ½ 4 üles tõusis, et elektrotehnikat õppida,
ka rühmaruumi külastas. Peatagajärjena oli sokkide mittekorrasolek. Soki
labad peavad olema nii ja mitte teisiti – peavad nimelt tabureti seespoolses
osas seisma, sest siis tsirkuleerib too juustu aroom, mida mõne mehe sokid
sünnitavad, tabureti põhja ja põranda vahel, muidu kui aga labad oleks väljaspool, sünniks see tsirkulatsioon põranda ja lae vahel. Eeskuju kästi võtta
Saarelt. Kas asi tõepoolest nii oli, et Saare sokid õieti olid seatud, või oli see
pugemine. Veltveeblile seda ei saadud selgitada.

152

Solenoid – silindriline heeliks, kus peenike juhe on silindrilisele karkassile keritud. Kui
solenoidi läbib elektrivool, tekib magnetväli ja seda saab kasutada elektromagnetina. Kulduur
kingiti kursuse parimale lõpetajale.
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Kesknädalane päev läheb sama harilikult kui kõik teised siin Tondil. Vahe
seisneb selles, et maaväelased tänasel päeval linna saavad minna, kuna meie
omale nüüd selleks päevaks neljapäeva „võtsime“, sest kesknädalati käib
meid Bajanov perebivaitamas ja selle tõttu sünnitab linnaskäimine teatud
raskusi – nimelt ei taha keegi Tondile tundi jääda.
Tunnid on kesknädalati, s.o. enne lõunat enam-vähem kristlikult – sest
puudub igasugune kondiväänamine ja vehklemine, kus omad mehed instrueerivad ja seetõttu üks leigem sõit seljas on. Nagu seda näiteks esmaspäeval oli, kus vehklemise tunnis meie suure riistaga Hiiumaa mees jao
kaupa tagantlöömist õpetas. Et ta sellenimelise tegevusega hästi harjunud
on, seda teab enamasti igamees, nii et see suurt segadust ei sünnitanudki, kui
taha laega löö asemel ta lihtsalt tahalöömist õpetada tahtis. Ka tänases rivitunnis ei olnud just midagi kondi peale käivat, sest harjunud kombe järgi oli
jällegi süvendamine käsil. Kõike seda arvesse võttes sündis siis ruumis enne
ülelugemist iseäraline võimlemisharjutus, mis seisis meie Tõrva linna mehe
Pehme voodist ülehüppamises. Kõik oleks kenasti läinud, sest ülehüppamine
kujutab iseenesest väga süütut tegevust, pealegi kui noortel inimestel hea isu
võimlemisharjutuste vastu on – poleks mitte väike äpardus juhtunud sama
jao mehe Jüriga. Keegi takistas viimase mehe ülelendu just siis, kui see jalad
õhus Pehme voodi kohal lehvis, ja ta seetõttu Pehme voodisse kukkus. Siin ei
suutnud Pehme süda enam pehmeks jääda, vaid ta tormas oma kaasvõitlejale
kallale. Tagajärg oli see, et noormees Pehme ülelugemise rivisse hiljaks jäi,
sest tuli püksa vahetada, missugused poolest säärest saadik löömingul rebenenud olid. Tänane ülelugemine väärib ka veidi tähelepanu, sest loeti ette
sarnaseid määrusi, millistest väga mitmeti aru võib saada. Nimelt keelatakse
tänasest päevast peale
1) igasuguse mustuse tegemine klosettidesse;
2) veekraanide lahtikeeramine joomise otstarbel ja nende lahtijätmine.
All seisis rühmaülema resolutsioon seda teatavaks teha kadettidele ja kõige
valjemalt karistada, kes selle määruse vastu eksib. Teiste sõnadega, kes teatud mõnutundega seda vähest vaba aega kasutades, mis meil on, toimingule
asub, missugune ka kroonu käsust kõrgemaks seatakse, ehk kes kraanist joob,
seda ootab kõva karistus. Seega keelatakse siis Tondil ära joomine ja tegevus,
mis vene keeli „срание“153 nimetatakse, ning selle järeldusena tuleb edaspidi
vist ka söömisest loobuda.

153

Cрание – ’sittumine’ (vene k).
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Neljapäev, 25. november
Suursündmused algavad juba varahommikul. Madrus Jüri, nagu teda ta paremad sõbrad rühmas hüüavad, viib täna rühma hommikusele jalutuskäigule,
eesruumis seisab major ning talle antakse Jüri poolt „Valvel, vasakule vaat!“.
Vaevalt saame kasarmu ruumist välja, kui rühmavanema poolt Jürgenthalile
selgeks tehakse, et sarnaseid komando[s]id ainult patarei mehed oma hobustele annavad. Selle peale ei lausu madrus suurt midagi. Köögi nukast tuleb
paremale pöörata. Jüri kamandab: „Suunt paremale, maaarsh!“ No nüüd on
kisa juba suur. „Mis kuradi nalja teie teete!“ „Vaadake, härra rühmavanem,“
seletab Jüri nüüd juba kaunis kurjalt, „mina tean seda kamandamise asja ikka
enam kui teie. Kõiki suuremaid üksusi käsutatakse niiviisi.“ Vist tuletab ta
neid aegu meelde, kus ekipaashis pataljonidele käsu andmisest und nägi.
Asi võetakse kõva sõnamulina alla. Veel söögilaua taga ei vaiki pahandatud
Jürgenthal. „Kurat, mina kamandasin juba siis, kui Puurmann veel Narva
paemurrus mööda sitahunnikuid ümber jooksis, ja mis ta nüüd seletab.“
Keegi sähvab aga vahele: „Nüüd kamandab tema ja sina jooksed mööda
Tondi igasuguseid hunnikuid.“
Järgneb tervelt neli Salza tundi, kus ta ka seekord oma viha ajakirjanikkude ja naiste peale välja valamata ei jäta. Mr. Hoskins õpetab tervelt
pool tundi laulu. Ta, vaene mees, ei tea vist sugugi, et meie all esimesel korral
väga kuri mees asub, kes võibolla ka teda kartseri sisse võib pista – sarnase
korrarikkumise eest. Poisid on praegu sel silmapilgul igatahes väga huvitatud
tollest uuest laulust, võibolla sünnib ta ka korda-kaks rivis laulda – sarnased
on ikkagi rühma kombed.
Täna kuulsime rühmavanema suust uue korralduse – ametlikkude paberite
juures ei olla tähtis grammatika. Asi arenes sellest, et osa mehi õhtul Estonia
soovisid minna ja kuidagi ametlikku vahelehte kokku seada ei suutnud.
Raskust ei sünnitanud just mitte grammatika eriliselt ega ka mitte ametlik
väljanägemine, vaid midagi kahevahelist – nimelt kas kirjutada Estonia hanejalgades või ilma. Selle peale tähendaski siis rühmavanem, et grammatika
siin tähtis pole. Sellega olge lahked ja kui soovite, siis kirjutage:
Esdonia teadrele: Prosiitame Deilt bileetikuid (á la Narvaatsaret)
ehk puht eestipäraselt: Palume Teid andada meile …
Asi suudeti siiski lahendada kuidagi nii, et tervelt 9 esitusmundri kandjat
õhtul „Estonia“ läksid. Ja kõik 9 mustade vestidega, mis aga sugugi ei keela
arusaamist, et kui ainult teatav üks kadett oleks läinud, siis oleks „Estonias“
viibijad ka mereväekadeti valget vesti näha saanud.
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Reede, 26. november
Päev üks igavamatest nädalas. Tunnid kõik niisugused, mis ka kõige energilisematele une kipuvad peale ajama, rääkimata siis sarnastest meestest, kes
omale laiskuse vürsti ja muud sarnased tiitlid on saanud. Esimesed kaks tundi
tunned endal veel jalad kindlad all – aga kui võimlemise ja rivitunni läbi oled
saanud, siis võib selgesti näha, kuidas meestel põlved nõtkuvad. Võimlemise
tunnil löödi kõvasti jalgpalli ja selle tõttu oli rivitunniks väike hiljaksjäämine.
Sell oli kole vihane. Rivi-lahingudrilli tegime Kadaka küla all – nii et tund
tervelt 20 minutit üle läks. See ei takistanud aga mehi sugugi hästi pikaldaselt
rivistamast ja selle tagajärjel jäime ka Antoni tundi kaunis kõvasti hiljaks.
Pool klassi oli aga terve järgneva kahe tunni vältel unejumala meelevallas –
kes pea kahe käe vahel, nagu loeks ta suure hoolega ja ise sealjuures väga
mõttes on, kes kohe otsemal teel pea laual magab, kuna tuntud laiskuse vürst
oma lahtise suuga üksiku[i]d kärbseid õngitseb, keda sügis veel klassi ellu
jätnud. Pealelõunal midagi iseäralikku polnud – ehk kui keegi midagi tegi,
siis toimetas ta seda salaja.
Laupäev ja pühapäev, 26.–27. november154
Inimene peab ikkagi midagi ootama ja et meil Tondil midagi muud oodata
pole, siis näeb iga kristlik Tondi kasvandik terve nädala pikisilmi laupäeva
lähenemist. Hingatakse jälle kihu kergemalt, kui laupäev kätte on jõudnud.
Harilikult veab aga meie rühmal laupäeviti ikka imekenasti – kui kõik Tondi
korraldused ja paragrahvid võimaldavad linnaminekut, siis määratakse meie
saunaskäimise tunniaeg nii number 7–8 peale õhtul. Juhtumisel, kui saun õige
vara, kas kella 2 ehk 3 ajal trehvab olema, siis peame meie aga külma rahuga
õhtul Tondile jääma, sest väljakutses seisab sarnasel laupäeval ei keegi muu
kui mererühm. Muudkui ohka ja ütle, et seanne on juba meie saatus.
Tänane saun – st. ikka päris saun, kus lava olemas ja leili võib visata (seletuseks, sest Tondi igapäevane elu koosneb ju ka ainult kehalistest ja vaimlistest „saunadest“) – on määratud kella 6 ümber. Et aga saunakorrapidaja
on oma mees Iva ja rühmavanem ka vastutuleline püüab olla, siis hakkavad
juba mehed kella 4 paiku ruumist ära aurama. Mõni hoopis nii, et tagasi
ei tulegi, vaid sinelis ringi välkumas näed, mõni aga tuleb juba kella ½ 5
ajal punase näoga, must pesu kaenla all, ruumi tagasi. Kuskil vanatüdrukute

154

Käsikirjas on nii laupäev kui pühapäev olnud esialgu 27. november ja hiljem värvipliiatsiga
üle kirjutatud. Vt ka 29. novembri sissekande algus lk 220.
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kodus Toompeal155 olla muuseas täna mingi olemine. Osa mehi alates hiinlase
Paakliga ja lõpetades Saarega ruttavad esirinnas sinna, sest sisseminek olla
prii. Ainult peab teatud portsjon vana kuivanud torti ja liig hapuks läinud
kaljalörri, mida asjaosalised ise moosiks nimetavad, ära hävitama. Selleks
võeti terasnärvidega Tartu mees kaasa. Vist ei lasknud mehi aga ennem uksest
välja, sest tagasitulekuga juhtus isemoodi äpardus: paluti korrap. ohvitserilt,
selleks oli oma rühmaülem, luba linnasoleku pikendamiseks kuni kella ½ 3ni,
kuna Tondile jõuti ¼ tundi hiljem. Hea oli, et tulijate seas ka rühmavanem
ise oli, kellel suur autoriteet oma järgmise ülemuse silmas, muidu oleks asi
väga räbalasti võinud minna – sest Saarele öeldi tema veltveebli aukraadist
hoolimata: „Kasige välja!“ Selle all tuleb mõista mitte just sõjakoolist väljaminekut, vaid korrapidaja ohvitseri ruumist.
Pühapäeva hommikul kõnnivad kõik peolttulijad haigete ja arevus nägudega ümber. Iseäranis torkab silma kõrgema aukraadiga narvaatsareti mees
(eralduseks teisest lihtsurelikust sama vahva linna mehest) ja ei luba mehi
ennem linna lasta, kui järele küsitud on, kas neil üldse lootust linnaminekuks.
Bärengrub ja kulduuri kandi[d]aat löövad end otsekohe esitusmundritesse,
et kohe varahommikul linna minna. Viimasel ootab igatahes Selma ees, esimesest mehest ei tea aga keegi kuigi palju – kuid tema hästi väljaarenenud
kotikud lasevad ka temast nii mõndagi oletada. Suurem osa mehi lahkuvad
„kasvatuse asutusest“ alles peale lõunat.
Õhtul hakkab juba varakult mehi tagasi tilkuma. Kõik suuremad lõvid
juba puhkavad teki all, kui viimased mehed linnast tagasi tulevad. Täpselt ei
tule seekord keegi, kuna Starkopf, keda nüüd vabahärraks hüütakse, veerand
tundi järjekorraliselt hiljaks jääb.
Kõik magavad rahuliselt, isegi Roosimann on elektrilambi ja deviatsiooni
raamatu kapi peale pannud ja keegi ei tea aimata, et seitsme väljavalitud
meeste pääde kohal kahenädalane puhkuse portsjon juuksekarva otsas kõigub. Milles asi seisab, sellest räägib keegi teine noormees.
(Valdšnep)

155

Toompeal elas palju baltisakslasi, ka vanatüdrukuid, ja seal oli ka pansionaate vallaliseks
jäänud naisterahvastele.
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Esmaspäev, 29. november
Kõigepealt ei saa kuidagi mainimata jätta, et ajakirjanikul (eelmine päevaraamatu pidaja) on vististi viimastel päevadel „Vägistajate Seltsis“ pea õige
segi aetud, nii et õieti enam kuupäevigi ei tea ning nummerdab reede kui ka
laupäeva 26nda all – seda võib igaüks ise eelmiste lehekülgede pealt lugeda.
Arvatavasti sai ta oma „asjaajamisega“ tolles seltsis ainult suure vaevaga
kahe päeva jooksul valmis, millest sarnane teguviis ka vabandatav võib olla.
Nagu harilikult merirühmas, nii ka nüüd algab nädal esmaspäevaga, suursündmusega. Nimelt saab teatavaks, et vabahärra Starkopf, see vaevatud ja
koormatud rändur siin ilmas, oma pühapäevalise veerandtunnilise hiljaksjäämise eest kolmepäevalise kartseri arestiga jällegi õnnistatud saab. Kuid
see veel merirühma hariduse kohta võrdlemisi väike asi, pea kärgatab kõue
uuest kohast ja veel hullemini. Varasel hommiku tunnil sammub veltveebel
korrapidaja saatel rühma uksele ning peagi on 7 mehe nimed paberil, kes olla
seaduses mitte ette nähtud ajal voodis istunud, ja tagajärjeks on see, et iga
mehele istumise eest veel 2 näd. (loe: kaks nädalat) istumist antakse156. Nii
kui harilikult, tõstab ka nüüd kodune seletaja, universaal sõrgloom hirmust
protesti, seletades, et ülestõstetud süüdistusaktis keelatud 10 minuti istumise asemel kõige[st] 7 olnud. Õhtul on näha teda õige rõhutud meeleolus ja
lõpuks sääb sammud rühma-vana kajuti poole, kus ka jumala nimel vannub,
et see mul tõesti esimene kord oli, ja kohe „sisse“. Ei aita tal hädaldamine
midagi, voolab veel paar tulist krokodilli pisarat ja lahkub.
Õhtul on näha karistuste seltskonda kohalikus „lokaalis“, kus aru peetakse,
kuidas amnestiat saaks. Vasalemma arvab heaks, et 1. dets. hommikul häirel
vaja esimestena kohale joosta, vast see veel aitab. Seltskond kiidab selle väga
heaks, isegi Integraal ajab end sirgeks ja sõnab: „See peab tehtud saadud
saama.“157
Õhtul sünnib klassist ära minnes „kitsel“ väike õnnetus, sest ilm on kole
pime ja kesk tee peal on kari kõik laiali, päälegi on ülelugemise tund lähedal. Kuid pole viga, teeb paar kõrvalukustavat kitse möginat, millele muidugi truud alamad igaüks oma põõsa tagant vastavad, ning kari on peagi
koos. Õhtul näib ka Bäsengof veidi ärevil olevat ning proovib oma kapiluku

156

Kadettidele määrati kaks nädalat kasarmuaresti. Vt Oskar Valdre teenistustoimik. –
ERA.495.7.6453.
157
1924. aasta 1. detsembri varahommikul ründasid kommunistid ka Sõjakooli, mille käigus
sai neli kadetti surma. Edaspidi tähistati seda sündmust (ja tähistatakse tänapäevani) eriliste
tseremooniatega, näiteks varahommikuse loendusega ja ilmselt ka õppehäiretega.
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vastupanu momenti, sest kodusel teel olla teada saanud, et Möku ihaldanud
kuidagi mingisugust brovningut mingisuguseks otstarbeks.
Teisipäev, 30. november
Möödub kaunis rahulikult, kuid siiski natuke. Vaene vaevatud sõgeloom
on Mr. Hoskinsi tunnis nii nõrkenud, et viimaks kõrvad pea alla paneb ja
lauale uinuma jääb. Varsti märkab seda Hoskins, millele üldine müra järgneb. Pooluimaselt ärkab ka sellepeale neljajalgne ise, tammub ühe jala pealt
teisele, puristab, raputab pead ja vajub tasakesi tagasi. Õhtul juhtub kpt.
Antoni juures nõnda nimetatud aegluse Würstil („Narva“ öeldes laiskuse
vürstil) väike viperus selle kuradi kurbli, nõrda ja ekstsentriku158 pärast, mis
muidugi tähtsate asjade kõrval täpes, kuid siiski lõppeb sellega, et too vürst
edaspidi igal Antoni tunnil peab hakkama ees pingis istuma.
Õhtul voodis olles jutustab herra Wabaherra omi armulugusid, millede
järele vaesekesel igal korral süda ikka kole pahaks läinud, isegi Šnuki lööb
vahele ja karjub: „No pagan, datli otsas on ikka riskant taha panna.“
Kesknädal, 1. detsember
Öösel kell 3 paar tumedat mürtsu akna pihta ning varsti kamandab Kitse:
„Poisid, häire!“, mille järele nii mõnigi pea tõuseb. Kuid varsti selgub, et
häire veel ikkagi ei ole, vaid mürtsu tegid piilkonnas viibivad, kes Vaskat
ergutasid kiiremale tegevusele, kes ikkagi kinni peab põhimõttest „Egas
rutata ei maksa, õigeks ajaks ikkagi ei jõua“. Hommikul on kell 5.27 lahti
ikka õige häire. Vaevalt on signaal olnud, kui hiilgus pimedale uksele ilmub
ja karjub: „No rutem – kiirem-kiirem-kiirem!“, millele Pat rahulikult vastab:
„Mis sa kurat karjud, keera parem tuli põlema.“ Meie mehed on väljas küll
kui välk ja pauk, kuid esimeseks ikkagi ei tule. Ühes sellega varisevad kokku
ka meie arestantide amnestia lootused. Tuleb pärast välja, et joonepid olnud
enne häire algust juba ukse taga rivis. Päeval teeme ühe ülesvõtte, mineva
aasta 1. dets. eeskujul. Samuti on ka kaunis pikk ja piinarikas aktus, mille
järele tuli rivis Kaarli kiriku minna, kus igaüks oma võimeid magamises,
õieti puhkamises üles näitasid. Kogu päevaks on korraldus tehtud iga tervituse peale vastata: „Oleme valvel!“ Hommikul olid meil ikkagi tunnid ka
veel (4 tundi isegi). Esimesena tuli m-ltn. Linneberg sisse, mille tervitusele
vastati: „Oleme valvel!“ Kuid peagi tuli ilmsiks, et kõik ikka valvel ei olnud,
158

Ekstsentrik – ringjoonelise kontuuriga ketas, mis on võllile kinnitatud nii, et tema geomeetriline telg on paralleelne võlli pöörlemisteljega, kuid paikneb sellest teataval kaugusel.
Kurbel – tõenäoliselt vänt. Nõrda tähendus ei ole teada.
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sest tuntud noorpaar nautis tol ajal nurgas kaardi kasti peal parajasti magusaid
mesiminuteid. Kitse raporteerimise peale ärkas ka noorpaar, kuid proua Birke
unustas suure rutuga pesu kasti peale.
Neljapäev, 2. detsember
Midagi iseäralikku just ei ole. Vabaherra Starkopf paigutati hommikul kartseri 4 päevaks 12 minuti hiljaksjäämise eest. Ka suur ja kuulus spordimees
Bloomet paigutati ambulantsi.
Ärevuseks oli linnaminek, nimelt selgus õhtuks, et edaspidi saab merirühm linna lubatud ainult kella 23ni. Täna õhtul vaid saab esimene jagu ja
madruks kuni 0.45ni, päeval üles näidatud vahvuse eest, sest pääle lahingdrilli sai korraldatud veel üks isemoodi drill jumala tahtmisel ja keisri käsul,
ning just niisugune drill, millest osa võtsid jaod in corpore159. Esimene jagu,
räägiti, olla kuidagi moodi vist esimeseks kohale, Rahumäe ristteele jõudnud – ehk tegelikult küll III jagu paremat aega ja jooksu tehnikat üles näitas
(toimetaja märkus) – ning selle tänuks ja ergutuseks sai tehtud üks kahetunniline kink.
Reede, 3. detsember
Harilik igapäevane päev. Päeval võimlemise tunni ajal oli jällegi kõva järjekorraline jalgpalli võistlus, seekord oma meeste vahel. Muidugi võidab see
pool (tagajärg 2 : 1), kus pool vahva Pääbus kaasa mängis.
Tee peal platsilt lahkudes sõnas Narva: „Meie tegime ikka ära.“ Seda
kuuleb kogemata rühmavana ning teeb väikese isaliku noomituse (sest tema
ise oli vastasparteis), öeldes: „Dett Pääbus, nii ütelda jällegi ei maksa, sest
see ärritab. Meie tegime mineval korral ära, kas keegi sellest sõna rääkis?“
Mille pääle Pääbus (vahvalt) vastab: „No jaa, mina mängisin ju mineval
korral ka sääl pool, kes võitis. Sai jällegi ära tehtud, loomulikult.“
Laupäev, 4. detsember160
Viimasel ajal näib merirühma üks uus tegevus huvitama hakanud olema ja
see on jalgpall. Kuid egas sellepärast veel esimenegi pole veel jahtunud, s.o.
istangud klassis kasti otsas. Kui ka ühed väsivad, astuvad uued, värsked jõud
jälle asemele. Väsima on hakanud vaid juba päris tõsiselt laiskuse vürst, sest
nüüd võib teda tema vastuvõtmise tundidel juba rohkem nurgas tagumisel
pingil pikutamas näha kui vastasnurgal kasti vahel. Kui uni nii iseenesest
159
160

In corpore – ’üheskoos’ (ladina k).
Käekiri muutub jälle.
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ei taha tulla – mis küll väga harva juhtub –, laulab temale vahva Pääbus
tasa[s]t unelaulu: „Спите орлы боевые“161, mis juba tingimata aitab. Nii
kui igal laupäeval on olnud, ei ole tänaseks meile sauna määratud, kuid selle
asemele on pääle tunde kaunis tubli saun väljas platsil, kus palli sai löödud
joonepitega (2 : 1). Õhtuks oli merirühma tulnud üks väga vahva kiri, adresseeritud „Järve, mereväe kadett“, milline aadress õigustas otsekohe Narva
meest teda nii umbes omaks tunnistama, ning tema ka lahti rebis. Kuid
suureks imestuseks ei olnud too seekord mitte temale, vaid tuntud veltveeblile ja na natuke ka rühmavanale. Nii kui kuulsin, olla vist mõlemad
vagunis vene plikadele silmi teinud, mille sünnituseks nüüd oligi nii järsku
see kiri, milles härrasi[d] Nõmmele peole kutsuti. Kuid et meil – õieti ikka
nende kiusatuseks tänane päev just laupäev on, siis ka loomulikult –, nii
kui harilikult on meil täna siis väljakutse, millega ühtlasi see päev ka maha
kantud on.
Pühapäev, 5. detsember
Täna algab meil pühapäev õieti alles kell 4 p.l., mida ka kõik näivad ootavat.
Šnuki isegi on ent juba kella 1 esitusse löönud, et mitte minutit kaotada. Ka
täna on määratud üks jalgpalli võistlus, seekord aspirantidega, mis lõppes
vististi 8 : 8. Õhtupoole kaovad kõik korralikult, pääle karistatute. I gümn.162
pidul ongi jälle näha mõningaid meie meestest, kuid tookord nii üldise mulje
järgi ei ole suuremat väärt õhtul. Öösel kell 12 võtavad paar kukenäoga
kõverat joonepit südamed rindu ja hüppavad vaksali esisel platvormil ahtriga
meile näkku, kuid lahkuvad pea sama targalt, omaette urisedes, sest Pääbusel
läheb suure pimeduse tõttu siiski korda selgeks teha, et need kukepojad ikka
ise meist nooremad on.
(Kirjutas ei tea)
Esmaspäev, 6. detsember
Inimesed kõik omaette. Pääbus hüüab kaugelt, et ta kuradi vahvat lõbu naisterahvast näinud, mille järele tal omal suu vett jooksma hakkas, ja vasaku rinna
alt taskurätikut võttis, ta suu ära kuivatas, mille peale kaks korda aevastas.
Vist oli see ninarätik täis lõhnu, ükskõik missuguseid. Overstagil on tegemist
pükstega, ei saa nööpa kinni, riist on nähtavasti vale asendi võtt. Ta jätab

161

Cпите, орлы боевые – ’magage, lahingukotkad’ (vene k). 1906. aastal Vene-Jaapani sõja
langenute mälestuseks Moskva helilooja I. Kornilovi K. Olenini sõnadele loodud laul.
162
Tallinna Linna I Tütarlaste Gümnaasium.
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momendiks laka163 vallale ja hakkab juukseid korraldama. Jalutuseks on tal
juba kõik korras.
V-ltn. Mey tunnis on kuulajaid vähe, suurem osa kõik vabakuulajad. Kell
3 loetakse ette põhimõtteid, kuid ei küsita, kas on arusaadav, vaid öeldakse
ainult: „Kellel asi liig pudrune, siis minu aken on seal, kust Vaserkloseti164
kanalisatsioon vahetpidamata välja ajab, kui ilma ligi küsimata lähedale
tulla.“ Õhtul lkt. Bajanov suudab teisel tunnil iseäranis kõik mehed tööle
panna. Vaieldakse ja töötatakse seni, kui auto ära sõidab.
Teisipäev, 7. detsember
Varahommikul on kahtlane värin magamisruumi atmosfääris, mille järele
vastukajana tekkide sahin. Ainult mõned, kel kõht kaet punaste juustega ehk
kellel ta täitsa paljas, ei taha võtta uut kohta. Vist on julge esimene oma
punaste kõhukarvade üle, millede tuumakuse ja tiheduse eest hoolitsemisel
nii alalõpmata käsi on pidanud pesema. Ja teine, no muidugi, kui takistust
pole, kõik on sile, ei hakka ühegi hammas külge. Ootame, mis müdinast
tuleb. „Vesuuv ajab laavat välja“ ja laava alla jäi Kirotar. Oleks laava vool,
oleks ta end päästa suutnud, kuid nüüd ei tea. Kõige õnnelikumaks tuleb
vabaherra Starkopfi pidada, kes kogu oma majanduse, inventari ja toobiliste
näitsikutega165 Merejõudude Staapi jõudis. Kena varjupaiga leidis, ta jäävatki
sinna. Nii läks korda ühel kaaskannatajal laava hädaohust jäädavalt pääseda,
kuid meie peame Leeveti soost Juuda suguharust Israeli mehe läkitama Jahve
juure, et ta meid ei saadaks kiusatusse ja laava alla, vaid viiks kalaranda
ehk Miinisadamasse166, kust laiem silmaring meid ehk päästaks pealevoolava
häda ja viletsuse eest, sest siis võib inimene veel viimasel silmapilgul patust
pöörda.
Kesknädal, 8. detsember
Päev nagu harilik, ilm sume ja pime jälle, mida Pehme uneilma vaatlused
juba eelmisel päeval ennustasid, kui ta kpt-mjr. Saare tunnil magades nii
rõõmsalt ammuma hakkas, nähes lähenemas vist haljast muru. Peale seda,
kui teda äratati, oli ta rahutu ja enda vaigistamiseks võttis ühe pilli, mis
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Lakk – madrusepükste eesotsa kattev klapp.
Vaserklosett (saksa k das Wasserklosett) – WC.
165
Tõenäoliselt toobisuuruste nõudega, st kogu oma maise varaga. Üks toop on umbes
1,2 liitrit.
166
Enamik Merejõudude üksusi asus Koplis ja Kalamajas. Mereväebaas ja laevastik on ka
tänapäeval Miinisadamas.
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Dr. Mülleri analüüsi järele rikkalikult Kitse produkte, kuna täpselt 25,0 telliskivi pulbrit sisaldas, et verest mitte vitamiinid ei kaoks. Inglise keele tunni
ajal meie klassi varandust suurendati ühe kõlaaparaadi167 võrra, mille helidest
tooja üteluse järgi võib igaüks Roomani vastu võtta.
Neljapäev, 9. detsember
„Täna saan mina ainult ühe tunni teil olla.“ See evangeelium sütitas rõõmuleegi iga pea kohale, sest võis jo siis kuni eineni roidunud liikmeid rahupaika
viia. Kuid koondaja põhimõttele see ei vastanud, oli vist salajased agentuur
teated uue kõlaaparaadiga laiali saadet ja mille tulemus oli see, et Tõllu kogu
lahingdrilli ajal pihku sülitas, et kõvem lae kaela haarata, ära hoides käsikahuri viskevigu.
Reede, 10. detsember168
Esimene päev päevaraamatus, kus
merirühm vagusi, saab homme
jalutama, keegi ei kõnele teisega, ükski
ei tee häda teisele; igaüks loob endas
plaane kava, kuidas saadi.

Missuguse uksele koputada ja kus
kõige enam olla. Keegi oma nõu ei
avaldanud peale mõne, kes Lenderi
kommertsgümnaasiumi168 õhtule
palutud olid.

Laupäev, 11. detsember
Hommikul kell 5 Iva-John-Kitse pressib püksa jumala külma rauaga, vanad
söed ja tuhk pole tuld võtnud169. Kuid olles lubatud 2 päevaks prouade poole,
ei või seal ilma tseremoniaalpüksata esineda ja nii pressib Iva-John-Kitse.
Tundes oma astraalse kehaga prouade lähedust, palub ta endas: „Oh anna
tuhat meelt sa mulle.“ Kell 6 Iva-John-Kitse puhkab, nagu poleks midagi
olnud. Kella 8–10 palub ltn. Normann ikka tasem ja tasem olla, et saaks ka
maapealsest kärast astme võrra kõrgemale.
Kell 13.10 pidulik pildi andmine Mr. Hoskinsile. „That it is.“ „That it very
nice.“ – „Please take your seats – will you“170; nendele lühikestele sõnadele
järgnesid rida pikemaid sõnu, millest ma aru ei saanud. Edasi algab drill –
Vägede Ülemjuhatajaks advokaat Martoff. Peetakse nõud ja korraldaks jõud,
astmel vasakul ja paremal kolmes järgus, oletades, et Vägede Ülemjuhataja
trepil, mil kolm astet. Astutakse trepilt alla, mindakse salaja ja vargsi otsekui

167

Kõlaaparaat – raadiovastuvõtja.
Elfriede Lenderi eragümnaasium oli tütarlaste kool.
169
Triikrauda soojendati sütega.
170
See on ... see on väga ilus. Palun istuge oma kohtadele. (Inglise k.)
168
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hydrad vaenlasele. Muuseas meie jaoülem tegi vea, võttis vaenlasest kaugele
lõpmata geomeetrilise vea võrra. Vea parandas meid puusa nõksude võrra
jälgiv … (nimi andke igaüks ise) ning kes enne lahingut ütles troosti sõnu:
„Kas on see kellegi asi, granaadid, kuulid, telliskivid.“ Saar, nähes, et ka
rühmavanema süda enne lahingut pehmeks on läinud, kus veel enne kui tormi
joosti: „Hra rühmavanem, kui kauaks täna linna saab?“ Sel küsimusel polnud vastukaja, sest rühmavanem hakkas puusa nõksude võrra kaugenema.
Mõne minuti järel oli pealetung. Lahing peeti „Pu-Hans-Dru“ (puhansdru)
mägedes, missugust nime ta ka kandma saab. Meil kaotusi pold ja sellepärast
võisid kõik, kes soovisid, linna saada [kella] 23ni, aga enne 19 keegi minna
ei või. Abi otsimine rühma ülema poolt keelati [ka] ära. Kuna rühm ühel
häälel põhimõtet päris, öeldi siis: „Korraldusi antakse ja korraldusi võetakse.
Minge, kes Teie rahul ei ole.“ Ja läksid kohtu ette. Kohus oli kõrge ja suur,
sääl murduski kõverduse juur: võite tarvita Lendra171 ruume [kuni kella] 0.45
(null nelikümmend viis) veel sel ööl. Ja noored hinged läksid linna, nad ei
teand aimatagi, et tuletorni vaht heitleb surmaga, kes 7 jalga pikk172. Vahis
olid Körstner ja ex-klassi ja ex-jaoülem Veiss. Võideldes jalutajate kena
tagasituleku eest, olime sunnitud lahkuma ja tuletorni kustutama, mis väga
tarvis oleks Dr. Bloomile old, keda Müller hakkab maha jätma ja kelle sisse
Bacchus173 tungib. Ei oleks uskunud, et Bacchus omale jüngri leiab Dr-ist ja
ainult veel silmakirjaliselt Mülleri teenib. Bacchuse abil lohistas end jünger
üle minu koisse, ta tallas mind, kiskus minu nime viltu174. Kuigi ma seda ei
tunnud, seda kõnelesid siiski teised.
Pühapäev, 12. detsember
Bloom ja Iv käivad punkri-kohtus: esimene, et valetunnistusega-valepassiga 2 ööd-päeva prouade juures littund, teine ei tea mispärast. Veidi hiljem
fotografeeritakse teist korda, minnakse linna, piilkonda, vahtkonda, tuletorni
vahti, ja mina, kes ma täna jälle tuletorni vahis, lõpetan oma nädala töö. Harilikult kirjutatakse pühapäeva kohta pikemalt, kuid olles öösi Bacchuse jüngri
kägistada, ei saa ma rohkem.
(Veismann)

171

Elfriede Lenderi eragümnaasium.
See võis olla Sõjakooli-sisene vahi- või korrapidamisteenistus. Seitse jalga on pisut üle
kahe meetri.
173
Bacchus – Antiik-Rooma põllumajanduse, veini ja viljakuse jumal.
174
Ilmselt on mõeldud metallvardaga voodipeatsisse kinnitatud tahvlikest kadeti nime ja isikliku numbriga. Vt Aava 1996, lk 15.
172
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Esmaspäev, 13. detsember
Kurjakuulutava numbriga algan oma märkuste panemist (hääs mõttes) aegade
raamatusse – raamatusse, mis tahab saada meie kiratsemis-, ropendamis- ja
mõnede riskeerimiselu kirjeldajaks.
Hommik on jumalik: täherikas taevas idas valendava servaga ja värske
külmaga. Kõik tõstab meeleolu, mis eelmisest päevast seisis mitmekordselt
allapoole miinimumi punkti surutud. Nii mõnelgi „arestandil“ pakitseb süda
eelmise päeva „pattude“ pärast ja ootab oma kurba saatust. Oli ju eila pidu
ühes tütarlaste koolis, kuhu ka arestandid suurte lootustega ja plaanidega
tõttasid – kuid peagi ilmus sinna Haige ja rikkus kõik meeste plaanid. Mul
oli õnnetus minna tema jutule ja tagajärg oli see, et loopis suures ärrituses
lõugade vahelt tötti (saarlaste keeles) vastu nägu, ja see oli kõik.
Hommikul tuli nagu harilikult Juhani poeg tundi, kuid oli sarnase välimusega, nagu oleks kogu eelmise päeva ohakaid neelanud: hääl kähisev, nina
punane kui tinasulatamise vaskhaamer ja selg oli veel rohkem küüru vajunud
kui kunagi enne. Suure pingutusega kirjutas pool tundi ijeroglüüfe tahvlile,
lõpuks käsutas Moosese soo esitaja ette logaritmidega maadlemiseks. Lõpp
oli kurb, vaene Rahili175 armas löödi pääle pooletunnilist higivalamist „на
месте!“176.
Eine ajal tuli Tati Aabram Puurmannilt linna luba küsima ja seletas ka
peost; kusjuures olla rääkinud (nagu kurjad keeled lausuvad) pikemalt preilidest. Nimelt ei tohtivat kadeti preilil olla silmad à la Angora, hambad peavad
olema tugevad ja terved – ja mis kõige tähtsam, kas ta oskab ennast seltskonnas üleval pidada ja kas ta on „целка“177. Muidugi tuleb nüüd pöörata
oma äravalitu poole nii mõnelgi mehel sääraste viisakate küsimustega, et oma
kõrgele ülemusele võiks esitada tema atestatsiooni ja vitu parandust (korraldus tutvuneda Vasal. väg. seltsi põhireeglitega ja juhistega).
Vehklemine oli väga hoogne – suuremaks tõmbenumbriks kujunes Jõleda
Henriku tiguvintside ja laagrite vastupidamise demonstratsioon. Oo taevas,
ristirahvas, oleks te näinud seda kohutavad koibade tantsu, mis värisesid,
liikusid, hüplesid ja väänlesid igasugustes etteaimamata variatsioonides.
Kahju ainult, et „ilusti“ vormitud lõuake ei paistnud!
Pääle praktiliste tööde juhtus see, mida on harilikult raske loota. Nimelt
tuli korrapidaja ohvitser kapten Sinka klassi ja just sel momendil, kui topograafia osakonna kartograafid seadsid endid vertikaalsete projektsioonide
175

Rahel oli piibli Jaakobi ehk Iisraeli teine, kõige armastatum naine.
На месте – ’kohale’ (vene k).
177
Целкa – ’neitsi’ (vene kõnek).
176
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pealekandmiseks klassi paremas nurgas. Veidi irises ja lõpeks lisas, et:
„Kuradid lendavad, nii et sabad välguvad vee peal!“
Ka unelaulude laulja Bajan oli veidi paremas tujus kui harilikult. Ta lubas
viimase praktika tunni ajal teha, mis igaüks soovib – esimene sarnane juhus
meie elus.
Teisipäev, 14. detsember
Venivad üksikud päevad – läheneb puhkus, mida igaüks suure põnevusega
ja pinevusega ootab. Saab ju siis nii mõnigi päev Haige või nn. Tati Aabrami
jõledate silmade alt ära „kaduda“ ja võibolla isegi teda unustada. Kuid arvan,
et seda, nimelt unustada, on väga raske, sest see supp, mis on mitme kuu
jooksul kogunenud, ei distilleeru nii pea.
Klassis on õhk elektriseeritud vaialusest suuremate elektri eriala teadlaste
ja Normanni vahel. Lõpp oli kurb – nimelt leidis Birke, et tema olevat saanud
põrutada välgust, missuguseid tagajärgi ka nüüd näha võib.
Võimlemistund kujunes Tõllule saatuslikuks, nimelt surus Põltsamaa
„kuldse kesktee“ kaudu vasaku käe boksi kinda kaunis temperamentselt
vastu nuusutamisorgaani. Muidugi, sädemete sadu, silmade pööritus tagajärjena „ägedale“ lahingule, taganeb Tõllu, pöörates korraga üle parema halsi
kaheksa rumbi. Taganemine võis sündida võrdlemisi korralikult, sest Põltsamaa raskekaal ei luba temal kiiri liigutusi.
Kolmapäev, 15. detsember
Päev algab miinidega ja apostlitega178. Ltn. Linneberg räägib huvitavaid ja
põnevaid miinide vedamise lugusid, mis saavad olema tulevikus, meie uutel
ümberlõigatud Apostlitel. Nimelt saavad miinid asetatud kapteni kajutisse
voodi alla, et mõni võõras kogemata miine ei näeks ja veerevat vee vankert
ei arvaks vägevaks relvaks, mis võiks kahju sünnitada ja võib isegi hävitust
tuua vaenlasele. Tund lõppeb sellega, et ltn. soovib meile häid pühi ja katsub
nii ruttu kui võimalik lossist ära aurata.
Bajaan seletas jällegi oma mõõtmata kaugusi ja tähtede vaheli[se]st mõõtmatusest ning tervest reast teistest targematest asjadest ja mina leidsin, et
sama kaugel kui need tähed on ka see prohvetite tarkus minust ja jääbki vist
sinna.

178

Apostliteks hüüti ratasaurikutest traaler-miiniveeskajaid Ristnat ja Suuropit, mis kandsid
varem nimesid Apostol Pjotr ja Apostol Pavel. Vt Naber, Reet 2004. Eesti Merejõudude juhatajad 1918–1940. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Elmatar, lk 94. [Naber 2004]
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Mu sulg murdub ja sulepea paendub, nii raskeid sõnu pean ma sellele
hallile paberile märkima: esimene järk179! Vaene Roosi, kui palju oli tal
lootusi selleks saada ja nüüd on need lootused kõik purunenud, sest ettekanne
on läinud ainult „paremate“ poegade või nn. Jeesavite180 kohta, kellede hulka
kuuluvad Jahve kõikvõimas Rabbi, Iva-John-Kitse, Hiilgus, Laiskuse vürst
ja Noo Lõvi (koraste soo poolt annetud nüüd). Ja olid ajad, kuldsed ajad! See
nn. „esimene järsk“ lõi õnnetud mehed nagu pimedusega ja kuulmise organiide rikega, sest vaene Rabbi ei kuulnud rivi tunnil üldse käsklusi, vaid nägi
ainult oma hiilgavat „esimest järsku“.
Reede, 17. detsember
Tund algab – dekoreeritud kolonel astub sisse, väänab oma jalgu kummarduseks ja hakkab rääkima väga „interiseerivatest“ „pereklaadinatest“ ja
„vertikalnajatest“181. Tehakse suuremaid leidusi, nii näit., et raua sügavus
maapõues oleneb ainult eeltulevatest uurimistest. Ei tea, kas peaks siis raua
lademed seks ajaks kas kõrgemale ehk sügavamale laskuma, ehk võibolla on
uurimisega võimalik neid lademeid ümber asetada. Oli pikem jutt tähtsatest
meestest ja „antimagnitnõi koraablist“182, millel olla ketid kakaatidest183 ja
anker olla „bronsast“184. „Muidu olid ismereeniad185 väga kenad, et aga mina
seal olin – mina olen üks veneaegne parem jõud –, siis võite ette kujutada, et
see töö oli väga vastutusrikas ja tähtis. Nii näituseks tahavad rootslased tulevaks suveks jällegi meie antimagnitnõi laeva186 saada, et suuremaid mõõtmisi
teha Lamba saare ja ute saba vahel187 ja kuhu ka meie eriteadlane sõidab.“

179

Sõjakooli kadetid jagati kolme järku, arvestades nende õiglustunnet, kohusetunnet, algatusvõimet ja iseloomujooni, otsustusvõimet, töövõimet, karskust, vilumust teenistuses, riigivaraga ümberkäimist, seltskondlikku ja sõjaväelist kasvatust, distsipliini- ja taktitunnet ning
tervist. Samu omadusi hinnati ka ohvitseride atesteerimisel. Järgust sõltus muu hulgas auastme
vanus kooli lõpetamisel. III järgus lõpetanud kadette ohvitserideks ei ülendatud, vaid nad
said allohvitseri auastme. Vt Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema abi õppealal kiri nr 314
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülemale 31. oktoobril 1925. – ERA.650.1.1664, leht 392.
180
Eesav oli Iisaku vanim poeg, kes müüs oma esmasünniõiguse läätseleeme eest Jaakobile.
181
Интересный – ’huvitav’; перекладина – ’horisontaal’; вертикалъ – ’vertikaal’ (vene k).
182
Антимагнитный корабль – ’mittemagnetiline laev’ (vene k).
183
Võibolla käib jutt köitest, vene keeles канаты, või hoopis kagaatsöest.
184
Бронза – ’pronks’ (vene k).
185
Измерения – ’mõõdistused’ (vene k).
186
Mõeldud on ilmselt mittemagnetilist jahti Cecilie, millega tehti mõõtmisi nii Eesti kui ka
teiste riikide vetes.
187
Arvatavasti käis jutt Utö saarest Rootsis.
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Lõpuks läks jutt üle „svedačkate“188 peale ja neist kõige tähtsama,
„poljarnaja svesda“189 peale, mis „seisab üleval ja paistab pea kohal“. Jutuga
läks kolonel nii tujju, et unustas oma isogoonid190, skloneenijad191 ja muud
kõverad jooned ning „pereklaadinad“ tahvlile ning lahkus ära.
Rivitunnis, kus õigusteadlane püüdis kogu vaimuandega selgeks teha granaadi viskamise õigusest ja verest väljaminemisest. Räägiti „pistončikutest“192
ja pooltest ning looduse seadustest. Lõpuks võttis sõna oma suhu Tati Aabram
ning hakkas seletama eeldessandist ja dessandist – ning jutt lõppes ruumis
järgmiselt:
„M-ma-maa kuulsin, et-et-t… Kas kõik on lugenud eilast käsukirja, viis
kadet[t]i on ülendatud, üle viidud esimesse järku, see oli teie, katt Puurmann,
tänan teid.“ Puurmann vastab: „Tänan!“ „Ja siis vist katt Kärner.“ Algab
vintide nagin ja rogin ning Kärner sirutab oma käe hiilgavate silmadega,
milledes särab küsimus: „Aga ehk on …“, ning vastab: „Tänan, hr. ltn.“ Siis
tuli kord Kolja kätte, ning kui Israelini jõudis, siis tõusis väike must pea pika
kaela otsas üle ex-krahv Pehmekuse õla ning väriseval häälel vastas: „Just
nii, hr. ltn.!“
Samuti vastastikku kaks „tänan!“ ning Tati Aabram arvas, et ongi asi
korras, kuid talle tuletati meelde, et ka Ivasčenko olla selle au osaliseks
saanud. Muidugi jällegi uued „tänan!“ ning järgmised sõnad: „M-maa loodan,
et kevadeks kõik ehk vähemalt mitte kõik saavad esimesse järsku üle viidud
ja ma loodan, et-et-et … no jah, vabalt!“ Läheb ruumist ja algab kohe naer
ja kära.193
Pühapäev, 19. detsember
Laupäev oli ohvitseride keskkogus kadettide ball. Tõesti oli võrdlemisi kena,
sest koos istusid laua taga meie suuremate elukogemustega mehed, nagu Iva,
Bloomet jne. Teiste nimesid ei loe, sest need on väiksemad tegelased.

188

Звeздa – ’täht’; звёздочка – ’täheke’ (vene k).
Полярная звезда – ’Põhjanael’ (vene k).
190
Isogoon – magnetvariatsiooni näitav kõverjoon kaardil. Magnetvariatsioon on magnetkompassi viga, mida põhjustab Maa magnetvälja ebaühtlus.
191
Склонение – ’deklinatsioon’ (vene k). Deklinatsioon on kompassinõela kõrvalekalle tegelikust põhjasuunast või tähe nurkkaugus taevaekvaatorist.
192
Пистон – ’sütik’, пистончик – ’sütikuke’ (vene k).
193
Tegelikult viidi I järku üle Verner Puurmann, Villem Kirotar, Richard Kokk, Rudolf Iisrael
ja Johannes Ivastšenko. Vt Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema päevakäsk nr 369 17. detsembrist 1926. – ERA.650.1.124.
189
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Muidugi kutsuti oober ja Lajosh194 meile vodkat ning külma suupistet
[tooma]. Alguses lõi silmad aina kirjuks, kui oober hakkas „puistama“ igasugust drääni lauale. Tehti väiksed tropid ja siis mindi tantsima charlestoni.
Tore oli vaadata, kui noored mehed säravate, mingisuguste rumalat tahet
väljendavate silmadega. Meie rüütel Roosikene aeles ringi oma surmale
truu Selmaga ja Pehmekus mingisuguse saladusliku valge kätega daamiga.
(Nii võib õiglaselt ütelda, sest daame, kui seda aga võib ütelda, oli sõna
tõsises mõttes valge kui puuder – võibolla oligi ta niivõrd rohkelt ennast
puuderdanud, seda ma ei tea. Ütleme: „Ma magasin!“) Vaene Saare Ets läks
oma südame printsessiga veidi ninavingu – kuid meie kõik loodame, et need
asjad pea paranevad. Lõpuks võib ütelda, et kõik oli väga kena: laua arve
tuli maksta ja see ulatas kõigist kahe tuhande kuuesaja margani ja mis kõige
toredam – jala tuli Tondile vehkida. Kurat, ma ütlen, kui pole nööki, siis see
oli tõesti nöök, hommiku kella 4 ajal hakati jala, külmaga jala tulema.
Täna hommikul kell pool 10 aeti meid üles, vist esimene kord meie ühises
elus, Valareiga195 – oo, kui tore see oli. See tõstis meeleolu ja vaimustas
väsinud päid, mis pikki õmbluseid veidi nagisesid…
Esmaspäev, 10. jaanuar 1927
Hommik, nagu ikka sinise esmaspäeva hommik. Inimesed väsinud, ei ole neil
ju nüüd mitte ainult pühapäeva väsimus vaevamas, vaid suurel osal ka jõulupühade väsimus. Päris hea meelega võetakse vastu elektri lampide kustumine ja heidetakse voodisse, minutit puhkuseks kasutama. Tänasest päevast
on maksev uus tunnikava. Vana Bajan teab seda, v-ltn. Mey mitte. Sellest
siis tulebki, et tundi tulevad andma mõlemad. Mey kui üleliigne peab tunni
Bajanile andma, istub aga ise Kirotari kohale kuulama, nii et Kirotar hiljem
klassi tulles suured silmad pähe teeb ja Narvaatsareti kuninga koha peale
istub. Vana Bajani ei sega see sugugi. Nagu üleskeeratud grammofon laulab
ta oma unelaulu, nii et varsti juba sellega harjunud mehed tukuvad.
Kõik läheb nagu harilikult, ainult lõunalauas kujuneb huvitavaks
„trummipuhujale“ saluteerimine. Asi seisneb nimelt järgmises. Pühapäeval
linnas olles oli meie armas veltveebel Saar ühe joonepi, kes muu seas sõjakooli orkestris esimest trummi „puhub“, paar korda tervitamata jätnud ja too
kadett oli talle korrapidaja ohvitseri juure minnes vastava märkuse teinud196.
194

Kelnerid. Esimene on tuletatud saksa, teine ungari keelest.
MM 8219D versioonis Valenciaga.
196
Mereväelased olid (vähemalt maaväelaste silmis) tervitamisnõude eiramise poolest kurikuulsad. Vt Aava 1996, lk 19. Mereväelased süüdistasid maaväelasi samas patus. Vt Naber
2004, lk 85.
195
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Ja nüüd Saar kui igapidi korralik ja eeskujulik veltveebel püüab oma viga
sellega „heaks teha“, et terve merirühma omale appi kutsub ja teda siis söögisaalis tervitab. Kui meie juba lauas sööme – oleme ju alati ühed esimestest
söömas –, marsib 1. kompanii mööda. Kui parajasti „trummipuhuja“ silmapiirile ilmub, noogutavad talle kõik sõbralikult pead ja hüüavad „nime“ pidi.
Teisipäev, 11. jaanuar
Juba kell 6 hommikul on hirmus müra me magamisruumis. Aspirant väike
Mitt on korrapidajana suur mees ja tuleb meile sõitu tegema, miks me täpselt kell 6 üles ei tõuse. Kes meist lepib aga sarnase ülekohtuga, 15 minutit
tahetakse meid varem üles ajada. Tekivad ägedad sõnavahetused. Kästakse
tal enne päevakord läbi lugeda ja siis alles rääkima tulla, tema oma poolt
käseb meid kursuste ülema korraldustega tutvuneda. Niisugused korraldused
aga ei ärrita meid põrmugi, me neid ei tunnista. Torm Mitti peale läheb liiga
suureks ja ta näeb, et tal meiega midagi peale hakata pole. Ja kui nüüd vana
bootsmann herr Kerner teda viisakalt palub ust väljastpoolt kinni panna, täidab ta seda. Märkuste „Joo enne piim ära, siis räägi“ ja „Näha pole midagi,
aga pirin küll kuulda“ saatel lahkub ta.
Inglise keele tund näitab meile jälle vana Hoskinsi armast nägu. Peab
„Good morning gentlemen …“, läheb otsekohe Iva juurde ja sosistab midagi
kõrva sisse, mille peale Iva nägu kui juudi m… hiilgama lööb. Klassile ütleb
ta aga ainult „saladus“ ja näitab oma keskmise näpu peale ja liigutab seda. Poisid saavad aru, et Iva nüüd õnnega koos on, ja külvavad ta õnnesoovidega üle.
Buxhoevdeni tund kujuneb huvitavaks. Kui vana juba tükk aega lõhkeaineid seletanud, kaldub jutt jälle spordimees Kraane, tema kerge rusika,
juutide jne. peale. Bux arvab enese hea juuditundja olevat ja ütleb, ta tundvat
meie nimesi[d] vähe, olla aga juba ammu tähele pannud, et meie Israel juut
on. (?) Ja siis läheb ta korraliku jutustamise peale üle ja jutustab paar järgmist
lugu:
Peale jõulusid saanud korra Tondil Bux, Kraane ja veel mõned teised
kokku. Polla midagi teha olnud ja nad otsustanud Tallinna restoranisid pidi
kolama minna. Tüki aja kolamise järel jõudnud nad „Lindenisse“197. Saal
olnud täitsa tühi, ainult ühe laua taga istunud kari juute. See muidugi ärritanud niisuguseid juudipõlgajaid, nagu seda on vana Bux ja Kraane. Nad
istunud teise laua taha, tellinud omale välja ja hakanud juutidele märkusi
viskama. Juudid saanud küll aru, et õhkkond tuliseks muutub, kuid pole

197

Kohvik-restoran Linden asus aadressil Narva mnt 4.
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siiski välja teinud. Siis kutsunud vana Dietrich kelneri ja ütelnud talle, ja
nii kõvasti, et seda ka juudid kuulnud: „Minge sinna laua juure ja ütelge –
Jerusalem brennt!“198 Kelner läinudki ja ütelnud. Ja kus siis tõusnud kõik
juudid laua tagant üles ja läinud minema.
Tõsiselt ja südamest naernud Bux Kraane üle kord Estoonias. Kraane
olnud paras poiss. Vaheajal, saalist välja minnes, näinud nad ukse juures
ühte muusika meest juuti seismas. Kraane läinud selle juurde, jäänud ta
ette seisma, käed puusas, mõõtnud ta korraks pilguga jalalaest peatallani ja
sõnanud: „Преметь какой ты красивый мопша“199.
Kolmapäev, 12. jaanuar
Herra rühmavanem, Narvaatsareti Puhansdru, teeb hommikul kõva ülevaatuse. On ju täna sõjakooli üleandmine ja -võtmine. Kolmandal jaol ei olla
tekid joondus – uuesti. Otse vaadates on joon sirge, vaata aga natuke viltu,
siis paistavad ka kõik põhukoti kumerused, ja ongi joon kõver. Joondame
muidugi uuesti ära, millest aga mingit kasu pole, joon jääb endiseks. Kapi,
mis meile riiete jaoks toodi, tahab ta hoopis välja viia lasta, sest et kõik omi
triiksärke sinna panna ei taha. Ja muud tema üteluse järgi sinna panna ei tohi.
No lõppude lõpuks läheb meil ikkagi korda luba sokutada, omi uusi musti
riideid sinna sisse panna.
Tunnid lähevad nagu harilikult. Peale inglise keelt läheme kiiresti ruumi
ja säädime end jonksu. Kell 14.20 võtame rivvi ja läheme uude võimlemise
saali. Natukese aja pärast tuleb ka kolonell Rüütel sinna, meid vist jumalaga
jätma, ja viimast korda „tähendab“ alla kriipsutama ja meele tuletama. Peale
südantlõhestavat kõne, milles ta praeguseid kadette otse taeva tõstis ja mitu
korda tänas, lahkub ta viimaks ja sõjakool marsib välja platsile ennast uuele
sõjakooli ülemale kolonell Trossile üle andma. Seal seisame tükk aega, joondume mitu korda jne. Major Simson korraldab kaebuste ülekuulamise proovi.
Annab komando: jaoülemad 15 sammu, rühmavanemad … jne. jne., rühmaülemad 25 ja kompaniiülemad 35 sammu ette, marss! Meie vaene rühma
ülem ei tea aga nüüd, kumb tema on, kas rühmaülem või kompaniiülem. Ta ei
tea ka, kumba hulka minna, ja jääb lõpuks kahe rea vahele jalutama. Lõpuks
muigab major Uuskam patarei ülemale ja toob meie haige – kompaniiülemate
ritta. Jumal hoidku nüüd seda rõõmu! See lai nägu, mis tal ees oli, ja seda
nina kratsimist.
198

Jerusalem brennt – ’Jeruusalemm põleb’ (saksa k).
Преметь какой ты красивый мопша –’vaat kui ilus sa oled, juut’ (vene k). Moiša on
levinud juudi nimi.
199
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Varsti ilmuski uus sõjakooli ülem. Võttis vastu raportid ja tervitas siis
iga üksust eraldi. Ja siis algas kaebuste ülekuulamine. Jälle andis major
Simson sama käskluse ja moodustusid samad read. Meil oldi kindlal otsusel
kaevata … Harutati, räägiti jne. Kuid mida rohkem Trossi mehi üle kuulas ja
mida [rohkem] „Ei ole, hra kolonel“ kuulsime, seda pahemaks muutus meie
seisukord. Taheti kaevata ja mitte. Ja kui viimaks kol. Trossi meilt küsis, kas
meil kaebusi on, vastasidki mõned – nende hulgas ka mina, sest enne seda
öeldi eest, vastata õige tasa –, küll õige nõrgalt: „Ei ole.“ Ja ei julgenudki
keegi enam midagi rääkida. Oligi lõpp kõigel. Läksime ruumidesse tagasi.
Ja peale lõunat olid peaaegu kõik linnas.
Neljapäev, 13. jaanuar
Hommikul jälle suur ülevaatus. Oli kuulda, et kolonel Trossi täna ruumisi[d]
vaatama tuleb. Oli jälle näha vihaseid nägusi[d] ja kuulda sõimu ja nurinat.
Klassi tulles on meil pöörane kahju, et kapten Salza tunnis jälle peaaegu kõik
kohal on, st. et toimkond alles kell 4 p.l. hakkab. Kapten Salza tuleb sisse
ja kahetseb ka. Ta räägib ka, et tal täna jälle mingisuguse nõukogu koosolek
on ja ta jälle ½ tundi varem lahkuma peab. See meid muidugi suuremat ei
kurvasta. Edasi läheb jälle nagu harilikult. Kpt. Salza räägib huvitavaid asju
ilmasõjast jne. Samuti möödub ka ltn. Linnebergi tund. See räägib meile pika
jutu torpeedodest ja toob muuseas huvitava juhtumuse Inglismaalt, kuidas
ta seal torpeedosid tundma õppinud. Ühest tüübist olla ta ainult soendajat
näinud. Ka inglise keele tund möödub kenasti. Nalja saab sellega, kui Israeli
kästakse jutustada „Jerusalem brennt“ lugu, mida Israel muidugi ei tee.
Lõunalauas muutub trummipuhuja tervitamine huvitavamaks. Saar on uue
kombinatsiooni välja mõtelnud. Kui I kompanii mööda sammub, küürutavad
kõik laua üle. Ja kui nüüd parajasti trummipuhuja paistma hakkab, kamandab
Saar kõva häälega „arshin“200 – kust see nimi tulnud, ei tea –, mille peale kõik
enese sirgeks löövad ja trummipuhujale otsa naeravad. Viimane vaatab õige
põlgliku pilguga meie poole ja teeb kaunis mõruda näo.
Reede, 14. jaanuar
Päev möödub üldse väga ühetooniliselt ja igavalt, ei juhtu õieti midagi huvitavat. Kol. Prei seletab jälle oma segaseid asju. Toob klassi veel 2 joonepi
kompassi ja seletab ning näitab neid. Puurmann, kes seekord juhtus tagumises pingis istuma, ei saa aru, kuidas selle kompassiga põhja või lõunat
200

Arssin on umbes 0,7 m pikkusmõõt, aga arssinaks nimetati ka viinaklaasi. Vt Hermlin
1928, lk 98.
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kätte saada, sest kompassi nõelal olla mõlemad otsad mustad. Selle peale
vastab kol. Prei: „Noh, see, mis põhja poole näitab, on põhja ots.“ Sellest on
aga Puurmannile vähe, sest kui ta näiteks metsas oleks ja tal aimugi ei oleks
N- ja S-ist201, siis võiks ta ju väga hästi põhja asemel lõunasse minna. Sellega
peab ka kol. Prei nõus olema. Lõpuks aga leitakse, et üks ots rohkem must on
kui teine, ja jõutakse selgusele, et see siis ongi põhja ots. Kol. Prei jutustab
veel kompassi järele käimisest maal ja merel ja tähendab muuseas: „Kui me
ei tea, kus need kaljud on, siis võime neile otsa sõita ja oma riista murda ja
ära lõhkuda,“ mis meil klassis naeru sünnitab.
Rivi tunnis on laskmine. Läheb kõik õige keskmiselt. Mõned täidavad
tingimisi, mõned ka ei, kuid lõpuks jääb ka Jürisson tagajärgedega rahule.
Nalja saab Israeliga. See vaene juut määratakse telefoni juure. Ta on aga õige
ähmi täis ja ei taha selle asjaga kuidagi hakkama saada. Hüüab ikka hallo,
rääkige, kas räägite jne. Kuid ei saa kõnest ikka aru. Kui ta kuuleb, siis ütlevad teised ainult „hallo“, ja kui ta ennast Jürissoni ees vabandab, siis räägivad
teised. Päris hea meel on tal kohe, kui sest ametist lahti saab.
Laupäev, 15. jaanuar
Päev algab laevaehitusega, s.t. laevaehituse teooria tunniga kpt-mjr. Saare
poolt. Vana on väga kena mees. Võtab aga raamatu portfellist, istub meie
tuntud gaasiasjanduse professori kõrvale pinki ja kukub joonestusi seletama.
Mehed koguvad kõik ümberringi ja tund läheb niiviisi alati kenasti. Eksisin
ainult, kui ütlesin „kõik“. Tugevamad ja kõvemad mehed aga, kellele vanajumal hästi kavala meele loonud, kasutavad tundi veidi kasulikumalt, sest
peale hommikust kohvi tundub neile väikene uinak päris kontimööda. Sellest
on aru saanud täielikult tuntud I jao ülemus, kes head uinakut mitte üksi peale
hommikuse kohvi hädatarvilikuks ei pea, vaid seda terve klassitundide vältel läbi viia katsub, kuid tänasel hommikutunnil on sarnase arvamisega päri
ka meie vabariigi Tõrva linna bürger Pehmekene. Kõik läheb ilusti – ta on
Saare pilgu eest varjatud meestest, kes rohkem Saare ümber kogunenud, ja
võib rahulikult magada. Poleks aga temal loomuses neid erilisi instinkte, sest
äkki kõlab üle terve klassi midagi pikka ja äkki lörtsti jämedamaks löövat
ammumise ja inimese norisemise vahepealset häält. „No seal magab vist
keegi,“ ütleb Saar ja pöörab pea taha poole. P-pruuhh – Pehme raputab pead
ja kangutab silmad lahti. „Mina küll ei maga.“ „No mis te nüüd räägite.“ „Ei
maga, hra kapten.“ Lõpebki niimoodi.

201

Põhja- ja lõunasuunast.
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Kaks järgmist tundi arutame Bajanoviga deviatsiooni, mil meie oma
Saarega väikene äpardus juhtub. Juhtus nii, et tahvli juure pidi minema
ja Puassoni patuste valemite202 kohta lähemat seletust andma. Saar pidas
paremaks vaikimise. „Да господа203 – kui, kui teie ikka niisuure edusammudega edasi lähete, siis tuleb eksamil ka niimoodi, et seisate tahvli all
ja vaikite,“ kirub Bajan vene keeles. „Kurat, seni ikka suutsin varjus olla, aga
nüüd kukkusin,“ vannub Sitsi mees kohale minnes.
Olin ise toimkonnas204 enne einet ja ei tea sellepärast, mis sel ajal klassis
sündis. Oma toimkonna kohta võin ainult niipalju ütelda, et koledasti tüssata
sain. 4 tunni asemel seisin 6 korrapidaja arguse ja herra aspirandi häbematuse
armust. Kell ½ 8 pidin paariks minutiks päevnikku vahetama (korrap. sõnade
järele), kuni eelmine päevnik sööb, kuid jäin juba jäädavalt. Kell 12 pidin
vabaks saama, kuid herra aspirant tuli alles kell ½ 1 tunnist. Siis enne, kui
ta sõi, veel kusagil käis jne., oli kell ammu 1 läbi. Võiks vahest tähendada,
et meil esimest korda prof. Piipi loeng rahvusvahelisest õigusest oli. Kaunis
huvitav oli ja hea mulje jättis. Siis kell ½ 6 saun, siis linnaminek jne.
Pühapäev, 16. jaanuar
Hommiku vara suur püsside puhastamine ja kolimine ning korraldamine.
Osa aspirante saadeti rügementi205, eelklassi206 ruum sai mingisuguseks
laduruumiks, kus kõik asjad seisavad. Sellepärast pidime ka meie kõik oma
saapad, isiklikud pakid, tööriided jne. sinna kolima. Läks kõik üsna ladusti, ka
püsside ülevaatus läks päris hästi. Meie Puhansdru oli õige armuline ja lahke
ning lasi kõik õige kergesti läbi. Mis vahepeal juhtus, ei tea, külap ei juhtunud
midagi, sest olid ju suurem osa meist linnas. Huvitav oli aga magamaminek
õhtul. Suur osa meist tuli kella 22.50 rongiga tagasi ja korraldasid oma asju
magama heitmiseks. Tekkis jutt palgast, palgalisadest jne. Sealt leiti aga, et
202

Poissoni võrrandit (∆ƒ = −g) kasutatakse elektrostaatikas, masinaehituses ja teoreetilises
füüsikas.
203
Да господа – ’jah, härrased’ (vene k).
204
Rea kohale kirjutatud märkus käsikirjas: „Jüri vist“.
205
Tõenäoliselt mõeldakse juhtimispraktikat pärast teoreetilise kursuse läbimist.
206
Eelklass – ametlikult üldklass. Täieliku keskhariduseta kadetid alustasid oma õpinguid
sõjakoolis üldklassis, kus võeti läbi puuduv osa keskkooliprogrammist. Nende õppeaeg kestis
kolm aastat, täieliku keskharidusega maaväekadettide oma kaks aastat. Vt Seene 2013, lk 8–9.
1927. aasta sõjakooli kasvandikkude vastuvõtmise ja vabastamise seadlus nõudis sõjakooli
kandideerijatelt täielikku keskharidust. Vt Sõjakooli kasvandikkude vastuvõtmise ja vabastamise seadlus 30. märtsil 1927. – RT 1927, 41, leht 565. Vajadus sõjakooli üldklassi järele
kadus ja see likvideeriti. Vt Pajur, Ago 1999. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934. –
Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost, 2. Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, lk 229.
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meie juut Israel vajab palgalisa. Lendurid saavad õhusviibimise eest palgalisa
jne., meie Israel peab aga saama vee all viibimise eest. Et keegi muu talle
seda ei maksa, siis otsustati maksa klassi kassast iga kuu 2 marka ja autasuks
47-minutilise vee all viibimise eest ühekordset toetust 3½ marga suuruses.
Otsused võeti ühisel meelel vastu. Et aga Israel ise sellest ka teaks, otsustati
teda üles äratada.
Katsuti ka, kuid ega Israel nii kergesti ei ärka. See ei meeldinud meile.
Küll hüüdis siis Kärner kõva häälega Israeli. Tuli Valdšnep, äratas ta üles. Et
Israel aga muust midagi teada ei tahtnud, teatas talle „Jerusalem brennt“ jne.
veel igasugust kolinat ja mürinat.
(ei tea)
Esmaspäev, 17. jaanuar
Hommikul annab enne tükk aega kiskuda, kui silmad lahti saan. Esimest
korda tüki aja kohta ei kuule kohutavat hambaklõbinat ega aknaaluste
meeste kirumist külmanud liigete kanguse üle. Ainult esimese jao pikema
mehe säng on alalisest külmutamisest omas konstruktsioonis nõrgaks jäänud
ning ähvardab kokku langeda. Andsin Vaskale müksu ja riietusime siis peale
põhjalikku haigutamist veel põhjalikuma süsteemi järgi. See nn. „tekialune
süsteem“ seisab selles, et Vaska oma aluspüksid oma ihusoojusega kuumaks
ajab ja siis mõnutundes sealsamas jalga tõmbab. Siis kuuldub veel tükk aega
nohinat ning tekiääre alt poeb välja Vaska nina, millele pikkamisi järgneb
kogu keha. Ja vaata, noormees ongi näkkis – too on ju hää ja soe süsteem,
mis külma keha ligi ei lase. Teised mehed on jälle kavalamad ja võtavad
reiekatted juba õhtul ühes koivadega teki alla – aga ega sellepärast „valgus“
jalutsis puudu. See on vana vigur – samuti ka see, et jalutuskäigu asemel
rahulikult taburettidel istutakse ja värske õhk, mis kopsus töö teinud, sama
rahulikult ahju suu poole rändab. Hommikusöögil tuleb ilmsiks, et juba
kolmas meie ridades vankuma on löönud ja nüüd vesise ninaga linna poole
tormab. Nähtus on kurb, eriti veel, et õnnetu on meie tuntuim „kannakäänaja“
või „kannaloopija“ või jne. Lõunaks ilmub aga härra tagasi ühes rahustavate
teadetega, et olnud lihtne veejooks, mis kahjuks valesuuna võtnud.
Hommikupoolikul 4 tundi Bujanssi. Too noorhärra on meie tarvis jälle
uued konksud välja mõelnud ja tema kõnevoolu seest kostab nagu läbi une
„Линия Сомнерa, линия Сомнерa“207, ning 5-ndat tundi annab too arglik
207

Линия Сомнерa – ’Sumneri jooned’ (vene k). Kapten Thomas Hubbard Sumner (vene
transkriptsioonis Сомнер) avastas nn Sumneri joone või võrdse laiuse ringi – võimaluse,
kuidas ühe tähe- või päikesevaatlusega oma umbkaudne asukoht määrata.
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mehike, kellel kolm laia kriipsu kummagil varrukal ja keda tulevikus ootavad suured ja kõrged kohad veel suuremate pettumustega. Räägib midagi
boidest, tagumise otsaga ees vasta tuult sõitmisest, kuni viimaks „Laine“ ja
selle vanemohvitseri manööverdamisvõimete peale üle läheb. Jumal sellest
aru saab! Järgneb vaba tund – ilmub „haige“. Vana nägu läigib, sest Bujan
olla rääkinud, et „poisid работают как молодые боги“208 (maakeeli: „nagu
noored kuradid“). Võtsime siis endid ka kokku ja luiskasime, kuis jõudsime, et mainit kiitust kinnitada. Kehapiinajad tegid meiega mahakukkumisharjutusi, et näidata, kuidas kõige lihtsamalt püksa saab määrida – kui
hingelõõrid juba ummistama hakkasid, siis anti pall kätte ja kästi jalaga
lüüa. Mõned said aga asjast võõriti aru ja selle asemel, et pallile jalaga
tonksu anda, omad küüned teiste ihukatteisse lõid ja tagumiku [loetamatu]
isikuid lumme loopisid.
Lõunasöögil kuulutas meie Mann ennast „preili Marieks“ ning tõendas,
et tal neitsidega midagi ühist ei olla. Loodan, et kui mainit terminist kinni
peame, siis kunagi laulvate kõhtudega lauast lahkuda ei pruugi. Muuseas
korrati ka järjekorralist saluteerimist „arssinale“. „Aršinale“ on leitud paarimees: üks lollakas joonep 2. kompaniist nimega Steinbik, kes meie kõrgeltsündinud loomakese kinni nabinud ja „saksaks“ sõimanud olla. Vaeneke on
nüüd hirmsasti ärritatud: sööb pipart ning lubab kätte maksta ja ette kanda,
kuid???!!!....
Õhtupoolikul olime veel kord Bujaniga õnnistatud. Vana kirjutas 2 tahvli
täit Somneri – poisid vangutasid päid ning püüdsid tema imenobedast teguviisist mingisugust süsteemi leida.
Erilist tähelepanu väärib veel see asjaolu, et täna Selmale kiri valmines,
ilma et oleks kordagi kuulda olnud tuntud lauset „Poisid, ütelge, mis ma
talle kirjutan“.
Ent siis tuli üllatus. See oli ülelugemisel, kui „Tema kõrgus“ rühmale
heaks arvast teatada, et temale on jällegi mingisugune „idee“ peale tulnud!
Oli kokku seadnud uue planeerimiskava, mis samal õhtul jõusse astus, ja
nimelt vabariigi kõvendatud meeste ruumis. Suurem osa kohalikest elanikest
tunnistas küll kava kõlbmataks, kuid sõjaväes niisugust asja arvesse ei võeta,
ja et asja vähegi parandada, võtsid mehed õhtul oma kavaluse kokku ja lõid
uutele tänavatele hästi kõlavad nimed.
Toon siinjuures uue linnaplaani:
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Linna väravast sisse astudes satume tahes ehk tahtmata „Juudi promenaadile“. Siit pööravad kesklinna poole neli paralleelset tänavat. Keskel
jookseb peatänav, nn. „Suure türa tänav“. Sellest paremal „Kaasivabriku
tee“, vasakul „Viie vitu uulits“ ja „Kolme korstna maantee“. Mööda „Suure
türa“ tänavat üles jalutades jõuame peagi esimese põiktänavani, mis kannab
nime „Kosmeetika prospekt“, mille lõunapoolne ots „Vägistamise platsile“
välja viib. Sammudes üle „Vägistamise platsi“, satume „Kitse puiesteele“,
mis samanimelisest külast mööda viib ning otsaga Tsunglisse ulatub.
Öö kättejõudmisel kustutati linnatuled (välja arv. öövalgustus) ning ka
liikumine tänavail vaikis.
Teisipäev, 18. jaanuar
Hommikul peletab une lukksepa kurjakuulutav kuju, kes korrapidaja saatel
linna avatud väraval seisab. „Kirjutage nimed üles,“ kõlab plekisepa käsk.
Korrapidaja loeb: „Vassiljev.“ „Ah, jätke peale, nad ju magavad kõik,“ ütleb
lukksepp ja aurab ühes korrapidajaga linna-väravalt. Arvatakse, et küllap
proua lukusepp väga lahke on olnud oma abikaasa vastu.
Peeter Juhani p. Mey on nähtavasti sfäärilises ja kõrgemas matemaatikas
kohutavaid edusamme teinud ja püüab seda ka meile selgeks teha.
Hoskinsi tunnis veavad vägikaigast Iva ja Jüri. Jüri ülistab naisi, kes oma
ilu kosmeetika abil täiendavad – ärilised huvid muidugi –, kuna Iva koguni
oma tegudega ebakokkukõlaliselt vooruslist naist ja süütut armastust eelistab. Vaheajal on eeskavas kõvad löömised, nagu neid peale Möku lahkumist
enam näha pole saanud. Peategelasteks on muidugi endised Möku partnerid,
kes nüüd omavahel üksteist lömmitada püüavad. Pealtvaatajad pole tagajärgedega rahul – veri puudus! Elu on hull – veel hullemad on aga jutud, mis
liiguvad. Räägitakse, et tuleb üks suur aukraad ja tahab revideerimisele võtta
kõik sõjakooli püssid! Täiesti soovimatu nähtus, mille tagajärjeks võib olla
pikem puhkus kurikuulsas lukustatud kabinetis. Kuid mereröövlid ei kaota
julgust, vaid seavad omad riistad korda, milleks kulub ülejäänud osa teisipäevasest päevast.
Kesknädal, 19. jaanuar
Öö hakkab lõpule jõudma – seda kuulutab sõjariistade puhastamise klõbin,
seal kusagil „kolme korstna“ või „viie vitu“ kandis. Tekib mõte, et oled
kukkunud kuidagi joonepite kampa, sest kell[a]aeg näitab varajast hommikutundi, kuid mees olla must olnud! – Kes teab?
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Päevatöö algab praktikaga töökodades. Töö on huvitav, kui ilmub haige.
Nägu ei lase kahelda, et vanajumal ta ära kasutatud õunamoosist kokku on
littinud.
„Eh-eh – küll on kena pulk – eh!!!“
Püüan veel midagi teha, aga ei saa enam – tuju on kadunud ja südame all
nagu pööritab midagi. Ajasin pushlati209 üle õlgade ja katsun, et minema saan.
Pärast tehti selgeks, et niisugust käitumist sõjaväes ei ole.
Peale lõunat uurime hoolega garnisoni määrustikku. „Kui paaristunnimehed tervitavad, siis vaatab vanem tervitatava otsa ja noorem vaatab vanema
otsa jne.“ Annab kuradi vahva nõu oma ülemise kambri valgusest ja selgusest. Vastuseks kõlab üldine naer. Püssi vaatamise järg pole veel meieni jõudnud. Kompaniides olla kole sõit sees. Taevas oleks tõesti suuremeelne, kui ta
natikenegi selle härrakese nägemise segi lööks.
Õhtul on linnaskäimise kord. Kordub harilik nähtus, et Ise järgu mehed,
kes 0.45 lubatud, juba enne teisa tagasi on. Ainult Iva ja Bloom ilmuvad
üksteise järgi hiljem, paljutähendavalt naervate nägudega.
Neljapäev, 20. jaanuar
Silmi pesta ei saa. Iisraeli uur on sitamaja torustikus teise külje peale keerates
põigiti jäänud ja igasuguse läbipääsu lõpetanud.
Esimese tunni ajal võetakse küsimuse alla toimkonna vähendamise kava,
ent „Baltimere hirm“ raputas pead ja ütles: „Õ-õ-õ-e-e-e-e-õ-õ-õp – ma
vaatan.“
Ilmus m-ltn. Kurt Linneberg ja teatas, et Inglis naesterahvad sama paksud
ja vastutulelikud on kui meie omadki, et just nende käest võib seda keelt ja
miiniasjandust õppida, et välismaalasi tuntakse silmategemisest jne. Inglased
käija piibu suunas ja kõrvale nad ei vaata. „Aga kui see piip viltu on – mis
siis?“ arvas keegi meie ridadest. Õppida saab seal mehe moodi ja meie mehed
olla ikka esimestes ridades – ainuke halbtus, et pikal tagasireisul kui mitte
just kõik, siis vähemalt suurem osa sellest tarkusest ära aurab.
Vaheajal annab klassivanem rühmavanemale tubli õppetunni, millest
viimane nii mõnegi valutava kohaga, tindise nina ja leegitseva vihaga lahkub.
Õhtul kirjutab Kolla tagasitulevale ltn. Schmiedehelmile kirja: „Härra
leitnant kannan ette - - et Teie härra leitnant seal Inglismaal - - - ja et meie
härra leitnant siin Eestimaal ja et, et - - - härra leitnant lubage et ma algan
uuesti…….“
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Kuid ta lubab end kokku võtta ja kirja lõpule viia ja pildi kah juure lisada ja
isegi ära saata ja margi peale panna jne. jne.
Reede, 21. jaanuar
Kaks esimest tundi on väga vastutusrikkad, sest neid annab nn. „dekoreeritud kolonel“, kellega meil ka suvel töötada tuleb. Kehapiinajad lasevad meil esiteks üksteist ning pärast palli lüüa. „Harju ja Viru vahtkond“ on
suured lauad kohale lasknud tassida, meestel on kõva joonestamise tuju, nii
et keskmised inimesed tähelegi ei pane, et nad ilma soustita on jäänud, kuna
kõvemad mehed ka kõvendatud portsud on võtnud. Rivitunnis olid laskeharjutused, kus välja lasti 154 pauku 2 tunni jooksul. Saare poissi nöögiti,
kaks pauku läks mööda ning haige kukkus kohe sõimama: „Kuradi sellid!
Katt Saar, lohakas olete. Teie mul linna ei lähe enam Charlestoni tantsima;
laskma hakkate valel ajal, vaat mis!“ Saare poiss saadetakse märkima ja
korraga lasevad poisid nagu noored kuradid? Ent „katt Jürgenthal“ saab kaks
päeva maata, „laupäev ja pühapäev“ – jättis kestad lumme. Jüri aina rõõmustab, sest sellega on I järku saamise algtingimus täidetud. Täna hakkavad
kõvad toimkonnad – 6 meest korraga, kõik kõvemad ametid meie poiste käes.
Õhtul oli söögisaalis kino ja jäigi sinna.
Laupäev, 22. jaanuar
Hommikul kõvad magamised, mis viga lebada, kui kartust pole sisse
kukkuda. Klassist puuduvad 8 meest – kõik on tehtud selleks, et seda arvu
suurendada, kuid määrdunud krae ja manshettide210 kpt. jääb kõigi oma
põlvplaatidega tulemata. Meie suurejoonelised kavad on kokku varisenud.
Vannutakse ja kukutakse harutama usu asju, millele järgnevad kuningad ja
keisrid. Ent massiline puudumine on siiski teat. tagajärgi kannud. Iva viis
puudujate nimed mehe kätte, kel suur kõht ja kes kõiki „kartseri sisse“ paneb,
mille peale too meesterahvas selja pööras ja „head päeva“ soovis. Mind löödi
24 tunniks kongi, kust iga nelja tunni järgi jälle 2-ks välja löödi – ja sellega
võeti võimalus jälgida sõjakooli kõvemate meeste tegevust. Ainult kuulsin,
et tulitornivaht öösel suurt hoolt ja silmapaistvaid teeneid on üles näidanud,
juhatades sehkendavale „Põltsamaale“ õiged kursid kätte. Meie tulitorni
kolm plinki ei lase juba ühtegi vaaruvat laevakest pilkases pimeduses asjata
risteldes oma riistu lõhkuda.
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Triiksärgi eraldatavad kätised.
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Pühapäev, 23. jaanuar
Hommikul olla olnud järjekorraline hirmus püsside puhastus, mille järgi igaüks sammud linna poole seadis. Ainult Jüri vaatas õhtuni oma esitusvormi
ja mõtles: „Ma ei julge – aga ei, ma julgen küll, kuid korraga tuleb linnas
vastu.“ Lõi siis käega ja läks Vana Veissiga tulitorni vahti.
Õhtul linnast tulles on kuradi vahva end kuradi vahvate jookidega täis laadinud ja räägib kuradi vahvaid sõnu. „Ki-kiru, sina o-oled asjatundja – õk –
kas on naistele üks pauk n… suudlus ja armastus kõik, mis nad tahavad.“
Teeb kahtlase jalutuskäigu üle kappide, annab Pehmekese ninale musu ja
paneb lärmama, et kes kurat julgeb täna korrapidaja ohve olla: „Õk … õk,
kes kurat … õk julgeb!!“ Veel tükk aega kostavad viie vitu kandist kahtlased
jutud tütarlaste soojadest …, Salmest, nina alla saanud ratsaväe leitnandist
jne. jne. Kuni viimaks väsimus võimust võtab. Ruum on külm – ent uus nädal
nõuab puhanud vaimu ja keha, nii kuis head ööd ja ilusaid unenägusid.
(Iman)
Pühapäev, 30. jaanuar
Kuradi persed on igaüks – üks nöögib üht, teine teist, aga õige nuss on kaugel.
Ei, mitte üsna kaugel, vaid söömalauda minnes jäävad need nussi ja nöögi
uksed kõik kolm, isegi neli, mis nii mõnelegi võib saatuslikuks saada, vasakule – tagasi tulles paremale. Muidugi ja … Kuidas see asi sündis, et korraga
sarnasel huvitaval kuupäeval sattus see päevaraamat minu kätte peale esimest
korda, seks et paberile lüüa risti vindi ja tiguvindi pidi kõik protestandid,
kes nii pika eluea järele pole suutnud ennast ümber pöörata saatuslikust
katastroofist, s.o. et nad hoiaks end mõne mehe löökide eest silma mune.
„Tempora mutantur et nõus mutamur in illis.“211 Maakeeles kõlab see nii:
„Tema oor muudab türa, et mees muutuks inimesele ilusamaks.“ Kuid need
hoorad on meile kaela saadetud teistest tuultest ja teevad meie – enne ehk
ainult välja arvatud mina, kuid nüüd tuleb täie õigusega lugeda „kõigile“.
See oor, kes meie olu nii mitmeti kibedaks teeb, on see vana äraiganenud
„joonepi“ vaim. Kuid kuidas on nad haigeks teinud meie haige looma, on
tõesti midagi üleloomulikku – sest pole ju vana jalgväe taktikat õppinud. Ah
ja nüüd tean, see on ju „gipnouzie“212, mis mõjub siin Tondil meremeeste
peale, kes just mitte kõige parema meremehe kalduvusega ei ole. Oh, oh!
Haigus! Haigus! Haigus!
211

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis – ’ajad muutuvad ja meie koos nendega’
(ladina k).
212
Гипноз – ’hüpnoos’ (vene k).
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(viisil „Elu, elu, miks mind vaevad“)
Miks nii palju vaevad meid,
miks nii palju küsid „uudist“,
kui sul uudist öelda ei või.
Praegu on Bajan klassis ja tuulutab oma pead meie juures, sest mujal ei ole
ju sarnaseid tarku ahve, kes tema ideaalse päikese süsteemi aru ei saa, mida
ta kavatsevat varsti „истиннa“213 päikesele saata, sest vana Jahvede Jumal ju
ütles: „See olla hea, et inimene üksi on.“ Kuid vana Bajan on ju matemaatik
ja selles teaduses on kõik lubatud – loomulikult siis võib ju ka päikest inimesega sarnastada. Täna seletas sarnase teooria, et varsti iga m. kadett läheb
linna, Somneri jooni püksid täis. Sest pole tähtis, kus Somneri jooned asuvad,
kas kaardil, paberil, ehk isegi mõnel ooberil püksis – tarvis ainult Me leida,
siis võib kohe Somneri joon sisse pista.
Parem vist oleks, kui ta seletaks, kuidas tähtede abil saaks kindlaks teha
koha, kus oleks kindel saamine, muidugi mitte otsa peale. See oleks vist
enam huvitanud.
Kuradi sellid! Võttis vaevaks oma idiootlise näo ukse lukuaugust sisse
(klassi) pista, esimese jao kõvemat meest tervitada. Viimane muidugi midagi
võlga ei jäta: „Ennem suren, suren, suren“ – ja kohe värisenud lööks – nii siis
sündis, et Haige oma pea tagasi tõmmas nagu uus passel naginaga! Mina ise
muidugi ei näinud seda, kuid nii oli kuulda.
Muu seas oli meil jalgpalli mäng, kus Juudi poiss sai rohkem sõimata
kui mängida. Muidugi meeste käest, kes ise mängida ei oska, sest iga loll
oskab teist õpetada – kuid ise midagi teha, siis on seal mõni muu põhjus.
Iseäranis hävitavaks osutus tiguvint, sest täna oli stoppar mutrid kõvasti
kinni keeratud – muidugi pidi siis kusagilt järele antama ja nii ka oli, et
ühe gaasitoru vahele väga suur vahe jäi, mis nii mõndagi ähvardas jalgpalli
juures lammutada. Õnneks lõpetati varem ära ja asi lõppes rahulikult, kuid
nii mõnigi meel sai rikutud.
Teisipäev, 1. veebruar
Nuu voot – üüks borts! Täna pidas kpt. Udikas meie proua Birket staabi taga
kinni, temale tekkis kahtlus, et proua soovivat omavoliliselt linna minna.
Kuid asi oli järgmine, ma räägin ainult kõrva sisse, ei maksa seda kellegile
edasi rääkida: nimelt vana Jaan Part ei saa enam kõike oma liikmeid tarvitada
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Истинно – ’tõesti’ (vene k).
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oma proua suhtes, sellepärast et viimasel on tihti kuupuhastused, see on iga
звезд214 (=
) tagant – ja proual on kõik lapid otsas, nii läkski ta teatavatelt prouadelt Järvelt lappe noolima, sest muidu võib ju kõik aluspesu ära
määrida. Aga „vood üks borts“ ei teadnud ju sellest midagi ja saatis südame
rahuga pr. B. kasarmuruumi tagasi, kohe aluspesu peal, nagu Udikas ettekandes Haigele tõendas. Pr. oli muidugi verest väljas, sest kes teab, kui tihti
nüüd kuupuhastus tulema hakkab.
Klassi tunnid möödusid nagu harilikult, ainult Würst von der Laiskus
demonstreeris asjalikult leiba luusse laskmist, mida aga Norman muidugi
nägi, sest üks leiva ots oli vasaku puusaluu otsast veel väljas ja vana oli
sunnitud demonstratsiooni lõpetama. Alguses ei raatsinud ennast ärritada,
tegi ainult ühe silma lahti, kuid ühe silmaga võis ka näha jõledat nägu – mis
oli nii muigav.
Õhtul oli peale klassi tunde üks vahva jalgpalli mäng. Peale jalgpalli
mängu üks vahva püssi puhastamine, sest homme peab olema k.a. kolonellide
poolt püsside ülevaatus.
Kihvnoi on see püssi puhastus – oleks maru, kui joonepitest oleks hakatud
määrama väljakutse rühmad, kes merirühma väljakutse peale meie püssid ära
puhastaks. Muuseas pidin unustama, Bux seletas juttu, kus inimesed koos
olid kui koerad. Kärnas viidi ära.
Kesknädal, 2. veebruar
„Kasuta juhust, millas võimalik“ – see on kena. Nii ka täna jäi jalutuse käik
ära, sest võis ju vabandada, et püsse tuli puhastada. Kpt. Antonil oli täna
kõik liikumise teooria põhialused segi läinud. Kui antakse komando „Täis
edasi!“ – siis laev läheb täis tagasi. Laena harjal vesi voolab edasi, laena põhjas – aga tagasi. Nii siis tuleb, et kui oleks nagu ookeanis suur laene ja väike
laev, siis laev läheb laene harjal edasi ja laene põhjas sama palju tagasi – kuid
missugune jõud teda siiski üle ookeani viib, jäi seletamata.
Teooria põhjal seletas, et laevad viimasel ajal liiguvad vindi abil, tähendab
nagu tiguvint – sellepärast see on, et meil ikka asi edeneb; meilgi ikka edasi,
sest meil on ka üks tiguvint, kes meid tahab nagu edasi viia.

214

Звездa – ’täht’ (vene k).
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Neljapäev, 3. veebruar
Vana bootsman oli köögikorrapidaja, sellest siis tuleb, et kõigil kõhud täis –
ja et „plenus venter non stridet liberter“215, siis ei taha ka keegi kõnelda palju.
Maa keeles on see ladina vanasõna: „Kui kõht täis, siis tuleb kohe sitta äda“.
Reede, 4. veebruar
Dekoreeritud colonell oli täna iseäranis dekoreeritud mehhanismidega ja
jasehikutega. Pikka[de] seletustega püüdis meile selitada omi mehhanisme:
mensutamentaal platvormid, varesahpitsid, reikad, mida lähevad aluse sisse,
okuljäärid ja objektiivid „на глухо“ kinnitatud, luupad ja vernierid, milles
ämblikuvõrgud nagu kanaatid. Igasugused vilkad ja trenosehnikud216, nii otse
vaata ja imesta mehe tarkust. Et kus ta seda õppinud on. Ise ütlevad Peterburgis, mina ja minu tuttavad. Küll sai täna ka vahvasti külmetada, peab
ütlema, et otse orjalik peab olema. Vana Tõll otsis ka kohe paraja laskeasendi
omale; lamades laskmise juures asus kõhuli vette, et oleks kohe püssi toru
jahutus lähedal. Temal oli ju täna eriline lahing välja mõeldud. Vaene Tõll.
Kõige uudisem asi oli see aga, et meie Bäsengov ilmus nagu surnu elavate
hulka – sellega siis oleme jälle ühe mehe võrra rikkamad217. Nagu läbi köögi
minnes tundub rasva lõhna, samuti on tunda, et meid garantiini pannakse.
Küll on vilets, kui linna ei saa, aga mis siis ikka, see asi õpetab riskeerima.
Laupäev, 5. veebruar
Hommiku on nagu tuju hää, sest et nädal lõppemas ja 2. linnaskäimise päev
läheneb. Isegi proff Piip on nii vaimustusse sattunud, et oma mune kratsis.
Kuid selle juures kõne and vähenes nii, et poisid saatsid nädala lõppu viimase
tipuni auavaldustega, maamehe magamisega mööda. Vana Laiskusvürst oli
erilise uinaku süsteemi väljamõtlemisega ametis, mis pärast ta ka nii laisk ei
olnud täna.
Õhtu ruumis peale klassitunde, tuleb sõnavahetus korrapidajaga esile;
tuleb loobuda linnaminemisest, sest lukusepp on mõne tööriistaga korrapidajad pähe löönud uimaseks, samuti on paljud teisedki suuremad vuntsid
pimedusega löödud. Valgust nad ju ei salli, samuti ka puhkust – ülevaatusel
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Plenus venter non stridet libenter – ’täis kõht ei susise meelsasti’; plenus venter non studet
libenter – ’täis kõht ei õpi meelsasti’ (ladina k).
216
Ячейка – ’pesa’; рейкa – ’latt’; окуляр – ’okulaar’; глухо – ’jäigalt’; лупа – ’luup’; вернъер –
’vernjee, noonius’; канат – ’tross’; вилка – ’kahvel’; треносехник – ’kolmjalg’ (vene k).
217
Bärengrub oli olnud juba jõuludest saadik haige ja ravipuhkusel. Vt Verner Bärengrubi
teenistustoimik. – ERA.495.7.452, pagineerimata.
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meie püssid läikisid kui juudi munnid, kuid see ei meeldinud majorile, sest
nad ju läikisid. Ja kavatseb selle eest ette kanda, miks nii mõnelgi mehel olid
püssid seest läikinud, aga mitte õli rämpsuga koos.
Jäägu see asi eemale meist, sest ega püssipuhastus ei toida ära. Parem
räägime, kuidas 2 üleajateenijat kadetti ja üks suurtükilaev „Ahti“ madrus
võtsid õhtuse jalutuse käigu ette preilide kõvendatud sädal käsnäde suunas.

Järgneb kolm tühja lehekülge, tekst „Täna on väga palav ilm. Šoheni ir slikls
laiks“218 ja siis diferentsiaal- ja integraalarvutuse konspekt, mida on alustatud kaustiku teisest otsast.

Kirjandus
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Riigiarhiiv (ERA, fondi number)
495 – Sõjavägede Staap
527 – Merejõudude Staap
638 – Merelaevastiku Divisjon
639 – Peipsi Laevastiku Divisjon
642 – Merekindluste Staap
649 – Mereväe Kadettide Kool
650 – Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused
957 – Välisministeerium
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218

Šodien ir sliks laiks – ’täna on väga halb ilm’; šodien ir silts laiks – ’täna on väga palav ilm’
(läti k).
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Lisa 2. Päevaraamatus kasutatud hüüdnimed
Hüüdnimi
I jao I mees, I jao vahvam mees, I jao
ülemus
Ajakirjanik, ajakirjanik Schnep
Ai-vai
Anton
Bajan, Bujann, Bujaan, Bujanss
Baltimere hirm
basraar
Birke
Bloomet
Borkvell
Bux
Bäse(n)kof, Bäsengof, Bäsengov,
Bäsekohv
Dars, Tarš
dekoreeritud colonell, dekoreeritud
kolonel
Dietrich, Diedrich
dshungli kasvandik
Dsips-hin geigen, Dšipsengeigen,
Džipsen Geighen
его благородие
Eesti keele vana
Gipsingeigen, Gibs in Geigen, Gibs in
Gheigen, Gips-in-Geighen, Gibžengeiger,
Gibsengeigen, Gips in Geigen
господин Попов
Haige, haige loom
Hiigla vaffa
Hiilgus
Hujaan
Indrek Jõle
Integraal, Integral
Iva, Ivad Kadesčenko, Kitse, Ivasčenko

Nimi
Villem Mölder
Oskar Valdsnep (ka Valdschnep)
Rudolf Israel
Karl Anton
Nikolai Bajanov
Albert Jürisson
teadmata (võibolla ei olegi nimi)
Peeter Birkenthal
Bruno Bloom
Albert Borkvell
Dietrich Buxhoevden
Verner Bärengrub
August Darsch (alates 04.10.1926 Tars)
Jakob Prei
Dietrich Buxhoevden
Rudolf Rosimannus
Hendrik Kärner
Verner Puurmann
Hans Viirmann
Hendrik Kärner

Ivan Popov
Albert Jürisson
Alfred Pääbus
Richard Kokk, Villem Endel Kirotar
või Verner Puurmann
teadmata
Hendrik Kärner
Karl Iman
Johannes Ivastšenko
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Hüüdnimi
Jaan Part
Jahve
Jakob Ülekolme
John
Jonny
Juhani poeg
Juude
Jõle Henrik
Jüri
kannakäänaja, kannaloopija
Karlusha
kastrotsa
Kattai
Kerner, Kipsingeiger
Kiire, Kiiremöku
Kiro, Kiru
kirschteieri gardemariin
Kitse
Kolmandama jao esimene mees
Kolja, Kolla Käkk, Kolla Kokk
Korjus
Kosenpäf
Kraane
Kroonlinna kasvandik
kulduuri kandidaat
kuradi vahva
Kõige parem Charlestonitaja
Kõpja
kõrgeltsündinud loomake
Kõrgus
Kätt, Kõtt
Körstner
Laagus
Laiskuse vürst, Laiskuse ja lohakuse
vürst, Laiskusvürst, Laiskus-Vürst,
aegluse Würst

Nimi
Eduard Jaanson
Verner Puurmann
Jakob Oberpahl
Johannes Ivastšenko
Johannes Starkopf
Peeter Mei
Rudolf Israel
Hendrik Kärner
Artur Jürgenthal
teadmata
Karl Iman
arvatavasti Nikolai Bajanov
Joosep Kattai
Hendrik Kärner
Johannes Starkopf
Villem Endel Kirotar
teadmata
Johannes Ivastšenko
Karl Iman
Richard Kokk
Nikolai Korjus
Verner Bärengrub
Arved Krahn
Henrich Norman (ka Normann)
Rudolf Rosimannus
Alfred Pääbus
teadmata
teadmata
Karl Pehme
Verner Puurmann
Theodor Kätt
Hendrik Kärner
Georg Lagus (ka Laagus)
Villem Endel Kirotar
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Hüüdnimi
Lehm
Lepp
lidrija
lukksepp
Luukas
madrus Jüri
Mann, preili Marie
Martoff
Maru
Mitt
Moosese soo esindaja
määrdunud krae ja manshettide kpt.
Möku
Müller
naroovaveerne
Narvaatsaret, Narvaatsareti kuningas,
Narvaatsareti Puhansdru
Narva, Narva mees P.
Neljajalgne
Noo Lõvi
Norman, Normann
Oe
Olbrey
Ookeanisõitja
Ordumeister
Otseaanisõitja
Overstag
P.
Paakel
Palu
Pat
Peeter, Peeter Juhani poeg
Pehmeke, Pehmekene, Pehmekus
plekksepp
Piip
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Nimi
Kas Hendrik Kärner või hoopis käest
kätte liikuv „ametipost“
Eduard Lepp
Villem Endel Kirotar
teadmata
Albert Lukas
Artur Jürgenthal
teadmata
Verner Puurmann
teadmata
Jaan Mitt
Rudolf Israel
Jakob Saar
Johannes Starkopf
Villem Mölder
Alfred Pääbus
Verner Puurmann
Alfred Pääbus
teadmata
Verner Puurmann
Henrich Norman (ka Normann)
teadmata
Friedrich Olbrei
võimalik, et Aleksander Martinson
Eduard Rüütel
võimalik, et Aleksander Martinson
Jakob Oberpahl
Verner Puurmann
Jakob Oberpahl
Oskar Palu
teadmata
Peeter Mei
Karl Pehme
teadmata
Ants Piip
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Hüüdnimi
Pomba
professor
Понимаете господа
Puhansdru
Põltsamaa, Põltsamaa mees
pädagoog
Päike
Rabbi
Roosi, Roosikene
Saare Elts, Saare poiss, veltjooba,
veltveebel Eddy
Salf
Salza
Schmitke, Schmiede
Schnuki, Šnuki
Selma
Simson
Sinka
Soglasno gospoda
spordimees
Steinbik
Suurtükkide kuningas
Suur Tõll
suur väikenemees
Светилa’de Vana
Sõrakandjate esitaja
Šnepp
Tarš
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Nimi
Kurt Linneberg
Hendrik Kärner
Nikolai Bajanov
Verner Puurmann
Eduard Jaanson
teadmata
teadmata
Rudolf Israel
Rudolf Rosimannus
Eduard Saar

Ta-ta-ta-Taaveti poeg Ta-ta-Tarvastust
Tati Aabram

Artur Salf
Hermann Aleksander Eduard Salza
Ferdinand Schmiedehelm
Oskar Valdsnep (ka Valdschnep)
Selma Pik
Artur Friedrich Simson
Arnold Sinka
Nikolai Bajanov
Bruno Bloom või Arved Krahn
Rudolf Steinbick
Peeter Mei
Villem Mölder
Verner Puurmann
Nikolai Bajanov
võimalik, et Johannes Ivastšenko
Oskar Valdsnep (ka Valdschnep)
August Darsch (alates 04.10.1926
Tars)
Peeter Birkenthal
Albert Jürisson

tema hiilgus
tema kõrgelsündinu
Tesna
Thompson
Tiguvint

Villem Endel Kirotar
Verner Puurmann
teadmata
Juhan Thomson (ka Johann Tomson)
Hendrik Kärner
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Hüüdnimi
Tinny
Tipsi-Tapsi
Tomson, Tompson
Trossi
Tõll-jalg, Toll-jalg
Tõllu, Suur Tõll, Villu
Täis kerega mees
Udikas
universaal sõrgloom
Unt
Uuskam
vahva naerev mees
Vana Veis
Vasalemm, Vasalemma mees
Vanem rasvapundar
Vares
Vasaku käe mees
Vaska, Vassili, Vassiili
Veiss, Veisman
Veizenberg
Villi
Villu
Väike-Maarja mees
Würst von der Laiskus
Ülekolm, Ülekolme, Ülikolm
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Nimi
teadmata
teadmata
Juhan Thomson (ka Johann Tomson)
Verner Trossi
Karl Lensment
Villem Mölder
teadmata
Aleksander Udikas
Jakob Oberpahl, Karl Pehme või
Alfred Pääbus
Johan Unt
Johannes Uuskam
teadmata
Aleksander Veismann
Oskar Valdsnep (ka Valdschnep)
Karl Pehme või Johannes Ivaštšenko
August Vares
Peeter Birkenthal, Jakob Oberpahl või
Karl Pehme
Aleksei Vassiljev
Aleksander Veismann
Joann (ka Johannes) Veizenberg
Villem Endel Kirotar
Villem Mölder
Aleksander Veismann
Villem Endel Kirotar
Jakob Oberpahl
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Lisa 3. Päevaraamatus mainitud isikud
Nimi

Märkused

Karl Anton
(alates 1938
Andressaar)

Vanemleitnant. Torpeedopaadi Sulev insener-mehaanik.
Õpetas mereväekadettidele 2 tundi nädalas aurulaeva
mehaanikat ja juhendas praktilisi töid töökodades.219

Nikolai Bajanov

Nikolai Bajanov õpetas mereväekadette 1920. aastast alates220. 1925.–1926. õppeaastal õpetas ta kadettidele 7 tundi
nädalas navigatsiooni, astronoomiat, meteoroloogiat, deviatsiooni ja lootsiasjandust (kokku 650 tundi)221, 1926.–1927.
õppeaastal 10 tundi nädalas astronoomiat, okeanograafiat,
navigatsiooni ja deviatsiooni. Sellele lisaks juhendas ta
4 tunni mahus nädalas deviatsiooni ja navigatsiooni praktilisi töid222. Tema õpetatud ainemaht oli neil õppeaastatel
konkurentsitult suurim. Tundub, et tal oli eesti keelega raskusi. Kadetid heitsid selle üle nalja. Tema õppekavad (tänapäeva mõistes ainekavad) on koostatud vene keeles ning siis
eesti keelde tõlgitud223.

Peeter Birkenthal

Mererühma kadett.

Bruno Bloom

Mererühma kadett.

Albert Borkvell

Sõjaväeametnik, matemaatika lektor. Teenis Vabadussõjas
Merejõududes. Hiljem Tallinna Tehnikaülikooli professor.224

219

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 68; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste mereväe kadettide klassi nädala
tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht 90.
220
Urb 2018, lk 196, 211.
221
Mereväe kadettide klassi eriainete lektorite nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1.1664, leht 345; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. – ERA.650.1.124, leht 68p.
222
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927.
õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht 90.
223
Mereväe kadettide õppekavad. – ERA.527.1.183, lehed 120–170.
224
Bruus 1996, lk 57; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 303 10. oktoobrist
1925. – ERA.650.1.82, leht 79p.
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Nimi

Märkused

Dietrich
Buxhoevden

Keemiakandidaat, keemia, füüsika ja lõhkeainete lektor225.
Õpetas mereväekadettidele nädalas 1 tunni lõhkeaineid ja
keemiat226. Meenutatakse, et ta õpetas oma ainet elavalt ja
olevat iseenda peal sõjagaaside mõju katsetanud227.

Verner Bärengrub

Mererühma kadett.

August Darsch
(alates 04.10.1926
Tars)

Leitnant, ohvitser Sõjakooli 1. kompaniis228.

Edward Hoskins

Õpetas merekadettidele 4 tundi nädalas inglise keelt229. Tema
kommet kadette hommikul viisakalt tervitada meenutati
hilisemates mälestustes230.

Rudolf Israel

Mererühma kadett.

Karl Iman

Mererühma kadett.

Johannes Ivastšenko Mererühma kadett.
(ka Ivaštšenko)
Eduard Jaanson

Mererühma kadett.

Artur Jürgenthal

Mererühma kadett.

Albert Jürisson

Leitnant, mererühma ülema kohusetäitja 18.09.1926–
13.08.1927231. Põdes tuberkuloosi ja suri 1929. aastal232.

225

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 303 10. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 80.
226
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 66p; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste mereväe kadettide klassi nädala
tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht 90.
227
Hennoste 2004, lk 80.
228
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 347 26. novembrist 1926. –
ERA.650.1.124, pagineerimata.
229
Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht 90.
230
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 68p; Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933, lk 191.
231
Albert Jürissoni teenistustoimik. – ERS.527.1.532, pagineerimata.
232
Eesti ohvitserid 1918–1940. 2014. – Eesti Sõjamuuseum, 24. aprill. [Eesti ohvitserid
1918–1940, 2014]
<http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1> (11.06.2019).
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Joosep Kattai

Major, Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste käskudetäitja
vanemohvitser õppealal ning ühtlasi sõjatopograafia ja
taktika praktika ajutine lektor233.

Villem-Endel Kirotar Mererühma kadett, 1. jao ülem.
Richard Kokk

Mererühma kadett, pärast 16.11.1926 3. jao ülem. Rühma
kassapidaja.

Nikolai Korjus

Nooremleitnant, merekindluste rannapatarei nr 6 rühmaülem. Osales Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste juures kehalise kasvatuse kursustel234 ja õpetas tantsimist.235

Arved Krahn

Matemaatika ja teoreetilise mehaanika lektor236.

Hendrik Kärner

Mererühma kadett, 2. jao ülem.

Theodor Kätt

Nooremallohvitser, Allohvitseride Kooli 1. laskurkompanii
jaoülem237.

Georg Lagus
(ka Laagus)

Vanemleitnant Merejõudude staabis. Lagusel oli ainult neljaklassiline haridus. Ta oli läbinud Esimese maailmasõja ajal
maaväelipniku kursused ja sõdinud Vene kodusõjas valgete
poolel, muu hulgas abiristleja Rion vahiohvitserina. Ta
lõpetas 1925. aastal mereväeohvitseride rahuaegse kursuse,
aga teda ei tunnistatud kaadriohvitseriks, sest tal puudus
laevajuhi diplom. Seepärast pidi ta koos III lennu kadettidega sooritama Sõjakooli mereväekadettide klassis nõutavad laevajuhtimiseksamid.238 Samal ajal omandas ta keskhariduse Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Eragümnaasiumis

233

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 303 10. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 80; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist
1926. – ERA.650.1.124, leht 67p.
234
Nikolai Korjuse teenistustoimik. – ERA.527.1.562, pagineerimata.
235
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 331/23. – ERA.650.1.109, leht 299.
236
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 303 10. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 80; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõudude nimestik 1925–1926. –
ERA.650.1.1664, leht 330.
237
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 298 5. oktoobrist 1925. – ERA
650.1.82, leht 67.
238
Merejõudude juhataja staabi ülema kiri vanemleitnant Lagusele 5. jaanuarist 1927. –
ERA.527.1.183, leht 101.
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ja õppis kõrgemat matemaatikat239. 1926. aasta suvel oli ta
koos kadettidega vahilaeval Laine praktikal240.

Eduard Lepp

Nooremleitnant, kehalise kasvatuse kursuse õppejõud ja
vehklemisinstruktor241.

Kurt (Arved)
Linneberg

Leitnant merelaevastiku divisjonis. Õpetas mereväekadettidele 1926.–1927. õppeaastal igal kolmapäeval 2 tundi miinija torpeedoasjandust.242 Teda peeti Merejõudude suurimaks
spetsialistiks miiniasjanduses243.

Albert Lukas,
leitnant

Leitnant, hävitaja Vambola komandöri abi kohusetäitja.
Õppis 1925. aastal Suurbritannias elektri- ja suurtükikursustel ning õpetas 1926. aastal mereväekadettidele suurtükiasjandust.244

Aleksander
Martinson

Leitnant, osales 1923. aastal II mereväeohvitseride lennu
pikemal õppesõidul purjekal Viljandi245 ja 1926. aasta suvel
III mereväeohvitseride lennu praktikal vahilaeval Laine.

Peeter Mei (ka Mey) Vanemleitnant, Merejõudude staabi tehnikaosakonna suurtükiohvitser. Artilleeria lektor, õpetas mereväekadettidele
2 tundi suurtükiasjandust nädalas.246 Lõpetas teadaolevalt
ainsa eestlasena Vene mereväe kadetikorpuse. Sinna vastuvõtmine sai võimalikuks, sest tema isa Johan oli Vene mereväe vanemohvitser.247
239

Vanemleitnant Georg Laguse kiri sõjaministrile 18. aprillist 1928. – ERA.527.1.183, lehed
97–98.
240
Merelaevastiku divisjoni ülema käskkiri nr 54 26. maist 1926. – ERA.638.1.125, leht 12p.
241
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ohvitseride nimekiri koosseisu järele 1. augustiks 1925. –
ERA.650.1.109, leht 291p.
242
Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123,
leht 90; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 68.
243
Kokk 2002, lk 47.
244
Albert Lukase teenistustoimik. – ERA.527.1.624, pagineerimata.
245
Merejõudude juhataja päevakäsud nr 403 ja 413 19. ja 24. maist 1923. – ERA.527.1.130,
lehed 85p, 87.
246
Mereväe kadettide klassi eriainete lektorite nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1.1664, leht 345; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8.
detsembrist 1926. – ERA.650.1.124, leht 68; Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava
1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht 90.
247
Sammalsoo, Peedu 1997. Eestlased – mereväeohvitserid – aadlikud. – Meremees, nr 8/9,
lk 14.
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Jaan Mitt

Aspirant Sõjakoolis.

Villem Mölder

Mererühma kadett.

Henrich Norman
(ka Normann)

Nooremleitnant (alates 24.11.1926 leitnant) merelaevastiku
divisjonis ja elektrotehnika lektor Sõjakoolis. Õppis 1916–
1919 Kroonlinnas imperaator Nikolai I nimelises mereväe
insener-mehaanikute koolis.248 Õpetas 1925.–1926. õppeaastal
mereväekadettidele 2 tundi nädalas laevaelektroonikat249 ning
1926.–1927. õppeaastal elektro- ja raadiotehnikat250.

Jakob Oberpahl

Mererühma kadett.

Friedrich Olbrei

Major, signalisatsiooni lektor. Õpetas sidet, raadiotehnikat,
nõrkvoolutehnikat ja fotograafiat251.

Oskar Palu

Sanitaarkapten, tervishoiu lektor252.

Karl Pehme

Mererühma kadett.

Ants Piip

Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor. Õpetas Sõjakoolis rahvusvahelist õigust.

Selma Pik

Rudolf Rosimannuse kallim. Nad abiellusid 1930. aastal.253

Ivan Popov

Vehklemisinstruktor254. Teda on meenutatud eesti keelt halvasti valdava, aga väga hea treenerina255.

248

Heinrich Normanni teenistusleht. – ERA.527.1.694, pagineerimata.
Mereväe kadettide klassi eriainete lektorite nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1.1664, leht 345; Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. – ERA.650.1.124, leht 68.
250
Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht
90.
251
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 66p.
252
Eesti ohvitserid 1918–1940, 24.04.2014.
253
Rudolf Rosimannuse teenistustoimik. – ERA.495.7.4933.
254
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ohvitseride nimekiri koosseisu järele 1. augustiks 1925. –
ERA.650.1.109, leht 291p.
255
Aava 1996, lk 26.
249
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Jakob Prei

Kolonel, teenis Merejõudude hüdrograafia valitsuse ja
hiljem Kaitsevägede staabi topo-hüdrograafia osakonna
ülemana, üks Eesti hüdrograafiateenistuse loojaid. Õpetas
mereväekadettidele igal reedel 2 tundi hüdrograafiat256.

Verner Puurmann

Mererühma kadett, rühmavanem.

Alfred Pääbus

Mererühma kadett.

Rudolf Rosimannus Mererühma kadett.
Eduard Rüütel

Kolonelleitnant, Sõjakooli ülem 01.10.1925–12.01.1927257.

Eduard Saar

Mererühma kadett.

Jakob Saar

Kaptenmajor, Merejõudude staabi tehnikaosakonna laevaehituse insener ja tehnilise osakonna ülema kohusetäitja258.
Õpetas mereväekadettidele 1926.–1927. õppeaastal igal laupäeval 2 tundi laevaehitust259.

Artur Salf

Kolonel, Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema abi õppealal 01.10.1925–01.10.1927260.

Hermann
Aleksander
Eduard Salza

Mereväekapten, Merejõudude juhataja 1925–1932 ning
meretaktika ja mereasjanduse dotsent Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutustes. Ilmselt kõige haritum Merejõudude ohvitser
Eesti Vabariigis vaadeldaval ajal.261 Õpetas mereväekadettidele 1925.–1926. õppeaastal nädalas 2 tundi mereajalugu262,

256

Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht
90.
257
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 103 17. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 107.
258
Jakob Saare teenistustoimik. – ERA.527.1.757, pagineerimata.
259
Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht
90.
260
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 103 17. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 107.
261
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 303 10. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 80; Urb, Taavi 2013. Admiral Salza meresõjanduslikud vaated. – Sõdur,
nr 5, lk 61.
262
Mereväe kadettide klassi eriainete lektorite nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1.1664, leht 345.
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meretaktikat ja meresõjakunsti ajalugu263 ning 1926.–1927.
õppeaastal neljapäeviti 4 tundi meretaktikat ja meresõjakunsti ajalugu264.

Ferdinand
Schmiedehelm

Leitnant, mererühma ülema kohusetäitja265. Ta oli olnud Mereväe Kadettide Koolis mehaanikajaoskonna kadettide jaoülem
ja kursuseohvitser266. Samuti oli ta 1930. aastate esimesel
poolel vastutav Merejõududes läbi viidud mereväeohvitseride
väljaõppe eest267. Leitnant Schmiedehelm viibis 19.08.1926–
30.05.1927 Suurbritannias allveelaevnike väljaõppel268. Sel ja
järgnenud puhkuse ajal asendas teda leitnant Albert Jürisson.

Artur Friedrich
Simson

Major, Sõjakooli 2. kompanii ülem269.

Arnold Sinka

Kapten, Sõjakooli 1. kompanii rühmaülem270.

Johannes Starkopf

Mererühma kadett.

Rudolf Steinbick

Sõjakooli 2. kompanii kadett.

263

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 360 8. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 67p.
264
Mereväe kadettide klassi nädala tunnikava 1926.–1927. õppeaastal. – ERA.650.1.123, leht
90.
265
Nimekiri nende Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste kaadri ja juurdekomandeeritud ohvitseride kohta, kes mitmesugustel põhjustel jäid arstlikult läbi vaatamata. – ERA.650.1.109, leht
189.
266
Mereväe Kadettide Kooli ohvitseride ja kadettide teenistuskäigu raamat. – ERA.649.1.4,
lehed 37–43; Õun, Mati; Pihlak, Jaan; Noormets, Tiit; Lõhmus, Leho; Sammalsoo,
Peedu; Gustavson, Heino; Sammet, Jaak; Deemant, Kaupo; Pillak, Peep; Naber, Reet
1998. Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased I. Tallinn: Tammiskilp, lk 161.
267
Merejõudude juhataja kiri kaitseministrile 29. jaanuarist 1932. – ERA.527.1.248, lehed
83–85.
268
Oll, Arto 2017. Kalev ja Lembit. Eesti allveelaevade lugu. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, lk 47. [Oll 2017]
269
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 279 20. septembrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 25.
270
Nimekiri nende Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisu kuuluvate ja juurdekomandeeritud ohvitseride peale, kes sõjaministri käskkirja nr 74, 1925. a, täitmiseks on arstliku komisjoni poolt läbi vaadatud, ühes märkustega arstliku komisjoni otsuse üle. – ERA.650.1.109,
leheküljenumber puudub.
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Verner (Ernst
Harald) Trossi

Kolonelleitnant, Sõjakooli ülem 12.01.1927–01.08.1930271.
Teda meenutatakse sümpaatse ja lihtsa käitumisega
mehena272.

Juhan Thomson
Inglise keele lektor273. Õpetas mereväekadettidele 4 tundi
(ka Johann Tomson) inglise keelt nädalas274.
Karl Lensment

Kaptenmajor, vahilaeva Laine komandör 1926. aasta
suvel275.

Aleksander Udikas

Kapten, Sõjakooli tehnilise kompanii ülem276.

Johan Unt

Kindralmajor, ranna-, õhu- ja sisekaitseülem ning Tallinna
garnisoni ülem277.

Johannes Uuskam

Major, Sõjakooli aspirantide kursuse ülem.

Oskar Valdsnep
(ka Valdsnepp,
Valdšnep ja
Valdschnep)

Mererühma kadett.

August Vares

Leitnant Merejõududes.

Aleksei Vassiljev

Mererühma kadett.

Aleksander
Veismann

Mererühma kadett. Kuni 16. novembrini 1926 3. jao ülem ja
varem ka rühmavanem.

Joann Veizenberg
(ka Johannes
Weizenberg)

Leitnant Merejõududes.

Hans Viirmann

Eesti keele lektor.

271

Eesti ohvitserid 1918–1940, 24.04.2014.
Aava 1996, lk 27.
273
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõudude nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1.1664, leht 33.
274
Mereväe kadettide klassi eriainete lektorite nimestik 1925.–1926. õppeaastal. –
ERA.650.1664, leht 345.
275
Merelaevastiku divisjoni ülema käskkiri nr 10 18. jaanuarist 1926. – ERA.638.1.125, leht 2p.
276
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 306 18. oktoobrist 1925. –
ERA.650.1.82, leht 93.
277
Eesti ohvitserid 1918–1940, 24.04.2014.
272
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Ernst
(Johan Peeter)
Birkenthal,
alates 1936
Peeter Kaseoru

Sündis 1907 Viljandimaal Tarvastus. Lõpetas Hugo Treffneri
Gümnaasiumi humanitaarharu.278 Oli mererühma kõige noorem
kadett. Ülendati 11. veebruaril nooremallohvitseriks. Lõpetas
Sõjakooli I järgus. Teenis merekindlustes, 1. diviisi staabis ja
sõjavägede staabis ning lõpetas Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli juhtimise ja staabiteenistuse alal.279
Vanemleitnant (1938). Aastal 1941 mobiliseeriti Punaarmeesse.
Suri 1981 Kanadas.280

Bruno Bloom

Sündis 1904 Viitina vallas Võrumaal. Lõpetas Tartu Saksa
Gümnaasiumi 281, kuigi oli „rahvuse poolest eestlane“282. Ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas sõjakooli II järgus ühena kahest kõige nõrgema tulemuse saajast283.
Teenis peamiselt sõjasadamas, aga ka merekindlustes, merelaevastiku divisjonis, Peipsi laevastiku divisjonis ja mereväe
ekipaažis. Oli aastatel 1931–1938 tuukerohvitseri ülesannetes.
Õppis 1938–1940 Kõrgemas Sõjakoolis sõjamajanduse kursusel. Lõpetas selle 1940 väitekirja kirjutamata ja määrati sõjavägede staabi käskudetäitjaks ohvitseriks, kuid vabastati samal
aastal tervislikel põhjustel (neerukivid) teenistusest. Vanemleitnant (1940). Saksa okupatsiooni ajal oli Eesti Julgeolekupolitsei informatsioonikeskuse ülem. Suri 1964 Saksamaal.284
Mererühma ülem iseloomustas teda kui keskpäraste vaimsete võimetega tagasihoidlikku, tundlikku, aeglast ja kinnist, aga
väga sportlikku kadetti, kes ei joonud ega suitsetanud. Bruno
Bloom oli sportlik ka edaspidi, ta pälvis 1931. ja 1933. aastal I järgu spordimärgi. Hilisemad atestatsioonid tõstsid esile
Bloomi head käitumist, kohuse- ja asjatundlikkust. Ette heideti
tundlikkust, liigset leebust alluvate suhtes ja huvipuudust mereväe asjade vastu, mis jäävad väljapoole tema valdkonda.285

278

Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, leht 226.
279
Kokk 2002, lk 39, 48.
280
Eesti ohvitserid 1918–1940, 07.03.2019.
281
Bruno Bloomi teenistustoimik. – ERA.495.1.17, leht 23.
282
Tallinna 4. jaoskonna politseikomissari tunnistus nr 76. – ERA.495.1.17, leht 57.
283
Vabariigi Valitsuse otsus 25. aprillist 1928. – ERA.650.1.190, lehed 350–350p.
284
Kokk 2002, lk 38.
285
Bruno Bloomi teenistustoimik. – ERA.495.1.17, lehed 2p–3, 8p, 10, 16, 18, 22p, 29p, 36p,
37p.
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Verner
Bärengrub

Sündis 1906 Järvamaal Udeval. Lõpetas 1924 Tallinna Linna
Poeglaste Reaalgümnaasiumi ja astus Tartu Ülikooli. Viidi
28. jaanuaril 1928 üle I järku ja ülendati 11. veebruaril nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli II järgus. Pärast lõpetamist
teenis merelaevastiku divisjonis, pikemalt miiniveeskaja
Ristna komandöri abina. Vanemleitnant (1940).286 1941 küüditati, arreteeriti samal aastal Sverdlovskis ja karistati 10 aastaga
vangilaagris. Vabanes 1954, 1988 tuli Eestisse tagasi. Suri 1989
Eestis.287
Mererühma ülem iseloomustas teda kui õiglast, teravmeelset, kiire taibuga, püsimatut ja hästi kasvatatud kadetti,
kes eelistas praktilisi tegevusi ja oli küll hea peaga, aga õppis
ainult nii palju, kui oli vaja, et eksamitel läbi saada. Hilisemad
atestatsioonid tõstsid esile tema kohusetundlikkust, õiglust,
heasüdamlikkust, otsustamis- ja algatusvõimet ning kindlameelsust.288

Rudolf Israel,
alates 1938
Hiiesaar

Sündis 1903 Harjumaal Ruila vallas. Lõpetas 1924. aastal
Jakob Westholmi Gümnaasiumi humanitaarharu ja asus 1924
Tallinna Tehnikumi laevamehaanikute koolis laevaehitust
õppima. Kui tema eriala järgmisel aastal suleti, astus Sõjakooli.
Ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas
Sõjakooli II järgus. Pärast lõpetamist teenis merekindluste
Aegna ja Suuropi komandantuuris (rannapatarei nr 6 ülema
abi ja ülema ajutine kohusetäitja). Vanemleitnant (1940).289
1941 määrati Punaarmee 22. laskurkorpuse 182. laskurdiviisi
625. kergesuurtükiväe polgu sideülemaks, aga läks Staraja
Russa juures sakslaste poole üle. 1944 arreteeriti ning mõisteti
10 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele. Vabanes 1957.
Suri 1986 Eestis. 290
Rudolf Israel oli merekindluste spordijuht, hea suusataja ja
jooksja, harrastusnäitleja ja -ajaloolane.291

286

Verner Bärengrubi teenistustoimik. – ERA.495.7.452, pagineerimata.
Kokk 2002, lk 38.
288
Verner Bärengrubi teenistustoimik. – 495.7.452, pagineerimata.
289
Rudolf Hiiesaare teenistustoimik. – ERA.527.1.503, pagineerimata.
290
Kokk 2002, lk 38, 46, 48; Kivi, Meelis; Kokk, Ragnar; Lõhmus, Leho; Pihlak, Jaak;
Sammalsoo, Peedu; Õun, Mati 2005. Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV. Tallinn: Sentinel, lk 10–11. [Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV, 2005]
291
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV, 2005, lk 10.
287
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Karl Iman

Pärit eesti-rootsi perekonnast, veetis nooruses mitu aastat
Rootsis. Lõpetas 1925. aastal Tallinna Linna Ühistehnilise
Gümnaasiumi. Ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli I järgus ja kursuse parimana ning sai
selle eest sõjaministrilt auhinnaks kulduuri. Teenis merelaevastiku divisjonis (abilaeva Jaan Poska komandör), aga ka tuukerohvitserina ja sõjasadamas abilaeva Jaan Poska komandörina.
Oli aastatel 1933–1935 presidendi käsundusohvitser. 1941.
aasta lõpul töötas Tallinna Omakaitse staabis jaoskonnaülemana, seejärel sõitis kapteni abina Saksa kauba- või transpordilaeval. Suri 1945 Tallinnas tuberkuloosi.292
Karl Iman oli pikka kasvu, eri andmetel hea293 või hoopis
halva rühiga294.

Johannes
Friedrich
Ivastšenko
(ka Ivaštšenko),
alates 1934
Ivalo

Sündis 1902 Kihelkonna vallas Saaremaal. Lõpetas Saare
Maakonna Ühisgümnaasiumi ja töötas enne Sõjakooli astumist
algkooliõpetajana. Kõige vanem kadett mererühmas. Viidi
16. detsembril 1926 üle I järku. 11. veebruaril 1928 ülendati
nooremallohvitseriks ja 24. veebruaril 1928 nooremaks portupeekadetiks295. Lõpetas Sõjakooli II järgus ja teenis seejärel
merelaevastiku divisjonis (vahilaeva Pikker komandöri abi).
Vanemleitnant (1940). 1941. aasta algul vabastati teenistusest.
Saksa okupatsiooni ajal teenis Omakaitses, 1944 põgenes
Rootsi. Suri 2001 Rootsis.296
Liivo Laanetu andmetel oli Johannes Ivalo ajakirja Merendus kõige pikaaegsem tegevtoimetaja ja kõige viljakam autor
ning töötas selle raames välja väikeriigile jõukohase merekaitse
kontseptsiooni297. Lisaks kirjutamisele armastas Johannes Ivalo
maalida. Ta olevat olnud tagasihoidlik, aga vajaduse korral

292

Karl Imani teenistustoimik. – ERA.527.1.516, pagineerimata; Kokk 2002, lk 39, 48.
Pihlak, Jaak; Õun, Mati; Lõhmus, Leho; Sammalsoo, Peedu; Kivi, Meelis; Kokk, Ragnar; Walter, Hannes; Deemant, Kaupo; Raudla, Heiki; Leit, Roland 2003. Eesti ohvitserid
ja sõjandustegelased III. Tallinn: Sentinel, lk 14–15.
294
Kilde mereväekadettide III lennu päevikust 1933, lk 190.
295
Sõjaministri päevakäsuga nr 1204 16. detsembrist 1920 kehtestati endise Vene riigi sõjalistes õppeasutustes kehtinud normidele tuginedes sõjakoolide õppuritele veltveebli, vanema
portupeekadeti (portupei kadeti), noorema portupeekadeti ja kadeti auastmed. Ago Aava kirjutab, et nende tunnuseks oli akselbant. Jaoülemad, rühmavanemad ja veltveeblid määrati nende
seast. Vt Aava 1996, lk 10.
296
Johannes Ivalo teenistustoimik. – ERA.527.1.511, pagineerimata; Kokk 2002, lk 39, 48.
297
Laanetu 2015, lk 22, 25; Laanetu, Liivo 2014. Väikesõja kontseptsioon – kas Eesti esimene meresõjaline doktriin? – Sõdur, nr 6, lk 42–47.
293
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otsekohese ja järsu ütlemisega ega jäänud ka kõige halvema
ilmaga merehaigeks.298

Eduard Jaanson

Sündis 1906 Põltsamaal, lõpetas 1925. aastal Põltsamaa Ühisgümnaasiumi. Viidi 28. jaanuaril 1928 üle I järku. Ülendati
11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks ja 28. veebruaril
1928 nooremaks portupeekadetiks. Lõpetas Sõjakooli I järgus
ning teenis pärast seda Peipsi laevastiku divisjonis, muu hulgas suurtükilaevade Ahti ja Tartu komandöri abi ning divisjoni
miini- ja suurtükiohvitserina. Vanemleitnant (1939). 1939 lahkus teenistusest.299 Mobiliseeriti Punaarmeesse ja teenis pärast
sõda Nõukogude Liidu sõjalaevastiku abiteenistuses. Suri 1979
Eestis.300

Artur
Jürgenthal

Sündis 1906 Asuküla vallas Läänemaal. Õppis aastatel
1922–1924 jungide kursusel elektrikuks ja ülendati nooremallohvitseriks. Liitus merekadettidega 15. juunil 1925 suurtükilaeval Lembit ja võeti 14. oktoobril 1925 mereklassi vastu
tingimusega, et ta esitab 1926. aasta lõpuks Tallinna Kolledži
lõputunnistuse. Kolledži lõpetas ta siiski alles 1927. aastal.301
Lõpetas Sõjakooli II järgus ja teenis seejärel merekindlustes,
merelaevastiku divisjonis ja Merejõudude staabis, muu hulgas
mereside Tallinna rajooni ajutise ülemana. Sai 1932 granaadiplahvatuses raskelt vigastada (kaotas käe), kuid jäeti edasi teenistusse. Leitnant (1932). 1939 vabastati tervislikel põhjustel
teenistusest. Suri 1970 Rootsis.302

Vilhelm (Villem)
Endel Kirotar

Sündis 1904 Saaremaal Loona vallas, lapsepõlve veetis Tallinnas. Teenis 1919–1920 vabatahtlikuna Merejõududes. Lõpetas
1924. aastal Tallinna Poeglaste Reaalgümnaasiumi ja õppis seejärel 2 aastat Tartu Ülikoolis matemaatikat. Mererühma 1. jao
ülem. Viidi 16. detsembril 1926 üle I järku ja ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli I järgus
ja teenis seejärel merelaevastiku divisjonis (1940 allveelaeva

298

Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV, 2005, lk 12.
Eduard Jaansoni teenistustoimik. – ERA.642.2.2, pagineerimata; Eduard Jaansoni teenistustoimik. – ERA.639.1.34, pagineerimata.
300
Kokk 2002, lk 39, 48.
301
Artur Jürgenthali atestatsioonileht. – ERA.495.8.879, pagineerimata; Artur Jürgenthali teenistustoimik. – ERA.527.1.531, pagineerimata; Merejõudude juhataja kiri sõjaministrile 7.
oktoobrist 1926. – ERA.527.1.156, leht 52.
302
Kokk 2002, lk 39.
299
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Lembit komandör). Vanemleitnant (1939).303 1940 viidi üle
Punalipulisse Balti laevastikku ja vabastati samal aastal teenistusest, kuid võeti 1941 uuesti teenistusse ja määrati allveelaeva
Lembit komandöri abiks. Samal aastal saadeti ta laevastiku
luureosakonna käsutusse ja oletatavalt saadeti luureülesandega
Soome, kus andis ennast üles. Saksa okupatsiooni ajal töötas
Tallinna Omakaitse staabis ja Eesti Julgeolekupolitseis III B
osakonna juhina. 1944 lahkus Saksamaale, kus teenis USA
vägede koosseisus. Suri 1956 Saksamaal.304
Mererühma ülem iseloomustas teda kui õiglast ja otsekohest, kohanemis- ja otsustusvõimelist, hea peaga, aga
tujuka-, lohaka- ja laisavõitu kadetti. Pool aastat pärast kooli
lõpetamist tõsteti esile tema otsustusvõimet ja erialast vilumust,
aga mainiti ka algatusvõime puudumist ja laiskust. Hilisemates
atestatsioonides ei ole neid halbu omadusi märgitud.305

Richard Kokk

303

Sündis 1904 Ambla vallas Järva maakonnas. Lõpetas Jakob
Westholmi Poeglaste Gümnaasiumi ja hakkas 1924 Tallinna
Tehnikumis laevaehitust õppima, aga eriala suleti enne lõpetamist. Oli mererühma kassapidaja ja pärast 16.11.1926 3. jao
ülem. Viidi 16. detsembril 1926 üle I järku. Ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks ja 24. veebruaril 1928 nooremaks portupeekadetiks. Lõpetas Sõjakooli I järgus kursuse
teise tulemusega ja autasustati selle eest mereväeohvitseri mõõgaga. Pärast lõpetamist teenis merelaevastiku divisjonis (1940
allveelaeva Lembit komandöri kohusetäitja). Vanemleitnant
(1939). 1940 lahkus teenistusest. 1944 mobiliseeriti sakslaste
poolt ning teenis piirikaitserügemendi pataljonikomandörina
ja Läänemaa Omakaitse staabis. 1944 üritas ebaõnnestunult
Rootsi põgeneda ja arreteeriti. 1945 mõisteti 10 aastaks vangi
ja 5 aastaks asumisele. Vabanes 1956. Suri 1977 Eestis.306
Richard Kokk oli ajakirja Merendus üks kauaaegsemaid
toimetajaid ja viljakamaid autoreid307.

Villem-Endel Kirotari teenistustoimik. – ERA.527.1.548, lehed 3, 15–17, 23.
Oll 2017, lk 226–227.
305
Villem-Endel Kirotari teenistustoimik. – ERA.495.1.75, lehed 17p, 24p, 26p.
306
Richard Koka teenistustoimik. – ERA.527.1.557, lehed 2p–3, 14p; Kokk 2002, lk 40, 46,
48; Oll 2017, lk 226.
307
Laanetu 2015, lk 54.
304

TAAVI URB

268

Nimi

Märkused

Hendrik Kärner

Sündis 1903 Viljandi maakonnas Loodi vallas, lõpetas Tallinna
Linna Tehnika Ühisgümnaasiumi. Asus 5. aprillil 1925 õppima
Sõjakooli jalaväe aspirantide kursusel, aga tuli 7. juulil üle
mererühma. Mererühma 2. jao ülem. Ülendati 11. veebruaril
1928 nooremallohvitseriks ja 24. veebruaril 1928 nooremaks
portupeekadetiks. Lõpetas Sõjakooli II järgus ja teenis seejärel
merekindlustes. Läks 1929 reservi, aga naasis 1935 teenistusse.
Leitnant (1936). 1938 viidi üle piirivalvesse, teenis vahilaevade
Kõu ja Pikker komandöri abina. 1940 vabastati teenistusest.
Lahkus Rootsi ja sealt edasi Venezuelasse.308

Villem Mölder

Pärit Saaremaalt. Lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi humanitaarharu.309 Ei osalenud 1927. aastal haiguse tõttu eksamitel
ja arvati 1928. aastal koolist välja310.

Jakob Oberbahl
(ka Oberpahl),
alates 1935
Paalandi

Sündis 1904 Viljandimaal Võisiku vallas. Enne Sõjakooli
astumist sõitis Jaapani kaubalaeval. Sooritas 1923. aastal
Pärnu Linna Tütarlaste Reaalgümnaasiumi juures eksternina
keskkooli lõpueksami. Ülendati 11. veebruaril nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli II järgus ning teenis seejärel
merelaevastiku divisjonis (miinitraaleri Keri komandör), merekindlustes ja sõjasadamas (abilaevade Kompass ja Jaan Poska
komandör). Leitnant (1932). 1940 vabastati teenistusest. 311
1941 mobiliseeriti ja määrati Punaarmee 22. laskurkorpuse
232. laskurpolgu rühmakomandöriks. Arreteeriti samal aastal,
süüdistatuna agitatsioonis, ja mõisteti 8 aastaks sunnitööle. Suri
1942 NorilLagis.312

Karl Pehme

Sündis 1905 Helme vallas Valgamaal, lõpetas 1922. aastal
Valga reaalgümnaasiumi. Lõpetas Sõjakooli II järgus. Teenis seejärel merekindlustes (muu hulgas rannakaitsepatarei
nr 5 ja Naissaare komandandi ajutise kohusetäitjana) ja alates
1940. aastast Merejõudude staabis. Vanemleitnant (1940).313

308

Hendrik Kärneri teenistustoimik. – ERA.642.1.153, lehed 82p, 83p–84; Kokk 2002, lk 40,
48.
309
Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, leht 226p.
310
Praktiliste eksamite protokollid. – ERA.527.1.183, lehed 38–42; Kokk 2002, lk 48.
311
Jakob Paalandi teenistuskiri. – ERA.527.2.11, pagineerimata; Kokk 2002, lk 40, 42, 48, 50.
312
Uluots, Ülo 1999. Nad täitsid käsku. Eesti ohvitseride saatus. Tallinn: AS Pakett, lk 279.
313
Karl Pehme teenistustoimik. – ERA.642.2.16, pagineerimata; Karl Pehme teenistustoimik. – ERA.527.2.18, pagineerimata.
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Tegi ainsa Eesti mereväelasena Punaarmees karjääri, tõustes
779. suurtükiväepolgu staabiülemaks ja korpuse operatiivosakonna ülemaks polkovniku auastmes. Suri 1978 Eestis.314

Verner
Puurmann,
alates 1939
Puurand

Sündis 1904 Narvas, lõpetas 1924. aastal Narva Linna Ühisgümnaasiumi humanitaarharu315. Tuli mereväekadettide klassi
üle Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste kadettide pataljoni
2. kompaniist (st maaväe kursuselt). Mererühma rühmavanem.
Ülendati 24. veebruaril 1927 nooremaks portupeekadetiks,
11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks ja 25. veebruaril 1928
vanemaks portupeekadetiks. Lõpetas Sõjakooli I järgus kursuse kolmanda tulemusega ja teenis merelaevastiku divisjonis
(allveelaeva Kalev komandör). Vanemleitnant (1939).316 1940
värvati väidetavalt NKVD poolt. Pärast Nõukogude-Saksa sõja
algust määrati 1941 allveelaeva Kalev komandöri abiks, kuid
deserteerus Paldiski sadamas. 1942–1944 oli Leetse luurekooli ülem ja ülendati 1944 Korvettenkapitän᾿iks (vastab Eesti
kaptenmajorile). 1944 lahkus Saksamaale. Oli pärast sõda USA
sõjajõudude peakorteri juures Balti pataljoni ja valvekompaniide sideohvitser. 1948 kolis Austraaliasse, kus oli Tõnis Kinti
juhitud Eesti pagulasvalitsuse portfellita ja majandusminister.
Pagulasvalitsus ülendas ta mereväekapteniks, kuid teised paguluses viibinud mereväeohvitserid seda auastet ei tunnustanud.
Suri 1983 Austraalias.317
Verner Puurmannil oli autoriteediga omamoodi suhe. Ühest
küljest nõudis ta oma autoriteedi tingimusteta tunnustamist, aga
teistele naljalt ei allunud ja kaitses oma alluvaid, kui leidis, et
keegi teine neile ülekohut teeb.

Alfred Pääbus

Sündis 1906 Oudovas, lõpetas Narva Ühiskommertsgümnaasiumi. 11. veebruaril 1928 ülendati nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli II järgus ja teenis seejärel merekindlustes Suuropi komandantuuris. 1937 lõpetas Kõrgema
Sõjakooli sõjamajanduse alal ning tegeles pärast seda tõenäoliselt luure ja vastuluurega. 1940 määrati Merejõudude
staabi II osakonna ülemaks. Vanemleitnant (1940). 1941 arvati
reservi. Põgenes 1941. aastal arreteerijate eest ja teenis sõja

314

Kokk 2002, lk 40.
Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, lk 226p.
316
Verner Puuranna teenistustoimik. – ERA.642.2.33, pagineerimata.
317
Kokk 2002, lk 41–42, 46, 50; Oll 2017, lk 221–222.
315
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ajal Omakaitses (1943 Omakaitse peavalitsuse II A osakonna
ülem). 1944 hukkus põgenikelaeval.318
Kadett Pääbus olevat olnud vähemalt alguses väga korralik.
Samuti meenutatakse teda hea ja humoorika jutuvestjana.319
Alfred Pääbus oli ajakirja Merendus üks viljakamaid autoreid320.

Rudolf
Rosimannus
(ka Roosimann)

Sündis 1906 Rapla vallas Harjumaal. Lõpetas 1925. aastal
Jakob Westholmi Gümnaasiumi humanitaarharu. 11. veebruaril
1928 ülendati nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli I järgus
ning teenis seejärel merelaevastiku divisjonis, mereväe õppekompaniis, sõjavägede staabis ja Merejõudude staabis (1940
I jaoskonna ülem). Lõpetas Kõrgema Sõjakooli sõjamajanduse
alal. Vanemleitnant (1938).321 Saksa okupatsiooni ajal teenis
Saksa luures ja Omakaitse peavalitsuses. 1944 põgenes Rootsi.
Suri 1982 Rootsis.322

Eduard
(Aleksander)
Saar

Sündis 1905 Madonas Lätis. Lõpetas 1925. aastal Tallinna
Linna Tehnika Ühisgümnaasiumi. Ülendati 11. veebruaril
nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli II järgus, olles õppetulemustelt kahe nõrgema hulgas. Teenis mitmel Merejõudude
laeval: hävitajal Vambola, miiniveeskajal Ristna, torpeedopaadil Sulev ja abilaeval Kompass (oli viimase komandör).
Teenis ka mereväe ekipaažis ja merekindlustes rannapatarei
nr 6 rühmaülemana. Vanemleitnant (1940). 1940 vabastati teenistusest. Saksa okupatsiooni ajal töötas mitmetel ametikohtadel nii Saksa sõjalaevastiku juures kui ka kaubalaevadel ning
liikus sageli Eesti ja Soome vahet. 1944 emigreerus Rootsi.
Pärast sõda sõitis mitmetel laevadel. Suri 2001 Rootsis.323
Mererühma ülem kiitis Saare huvi spordi vastu, aga heitis
ette edevust, laiskust ning vähest algatus- ja otsustamisvõimet.
Samuti olevat ta mõnikord muutunud ägedaks ja võinud
seejuures taktitunde unustada. Hilisemates atestatsioonides

318

Alfred Pääbuse teenistustoimik. – ERA.527.2.30, pagineerimata; Kokk 2002, lk 41, 48;
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV, 2005, lk 63–64.
319
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased IV, 2005, lk 63–64.
320
Laanetu 2015, lk 54.
321
Rudolf Rosimannuse teenistustoimik. – ERA.495.7.4933, pagineerimata; Rudolf Rosimannuse teenistustoimik. – ERA.527.1.746, pagineerimata; Rudolf Rosimannuse teenistuskiri. – ERA.495.1.221, pagineerimata.
322
Eesti ohvitserid 1918–1940, 24.04.2014.
323
Eduard-Aleksander Saare teenistustoimik. – ERA.527.1.756, pagineerimata; Kokk 2006b,
lk 56, 60–61.
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ei ole neid puudusi märgitud. Mainitud on nõrka tervist ning
vahel ka jonnakust ja virisemist.324

Johannes
Starkopf (ka
Starkoﬀ ja
Starkof)

Lõpetas Tallinna Linna Ühisgümnaasiumi reaalharu325. Arvati
7. detsembril 1926 Sõjakoolist välja ja saadeti noore auastmes326 Merejõududesse aega teenima. Sõjakoolis veedetud aega
ajateenistuse hulka ei arvatud.327

Oskar Valdsnep
(ka Valdsnepp,
Valdšnep ja
Valdschnep),
alates 1936
Oskar Valdre

Sündis 1906 Harjumaal Padise vallas. Lõpetas 1924. aastal
Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja õppis Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Ülendati 11. veebruaril 1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli I järgus ning teenis seejärel merelaevastiku divisjonis (1939 allveelaeva Kalev komandöri abi)
ja Merejõudude staabis. Vanemleitnant (1939). 1940 viidi üle
Punalipulisse Balti laevastikku, kuid vabastati siis teenistusest.
1943 põgenes Rootsi. Suri 1979 Rootsis.328
Mererühma ülem iseloomustas teda kui kinnist, tagasihoidlikku ja mitte eriti ettevõtlikku kadetti. Pool aastat pärast
kooli lõpetamist peeti teda hoopis väga algatusvõimeliseks ja
kiireks otsustajaks, aga kergemeelseks. Hilisemates atestatsioonides märgiti ära, et ta on väga kohusetundlik ja ettevõtlik ning
kindla iseloomuga.329

Aleksei Vassiljev Sündis 1905 Tallinnas. Enne Sõjakooli lõpetas seltsi Vene Kool
Eestis gümnaasiumi humanitaarharu.330 Ülendati 11. veebruaril
1928 nooremallohvitseriks. Lõpetas Sõjakooli II järgus. Teenis merelaevastiku divisjonis (miiniveeskaja Ristna ja abilaeva
Kompass komandör). Vanemleitnant (1940).331 Suri 1995
Rootsis332.

324

Eduard Saare atestatsioonid. – ERA.459.1.225, pagineerimata.
Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, leht 226p.
326
„Noor” oli reamehest madalam auaste. Ajateenijad ülendati reameesteks pärast noorteaja
(tänapäeva mõistes sõduri baaskursuse) läbimist.
327
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 363 11. detsembrist 1926. –
ERA.650.1.124, leht 75p
328
Kokk 2002, lk 41, 48; Oll 2017, lk 222.
329
Oskar Valdre teenistustoimik. – ERA.495.7.6453, pagineerimata.
330
Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, leht 226p.
331
Kokk 2002, lk 41, 48.
332
Eesti ohvitserid 1918–1940, 24.04.2014.
325
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Aleksander
Veismann

Sündis 1904 Porkuni vallas333. Lõpetas Rakvere Poeglaste
Gümnaasiumi humanitaarharu334. Tuli mereväekadettide klassi
üle Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste kadettide pataljoni
1. kompaniist, st maaväe kursuselt335. Oli kuni 16. novembrini 1926 3. jao ülem ja varem ka rühmavanem. Lõpetas Sõjakooli II järgus336. Teenis rannapatarei nr 3 rühmaülemana. Suri
1930.337

Kaptenmajor TAAVI URB, MA
Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna mereväe õppekava juht-lektor

333

Kokk 2002, lk 41.
Mereväe kadettide klassi sisseastumiseksamitest osa võtta soovijate nimekiri. –
ERA.650.1.1664, leht 226p.
335
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema käskkiri nr 197 7. juulist 1925. – ERA.650.1.81,
leht 10p.
336
Vabariigi Valitsuse otsus 25. aprillist 1928. – ERA.650.1.190, lehed 149, 350–350p.
337
Kokk 2002, lk 41.
334

SUMMARIES

Auftragstaktik and Innere Führung
Dirk Freudenberg
Auftragstaktik (referred to also as “mission command” or “mission-type
tactics”) and Innere Führung (“leadership culture in camouflage”) are the
leadership principles that determine the leadership culture of the Bundeswehr
and the self-determination of its soldiers. With this study, the author aims
to disclose the main idea of the two concepts and their interrelations. The
comprehensive research carried out by the author reveals that the fundamental principles of Auftragstaktik based on previous wartime situations are
deeply intertwined in Innere Führung, a considerably more recent leadership
philosophy.
The author also addresses the topics related to the existence of armed
forces in a democratic society and citizens in military uniforms at the service
of democracy. The numerous historical sources, dating mainly from the 20th
century, used by the author help clarify the essence of the contemporary
discussion of Auftragstaktik.

Development of a Risk Analysis Method for
Ammunition Storage on the Basis of
a Fictive Storage Facility
Tõnu Tomberg, Raul Järviste, Maarjus Kirs, Aleks Strazdin, Siim Eensoo
The aim of this article is to introduce a complex risk analysis method for
ammunition and explosives storage developed in the Tallinn University of
Technology in 2018–19. The basis for this method is to use empirical correlations, which provide trustworthy results even with limited initial data. At
the first stage, mathematical models were composed for several purposes:
risk modelling and assessment of aboveground storage of 1.1 hazard division
(primary type of hazard being mass explosion) explosives and ammunition in
earth-covered reinforced concrete ammunition magazines.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 11, 2019, pp. 273–277.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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SUMMARIES

A mathematical model of fictive ammunition storage was compiled for
the purposes of modelling and risk assessment. The storage model consists
of four earth-covered reinforced concrete magazines with fictive parameters. The constructional parameters of the magazines, net explosive quantities in each magazine and distances between magazines are easy to adjust
in this mathematical model. Physical risk parameters relating to accidental
damage to the magazine were considered and include: shockwave, debris
and cratering. Each parameter was included in the model, and the resulting
risk factor effects and magnitudes were assessed in terms of future magazine
design and construction specifications.

Civilian Mobility in Crisis Situations and its Effects
on Operational Capabilities of Military Units
Maret Aarla-Kask, Tanel Jairus, Mike Franz Wahl
Estonian residents’ readiness for crisis situations is inadequate and that is
why the population has no interest in participating in training exercises or in
preparing in any other way. On the basis of world practice, the most crucial
factor for survival and successful emergency evacuation in a crisis situation
is public awareness.
Therefore, the author concludes that since the preparation of the Estonian
population for crisis situations is insufficient, specialists working at emergency services and other crisis management agencies should receive more
professional training, which would help compensate for the population’s lack
of knowledge. Such training is especially important for the officials responsible for informing the public and communicating directly. As world practice
has shown, the clarity and precision of the guidelines in a crisis situation is
crucial for the population. A minor misunderstanding of instructions can lead
to unfortunate consequences.
The author of the paper studied how mass evacuation of the Ida-Virumaa
population would take place in the event of a threat posed by the East. The
simulations showed that using the main routes is the simplest and fastest way.
However, it could pose a problem if military units are moving in the opposite direction at the same time, making it difficult or impossible for civilian
vehicles to travel on the main roads. It takes a minimum of 17 hours in the
daytime and 18 hours at night to evacuate 44% of the people in Ida-Virumaa
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by using alternative routes. The waiting time for the start of evacuation can
take a minimum of 5–10 hours.
The author of the thesis does not have information on the details of how
much of the road traffic the defense forces may require, but there should
definitely be a plan to enable the civilian population to evacuate by using
alternative routes. The simulations showed that 57% of the population of IdaVirumaa could not be evacuated if the main roads were closed.
Impeding factors for evacuation may include the lack of resources, as well
as the lack of know-how and experience of personnel who are responsible
for the evacuation. In addition, the mapping of evacuation destinations has
not been done and there are no clear instructions as to which institution or
legal entity should organize the necessary services at the evacuation point.
Impeding factors may also include bad weather conditions, the lack of legislation or the lack of ability to quickly facilitate an evacuation.
The author suggests that there is a need to limit civilian and public transport access to the main road 33 (Jõhvi-Kose) in order to allow freedom of
movement for Defense Forces vehicles. The author also suggests ordering
analyses from a competent authority (for example, the Road Engineering
Center), in relation to the density of population and changes in the state’s
interest in various objects, at least once every three years.
One of the risks pointed out by the author is that all the bus drivers may
not agree to work in an emergency situation, but would prefer to be evacuated
instead. Many of them are at the retirement age and already suffer from
various health issues (anxiety, high blood pressure, etc.), which do not allow
them to work in emergency situations. In such cases, the human resources,
such as bus drivers, should also be guaranteed.
This paper does not take into account national defence objects, the location of which is considered classified (warehouses, shelters), although traffic
congestion would need to be avoided near the aforementioned objects.

Maritime Situational Awareness and its
Development Possibilities in the Republic of Estonia
Sven Sargma
The article covers the possibilities for improving maritime situational awareness in the Republic of Estonia and is based on the author’s Master’s thesis
“Maritime situational awareness and its development possibilities based on
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the example of authorities engaged in maritime surveillance”, which was
defended in the Estonian Academy of Security Sciences in June 2018. The
thesis was awarded the scholarship for defence-related Master’s theses by the
Estonian Ministry of Defence in December 2017.
The research was designed within the framework of case study research
strategy as an embedded single case design case study. A query, document
analysis and semi-structured interviews were used as methods for data collection to achieve the research objectives. The method of analysis used was
qualitative content analysis and it was conducted using the qualitative data
analysis software NVivo 11 Pro.
First, the theoretical chapter explains the incentives for forming maritime
situational awareness, the historical-theoretical development of the respective
field and its role within the Estonian Maritime Defence Model. The second,
empirical chapter, charts the organizational-institutional aspects which
inhibit the improvement of maritime situational awareness in the Republic
of Estonia.
According to the first chapter, the necessity for a coastal state to develop
maritime situational awareness comes from the need and obligation to enforce
sovereignty over its maritime domain. To accomplish this goal, the opaqueness covering the maritime domain must be reduced by combining different
sources of maritime situational awareness. A coastal state must have the capability to: gather information from all possible, relevant sources; to analyze
the gathered information; and to process it into a suitable form and distribute
it to the decision makers. To be more successful in maritime activities than
possible adversaries, the information for decision-making and the situational
awareness must be of excellent quality and at the same time defended against
hostile influences across the Maritime Defence Model. The conclusions
described in the first chapter were used for designing the empirical research.
In the second chapter, the directions for improving the maritime situational
awareness in the Republic of Estonia were determined based on the analysis
of query results, strategy documents and expert interviews. These directions
where: improvement of gathering and distribution of information required
for maritime situational awareness and better coordination of respective flow
of information between agencies; the enhancement of information systems
used for creating maritime situational awareness; improvement of policy
and decision makers’ understanding of the respective field; better regulation of the field; increasing the survivability of the systems used for creating
maritime situational awareness; and mapping the inter-agency needs for
exchange of information used for achieving maritime situational awareness.
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The possibility of creating a separate organization for management of
corresponding systems and infrastructure and the need for creating a joint
maritime situational awareness center should be considered.

Diary of Estonian Naval Officers
3rd Course 01.02.1926–05.02.1927
Taavi Urb
The 3rd course of Estonian naval officers started at the Estonian Military
School of Joint Military Education Facilities on 7 July 1925 and graduated
on 29 April 1928. With 20 graduates (2 cadets did not graduate), it became
the single largest cohort of Estonian Navy officers. Students of the 3rd course
could enjoy a more systematic and academic approach to their education than
their predecessors and by 1940, when the Estonian Navy was abolished, they
had achieved prominent positions in the Navy. This crew also produced the
most outspoken writers in military journals amongst Estonian Navy officers
for the time.
From 1 February 1926 until 5 February 1927, the cadets of the 3rd course
kept a diary, which is now retained at the Estonian Maritime Museum. The
diary was a collective work: a different person made entries each week and
the name of the author was added at the end of the week. As some of the
names (and some annexes mentioned in the text) are missing or substituted
with the note “unknown”, the version available in the museum seems to be a
copy of an original diary or diaries.
It can be deducted that the diary was not meant for publication or for outsiders to read, as some of the entries could have caused a lot of trouble for the
writers. However, some extracts with names omitted were published in 1933
in the journal “Merendus”, where the graduates of the 3rd course were active
members, to commemorate the 5th anniversary of their graduation. Most of
the diary entries relate jolly or annoying episodes of cadets’ everyday life at
the Military School in Tondi and during the practice in the Fleet. Therefore
it gives an interesting and amusing insight into Estonian Navy cadets’ life
during one year.
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