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SAATESÕNA

Head lugejad! Te hoiate käes järjekordset Sõjateadlase numbrit. Tänavune 
aasta jääb Kaitseväe Akadeemia ajalukku ajana, mille tähendus on  mitmel 
põhjusel märgiline. 20. mail täitus sajand Eesti allohvitseride  süsteemse välja
õppe algusest. 2010. aastal toonase Kaitseväe Ühendatud Õppe asutustega 
liidetud Lahingukool ei ole pärast 2019. aasta struktuuri reformi küll enam 
iseseisev allüksus, kuid kannab õppeosakonnaga lõimitult edasi allohvitseride 
hariduse järjepidevust. Ühtlasi on allohvitseride välja õppest saanud Kaitseväe 
Akadeemias antava sõjaväelise hariduse lahutamatu osa. 

Teine oluline 2020. aasta teetähis on akadeemiat sügisel ees ootav 
 insti tut sio naalne akrediteerimine, mis hõlmab peale akadeemia kui 
 riigi kaitselise kõrgkooli õppe ning teadus ja arendustegevusele hinnangu 
andmise ka allohvitseride kutseõppe kvaliteedi hindamist. Iga seitsme 
aasta järel korral dataval riiklikul välishindamisel annavad väliseksperdid 
tagasi sidet aka deemia kui sõjaväelise kõrgkooli ja kutseõppeasutuse tervik
liku toimi mise ja jätkusuutlikkuse kohta. 2019. aastal tähistati eestikeelse 
 ohvitseride sõjaväelise hariduse sajandat aastapäeva. Tänavu jõudis auväärse 
juubelini ka allohvitseride haridus. Nii on igati sümboolne ja tulevikku 
 vaatav, kui sajandipikkuse haridustee valguses antakse asjatundlik hinnang 
meie sõjaväelise kõrg ja kutsehariduse kvaliteedile ning jätkusuutlikkusele 
selles kiiresti muutuvas maailmas.

Tänavust aastat iseloomustav kolmas märksõna, koroonaviiruse 
 SARSCoV2 kiirest levikust puhkenud pandeemia näitab, et juba homne päev 
võib tuua murrangulisi muutusi nii riikide ja haridusasutuste toimi mises kui 
ka meie kõigi elus. Kui 2001. aasta 11. septembril Ameerika  Ühendriikides 
toime pandud terrorirünnakute järel tõdeti, et maailm ei ole enam endine, 
ei osanud keegi veel aimata, et paarikümne aasta pärast oleme silmitsi 
veelgi ulatuslikumate muutustega. Terrorism muutis  maailma väikse maks 
ja  haavatavamaks, tuues kaugete maade vapustused meedia ja meie kaitse
väelaste missioonide kaudu meile ootamatult lähedale ning pannes seni
sest rohkem mõtlema ühistele väärtustele ja nende hoidmisele. Wuhanist 
2019. aasta lõpus valla pääsenud koroonaviirus sundis väheste nädalate ja 
päevade jooksul sulgema meie maailmaküla majade uksed nagu keskaegne 
must surm. See tõi endaga kaasa laiaulatusliku majanduslanguse, vaba 
liiku mise ja ka muude isikuvabaduste piirangud ning lausa  apokalüptilisi 
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 mõõtmeid omandava hirmu kaotada töö, sõbrad, tervis või koguni elu. 
 Pandeemia, mille üheks nähtavaks tunnuseks on saanud maski kandmine, 
mõjus teisest küljest maske langetavalt. Nõnda leidis tõestust inimkonna 
 haavatavus ja aegajalt ununema kippuv tõsiasi, et globali seerunud maailmas 
on sõjaliste ja muude ilmsete ohtude kõrval ka ettearvamatuid ning eba
traditsioonilisi ohte, mida on keeruline harjumus päraste vahendite ja meeto
ditega kontrolli all hoida ning mille tegelikku mõju maailma julgeolekule on 
veel raske ennustada.

Kriis tabas ootamatult ja sügavalt ka haridussüsteemi. Eesti üld haridus 
ja kõrgkoolides tuli 2020. aasta kevadel päeva pealt ümber korraldada 
kogu tavapärane õppetöö, andes ruumi loovale mõtlemisele ja haridus
uuendusele. Digipädevuste arendamine ja tõhus enesejuhtimine tõusid esi
plaanile ka  akadeemia õppurite, õppejõudude ja teadustöötajate igapäeva
elus.  Pan deemia tõttu kehtestatud eriolukorras sai akadeemia militaarkeeles 
väljen dudes harjutada tegevusi lahinguolukorrale võimalikult lähedases 
keskkonnas ning panna uudses olukorras proovile oma põhiväärtused – 
 loovuse,  harituse ja tõhususe. Sõjaväelises väljaõppes on traditsiooniliselt 
õpitud toime tulema ennekõike nähtava vastasega. Kuu aega seisis Kaitseväe 
Akadeemia meedi kutest ja tsiviilsfäärist tulnud meditsiinitöötajatest moo
dustatud mees konnaga Kaitseväe välihaigla Kuressaares silmitsi nähtamatu 
vaenlasega,  testides ja ravides viirusega nakatunuid ning tõestades, et oma 
üles andeid suudetakse täita ülima professionaalsusega ka lahinguolukorras. 
Tuleb tõdeda, et akadeemia sai sel keerulisel ajal ülesandekeskse juhtimisega 
edukalt hakkama.

Uued ja kiiresti muutuvad olukorrad seavad uusi nõudmisi ka sõja väeliste 
juhtide valikule ning arendamisele. Siinsest ajakirjanumbrist leiab lugeja 
Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika õppetooli töötajate koos
tatud kaitseväelise juhi pädevusmudeli, mis võiks aidata juhtidel  hinnata 
ja arendada oma pädevusi ning korraldada tõhusamalt tulevaste juhtide 
väljaõpet. Koostöös Tartu Ülikooliga on uuritud militaarväljal kogutud 
mälestus esemete ehk objektiveeritud kultuurilise kapitali positiivset mõju 
reservväelaste teenistusvalmidusele. Tõlkeartiklis on avatud Bundeswehri 
näitel veakultuuri erinevaid tahke ehk seda, kuidas relva jõududes toimi
takse vigadega, riskiga vigu teha ja vigade tagajärgedega. Ajakirjast leiab ka 
ressursi halduse valdkonda kuuluva artikli, milles  Kaitseväe  Akadeemia ja 
Tartu  Ülikooli teadustöötajad tutvustavad Kaitseväe planeerimis ja haldus
süsteemis kasutatavat otsustusmudelit sõjalaeva elutsüklikulude hinda
miseks. Kommenteeritud tõlketekst annab võimaluse heita pilgu tšetšeeni 
islamistlike iseseisvuslaste lahingupidamistaktikale nn  põrandaaluses 
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 võitluses. Lugeda võib ka artiklit Venemaa püüdlustest  levitada ja  jõustada 
stalinistlikku käsitust Teise maailmasõja ajaloost ning nn  Venemaa uue 
doktriiniga seotud strateegilisest eesmärgist taastada oma positsioon 
 maailmavõimuna. Militaar tehnoloogia valdkonnas avaldatud artiklis 
 analüüsitakse militaarotstarbeliste ratas sõidukite maastiku läbitavust  Eestis, 
arves tades sõiduki parameetrite ja mulla omaduste koostoimet. Artikli 
keskmes on kokkuvõte doktoritöö jaoks tehtud roobaste sügavuse uuringu 
tule mustest. Siinse numbri lõpetab analüütiline artikkel strateegilistest 
narratiivi dest, mida Venemaa on konstrueerinud ja kasutanud koroona
pandeemia tekke ja leviku ajal laiaulatusliku usalduskriisi õhutamiseks Balti 
riikide ja ühtlasi kogu Euroopa Liidu vastu.





KAITSEVÄELISE JUHI PÄDEVUSMUDEL
Ülle Säälik, Aarne Ermus, Ivar Männamaa,  

Liisi Toom, Antek Kasemaa

Ülevaade. Artiklis1 tutvustatakse nüüdisajastatud juhtimisteooria alusel loodud 
kaitseväeliste juhtide2 valiku ja arendamise pädevusmudelit. Juhi pädevus mudel 
põhineb nii sõjaväelistel kui üldistel juhtimiskäsitustel, on kohandatud Kaitse
väe eesmärkidele ja vajadustele ning aitab hinnata ja suunata Kaitseväe juhtide 
 arengut tõhusalt ja ühtsetel alustel. Mudel hõlmab kolme pädevusvaldkonda (üles
anded, muutused ja suhted) ning kuut pädevust (tehniline (erialane), enesekohane, 
mõtesta mis, korraldus, suhtlus ja eestvedamispädevus). Pädevuste  osatähtsus 
võib eri juhtimistasandite või funktsioonide puhul olla erinev. Väljaõppes ja 
teenis tuses on oluline arendada mudeli iga osa. Pädevusmudelit saab kasutada sõja
väelise hariduse õppekavades ja ametikohtade tegevuskirjeldustes, ühtlasi sobiks 
see teenistujate arendamis, aga ka enesehindamisvahendiks. 

Võtmesõnad: juhi areng; suhetele, muutustele ja ülesandele suunatud pädevused; 
pädevuste arendamine

Keywords: leader development; relationship, change, and taskoriented compe
tencies; competency development

1. Sissejuhatus

Kuigi juhtimisteooriad on saanud teadusuuringutest pidevalt tuge ja leidnud 
ajakohastamist, kaasneb ühiskondlike muutuste ja valdkondliku arenguga 
vajadus neid ümber mõtestada. Juhtimise põhiolemus – mõjutada kedagi 
midagi tegema – on jäänud suuresti samaks, muutunud on eelkõige teostus
viis (Bass 1990). Pidev areng saadab ka sõjandust (Shamir, BenAri 1999; 
van Creveld 1985: 270) ja juhtimise eripära selles valdkonnas (nt Alberts, 

1 Artikkel on valminud sõjaväeliste juhtide arendusprogrammi 2018–2022 (E002) raames. 
Kokkuleppel toimetusega on artiklis kasutatud tekstisisest viitamist.
2 Siinses artiklis kasutatakse fraasi kaitseväeline juht, et rõhutada kirjutise aluseks olevate 
juhtimis käsituste kohandatust Eesti oludega ja suunatust just Kaitseväe vajadustele, samuti 
mudeli ülekantavust Kaitseväes teenivatele tsiviiljuhtidele. Juurdunud terminit sõjaväeline juht 
kasutatakse traditsioonilises tähenduses ja siis, kui tegu on üldistusega. Erinevalt terminist 
sõjaväeline juht ei ole fraasil kaitseväeline juht terminiväärtust.
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Nissen 2009; Laurence 2011). Näiteks militaarkeskkonnas traditsiooniliselt 
kombeks olnud autoritaarne juhtimisviis (Gill 2011: 58) ei ole enam koos
kõlas tänapäeva inimest ja tema heaolu väärtustava mõttelaadiga (Hawkins 
2011: 127) ega ka ülesandekeskse juhtimise põhimõtetega (Vandergriff 2013). 
Seni on juhtidelt oodatud eelkõige ülesannete head täitmist, korraldamist, 
 käskude andmist ja karistamist ning vähem on pööratud tähelepanu hea töö
õhkkonna loomisele ja hoidmisele või inimeste läbipõlemise ennetamisele 
(Boe, Holth 2016: 255). 

Ühiskonna, sõjapidamise ja alluvate ootuste muutumine juhtide ja juhti
mise suhtes mõjutab ka meie arusaamu juhile vajalikest oskustest ja oma
dustest. Tavapäraselt on rõhutatud sõjaväelise juhi väljaõppes eetikat, väär
tusi ja eeskuju (Miller 2004: 200), kuid üha enam on hakatud tähtsustama 
ka juhi enesearendamise ja enda tundmise aspekti ning pädevusi (Asumeng 
2014; Chan et al. 2011: 105), mida on vaja muutustega kaasaskäimiseks. 

Aastast 2013 kaotasid kehtivuse Kaitseväe ohvitseride, allohvitseride ja 
sõdurite kutsestandardid (SA Kutsekoda). Formaalse alusena kaitse väelaste 
valikul, teenistuse planeerimisel ja arendamisel sisaldasid need loetelu 
 teenistustasanditel nõutud teadmistest ja oskustest ning lõid ühtse aluse 
õppekavade ja ametijuhendite koostamiseks. Praegustes õigusaktides on 
küll kirjeldatud eri ametikohtadel teenivate juhtide õigusi, kohustusi ja töö
ülesandeid, lisaks on Kaitseväesisestes dokumentides kirjeldatud haridus ja 
teenistuskäigule esitatavaid nõudeid, kuid täpsemad ametiülesanded ning 
nende täitjalt oodatavad oskused ja omadused on struktuuriüksuse ülema 
otsustada. Ühtsete standardite puudumine viib varem või hiljem selleni, et 
üksuste ülemate ootused ja Kaitseväe Akadeemia pakutav väljaõpe võivad 
lahkneda. Nii tekib ebakõla sama taseme ohvitseride hindamisel ja arenda
misel. Probleemi aitab leevendada kaitseväelise juhi pädevusmudeli loomine 
ja kehtestamine, mis võimaldab ühtlustada nii juhtide valikut, hindamist 
kui ka arendamist. Süsteemsem käsitlus võimaldab kujundada juhtide aren
gust selgema arusaama ning arendada sedasi Kaitseväe ja sellega seotud 
organisat sioonide juhtimiskvaliteeti. 

Kui arvestada üldist suundumust juhtimise ja sõjanduse arengus, vaa
delda seda Kaitseväe kontekstis ning lisada vajadus ühtlustada arusaamu 
teenistuses vajalikest pädevustest juhtide koolitamisel ja arendamisel, tuleks 
lähtuda ühtsest mudelist. See tähendab, et juhtide arendamisel mõeldakse 
kõikide vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute peale. Niisuguste kindlas 
valdkonnas toimimiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kombinat
sioone on nimetatud selles artiklis pädevusteks.
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Millegi täiustamiseks peame suutma seda kirjeldada ja olema võimelised 
mingil moel mõõtma või hindama. Artiklis esitatud juhtide pädevusmudel 
aitab kirjeldada kolme valdkonda kuuluvat kuut pädevust nii, et need olek
sid selgelt mõistetavad, soovi ja vajaduse korral hinnatavad ning neid saaks 
kasutada edaspidises arengus. Tulemuslikku juhti iseloomustaks kõigi kuue 
pädevuse tasakaalustatud tervik, mis võib olenevalt kontekstist, juhtimis
tasandist, aga ka juhi omadustest ja juhtimisrollist erineda. 

Artikli eesmärk on luua nüüdisaegsetele teooriatele tuginedes juhti misega 
seotud pädevuste mudel, mida kasutada juhtide hindamiseks, sh enese
hindamiseks ja arendamiseks, ning mis vastaks tänapäeva kaitseväelisele 
juhile esitatud ootustele ja nõuetele.

2. Juhtimismõisteid ja -käsitlusi

Asjatundlik juhtimine on Kaitseväe tõhususe üks olulisimaid nurgakive 
 kõigil tasandeil – pooljaost kuni Kaitseväe kui tervikuni. Termin juhtimine, 
eriti ingliskeelse termini leadership tähenduses, on tekitanud arutelu nii 
uurijate kui ka praktikute seas (nt Gill 2011: 15–19; Ermus 2016; Larsson 
et al. 2017: 9). Tavapäraselt on eristatud korralduslikku juhtimist (ingl man
agement), mida kirjeldatakse kui inimeste ja vahendite kasutamist eesmärgi 
saavutamiseks, ning eestvedamist (leadership), mille all mõistetakse isiklike 
omaduste, teadmiste, oskuste ja käitumise kasutamist, et mõjutada ja inspi
reerida teisi midagi saavutama (Gill 2011: 15–19). Fielder (2011: 17) sõnastab 
militaarkeskkonnas kasutatava termini command kui auastme, positsiooni, 
kogemuse või asjatundlikkuse abil välja teenitud võimu. Ermus (2016) on 
välja pakkunud, et eesti keeles võiks sõjaväelist juhtimist (command) määrat
leda positsioonist tuleneva käskude andmisena, juhatamist (management) 
eelkõige haldamise ja korraldamisena ning eestvedamist (leadership) kui 
suunatust muutustele. 

Juhtimisvaldkonna akadeemilises kirjanduses on pakutud juhtimise, 
eestvedamise ehk juhatamise mõtestamiseks välja mitmesuguseid vaatenurki 
(nt Gill 2011; Haslam et al. 2010; Larsson et al. 2017; Northouse 2013; Okros 
2010; Yukl 2013), mille keskmes on siiski üks ja seesama küsimus: kuidas 
saavutavad juhid eesmärke organisatsioonides, sealhulgas militaarsetes. 
Üks mainitud käsitlusi on oskustel (skills) põhinev lähenemisviis (nt Mum
ford, Zaccaro, Harding et al. 2000: 15; Northouse 2013: 43), mis ena mikul 
 juhtudel toetub Katzi (1974) mudelile. Juhile vajalikke oskusi määratle
takse seal mitte niivõrd kaasasündinud omadustena, vaid pigem sooritust 
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parandavate  võimetena. See mudel hõlmab juhi ehk eestvedaja tehnilisi, sot
siaalseid ja kontseptuaalseid oskusi. Selline vaade on levinud ja esindatud 
pea kõikides juhtimisõpikutes (nt Daft et al. 2010: 10; Schermerhorn 2013: 
23). Ka Northouse (2013: 59) rõhutab, et just oskustel ja vilumustel põhinev 
käsitus pakub juhtimispädevuse mõistmiseks hea aluse, mis ühtib enamiku 
juhtimisvaldkonna õppe ja arendusprogrammidega. Siiski võib juhtimiseks 
vajalike oskuste loetelu osutuda liiga ühekülgseks juhtimise kui fenomeni 
mõist misel. Ka jääb selge vastuseta, kui hästi ennustavad eespool nimetatud 
oskused head sooritust (Northouse 2013: 59). 

Oskustel põhineva käsituse edasiarendusena võib akadeemilises kirjan
duses leida pädevustel (competencies) põhinevaid eestvedamis või juhtimis
mudeleid. Selliseid mudeleid on kirjeldanud McClelland (1973), Boyatzis 
(1982) ning Spencer ja Spencer (1993) ning neid on kasutatud eri vald
kondades, nagu meditsiin, haridus, avalik sektor ja armee (nt Clark, Armit 
2010; Rankin 2002; Walker 2006). Pädevuspõhise käsituse järgi sõltub ini
mese edukus eelkõige oskuste ja teadmiste kasutamisest. Seega muutuvad 
oluliseks ka inimese hoiakud ja käitumisviisid, mis moodustavad koos 
teadmiste, oskuste ja kogemusega tema pädevuse. Ühe esimestest juhtimis
pädevuste loeteludest on välja pakkunud Boyatzis (1982). Tema käsitluses 
jagunes 19 käitumuslikku pädevust viie valdkonna vahel: 1) eesmärkide ja 
protsesside juhtimine, 2) eestvedamine, 3) personalijuhtimine, 4) keskendu
mine teistele ja 5) alluvate suunamine. 

Hiljem on nii oskustel kui ka pädevustel põhinevaid käsitlusi lõimitud ja 
täiendatud muu hulgas Ameerika Ühendriikide avaliku sektori (sh armee) 
valimite abil kogutud empiirilise materjali põhjal (Mumford et al. 2007; 
Mumford, Zaccaro, Harding et al. 2000). Neis keskendutakse mitte niivõrd 
sellele, mida juht teeb, vaid oskustele, mis teevad tõhusa juhtimise võima
likuks: 1) probleemilahendusoskused, 2) sotsiaalsed oskused ja 3) tead mised, 
sealhulgas kontseptsioonid ja valdkonnaga seotud erialateadmised, ning 
4) strateegilised oskused. Siin eristatakse juhtimistasandeid, st eri tasandi 
juhtidel on tarvis oskusi eri määral. 

Ehkki pädevusmudeleid on koostatud väga erinevates valdkondades ja 
organisatsioonides, eriti Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia avalikus 
sektoris (sh armees), on leitud, et pädevusmudelid sobivad hästi juhtimis
valdkondades, sest need ei hõlma nii palju kindla ametikohaga seotud tehni
lisi teadmisi ja oskusi (Grzeda 2005; Megahed 2018). Sõjaväeliste juhtide vaja
dusi käsitlevatest mudelitest on välja pakutud nt metapädevuste mudel (Singh 
et al. 2006: 109), pädevussõnastik (Walker 2006) või juhtimise, juhata mise ja 
eestvedamise pädevusmudel (Young, Dulewicz 2005). 



15KAITSEVÄELISE JuhI pÄDEVuSMuDEL

Oskus ja pädevuspõhiseid käsitlusi on akadeemilises kirjanduses 
 kriti seeritud, sest pädevuste ja tõhusa soorituse seost on vähe empiiri liselt 
tões tatud (nt Bolden, Gosling 2006; Northouse 2013: 59–60;  Sparrow 1995; 
 Western 2013: 38–39), eriti pädevusmudelite kasutamisel orga nisatsiooni 
soorituse edendamiseks (Levenson et al. 2006). Selliste mudelite lõimimine 
muude juhtimiskäsitlustega on omane edukamatele  organisatsioonidele 
(Vazirani 2010). Need organisatsioonid on valiku aluskriteeriumidega 
loogi liselt seotud ning annavad hea võimaluse arendada juhtimis pädevusi 
 (Northouse 2013: 58–59; Mumford, Zaccaro, Connelly, Marks 2000). Hooli
mata kriitikast on Kaitseväe kui organisatsiooni vaatepunktist oluline just 
see, et pädevuspõhised mudelid pakuvad süsteemse aluse juhtide arenda
miseks mitte ainult õppeasutustes, vaid kogu teenistuse jooksul.

3. Kaitseväelise juhi arendamise süsteem:  
kontekst ja seosed

Juhtimise üks eeltingimusi on peale selgelt määratud vastutuse, tegevus
volituste ja võimu ka juhi juhtimispädevus. Pädevus on seejuures vajalik eel
dus töö edukaks tegemiseks, mitte ametikohast lähtuv volitus. Juhi pädevus 
peab sobituma juhtimiskeskkonda. Alljärgnevalt on kirjeldatud konteksti, 
milles vaadeldakse (kaitseväelist) juhtimist ja selle arendamist. 

Üldist konteksti kujutab joonis 1. Arusaam kaitseväelise juhi päde vusest 
võiks ideaalis olla ühtne ning arvestada eri tegureid alates kandidaadi vali
kust ja väljaõppest kuni juhina tegutsemiseni. See peab hõlmama just neid 
teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida on tarvis Kaitseväe eesmärgi täitmisel, 
ning lähtuma eetilistest hoiakutest, mis on kooskõlas Kaitseväe eetika
koodeksi ja põhiväärtustega. Sellist kooskõla vajadust on rõhutatud ka päde
vust käsitlevas kirjanduses (Megahed 2018). Kaitseväe ootused juhile on eel
datavasti sõnastatud funktsioonikirjeldustes ja tööülesannetes ning vajalikku 
pädevust arendatakse väljaõppes. Kui muuta üht, tuleks muuta ka teist.

Kandidaadi valikul saab selgitada välja tema omadused, nt isiksuse
omadused või vaimsed võimed, mille ta võtab kaasa tulevasse ametisse. Aren
datavaid omadusi, nagu teadmised, oskused ja hoiakud, arendatakse seevastu 
edasi väljaõppe, aga ka teenistuse käigus. Kindla juhtimistasandi tarvis püü
takse kujundada vajalik pädevus, arvestades ka vajalike pädevus valdkondade 
osakaalu. Isiksuseomadused ja vaimsed võimed võivad aja jooksul mõneti 
muutuda (Lappalainen 2015: 222), kuid nende otsesest arenda misest orga
nisatsioonides ei pruugi olla kasu. Pigem on tähtis, milliseid inimesi orga
nisatsiooni valitakse. Kaitseväes on nimetatud omadused osa isikkoosseisu 
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valiku testikogumist (Konstabel, Kolnes 2017), mis võimaldab valida välja ka 
sobivaid juhikandidaate. 
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Joonis 1. Kaitseväelise juhi pädevusmudeli kontekst

Võib eeldada, et tõhus juhtimine sõltub muu hulgas organisatsioonist ja on 
seega olukorrapõhine (Osborn, Marion 2009). Organisatsiooni  kon tekstina 
on artiklis käsitletud Kaitseväe laiemat eesmärki, aga ka orga nisat siooni
kultuuri ehk seda, kuidas militaarkeskkonnas tavapäraselt toime tatakse 
koos piirangutega, mis on tingitud keskkonna mõjust, organisatsiooni üles
ehitusest, kasutatavast tehnoloogiast ja töö eripärast (Osborn et al. 2002). 
Juhte ja juhtimist raamiv tähtis osa on organisatsiooni väärtused ja eetilised 
normid. Kaitseväe põhiväärtuste ja eetiliste normidena on mõeldud ausust, 
ustavust, asjatundlikkust, vaprust, koostöövalmidust ja avatust (sh suhtluses) 
ehk Kaitseväe eetikakoodeksis sätestatut (Kaitseväe eetikakoodeks 2018). 

Juhi pädevuse puhul on väärtuspädevus lõimitud kõigi pädevus
valdkondadega, olenemata juhtimistasandist. Väljendit väärtuspädevus on 
hakatud Eesti hariduses kasutama üsna hiljuti ning see tähendab suut likkust 
hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, inimsuhteid ja tegevusi 
üldkehtivate moraalinormide alusel, tajuda ja väärtustada seotust  teistega, 
teadvus tada oma väärtushinnanguid jm (Oja 2016: 8). Ehkki väärtus
pädevuse juured on üldhariduses, leiab Rutiku (2014), et kõrgkoolidelgi 
lasub kohustus arendada kognitiivset ja intellektuaalset väärtuste mõtesta
mist. Mitte alati ei ole väärtus pädevus õppes või ametijuhendis sõnaselgelt 
väljendatud. Seetõttu võib juhtuda, et sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu 
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või peetakse seda raskesti muudetavaks. Samas on väga oluline tähtsustada 
organisat sioonis õigeks ja eetiliseks peetavaid hoiakuid. Kaitseväes välistab 
teenistusse  võtmise süüdimõistmine tahtlikus kuriteos. Väljaõppes pööra
takse peale teadmiste ja oskuste tähelepanu ka hoiakutele ning teenistuseski 
tuleb juhil  käituda organisatsiooni väärtuste ja normide kohaselt. Kaitseväe 
põhiväärtused ja eetika on kogu süsteemi üks olulisi lähtekohti (vt joonis 1). 

Ülal esitatud mõttekäiku arvestades on mõistlik keskenduda teenistuses, 
sh juhiõppes pädevustele, mida organisatsioon (siin Kaitsevägi) vajaks ning 
mida teaduskirjanduses määratletaks arendatavatena, nagu on eelduseks 
seadnud Boyatzis (2008). Eri tasandi ja rolliga juhtide puhul on ilmselt vaja 
erinevas osakaalus pädevusi (Mumford et al. 2007). Näiteks esmatasandi 
juhilt (rühmaülem) oodatakse rohkem ülesandele suunatud erialapädevusi 
kui kõrgema tasandi ülemalt, kes võiks seevastu vajada pigem muutustele 
suunatud avarat pilku ehk mõtestamisvõimet (vt pädevusvaldkondade osa
kaalu plokki joonisel 1). Pädevuste erinevaid kombinatsioone võib nimetada 
ka pädevusprofiilideks (Schaeper, Briedis 2004: 20).

4. Kaitseväelise juhi pädevusmudel: 
mõistestik, valdkonnad ja pädevused

Eri mudelite ja käsitluste sünteesina on artiklis esitatud juhtide arendamiseks 
kolme valdkonna ja kuue pädevusega mudel, mille pädevusi kajastab joonis 
2. Mudeli järgi koosneb juhtimispädevus ülesandele, suhetele ja muutustele 
suunatud valdkonnast. Need jagunevad tehniliseks (erialaseks), korraldus, 
suhtlus, enesekohaseks, eestvedamis ja mõtestamispädevuseks. Selliste 
valdkondade eristamine on autorite hinnangul asjakohane kahel põhjusel. 
Esiteks on need pädevused kooskõlas muutustega sõjandussfääris, mis eel
davad juhilt kiiret otsustamist ka raskesti ennustatavates ja kiirelt muutu
vates oludes. Teiseks vajatakse sõjaväeliselt juhilt häid teadmisi valdkonna 
mõistesüsteemist ja terminitest, mille loomisel on kategoriseerimine mööda
pääsmatu.

Klassikalises juhtimisteoorias jaotatakse oskused kolme suuremasse 
rühma: tehnilised, sotsiaalsed ja kontseptuaalsed oskused (Katz 1974). Need 
on esindatud ka mitmes hilisemas käsitluses (nt Nissinen 2001; Mumford 
et  al. 2007). Meerits ja Kivipõld (2020) leidsid Kaitseväe valimeid uuri
des, et kui lähtuda üldjoontes Katzi (1974) käsitlusest, võiksid juhtimisega 
 seotud pädevused jaotuda kolme kategooriasse: suhted, ülesanne ja muu
tused.  Võttes arvesse muutuvat keskkonda, lõimides oskustel ja  pädevustel 
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 põhinevaid käsitlusi ning kõrvutades neid empiiriliste uuringute tule
mustega, otsustasid autorid loetelu täiendada. Artiklis esitatud käsitlus toe
tub senisele (nt Katz 1974; Meerits, Kivipõld 2020; Mumford et al. 2007), 
aga vastab samal ajal muutustele ja ootustele sõjanduses ja juhtimises, arves
tab organisatsiooni eripära ning on teoreetiliselt põhjendatud. Täpsemad 
pädevus valdkondade ja pädevuste seletused on esitatud järgnevates ala
peatükkides. Pädevus valdkondade kirjeldused, käitumuslikud kriteeriumid 
ja arendamisvõimalused on esitatud lisades 1–3. 

Kaitseväelise juhi pädevused 
(competencies of a military leader)

Ülesandele suunatud  
pädevused 

(task-oriented)

Suhetele suunatud  
pädevused

(relationship-oriented)

Muutustele suunatud  
pädevused

(change-oriented)

Tehniline 
(erialane) 
pädevus
(technical)

Korraldus-  
pädevus 

(management)

Suhtlus-  
pädevus

(interpersonal)

Enesekohane 
pädevus

(intrapersonal)

Eestvedamis- 
pädevus 

(leadership)

Mõtestamis-
pädevus

(conceptual)

Kolm pädevusvaldkonda (dimensions/orientations)

Igas valdkonnas on kaks pädevust (competencies)

Need pädevused hõlmavad omakorda oskusi, teadmisi ja hoiakuid ning nende rakendamist 
 (skills, knowledge, attitude and their implementation)

Joonis 2. Kaitseväelise juhi pädevused 

4.1. Ülesandele suunatud valdkond

Ülesandele suunatud valdkonna alla kuuluvad pädevused, mida sõjaväeline 
juht vajab tavapäraste erialaste olukordade lahendamiseks: tehniline (eri
alane) ja korralduspädevus. Valdkonna teoreetiline idee põhineb küll Katzi 
(1974) ning Mumfordi jt (2007) kirjeldatud kolmese juhioskuste mudeli 
tehni listel osaoskustel, kuid kahe olulise erinevusega. Esmalt ei ole tegu 
pelgalt oskuste loeteluga, vaid teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumiga – 
pädevustega. Teiseks kirjeldatakse selles mudelis eraldi sõjaväelasele vaja
likke tehnilisi pädevusi ning universaalsemaid, juhile vajalikke korraldus ja 
halduspädevusi (vt ka lisa 1). 
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Tehniline pädevus Katzi (1974) käsituses tähendab, et juht vajab muude 
oskuste hulgas ka kitsamaid erialaseid oskusi ehk võimet teha konkreetsel 
erialal ettetulevaid tegevusi, kasutades selleks tarvilikke vahendeid  (nt juhi
tava üksuse relvasüsteem). Tehnilisi pädevusi saab vaadelda mitmel  tasandil. 
Kaitseväelase üldine tehniline pädevus aitab tal toimida Kaitseväe kui 
organisat siooni liikmena. Siia kuuluvad teadmised Kaitseväe toimi misest 
ning oskused siin kehtestatud protseduure täita ja protsessides osaleda. 
See hõlmab Kaitseväe rivimäärustiku, aga ka käsirelvade ja nende käsitse
mise (sh ohutustehnika) tundmist, relvade käsitsemist ning nende oskuste 
 teadlikku ja distsiplineeritud kasutamist. Lisaks kitsamad pädevused, mis 
lähtu vad väe või relvaliigi eripärast ja tehnilistest süsteemidest. Kolman
daks eris tuvad kindla ametikohaga seotud tehnilised pädevused, nt relvuri 
või tulejuhi tehniline pädevus. Siinses mudelis tähistab selliseid oskusi 
ja  teadmisi termin tehniline (erialane) pädevus, mis hõlmab teadlikkust 
 Kaitseväe tehni listest süsteemidest ja üksustest ning nende kasutusviisist, 
aga ka oskusi ja tahet neid eesmärgipäraselt kasutada.

Ehkki Katzi (1974) mudeli järgi võib osa korralduspädevusest kuuluda 
tehniliste oskuste alla, on mõistlik esitada see eraldi pädevusena. Korraldus
pädevust on kajastatud mitmes pädevuspõhises mudelis, mis hõlmab alluvate 
suunamist ning eesmärkide ja protsesside juhtimist (Boyatzis 1982), planeeri
mist, otsustamist ja täideviimist (Singh et al. 2006: 109), tulemuste saavuta
mist (Ministeeriumi kantslerile 2017) või delegeerimist (Tubbs, Schulz 2006). 
Need on pädevused, mida ingliskeelses kirjanduses nimetatakse tavapäraselt 
terminiga management (nt Western 2013: 33). 

Korraldamist kui protsessi kirjeldab Fayol (1949) viieosalisena ning see 
hõlmab planeerimist, organiseerimist, käskude andmist, koordineerimist ja 
kontrolli. Daft (2010) jaotab korraldamise osa neljaks: planeerimine, organi
seerimine, eestvedamine ja kontroll. Kotter (1990) eristab korraldamises pla
neerimist, eelarvestamist, organiseerimist ja mehitamist ning kontrolli mist 
ja probleemide lahendamist. Yukl (2009: 84) pakub kaheksast osast koos
neva jaotuse: planeerimine ja organiseerimine, otsustamine, seire ja kont
roll, esindamine, koordineerimine, konsulteerimine, administreerimine ja 
järelevalve. Juhi korralduspädevuse määratlemiseks tegime eespool viida tud 
pädevuste kirjelduste võrdleva analüüsi. Nii näiteks on selle mudeli puhul 
Yukli käsitletud seire osa kontrollist. Lisaks võrdlesime mudeli erinevaid 
pädevusi ja moodustuvat tervikut. Eestvedamise tähtsuse tõttu nüüdis aegses 
juhtimises ei ole siinses mudelis käsitletud seda korraldamise osana, vaid 
eraldi pädevusena. Seega on korraldamine jaotatud mudelis järgnevateks 
tege vusteks: planeerimine, organiseerimine, käskude andmine ja  kontroll. 



ÜLLE SÄÄLIK, AArNE ErMuS, IVAr MÄNNAMAA, LIISI TooM, ANTEK KASEMAA 20

 Korralduspädevus seostub eelkõige sellega, kuidas neid tegevusi õigesti 
ajastada. Planeerimine hõlmab näiteks eesmärgi seadmise oskust, kuid 
püstitatud eesmärgi õigsus ja sobilikkus on pigem seotud juhi mõtestamis
pädevusega. Seega mõistetakse artiklis korralduspädevust teadlikkusena 
 planeerimise, organiseerimise, käskude andmise ja kontrolli toimingutest 
ning oskusena teha neid õigel ajal ja süsteemselt. 

Ülesande sooritamisega seotud pädevused loovad juhile erialase usaldus
väärsuse. Nii on need olulised mõjuvõimu allikad, mis aitavad juhil arendada 
või parandada enda kuvandit sõjalise eksperdina. Need kaks pädevust loovad 
aluse igapäevaste rutiinsete ülesannete täitmiseks ning on ka muutuste vald
konnas asjatundlikult tegutsemise lähtekoht. 

Kaitseväe õppekavade ja ainete põhjal võib sedastada, et ülesandele 
suuna tud pädevusi on siin arendatud ja olukorda võib pidada heaks. Siiski 
eeldab valdkonna pädevuse arendamine juhilt järjepidevat enesetäiendamist 
nii vahendite kasutuses kui ka tehnoloogia ja turvalisuse valdkonnas ning 
korralduspädevuse puhul tulevad kasuks matke ja rollimängud koos tagasi
side ja põhjaliku refleksiooniga.

4.2. Suhetele suunatud valdkond

Suhetele suunatud pädevusvaldkond hõlmab kahte poolt: juht ise (enese
kohane ehk intrapersonaalne pädevus) ning juht ja teised (sotsiaalne ehk 
suhtluspädevus – interpersonaalne pädevus). Sel viisil pädev juht tuleb toime 
iseenda ja teistega, oskab mõista ja reguleerida nii enda kui teiste emotsioone 
ning väljendada ennast selgelt ja tõhusalt – ta tegutseb heas kooskõlas kaas
inimeste ja iseendaga (vt ka lisa 2).

Suhtluspädevuse all mõeldakse võimet mõista inimesi ja sotsiaalseid 
süsteeme, mida Katzi (1974) käsitluses on nimetatud sotsiaalseteks või ini
mestega seotud oskusteks (human skills). See pädevus sisaldub ka enamikus 
hilisemates käsitlustes (nt Mumford, Zaccaro, Harding et al. 2000; Boyatzis 
2008; Walker 2006; Singh et al. 2006; ADP 622, 2019; Tubbs, Schulz 2006). 
See väljendab seda, kuidas me mõjutame teisi ja oleme ise teistest mõjutatud 
ning kuidas seda teadlikult ära kasutada (Larsson et al. 2017: 32). 

Juhtimisoskus on küll individuaalne, kuid sotsiaalse kontekstiga tihedalt 
seotud ning avaldub edukalt vaid sotsiaalsete suhete kaudu (Olivares et al. 
2007), kuna juhtimine eeldab määratud juhi ja organisatsiooni sotsiaalse 
keskkonna vastastikmõju (Fiedler 1996). Van Velsor ja McCauley (2004: 
13–14) nimetavad interpersonaalse pädevuse (suhtluspädevuse) koostis
osadena usaldusel ja pühendumisel põhinevate suhete loomist, sotsiaalsete 
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võrgustike laiendamist ning pingutuste või saavutuste koordineerimist nii 
meeskondade ja organisatsioonide sees kui ka väljaspool. Sotsiaalsete oskuste 
puhul nimetatakse veel suhete läbipaistvust: avatud suhtlust, ausust, teistele 
oma tõelise mina, ehtsate emotsioonide ja motiivide näitamist, mis peaks 
tagama head suhted (Northouse 2013: 264). Seega mõistame suhtluspädevuse 
all teadlikkust sotsiaalsetest süsteemidest ja inimsuhete toimimisest ning 
võimet seda vastavalt olukorrale paindlikult ja tõhusalt kasutada.

Kuigi Katzi (1974) mudelis puudub enesekohane pädevus, on see hilise
mate autorite arvates juhtimispädevuste käsitlustes oluline lisandus, sageli 
küll suhtluspädevuse või emotsionaalse pädevuse osana. Tänapäeva aru
saamade järgi on enesekohane pädevus juhi edukas enesesuunamises ja 
arengus väga oluline. Seetõttu on siinse artikli mudelis esitatud suhtlus ja 
enesekohasus eraldi. Selleks tehti suhtlemist, emotsioone või enesesuunamist 
käsitlevate oskuste kirjelduste võrdlev analüüs, kus eristati enesekohase ja 
suhtluspädevuse (hõlmab ka teiste olemasolu) kirjeldused. 

Enesekohane pädevus kätkeb eneseteadlikkust ja enesejuhtimist (Boyatzis 
2008), enesekohaseid oskusi (Singh et al. 2006: 109), enesearendamist (ADP 
622, 2019; Ministeeriumi kantslerile 2017) ning väärtusel ja eetilistel normi
del põhinevat tegutsemist (Avolio, Gardner 2005). 

Eneseteadlikkust peetakse juhi arengu üheks peamiseks tahuks, mis peab 
hõlmama nii mõnedki omadused, nagu oma eelistuste väärtustamine, tead
likkus sellest, kuidas me reageerime ja kuidas tuleme toime emotsioonidega, 
ning eri olukordades käitumise tagamaade äratundmine (Knights 2018a: 47). 
Äratundmisel ja tunnustamisel on oluline emotsionaalne eneseteadlikkus, 
täpne enesehindamine ja enesekindlus ning eneseregulatsiooni aspektist 
emotsionaalne enesekontroll, läbipaistvus, kohanemisvõime, saavutusele 
suunatus, algatusvõime ja optimism (Knights 2018b: 68). Olivares jt (2007) 
märgivad intrapersonaalsete ehk enesekohaste oskuste all ära enesekindluse, 
eneseusalduse, iseteadvuse (selfconfidence), algatusvõime ja isetu teenimise 
(selfless service).

Nüüdisaegses teaduskirjanduses on sageli esile toodud autentset eest
vedamist kui tõhusat viisi inimesi juhtida (nt Avolio, Gardner 2005; 
 Northouse 2013; Ilies et al. 2005). Autentse juhtimisstiili üks põhitunnuseid 
ongi just leitud olevat eneseteadlikkus (enese mõistmine, enda tugevuste ja 
nõrkuste tajumine, sh mõju teistele), mis tähendab ka oma põhiväärtuste, 
identiteedi, emotsioonide ja motiivide mõistmist (Walumbwa et al. 2008). 
Enese emotsioonide mõistmine, korrastamine ja ärakasutamine on Koh’ ja 
O’Higginsi (2018) järgi need emotsionaalse intelligentsuse aspektid, millel on 
leitud olevat positiivne seos nii tajutud kui ka tegeliku juhtimisefektiivsusega 
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militaarkeskkonnas. Eelnevast lähtudes saab enesekohast pädevust mõista 
ühest küljest teadlikkusena endast, oma emotsioonidest, võimetest, käitu
misest ja motiividest. Teisest küljest on see oskus tunda need emotsioonid, 
võimed, käitumine ja motiivid ära ning allutada üldkehtivatele normidele, 
arendades end sihipäraselt. 

Need kaks suhetele suunatud pädevust on tihedalt seotud ja neid peaks 
seetõttu koos arendama. Tihti alahinnatakse nii suhtlusoskusi kui ka enese
kohaste oskuste tähtsust juhi töös ning pööratakse neile vähe tähelepanu. 
On ülioluline tunda alluvaid ja mõista sotsiaalset olukorda, kuna selle  põhjal 
valib ülem paindlikult parima võimaliku suhtlusviisi (nt sõduri rahulik 
 julgustamine ja positiivsete ootuste väljendamine võib väljaõppes osutuda 
palju tõhusamaks kui ebaõnnestunud soorituse korral hääle tõstmine või 
alaväärista mine). Hea enesetundmine ning pidev enda omaduste ja oskuste 
suunamine (Nissinen 2001: 210) on alus teistega suhtlemise oskusele, mille 
kaudu saame enesestki teadlikumaks. Kogudes teadlikult ja järjepidevalt 
infot selle kohta, kuidas teised meid tajuvad (nt nn 360kraaditagasiside
meetod), ning analüüsides seda tõhusate vahenditega (nt refleksioon), saab 
juht teadlikumaks oma tugevatest ja nõrkadest külgedest, käitumise tege
likust mõjust ning suudab sedasi ennast ja teisi paremini suunata ja arendada. 
Bandura (1997) järgi on inimese saavutusvõime otseselt seotud uskumusega 
enese võimetesse (selfefficacy belief) sooritada ülesanne või saavutada ees
märgid. See mõjutab valikuid ja otsuseid, motivatsiooni ja vastupanuvõimet 
välismõjuritele ning pingetaluvust ja vastuvõtlikkust depressioonile. Oskus 
ennast kõrvalt vaadata ja erinevates olukordades analüüsida on leitud  olevat 
tõhus viis ülesannete täitmisel ja eesmärkide saavutamisel (Bandura 1997: 
5–7, 36–38). Enesetõhususe uskumust on võimalik toetada, õpetades inimest 
adekvaatsemalt ennast analüüsima ja selgemaid eesmärke seadma ning reflek
siooni abil kogemustest tuge ja kasu saama. Refleksioon kui pideva enese
arendamise üks põhimeetodeid ja nüüdisaegse hariduskäsituse põhi elemente 
(Pedaste 2018) võiks ka Kaitseväe väljaõppes regulaarset kasutust leida.

4.3. Muutustele suunatud valdkond

Kolmas valdkond keskendub muutustele ning hõlmab eestvedamis ja 
mõtestamispädevust. Muutustele suunatud valdkond on oluline enne
kõike seetõttu, et see on seotud sõja kui keskkonnaga, mida iseloomustab 
dünaami lisus ja ettearvamatus (Clausewitz 2004: 79; Beyerchen 1992).  Selline 
keskkond nõuab osalistelt intellektuaalset ja psühholoogilist pingutust. 
 Teiseks, Kaitsevägi kui organisatsioon tegutseb ka rahuajal väga keerukas ja 
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muutlikus keskkonnas. Seetõttu on sõjaväelisel juhil tarvis nii intellektuaal
seid pädevusi, et püstitada sellises keskkonnas mõtestatult eesmärke, kui 
ka eestvedamisoskusi, et saavutada ka pingelises olukorras rühma liikmete 
võima likult suur huvi ja eesmärgile pühendumus (vt ka lisa 3).

Mõtestamispädevus toetub Katzi (1974) algsele ideele juhi kontseptuaal
setest oskustest. Seda mõistetakse kui tuleviku kujundamist (Ministeeriumi 
kantslerile 2017), laia silmaringi ning suure pildi mõistmist ja  süsteemset 
käsitust (Tubbs, Schulz 2006). Kõige üldisemalt saab sõjaväelise juhi 
 mõtestamispädevust kirjeldada analüüsiva, süstematiseeriva ja  prognoosiva 
kriteeriumi kaudu. Analüüsiv kriteerium hõlmab näiteks riigi poliitika ja 
teiste laiemate taustsüsteemide tundmist ning nendega arvestamist olu
kordade hindamisel, võimet mõista suuremat süsteemi kui vaid vahetus allu
vuses üksus, aga ka valmisolekut toimida võõras kultuuriruumis ja koostöös 
teiste kultuuride esindajatega. Süstematiseeriv kriteerium hõlmab mõiste
süsteemide tundmist ning võimet luua teabekildudest ühtne skeem või struk
tuur, mõista keerukaid seoseid ja vastastikmõjusid, tunda ära uudses olu
korras tuttavaid mustreid jm. Prognoosiv kriteerium tähendab oskust näha 
otsustest tingitud muutusi avaramas süsteemis, võimet valida vajadusele ja 
olukorrale vastavate (taktikaliste) lahenduste vahel, oskust teabe põhjal ette 
näha sündmuste käiku ja valmistuda selleks ning suutlikkust mõista, liigi
tada ja analüüsida erinevaid nähtusi.

Mida paremini tajub juht vastastikseoseid ning mõistab nende  tähendust 
ja tähtsust, seda tõhusamalt suudab ta otsuseid langetada ja tegutseda (Katz 
1974). Sõjaväelises keskkonnas on olukorrad enamasti komplekssed ja 
dünaami lised. Need ei allu hõlpsale analüüsile, sisaldavad raskesti tõlgen
datavat ja kohati vastuolulist teavet ning võimaldavad seega väga erinevaid 
lahendusi. On leitud, et sellistes oludes toimivad tõhusamalt juhid, keda 
iseloomustab mõtteerksus (mental agility): nad suudavad töödelda rohkem 
informatsiooni, pühenduvad enam selle tõlgendamisele ning see võimaldab 
neil näha otsuste tagajärgi kaugemale ulatuvalt (Wong et al. 2003: 6). Samuti 
on oluline juhi tahe ning keskendumine informatsiooni kogumisele ja sellele 
tähenduse andmisele (sensemaking and sensegiving), nagu ka julgus teha 
järeldusi ja otsustada. Seega võib mõtestamispädevust määratleda kui juhi 
oskust mõelda süsteemselt, koguda ja töödelda otsuse langetamiseks vaja
likku informatsiooni ning prognoosida kiirelt muutuvates oludes võimalikku 
sündmuste arengut. 

Katzi (1974) mudelis ei ole eestvedamispädevust eraldi esitatud, ent 
osa sellest on paigutatud suhtlusoskuste alla. Eestvedamispädevus  toetub 
perspek tiivse eestvedamise (transformational leadership) teooriale (Bass 
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1990), mille keskmes on juhi püüdlus ärgitada muudatusi tegema. Tipp
juhtide pädevus mudeli (Ministeeriumi kantslerile 2017) järgi on üks 
juhtimis pädevuse tahk innovatsiooni soodustamine, Boyatzis (2008)  rõhutab 
meeskonnatöö vajadust, ADP 622 (2019) seevastu keskendub juhi ees kujule, 
järjepidevuse hoidmisele ja positiivse keskkonna loomisele ning Singh jt 
(2006: 109) teiste arenda misele. Kuigi eestvedamist on olenevalt eesmärgist 
ja kontekstist määratletud mitmeti (Dinh et al. 2014), saab seda eri  käsitlusi 
sünteesides mõista kui protsessi, kus keegi mõjutab teadlikult kedagi ühise 
eesmärgi nimel. Seega võib teistpidi öelda, et eestvedamine tähendab mitme
suunalist mõjutamist, mida võib vaadelda ka motivatsiooni tekkimise ja 
tekita mise aspektist.

Üldistatult võib kaitseväelise juhi eestvedamispädevust kirjeldada 
oskuste kaudu võimestada alluvaid (House, Aditya 1997), toetada ja julgus
tada neid (Bass 1990), rõhutada ühiseid eesmärke (Podsakoff et al. 1990) ning 
ees märgistada tegevusi (Bass 1990), luua organisatsiooni kuvandit (House, 
Aditya 1997), väljendada selgelt visiooni (Podsakoff et al. 1990), äratada 
järgi jais emotsionaalset poolehoidu (House, Aditya 1997), panna neid eraldi 
tähele, olla neile eeskujuks ja toetada võimetekohaste ülesannete püstita
misega nende individuaalset arengut (Bass 1990; Podsakoff et al. 1990), 
kasvatada neis enesekindlust ja usaldust (Nissinen 2001), kiita ja karistada 
järgijaid adekvaatselt (Podsakoff et al. 1984) ning tasustada tingimuslikult 
(Bass 1990; Podsakoff et al. 1990). Seega saab eestvedamispädevust käsitleda 
kui teadlikkust teiste mõjutamise võimalustest ning oskust kasutada neid 
võimalusi inimeste võimestamisel ja arengu eesmärgipärasel suunamisel.

Uuringud on näidanud, et eestvedamispädevuse oskuslik kasutamine 
mõjutab positiivselt eri viisil mõõdetud sooritusnäitajaid (nt Wang et al. 2011; 
Ng 2017; Bass et al. 2003; Fors Brandebo et al. 2019). Seejuures on  leitud, et 
oskamatu eestvedamispädevuse kasutamine võib tekitada negatiivseid emot
sioone, nagu viha, ärritus ja kibestumus (Erickson et al. 2015), ning vähen
dada tööga rahulolu (Tepper et al. 2004) ja organisatsioonile pühendu mist 
(Duffy et al. 2002). 

Muutustele suunatud pädevuste arendamiseks on mitu võimalust. Ometi 
tuleb tõdeda, et nii strateegiliselt mõtleva ja mõtestava kui ka asja kohaseid 
arengule keskendunud mõjutamisviise kasutava juhi kujunemiseks ei piisa 
formaalsest koolitusest või korralistest täienduskursustest. Vaja läheb ka 
teenistuspraktikat ja pidevat iseseisvat enesetäiendamist. Kuigi mentor lusel, 
arengunõustamisel ehk kootsingul (coaching) ning refleksioonil, aga ka 
tegevus järgsel arutelul, probleemülesannete lahendamisel, nn 360kraadi
tagasisidemeetodil ja mängulisel lähenemisviisil (Petrie 2014; Sousa, Rocha 
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2019) on oluline roll, kujuneb juhi suutlikkus senist raamistikku uuesti 
 korrastada ja ümber mõtestada eelkõige tegelikes, mitmeti tõlgendatavates 
oludes, kus tuleb lahendada keerukaid probleeme (McGuire 2002: 93).

4.4. Pädevusvaldkondade seos ja kattuvus 

Kui ühendada kolm eespool kirjeldatud pädevusvaldkonda, saab pildi sõja
väelise juhi pädevust määravatest tahkudest ja nende seostest (vt joonis 3). 
Need kolm valdkonda (ülesandele, suhetele ja muutustele suunatus) ja kuus 
pädevust (tehniline (erialane), enesekohane, mõtestamis, korraldus,  suhtlus 
ja eestvedamispädevus) annavad võimaluse kirjeldada sõja väelist juhtimist 
kui tervikut. Tuleb arvestada, et mudel ei ole üksikasjalikult fikseeritud, sest 
selle pädevuste eripära oleneb kaitseväelase ametikohast ja auastmest.

  

JUHT

ENESE- 
KOHANE  
PÄDEVUS MÕTESTAMIS-

PÄDEVUS

KORRALDUS-  
PÄDEVUS

SUHTLUS- 
PÄDEVUS

EESTVEDAMIS-
PÄDEVUS

ERIALANE 
PÄDEVUS

ülesandele suunatus 
muutustele suunatus
suhetele suunatus 

Pädevuste seost ja kattuvust iseloomustavad järgmised näited. Raske 
on  planeerida kaitselahingut (korralduslik toiming), teadmata või aru 
 saamata, mis on selle sügavam mõte (mõtestamispädevus). Samamoodi on 
 võimatu olla suurepärane eestvedaja suhtevaldkonna pädevusteta. Nii tuleb 
meeskonna liikmete eestvedamise õnnestumiseks tunda enda ja teiste tuge
vusi, aga ka motiveerimise psühholoogilist külge. Edukaks korraldamiseks 
on tarvis häid erialateadmisi, aga ka võimet esitada korraldamiseks vajalikke 
käske arusaadavalt. See puudutab suhtluspädevust. Heaks korraldamiseks 
ei piisa planeerimistava tundmisest. Vaja läheb ka mõtestamispädevust, et 
plaan oleks asjakohane. Sellest nähtub, et otsesemalt või kaudsemalt on kõik 
eraldi määratletud pädevused seotud teiste pädevusvaldkondadega. 

Joonis 3.  
Juhi pädevus-
mudeli kolm 
valdkonda ja kuus 
pädevust
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Nagu eespool märgitud, võib juhi tõhusaks toimimiseks eri juhtimis
tasanditel või rollides vaja minna erinevaid pädevusi või on nende pädevuste 
osatähtsus varieeruv. Näiteks mõtestamispädevus on sõjaväelisele juhile 
karjääri edenemisel üha olulisem. Mida kõrgemale ametikohale sõjaväeline 
juht jõuab, seda enam tuleb tema väljaõppes keskenduda just sellele päde
vusele – arendada paindlikku ja kiiret kohanemist võimaldavat mõtlemist, 
mis parandab toimetulekut raskesti ennustatavates keskkondades (Hardaway 
2012: 18; McCausland, Martin 2001). Seejuures väheneb juhil kõrgematele 
ametikohtadele jõudmisel otsene vajadus tehniliste (erialaste) pädevuste 
järele. Erinevalt muutustele ja ülesandele suunatud valdkonnast püsib suhte
valdkonna osatähtsus üsna muutumatu. Seda eelkõige seetõttu, et juhtimine 
on olenemata juhtimistasandist ja valdkonnast sotsiaalne tegevus. 

Arvestades juhtimistasandite erinevusest tulenevat ja valdkonniti 
liigendu mist, võib näha, et võimalikke pädevusprofiile on mitmesuguseid. 
Olenevalt ametikohast ja vahel ka ülesande eripärast eeldatakse juhilt just 
mõnda kindlat pädevust, samal ajal kui mõni muu pädevus võib olla vähem 
oluline. Küll aga võib täheldada võimendusefekti: tugev pädevus ühel alal 
(nt suhtlemisel) aitab kaasa mõne muu pädevusala (nt korraldamine) tege
vusele. Ülaltoodud mudelist nähtub seega selgelt, et tõhusaks juhtimiseks on 
vaja tugevat alust kõigis kuues pädevuses.

5. Kokkuvõte

Juhtimine kui organisatsiooniteooria uurimisobjekt ei ole tähtsust mine
tanud, vaid on muutunud üha aktuaalsemaks (Bratton 2020: 12). Varase
mast enam pööratakse tähelepanu juhtimise mõjule alluvate vaatenurgast, 
väärtustades nende heaolu, motiveeritust ja tööle pühendumist. Nüüdis
aegne julgeolekukeskkond nõuab kaitseväeliselt juhilt valmisolekut, et tegut
seda tavatutes keskkondades (sh asümmeetrilises lahingutegevuses), mida 
iseloomus tavad nt märksõnad dünaamiline, kompleksne ja mitmekultuuriline. 
Seetõttu on järjest olulisemad juhi intellektuaalsed võimed, oskus mõista ja 
lahendada kompleksseid probleeme ning teha need alluvatele mõistetavaks. 
Sama tähtsad on kohanemisvõime, sotsiaalsete protsesside mõtestamise ja 
kujundamise oskus ning oskus tunnetada iseennast arengu subjektina – ka 
pingelistes olukordades ja eetilistel kaalutlustel. 

Võttes arvesse keskkonna muutustest ja organisatsioonist tulenevaid vaja
dusi ning analüüsides teemakohast teaduskirjandust (nt Katz 1974; Singh et 
al. 2006; Walker 2006), on artiklis esitatud juhi pädevusmudel, mis kirjeldab 
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kuut eristuvat, kuid tihedasti seotud ja tasakaalu nõudvat pädevust. Päde
vused hõlmavad seejuures käitumuslikult kirjeldatavaid oskusi, mis põhi
nevad kindlatel teadmistel ning mida suunavad eetilised tõekspidamised ja 
väärtushoiakud. 

Tehnilise (erialase) pädevuse all mõeldakse eelkõige seda, kuidas midagi 
Kaitseväes tehakse: tehniliste süsteemide (nt relvasüsteemid) ja protse duuri
dega seonduvat (nt sidetoimingud). Korralduspädevust saab iseloomus tada 
ingliskeelse terminiga management kui juhtimis funktsioonide (planeeri
mine, organiseerimine, käskude andmine ja kontroll) tõhusat kasutamist. 
See ei hõlma ainuüksi tehnilist korraldusoskust, vaid ka tahet ja  ees märgile 
keskendumist. Suhtluspädevust iseloomustab sotsiaalse konteksti  adumine ja 
oskus valida sobiv suhtlusstiil. Seejuures ei ole mõeldud niivõrd teabevahetus
tehnikaid, vaid sügavamaid oskusi, mis võimaldavad edukalt toimida ka 
mitmekultuurilises keskkonnas. Enesekohast pädevust on kirjeldatud enese
teadlikkuse, emotsioonide juhtimise võime ja enesearendamise kaudu, aga 
ka adekvaatse hinnanguna enda tugevustele ja nõrkustele. Oluline on tead
vustada ennast enesearengu subjektina. See võimaldab koguda ja analüü
sida pidevalt teavet enda omaduste ja käitumise kohta ning käituda vastavalt 
olukorrale. Mõtestamispädevust iseloomustab süsteemne mõtlemine, võime 
arvestada erinevate (keskkonna)aspektidega ja oma tegevuse seostamine 
pikaajalise perspektiiviga. Eestvedamispädevust käsitletakse eelkõige teiste 
mõjutamise kaudu: keskmes on juhi tegutsemine nõnda, et see kutsuks esile 
positiivseid muutusi nii alluvates kui ka üksusele ja organisatsioonile oluliste 
eesmärkide nimel tegutsemisel.

Juhtimiseks vajalikke pädevusi saab arendada mitte ainult väljaõppes, 
vaid ka elukestva tõhusa eneseanalüüsi ja enesearendamise toel teenistuse 
käigus. Juhtide pädevuse arendamisel on van Velsor ja McCauley (2004) 
toonud esile kolm põhilist tõhusa arendava kogemuse elementi: hinda
mine (assessment), väljakutse ehk ületamist vajav raskus (challenge) ja toe
tus (support). Väljakutse ja toetus keskenduvad intrapersonaalsele arengule. 
Väljakutse paneb inimesi tegema seda, mida nad varem teinud ei ole, ning 
vaatama asju varase mast erinevalt, pakkudes õpivõimalust. Toetuse roll on 
tekitada usku enese võimetesse, mis aitab sooritusel õnnestuda (ibid.). Kui 
soovime juhte tõhusalt arendada, on vaja pakkuda neile ületamist vajavaid 
raskusi koos arendava (mitte üksnes formaalse) hindamisega ning õpihuvi 
ja enesearendamissoovi toetamisega. See kattub nüüdisaegse õpi käsitusega – 
toetav ja õppijat  suunav õhkkond, sisemise motivatsiooni toetamine, reflek
sioon (Pedaste 2018) –, mida võiks edumeelselt haridust andvalt organisat
sioonilt oodatagi.  Olivares jt (2007: 79–80) on rõhutanud, et pädevus põhineb 
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kogemustel ning saab olla edukas vaid kogemuste mõtestamisel ja reflekteeri
misel, sest see võimaldab meil mõista, kuidas meie tegevused on seotud teiste 
ja ümbritsevaga.

Juhid on erinevad – kõigi oma tugevuste ja vajakajäämistega. Osaliselt 
kompenseerivad mudelis esitatud pädevused üksteist. Mõnelgi juhul on vaja 
tugevat korralduslikku suutlikkust ja mõtestamisvõimet, ent vahel nõutakse 
juhilt hoopis häid sotsiaalseid oskusi ja eestvedamisvõimet. Seega ei ole 
pädevusmudel mitte niivõrd juhi headuse hindaja, vaid pigem suunis juba 
töötavatele juhtidele oma pädevuse hindamisel ja arendamisel, aga ka ana
lüüsimisel, millistest põhimõtetest võiks lähtuda tulevaste juhtide väljaõppes 
ja arendusprogrammides.
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LISAD

Lisa 1. Ülesandele suunatud pädevusvaldkonna kirjeldus

K
or

ra
ld

us
pä

de
vu

s

Märksõnad planeerimine, otsustamine, eelarvestamine, organiseerimine, 
tööjaotus, protsesside kirjeldamine ja juhtimine,  mehitamine, 
kommunikatsioon, tegevuste koordineerimine, kontr oll, 
 ergutamine, karistamine, personaliarvestus

Korraldus- 
pädevusega 
juht 

planeerib:
 seab eesmärke ja kavandab nende saavutamist,  hinnates 

 olukorda, riske, vahendeid ja aega, ning kehtestab 
 realistlikud saavutusmõõdikud

 planeerib ja koostab eelarve (sh raha jm vahendid)
organiseerib: 
 kogub ja jagab asjakohast informatsiooni 
 mehitab struktuuri asjatundlike alluvatega
 korraldab õiglaselt alluvate puhkust, töist arengut ja hindamist 
 loob eesmärkide saavutamiseks sobiva struktuuri ja 

protse duurid ning jaotab tööülesanded alluvate oskuste ja 
 töö koormuse järgi

 koordineerib tegevust
annab käske:
 annab selgesõnalisi korraldusi ülesande täitmiseks ja 

 tegevuste koordineerimiseks
 langetab otsuseid õigel ajal ja teavitab alluvaid
kontrollib:
 kasutab distsiplinaarvõimu asjakohaselt ja tõhusalt, lähtudes 

seadusest
 kontrollib eesmärkide saavutamist ja vajaduse korral 

 korrigeerib plaane
 hindab alluvaid

Arendamine  planeerimismeetodite tundmaõppimine ja tehnika 
 harjutamine 

 otsustustehnika harjutamine 
 otsustus ja korraldusprotsessi matkimine koos tagasiside 

andmise ja refleksiooniga
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Te
hn

ili
ne

 v
õi

 er
ia

la
ne

 p
äd

ev
us

Märksõnad organisatsioon, allüksused, protseduurid ja reeglid, ohutus
nõuded, drill, tehnika ja relvade kasutamine ja hooldus

Tehniliselt 
(erialaselt) 
pädev juht

 tunneb Kaitseväge ja oma struktuuriüksusi
 järgib eeskujulikult Kaitseväe protseduure ja reegleid, 

sh  tseremoniaalseid toiminguid, ning osaleb nendes
 tunneb ja oskab vastutustundlikult, eesmärgipäraselt ning 

turvaliselt kasutada ja hooldada oma allüksuse tehnikat, 
varus tust ja relvastust

 rakendab lahingutegevuses ja planeerimisel oma 
 all üksuse ja kõrgema üksuse lahinguvõimet ja üksuste 
 kasutus põhimõtteid

 järgib tööohutus ja töötervishoiunõudeid tegevuse 
 planeerimisel rahuaja tingimustes

Arenda mine  põhjalik erialane väljaõpe 
 järjepidev enesetäiendamine vahendite kasutuses ning 

 tehnoloogia, turvalisuse jm valdkondades
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Lisa 2. Suhetele suunatud pädevusvaldkonna kirjeldus 
En

es
ek

oh
an

e (
in

tr
ap

er
so

na
al

ne
) p

äd
ev

us

Märksõnad eneseteadlikkus (tugevused ja nõrkused, väärtused, motiivid), 
eneseregulatsioon (emotsionaalne, käitumuslik), eneseanalüüs 
ja arendamine

Enesekohase 
pädevusega 
juht

 tunneb enda tugevusi, nõrkusi, väärtusi ja motiive üld
kehtivate moraalinormide aspektist ning kasutab mitme
külgset tagasisidet (nt nn 360kraaditagasisidemeetod, 
ülema, alluva ja kolleegide tagasiside, psühholoogilised 
testid) ja järjepidevat eneseanalüüsi (refleksioon jm)

 tunneb ära enda emotsioonid, mõistab nende tekkimist ning 
oskab leida emotsionaalse tasakaalu

 kasutab tõhusaid eneseregulatsioonivõtteid probleemidega 
toimetulekuks ja üldkehtivate normide järgimiseks

 seab enesearendamiseks eesmärke ja tegutseb nende nimel

Arendamine  refleksioonimudel ja selle kasutamine (nt Gibbsi 
refleksiooniring), praktilised harjutused

 identiteedi ehk minapildi ja oodatava rollimudeli võrdlus: 
mina ja ideaalmina selles rollis ning tee selleni, nt 
juhendatud aktiivtöö

 enda väärtussüsteemi ja motiivide analüüs, enese rolli 
tajumine suurema süsteemi osana

Su
ht

lu
sp

äd
ev

us
 (i

nt
er

pe
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Märksõnad suhtlusoskused, konfliktijuhtimine, teiste motiveerimine, 
suunamine ja arendamine

Suhtlus-
pädev juht 

 tunneb üldtunnustatud väärtusi, kõlbluspõhimõtteid ja 
käitumisnorme, järgib neid ning sekkub nende eiramisel, 
kui see on vajalik ja võimalik

 väljendab ennast olukorda ja suhtluspartnereid arvestades 
selgelt, avatult ja asjakohaselt

 kasutab konfliktiolukorras võtteid, mis ei kahjusta teda ega 
teisi (nt kehtestav käitumine, konstruktiivne probleemide 
lahendamine jm) 

 tunneb huvi teiste emotsioonide ja soovide vastu, püüab 
neid mõista ning võimaluse korral nendega arvestada

 toetab ja vajaduse korral aitab

Arendamine  suhtlusoskuste alusteadmised: teabevahetusmudel, suhtle mise 
põhiosad ja suhtlusvahendid, normide ja reeglite, sh kirjuta
mata reeglite osa suhtluses, arutelud, situatsioonianalüüs jm

 teisi mittekahjustav enesekehtestamine: minateade, 
peegeldamine jm

 rollimängud, situatsioonianalüüs, oma kogemuse analüüs jm 
 konfliktiolukorra analüüs 
 motiveeriv vestlus ning arengunõustamine ehk kootsing 

(coaching)
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Lisa 3. Muutustele suunatud pädevusvaldkonna kirjeldus
Ee

st
ve

da
m

is
pä

de
vu

s

Märksõnad  mõjutamine, motiveerimine, arendamine
Eest vedamis-
päde vusega 
juht 

 tunneb alluvate ja kolleegide tugevusi ja nõrkusi
 mõistab teiste motivatsioonitegureid
 mõjutab asjakohaselt ja eesmärgipäraselt positiivselt (isiklik 

eeskuju, tegevuse mõtestamine, alluvatele eraldi tähelepanu 
pööramine, jõukohaste ja arengut võimaldavate ülesannete 
andmine jm)

 julgustab ja võimestab teisi arenema, eesmärke seadma ja 
saavutama

 tunneb ära negatiivse mõjutamise ja kontrollib seda (töökius, 
narrimine, halvustamine, ebaõige käitumine, ükskõikne 
suhtumine jm)

Arendamine  järjepidev ja eesmärgipärane kollektiivi tundmaõppimine 
ametlikes ja mitteametlikes tegevustes (nt osalejate arutelud 
õppuse eel ja järel turvalises toetavas keskkonnas, kokku 
lepitud reeglitega tagasiside andmine jm)

 tõhusate motiveerimismeetodite praktilised õpitoad 
refleksiooni ja vastastikuse tagasisidega ning 
juhtumianalüüsid

 mentorlus (kogenud juhi toel arenemine teenistuse ajal)

M
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Märksõnad  analüüs, mõistesüsteem, arengu prognoosimine, seoste nägemine 
Mõtestamis-
pädevusega 
juht 

 tajub hästi Kaitseväe üldist kultuuri, selle kirjutatud ja 
kirjutamata reegleid

 tunneb valdkonna mõistesüsteemi ning oskab kasutada 
teadmisi ja oskusi muutuvates oludes 

 mõistab suuremat süsteemi kui tema vahetus alluvuses üksus 
ning seoseid eri struktuuriüksuste ja juhtimistasandite vahel 

 suudab teabe põhjal näha otsustest tingitud muutusi ja sünd
muste käiku suuremas süsteemis ning nendeks valmistuda

Arendamine  tutvumine sõjaajaloo sündmuste kirjelduste ja käsitlustega 
 kvantitatiivse otsustamise, süsteemse ja kriitilise mõtlemise 

ülesanded 
 juurprobleemi leidmise paaris või rühmatööd mahuka 

teabe läbitöötamise ja argumentide vaagimisega 
 juhtumianalüüsid: parimate võimaluste olukorra 

lahendamise ülesanded, otsustest tingitud olukorra analüüs 
 matkeharjutused, arutelud võimalike lahenduskäikude tuge   

vuste ja nõrkuste üle – struktureeritud järelarutelud (debriefing)
 artiklite kirjutamine (sh teadus ja populaarteaduslikud 

artiklid): süsteemse mõtlemise arendamine ja mõttekäikude 
selge väljendamine

 teenistusülesannete täitmisel saadud kogemuse pidev 
analüüs ja reflekteerimine
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OBJECTIFIED CULTURAL CAPITAL AND  
MILITARY SERVICE READINESS  

AMONG RESERVISTS OF THE 
ESTONIAN DEFENCE FORCES

Taavi Laanepere, Kairi Kasearu, LiinaMai Tooding

Abstract. One of the primary objectives of mandatory conscript service is the 
 generation and accumulation of positive cultural and social capital that would 
 foster the service readiness of soldiers assigned to the reserve force. This study 
draws on Pierre Bourdieu’s concept of “objectified cultural capital” to highlight 
the role of military mementos and artefacts in fostering service readiness among 
reservists. The generation and accumulation of objectified cultural capital that is 
also positively related to other forms of capital and factors is one way of creating a 
solid foundation for longlasting elements that make up a reservist’s military habi
tus. This study focuses on what types of military mementos are most effective for 
this purpose, and also how this objectified cultural capital is related to other forms 
of cultural capital (i.e., embodied cultural capital, and institutionalized cultural 
capital) acquired in the military field. The analysis is based on survey data col
lected from 1,248 reservists of the Estonian Defence Forces (EDF) during the 2019 
military exercise Spring Storm. Based on our findings, the authors put forward a 
model for measuring the service readiness of reservists that aims to explain the 
interrelationships and impact of different types of cultural capital, while also fac
toring in the effect of prior personal experiences from military service. The results 
of this study indicate that the most influential military mementos that promote 
service readiness among reservists are personal photos and videos about interesting 
and exiting events, situations or activities. However, this type of objectified cul
tural capital seems to derive its positive effect from assemblage and interaction with 
other forms of cultural as well as social capital. Ultimately, our findings indicate 
that the strongest motivator affecting the service readiness of reservists is their sat
isfaction with the most recent military exercise, and that, in turn, depends on posi
tive experiences related to unit cohesion and feelings of professionalism, supported 
by practical skills acquired in the course of military service.

Keywords: objectified cultural capital, military artefacts, reserve soldiers, military 
service readiness, Bourdieu

Võtmesõnad: objektiveeritud kultuuriline kapital, militaarartefaktid, reserv
väelased, sõjaväeline teenistusvalmidus, Bourdieu
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1. Introduction

The constitution of the Republic of Estonia mandates that all citizens must 
contribute to national defence as an essential civic duty. Estonia’s national 
defence is rooted in mandatory conscript service in the Estonian Defence 
Forces (EDF) which prepares personnel for the reserve force. As a result, over 
the course of their military service, Estonian soldiers are required to uphold 
various roles and identities. The unique experience of reservists is succinctly 
captured by the concept of “transmigrants”1 put forward by  LomskyFeder, 
Gazit, and BenAri. This concept provides a useful framework for under
standing how reservists are required to vacillate between two different 
spheres by crossing boundaries2 – on the one hand, as civilians, and on the 
other hand, as soldiers. As regards research on reservists, Griffith has high
lighted three valuable aspects of this concept:

First, there were differences in motivation, political commitment, and cohe
sion among regulars, conscripts, and reservists. Second, reservists had “plural 
membership” in social groups. Third, identity was based on the group with 
which the person had the strongest ties or connections.3

For reservists, this migratory trajectory is variable, i.e., they move between 
states of mobilization and demobilization, but also along the developmental 
courses of their personal lives, and, as a result, they are different each time 
they reenter military service.4 Laanepere, Truusa and Cooper, who  studied 
reservists who move intermittently in and out of military service over a 
longer period, argue it is imperative to maintain or elicit a strong identifica
tion with their military experiences in order for them to thrive within their 
reserve units5. Drawing on Pierre Bourdieu’s concepts of the field, habitus 
and capital, Laanepere, Truusa and Cooper put forward the Military Legacy 
Model6, which illustrates the movement into military service and away from 

1  Lomsky-Feder, E.; Gazit, N.; Ben-Ari, E. 2008. Reserve Soldiers as Transmigrants: Mov
ing between the Civilian and Military Worlds. – Armed Forces & Society, Vol. 34 (4), p. 598. 
[Lomsky-Feder, Gazit, Ben-Ari 2008]
2   Ibid., p. 599.
3  Griffith, J. 2009. Being a Reserve Soldier. A Matter of Social Identity. – Armed Forces & 
Society, Vol. 36 (1), p. 41. [Griffith 2009]
4  Lomsky-Feder, Gazit, Ben-Ari 2008, p. 599.
5  Laanepere, T.; Truusa, T-T.; Cooper, L. 2018. Military Legacy: use it or lose it? – Estonian 
Journal of Military Studies (Sõjateadlane), Vol. 6, p. 38. [Laanepere, Truusa, Cooper 2018]
6   Ibid., p. 39.
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civilian life, demonstrating the interplay between two competing fields. For 
example, each time reservists return to military service (e.g., to take part in 
reservist refresher training), they need to renegotiate the military  habitus. 
The Military Legacy Model demonstrates the importance of military legacy 
as a potential key component that supports conscripts and  reservists in their 
successful transition between civilian and military fields during reservist 
refresher trainings. What is more, Laanepere, Truusa and Cooper claim 
that there is a direct connection between the development of military legacy 
through the accumulation of cultural, social and symbolic capital during 
conscript service, and the sustained military habitus that influences the ser
vice readiness of reservists when they vacillate between the civilian and mili
tary fields as transmigrants.7

Previous research also suggests that Bourdieu’s work has much to offer 
to the study of identities in organizations. For example, Carter and Spence 
argue that some identity theorists view habitus as synonymous with identity,8 
although it might prove problematic because identity studies often lack socio
historical positioning. However, Carter and Spence maintain that Bourdieu’s 
concept of habitus can be viewed as “historical processes of formation, and 
links the microlevel of the individual self with the mesolevel of the field, 
and beyond to macrolevels of the economy and society.”9 Furthermore, 
although Bourdieu views habitus is primarily an attribute of an individual, 
it is also a product of structures, thus bringing together micro and macro 
levels.10 The current study is rooted in Bourdieu’s theoretical framework, and 
therefore our primary focus is on the preservation of the military compo
nents that make up a reservist’s habitus, and not on their military identity. 

In Estonia, mandatory conscript service constitutes the longest time 
period (i.e., 8 to 11 months depending on the type of service), that a person 
spends in the military field (in Estonia conscript service is only mandatory 
for men), and that is the critical time when the military component develops 
in a person’s habitus. After the completion of conscript service, people are 
assigned to the reserve force and may be called up for military service until 

7  Laanepere, Truusa, Cooper 2018, p. 39.
8  Carter, C.; Spence, C. 2020. Bourdieu and Identity: Class, History and Field Structure. – 
Brown, Andrew D. (ed.) The Oxford Handbook of Identities in Organizations. Oxford Univer
sity Press, p. 272. 
9   Ibid., p. 264.
10  Pawlak, M. 2018. Tying micro and macro. What fills up the sociological vacuum? – Studies 
in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, Vol. 18. Peter Lang Publishing, p. 44.
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they reach the age of 6011. Officers may be called up for service for up to 12 
months in total; noncommissioned officers for up to nine months in total; 
and soldiers for up to six months in total.12 In Estonia, reservist refresher 
training sessions can last up to 3 weeks and, in this relatively short time
frame, the existing foundation or layers of military habitus established dur
ing prior military service must be reawakened. Therefore, the conscript ser
vice period plays a critical role in laying a sturdy foundation for the develop
ment of a sustained military component in an individual’s habitus because it 
is the time when most of the different types of capitals from the military field 
can be accumulated. For example, the development of sustained unit cohe
sion as social capital that would endure even after the end of conscript service 
is one possibility for fostering a positive military legacy that would support 
military habitus and promote the service readiness of  reservists. This is sup
ported by research conducted by Griffith whose findings have shown that 
perceived unit readiness and commitment to continue military service were 
associated with strong unit identification. Additionally, it has been shown 
that mutual trust among soldiers, and also their trust in their leaders, can 
also be considered as indicators of horizontal and vertical cohesion13 as they 
have been shown to be positively associated with positive social identification 
and the service readiness of reservists14. Thus, drawing on previous research, 
we can deduce that if the soldiers have experienced strong bonding within 
their unit they are also likely to be more motivated to take part in reservist 
refresher training15.

In one of our previous studies we analysed the associations between social, 
economic and cultural capital, and the service readiness of Estonian reserv
ists. We found that the primary motivating factors were related to social and 
economic capital: unit cohesion; social support from  family, friends and 

11  Military Service Act, clause 2 (2) 2) – Riigi Teataja (Official State Gazette of the Republic 
of Estonia). https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513032017006/consolide (accessed January 24, 
2020). 
12   Ibid., clause 69 (1).
13  Siebold, G. L. 2007. The Essence of Military Group Cohesion. – Armed Forces & Society, 
Vol. 33 (2), p. 287. [According to Siebold (2007), unit cohesion comprises primary and second
ary cohesion. Primary cohesion is further subdivided along horizontal and vertical dimensions. 
In the military, horizontal cohesion develops among people at the same hierarchical level (e.g., 
platoon or squad members), whereas vertical cohesion develops among people at different 
levels (e.g., soldiers and officers within a unit), pp. 287–290.]
14  Griffith 2009, p. 56.
15  Laanepere, Truusa, Cooper 2018, p. 46.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513032017006/consolide
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 colleagues; and economic concerns16. However, in this paper we focus primar
ily on objectified cultural capital and explore its distinctive effect on the ser
vice readiness of reservists. To that end, we will analyse different types of mil
itary artefacts and mementos to identify those that have the most influence. 
We postulate a hypo thesis that the objectified cultural capital accumulated 
from the military field fosters service readiness among reservists. However, 
we also posit that the effect of objectified cultural capital is not independent 
of the experiences and relationships established during conscript service, and 
also in the course of the most recent reservist training exercise. Thus, we pro
pose that objectified cultural capital is one component or indicator of mili
tary legacy, and that there is an interplay between various components (e.g., 
acquired skills, military career) that also enhance or diminish each other’s  
impact. 

The next chapter will provide an overview of Bourdieu’s concept of 
 objectified cultural capital in the context of his theory of forms of capital. 
Additionally, we will also summarise the relevant findings of previous stud
ies on this subject. We will round out the chapter with our research hypoth
eses. The third chapter will outline our research sample and methodology, 
 followed by a discussion and an overview of policy recommendations and 
suggestions for further research.

2. Theoretical considerations

Bourdieu’s concepts of capital, field and habitus can be used to analyse how 
having different forms of capital, which are valued in particular social spaces 
or fields, contributes collectively to the development of a person’s habitus as 
the system of dispositions to certain practices that also constructs an objec
tive basis for regular modes of behaviour17. Bourdieu’s theoretical frame
work outlines three distinct forms of capital – economic, social and cul-
tural – and each of these could be considered as symbolic capital insofar as 

16  Laanepere, T.; Kasearu, K. 2020. Military and civilian fieldrelated factors in Estonian  
reservists’ military service readiness. – Armed Forces and Society. https://doi.
org/10.1177/0095327X20944093 (accessed September 13, 2020).
17  Bourdieu, P. 1990. In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Cambridge: 
Polity Press, p. 77.

https://doi.org/10.1177/0095327X20944093
https://doi.org/10.1177/0095327X20944093
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it is  understood symbolically18 and acknowledged in that specific field. For 
 example, in the military field the visibility and influence of economic capi-
tal is often minimised, usually intentionally, by having people wear similar 
uniforms and share the same living conditions in the field19. On the other 
hand, social capital warrants special attention in the military field because 
traditionally there has been a strong emphasis on fostering longlasting unit 
cohesion as the foundational element of lifelong social capital. Bourdieu 
views social capital primarily as a sense of belonging to a group that provides 
each individual member with the backing of the collectivelyowned capital20. 

The third form of capital in Bourdieu’s framework – cultural capital – is 
rooted in a person’s family background and their education or training. With 
regard to cultural capital, Bourdieu identified three distinct types:  embodied 
cultural capital, institutionalized cultural capital, and objectified cultural 
capital. Bourdieu defines embodied cultural capital as the “longlasting 
dispositions of the mind and body”21 that also constitute the basis for the 
other two types of cultural capital. In the military field, embodied cultural 
capital covers skills and knowledge, physical prowess, the use of professional 
military argot and terminology, as well as appropriate behaviour.22 

Since embodied cultural capital is acquired through socialization and 
education, Ford and Vignare have remarked that “the nature of military 
indoctrination, training, and socialization is such that a military learner’s 
habitus may be more reflective of the deeply engrained values and behaviours 
prized by the military than of his or her upbringing.”23 

In addition, there have also been some difficulties with understanding 
the relationship between habitus and embodied cultural capital as both 
entail cognitive and noncognitive dispositions.24 To that end, Edgerton and 

18  Bourdieu, P. 1986. The forms of capital. Originally published in: Richardson, J. (ed.). 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood. pp. 
241–258. [Bourdieu 1986] http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/
files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986theformsofcapital.pdf (accessed January 29, 
2020), p. 27. 
19  Laanepere, Truusa, Cooper 2018, p. 41.
20  Bourdieu 1986, p. 21.
21 Ibid., p. 17.
22  Laanepere, Truusa, Cooper 2018, p. 33.
23  Ford, K.; Vignare, K. 2015. The Evolving Military Learner Population: A Review of the 
Literature. – Journal of Asynchronous Learning Network, Vol. 19 (1), p. 12. https://olj.online
learningconsortium.org/index.php/olj/article/view/503 (accessed January 30, 2020).
24  Edgerton, J. D.; Roberts, L. W. 2014. Cultural capital or habitus? Bourdieu and 
beyond in the explanation of enduring educational inequality. – Theory and Research in 

http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf
http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf
https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/503
https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/503
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Roberts (2014) suggest that “embodied cultural capital and habitus must be 
understood as aspects of the same dispositional structure which interacts 
with the exigencies of particular social fields to shape practice.”25 

The second type of capital, objectified cultural capital (i.e., military 
artefacts such as weapons, personal equipment, books, amulets, photos, and 
other media objects or mementos from the military field), is dependent on the 
existence of embodied cultural capital. Specifically, in order to use and value 
these objects one must first have acquired the relevant embodied cultural 
capital through either learning or training and experiences in the military 
field. These skills and knowledge regarding using and appreciating objectified 
cultural capital are transmitted, formally or informally, through the process 
of socialization. Furthermore, the longer it takes to acquire them and the 
rarer they are, the greater the symbolic value attached to them.26 Therefore, it 
is possible that the longer and more challenging the conscript service is, the 
more value will be assigned by reservists to military artefacts acquired during 
that time, with higher appreciation shown to more unique artefacts. 

Third, institutionalized cultural capital comes in the form of diplomas, 
certificates and titles which are given by an institution in order to prove that 
a person has acquired certain skills and attained a certain level of knowledge 
which are valued within the given field. In the military field, status, position 
and qualifications are often objectified in the uniform by rank insignias, 
decorations, medals, badges or pins.

All things considered, cultural capital is arguably the most wellknown 
and recognized among the concepts put forward by Bourdieu27. Edgerton 
and Roberts point out that “most research on cultural capital has been quan
titative and has focused on operationalizing cultural capital in the objectified 
state, while the bulk of research on habitus has been qualitative in nature.”28 

Education. Vol. 12 (2), p. 206 [Edgerton, Roberts 2014] https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/1477878514530231 (accessed January 30, 2020).
25  Edgerton, Roberts 2014, p. 214.
26  Edwards, L. 2008. PR practitioners’ cultural capital: An initial study and implications for 
research and practice. – Public Relations Review, Vol. 34 (4), p. 368. [Edwards 2008] https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811108000891?via%3Dihub (accessed 
January 30, 2020).
27  Reay, D. 2004. “It’s all becoming a habitus”: beyond the habitual use of habitus in educa
tional research. – British Journal of Sociology of Education, Vol. 25 (4), Special Issue: Pierre 
Bourdieu’s Sociology of Education: The Theory of Practice and the Practice of Theory, p. 432. 
https://www.jstor.org/stable/4128669?seq=1#metadata_info_tab_contents (accessed Feb
ruary 3, 2020).
28  Edgerton, Roberts 2014, p. 194.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477878514530231
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477878514530231
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811108000891?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811108000891?via%3Dihub
https://www.jstor.org/stable/4128669?seq=1#metadata_info_tab_contents
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Originally, the concept of cultural capital was analysed in the field of educa
tion. As such, it is quite similar to the context of our research, con sidering 
that EDF conscript service comprises mainly education and training or 
 drilling for imparting the necessary skills and knowledge for the military 
field. Later, these conscripts comprise the EDF reserve force, i.e., we can say 
that each reservist was once a conscript.

However, being an EDF reservist is not a profession. Is it instead a consti
tutional duty conferred on citizens, although some consider it an honourable 
patriotic responsibility. In professional contexts, cultural capital also entails 
investment in objectified and embodied cultural capital (e.g., appropriate 
dress and behaviour)29. What is more, symbols of organizational culture have 
also highlighted the importance of issues related to gender. For instance, 
clothing has been viewed as a significant gendered form of objectified cul
tural capital30. For example, military personnel are identified by, and they 
themselves also identify strongly with, their uniforms. Uniforms indicate 
status (i.e., by way of rank and qualification badges) and provide a sense of 
belonging to the branch or service arm and unit. However, it may also have 
the opposite effect. For example, in the South African Navy women were 
prohibited from wearing “regular” navy uniforms and consequently saw their 
inferior uniforms as artefacts of oppression.31 In the EDF, reservists do not 
wear uniforms outside a military context and, if called to reservist refresher 
training, men and women receive the same field uniforms.

Studies on reservists and veterans in countries without mandatory con
scription service have often used Bourdieu’s concept of cultural capital in 
the context of transitioning from the military field to the civilian field and 
back to their regular lives, including adopting culturally acceptable behav
iour to suit civilian norms. However, military cultural capital is not easily 
transfer able to civilian professions and there is a need to explore new ways of 
 adopting new cultural competences32. In this regard, each field comes with 
its own specifications. For example, studies have found that in the field of 

29  Edwards 2008, p. 368.
30  Alvesson, M.; Billing, Y. D. 2009. Understanding Gender and Organizations. Second Edi
tion. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore; Washington, D.C.: Sage Publications, p. 124.
31  Van Wijk, C.; Finchilescu, G. 2008. Symbols of Organisational Culture: Describing and 
Prescribing Gender Integration of Navy Ships. – Journal of Gender Studies, Vol. 17 (3), p. 243.
32  Cooper, L.; Caddick, N.; Godier, L.; Cooper, A.; Fossey, M. 2018. Transition from the 
Military into Civilian Life: An Exploration of Cultural Competence. – Armed Forces & Soci
ety, Vol. 44 (1), pp. 156–177. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0095327X16675965 
(accessed February 10, 2020).

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0095327X16675965
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agriculture highly valued skills such as hard work and discipline may help 
veterans integrate into farming communities more easily33. 

However, the opposite is true for EDF reservists upon their return 
to  military service, primarily because they are expected to readapt to the 
 military habitus and reorient to relevant cultural competences relatively 
quickly. For this reason we argue that artefacts related to the military field 
might  facilitate the preservation of military habitus and service readiness 
during the time reservists spend in the civilian field. For example, photos can 
be very  influential artefacts because they relate to different facets of personal 
 identities. Indeed, by using the photoelicitation method to study the identi
ties of people with a military background, Woodward and Jenkings identified 
the most powerful military identity markers – professional military skills 
and expertise, strong unit cohesion or “fictive kinship”, and participation in 
a special military event34 or remembrance of extreme and “peak”  experiences 
from the military35. Thus, it is possible that artefacts related to these three 
military identity markers have a stronger effect on the  preservation of the 
military habitus.

Drawing on these theoretical considerations and previous research, we pro
pose the following hypotheses:

1. Military artefacts that are uniquely personal (i.e., photos, videos, etc.) 
carry a stronger meaning and elicit a more powerful visceral effect on 
military service readiness compared to other more common and wide
spread military artefacts (e.g., emblems and badges).

2. The effect of objectified cultural capital on military service readiness is 
associated with and shaped by other perceived gains (e.g., skills) that are 
transferable between the civilian and military fields. 

33  Kyle, C. A. 2017. The Formation of Cultural Capital using Symbolic Military Meanings of 
Objects and Self in an Adult Agricultural Education Program serving Military Veterans. Dis
sertation in the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, 
Virginia, p. 196. https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/85241 (accessed February 10, 
2020).
34  Woodward, R.; Jenkings, K. N. 2011. Military Identities in the Situated Accounts of Brit
ish Military Personnel. – Sociology, Vol. 45 (2), p. 263. [Woodward, Jenkings 2011] https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038510394016 (accessed January 30, 2020).
35  Cooper, L.; Caddick, N.; Godier, L.; Cooper, A.; Fossey, M.; Engward, H. 2017. A model 
of military to civilian transition: Bourdieu in action. – Journal of Military, Veteran and Family 
Health, Vol. 3 (2), p. 54. http://dx.doi.org/10.3138/jmvfh.4301 (accessed February 10, 2020).

https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/85241
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038510394016
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038510394016
http://dx.doi.org/10.3138/jmvfh.4301
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3. The effect of objectified cultural capital is positively associated with posi-
tive experiences from conscript service, which will influence  reservists’ 
attitudes towards the most recent military exercise, as well as their 
 military service readiness in the future.

3. Research Sample and Methodology

3.1. Data

The data for this study was gathered during the EDF’s annual military  exercise 
Spring Storm 2019 held from 29 April to 17 May 2019. A total of 2,050 reserv
ists took part in this exercise, and of these 1,248 answered the questionnaire 
(response rate 61%). The questionnaire was completed either on paper during 
the exercise or electronically on returning home. All data used in this study 
are selfreported and although the survey was anonymous we have to take into 
account the possibility of social desirability bias in interpreting our results. 

Sociodemographic characteristics. Our analysis relies on data reported 
by 1,248 reservists. For 59% of them it was their first time taking part in 
 reservist refresher training; 28% were taking part for the second time and 
13% for at least the third time. The mean age of the respondents was 28.3 
years (SD = 4.9), with the youngest being 20 and the oldest 59 years old. The 
time spent in reserve (i.e., since the completion of conscript service) varied 
from one year to 24 years (M = 6.4, SD = 4.5), with 50% of respondents 
having spent 5 years or less in reserve. Most of the respondents were male; 
 altogether only 12 women (1%) took part in the survey, therefore the data 
did not allow for gender specificity. Most of the participants were Estonian
speaking (90%) and the rest (except for a dozen who had indicated English) 
had a Russian background. 14% of reservists surveyed lived alone, while 63% 
were married or cohabiting with a partner. The educational breakdown was 
as follows: 16% basic education, 54% secondary education, and 30% tertiary 
education. Most of the reservists (67%) were soldiers (OR1 and OR2; i.e., 
privates and corporals in Estonian nomenclature), 24% were noncommis
sioned officers and 9% officers. Half of the respondents had completed their 
conscript service in 2013 or earlier, and the other half during the period from 
2014 to 2018.36

36  EDF Reservist Survey 2019. Research Report 2019. The Sociodemographic Profile, 
 Attitudes, Opinions and Feedback from the EDF Reservists on the Exercise Spring Storm 2019. 
University of Tartu, Center of Excellence for Strategic Sustainability, pp. 5–7 [EDF Reservist 
Survey 2019. Research Report 2019]
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3.2. Measures

This study is based on data from a questionnaire administered to EDF reserv
ists and comprises elements from several different questionnaires: the core 
module from the EDF human resource study, a set of questions from previ
ous reservist surveys commissioned by the Estonian Ministry of Defence37, 
and a specifically prepared set of questions about objectified cultural capital. 
By type, the questions varied from multiplechoice to openended questions.

Our dependent variable (i.e., readiness in the model) was behavioural 
intention towards participating in the next military exercise. The respond
ents were asked to answer the following question: are you ready to take part 
in the next military exercise? They were then asked to rate their response 
on the following scale: 1= definitely no; 2 = possibly not; 3 = possibly yes; 
4 = definitely yes.

Objectified cultural capital was measured by a set of four questions that 
were related to artefacts and mementos from conscript service. The respond
ents were asked to answer the following question: what kind of mementos 
have you kept from the period spent in conscript service? They were given 
a choice of four different sets of objects: group photos; selfies and personal 
photos about interesting and exiting events or activities; videos; emblems and 
badges. The answer options were 1= no and 2 = yes. 

Military song. Respondents were asked about their unit’s military song, 
i.e., those that are sung during marching and drill exercises. The ques
tion posed to respondents was simple: do you remember your unit’s song? 
(1 = I do not remember at all; 2 = no, not quite; 3 = yes, somewhat; 4 = yes, 
and I could sing it on the spot).

Skills acquired during conscription were measured by 7 questions asking 
respondents to rate the importance of those skills (e.g., was useful for personal 
development; taught military skills; prepared reserve units for the EDF; 1 = it 
was not important at all … 4 = yes, it was important), which were later ana
lysed based on the following index: M = 2.8, SD = 0.6; Cronbach’s alpha = 0.82.

Transferability of knowledge and skills from conscript service to the civilian 
sphere was measured by the following question: to what extent have you used 
the knowledge and skills obtained during conscript service in civilian life? 
(1 = not at all … 6 = a lot).

37  For more information, see research report commissioned by the Estonian Defence 
Resources Agency (available only in Estonian) Turu-uuringute AS / Kivirähk, J. 2016. Arva
mused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust. Tallinn: Turuuuringute AS. https://www.kra.
ee/static/Aruanne2016.pdf (accessed March 1, 2020).

https://www.kra.ee/static/Aruanne-2016.pdf
https://www.kra.ee/static/Aruanne-2016.pdf
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Transferability of knowledge and skills from conscript service to the military 
sphere was measured by the following question: to what extent have you used 
the knowledge and skills obtained during conscript service in the course of 
the current military training exercise? (1 = not at all … 6 = a lot). 

Unit cohesion during the current exercise. We applied the measure of pri
mary group cohesion inspired by Salo and Siebold.38 The respondents were 
asked to rate their peer bonding with 8 items (e.g., I feel appreciated in my 
squad) and leader bonding with 6 items (e.g., My squad leader has been fair 
and straightforward in his dealings with me) on a scale 1 = I totally disagree 
to 4 = I totally agree. To analyse these answers, we constructed the following 
index: M = 3.2, SD = 0.5; Cronbach’s alpha = 0.94.

Overall satisfaction with the current exercise. The reservists’ satisfaction 
with different aspects of the exercise taking place at the time of the survey 
was measured with 13 items (e.g., How would you rate the equipment pro
vided / the emotional atmosphere?). The respondents were asked to rate these 
items on a 4point scale (1 = very bad … 4 = very good). The index had a 
mean value of 2.7 (SD = 0.53; Cronbach’s alpha = 0.89). In addition, respond
ents’ military rank and the number of exercises they had taken part in were 
used as indicators of their embeddedness in the military field. Military rank 
ranged from 1 = soldier to 4 = officer. The number of previous exercises was 
determined by the question: how many times have you taken part in military 
exercises? (1 – first time …. 10 – ten times, M = 1.6, SD = 1.2). 

3.3. Statistical Analysis

To test our model, we applied structural equation modelling39 to analyse the 
effects of objectified cultural capital, effects originating from  conscription, 
 satisfaction with the training exercise, and also individual military  background 
characteristics (i.e., the effect of military rank and prior participation in exer
cises on the intention to take part in subsequent military exercises, i.e., mili
tary service readiness). Figure 1 represents the conceptual model of the esti
mated interlinkages between these variables. 

38  See Salo, M.; Siebold, G. L. 2008. Variables impacting peer group cohesion in the Finnish 
conscript service. – Journal of Political and Military Sociology, Vol. 36 (1), pp. 1–18.
39  See Blunch, N. J. 2013. Introduction to Structural Equation Modeling using IBM SPSS 
Statistics and AMOS (2nd ed.). SAGE Publications Ltd; and Byrne, B. M. 2016. Structural 
Equation Modelling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (3rd ed.). 
New York: Routledge. [Byrne 2016]



51oBJECTIFIED CuLTurAL CApITAL AND MILITArY SErVICE rEADINESS 

Drawing on the theoretical assumptions outlined in the previous chapter, 
we anticipate the following interlinkages to emerge between objectified cul
tural capital and behavioural intention to take part in future training exer
cises. On the one hand, we anticipate that the association between objectified 
cultural capital and intention to participate is mediated by perceived useful
ness of conscription (i.e., latent variable based on three items measuring skills 
obtained during conscript service, their transferability to the civilian sphere, 
and their usefulness during training exercises). On the other hand, we test 
whether objectified cultural capital has a direct effect on intention to take 
part in training exercises. Thus, we have a partial mediating model. 

Similarly, we estimated associations with the recollection of military 
songs as an indicator of the military component in one’s habitus. The inten
tion to take part in upcoming training exercises is supposed to be influenced 
by the experiences acquired during the most recent trainings exercise, as well 
as military rank and previous experiences with training exercises (i.e., the 
number of times a person has participated in such exercises). 
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Figure 1. Conceptual model of military service readiness



TAAVI LAANEpErE, KAIrI KASEAru, LIINA-MAI TooDINg52

Please note that the covariance of exogenous variables or errors in endog
enous variables are included in the statistical models but are not shown in 
the figure. Moreover, we suggest that objectified cultural capital is associated 
with remembering the unit’s military song, as well as the reservist’s military 
rank and the number of prior training exercises. As a result, covariance is 
assumed. Additionally, covariance is also assumed between remembering the 
military song, military rank and number of military exercises. The data were 
analysed using IBM SPSS Statistics 26 and Amos 26.

4. Results

In the studied sample, the most common and widespread types of objecti
fied cultural capital were badges and emblems, with 86% of reservists having 
saved theirs as keepsakes. With regard to other mementos, 56% preserved 
group photos or personal photos about interesting and  exiting events or 
activities, and 36% still have the videos made during conscript  service. Look
ing at the associations between military rank and various items of objectified 
cultural capital, we can see that among higherranking reservists the share 
of those who have saved their badges and emblems is higher compared to 
regular soldiers (ꭓ2 = 37.8, p ≤ 0.001). 

However, the results also indicate that, apart from badges and emblems, 
other items of cultural capital are not associated with rank but seem to be 
influenced by the length of time that has passed since the completion of con
script service (i.e., shorter time periods between conscription and taking part 
in refresher training are associated with a higher level of objectified cultural 
capital). For instance, among those reservists who have been in reserve for 
less than four years, 93% have preserved their emblems and badges, 68% 
personal photos and 49% videos; whereas for reservists who have been in 
reserve for more than four years the percentages are much lower (e.g., 84% 
have kept emblems and badges, 50% selfmade photos, and 31% videos). At 
the same time, the ability to remember their unit’s military marching song 
was not associated with time passed since conscription. 

Next, we will come to the main focal point of our analysis, i.e., whether 
and to what extent objectified cultural capital is associated with military 
service readiness. The associations between objectified cultural capital and 
military service readiness are presented in Figure 2. The results indicate that 
among reservists who have the corresponding objectified cultural capital the 
share of those who intend to take part in the next training exercise is higher 
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compared to those who have no capital. In particular, military service readi
ness seems to be most strongly associated with holding onto emblems and 
badges; for example, only 27% of reservists who have not kept their emblems 
and badges plan to take part in the next training exercise.
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EMBLEMS AND BADGES

Will join the next exercise

Pe
rce

nt
ag

e

56

40

54

42

57

43

52

27

Figure 2. Military service readiness by different items of objectified cultural capital (%)

Based on the conceptual model presented in Figure 1, we constructed a model 
of intent to take part in the next training exercise. We estimated the path 
coefficients, their statistical significance, and model fit. In addition, we eval
uated the measurement model by normed chisquare (χ2/df), the comparative 
fit index (CFI), the goodness of fit index (GFI), the root mean square error of 
approximation (RMSEA), and applied the following threshold values CFI > 
0.92; RMSEA < 0.07 and < 5 for χ2/df 40. By  comparing the  threshold values 
with the values of our measurement model we can conclude that the model 
fits our data quite adequately (RMSEA = 0.054, CFI = 0.93 with χ² = 247.9; 
df = 54, p < 0.0001; χ²/df = 4.59). In the next step we assessed the path coef
ficients for statistical (p values) and practical significance (standardized 
regression weights, β). Figure 3 shows the standardized regression weights of 
each independent variable on the dependent variable, while also allowing the 
direct comparison of relative effects41. The regression weights, correlations 
and their levels of significance are reported in the Appendix.

40  See Hair, J. F.; Black W. C.; Babin, B.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L. 2005. Multivariate 
Data Analysis. 6th ed. Pearson, p. 584. [Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham 2005]
41  See Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham 2005, p. 564.
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On comparing the importance of different artefacts, the results indicate 
that selfmade photos and videos contribute most strongly to objectified cul
tural capital. Although Figure 2 demonstrated that military service readiness 
is lowest among those reservists who have not kept any emblems or badges 
as mementos from their time in conscript service, we should point out that 
the total share of reservists who did not preserve any emblems or badges 
was 7%. This number indicates that preserving these keepsakes is very com
mon among EDF conscripts, and therefore it has a weak direct differentiating 
effect on military service readiness (β = 0.08, p < 0.05), having the equivalent 
direct effect on military service readiness as remembering the unit’s military 
song (β = 0.08, p < 0.01). Thus, we deduce that reservists who have preserved 
more artefacts and remember their unit’s military song may exhibit a higher 
probability for positive behavioural intention towards the next training exer
cise. Overall, this confirms our first hypothesis that uniquely personal mili
tary artefacts (i.e., photos, videos, etc.) carry a stronger meaning and elicit 
a more powerful visceral effect on military service readiness compared to 
other more common and widespread military artefacts (e.g., emblems and 
badges). However, as expected, the general perceived usefulness of conscrip
tion mediates the effect of objectified cultural capital and remembering the 
unit’s military song. 

We also found that objectified cultural capital is positively and statisti
cally significantly associated with the perceived usefulness of conscript ser
vice, i.e., the direct effect is β = 0.33 (p < 0.001), while the indirect effect 
of objectified capital, mediated by perceived usefulness of conscription, on 
military service readiness is 0.03. While the usefulness of conscription is 
primarily associated with experiences related to the most recent exercise, 
some of the effect of objectified cultural capital is mediated by the overall 
experience related to taking part in training exercises. Thus, the indirect 
effect of objectified cultural capital mediated by the perceived usefulness of 
conscription service and satisfaction with the most recent exercise on over
all military service readiness is β = 0.15, and its relative impact is stronger 
compared to the direct effect (β = 0.08). The total effect of objectified cultural 
capital on military service readiness is 0.23 and, thus, we can confirm our 
second hypothesis that the effect of objectified cultural capital is associated 
with perceived gains (i.e., transferable skills and knowledge) from conscript 
service, as well as experiences related to the most recent training exercise. 

Looking at the effect of remembering the unit’s military song, we can see 
that the indirect effect on military service readiness is 0.13, while the total 
effect is 0.21. This indicates that the effects of mementos and remembering 
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the military song are practically equivalent, but the correlation between the 
two remains positive, although quite weak (r = 0.21). 

Readiness to take part in future training exercises is most strongly 
affected by experiences related to the most recent training exercise (β = 0.53, 
p < 0.001). The quality of experience is formed on the basis of satisfaction 
with different elements of the exercise, and also unit cohesion. A higher 
level of satisfaction, as well as good relations with other members of the unit 
(horizontal cohesion) and unit leaders (vertical cohesion), contributes to the 
formation of a positive experience which, in turn, has a positive effect on 
military service readiness. 
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 Figure 3. Military service readiness model with standardized estimates

At the same time, our model indicates that satisfaction with the most recent 
training exercise is influenced by the perceived usefulness of conscription 
(β = 0.69, p < 0.001), i.e., those reservists who indicated that conscript service 
gave them transferable skills that they have been able to use both in civil
ian life as well as during the most recent training exercise were more satis
fied with the training exercise, and also demonstrated higher levels of unit 
cohesion. The model shows that perceived usefulness of conscript service 
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has no statistically significant direct effect on their military service readi
ness (β = 0.09, p = 0.13), but the influence is mediated by experiences related 
to the most recent training exercise (β = 0.36). Overall, we can confirm the 
associations posited by our third hypothesis, i.e., the effect of objectified cul
tural capital is positively associated with positive experiences from conscript 
service, which will influence the overall attitude towards the most recent 
military exercise as well as military service readiness in the future.

We also analysed the effects of military rank and the number of previ
ous exercises on military service readiness. The results indicate that higher 
 military rank (β = 0.15, p <  0.001) and prior participation in reservist 
refresher training (β = 0.06, p < 0.05) are associated with higher military 
service readiness. 

5. Discussion

Our research findings indicate that there is a positive association between 
objectified cultural capital and willingness to take part in future reservist 
refresher training exercises, which was chosen as our primary indicator of 
the military service readiness of reservists. In this regard, the most influ
ential military artefacts of objectified cultural capital were selfmade pho
tos and videos about interesting and exiting events, situations or activities 
that were related to the respondents’ personal interests and preferences. As 
regards unit cohesion, group photos were just a little less influential. How
ever, it must be borne in mind that in the EDF the use of personal elec
tronic devices with photo and video functionality is subject to various reg
ulatory restrictions.42 In order to prevent violations of those rules, and to 
offer  regulated  alternatives for the accumulation of such objectified cultural 
capital that would support reservists’ military service readiness in the future, 
further research is warranted on photos and videos that contribute to positive 
associations with  military service in the habitus of reservists. For example, 
the photoelicitation method could be used for identifying the most pow
erful markers for longlasting military habitus. Furthermore, with regard 
to photos and videos, it would be interesting to explore the popularity of 
such themes as, for example, military skills and expertise, unit cohesion, and 

42  See for example Estonian Defence Forces, 1st Infantry Brigade, Rules of Procedure 
(1. jalaväe brigaadi sisekorraeeskiri) 2019, p. 13, specifically clause 16.02. (available only in 
 Estonian). https://kra.ee/static/1JVBsisekorraeeskiri.pdf (accessed September 25, 2020). 

https://kra.ee/static/1JVB-sisekorraeeskiri.pdf
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participation in special military events43 during conscript service and in the 
course of reservist refresher training, and if there are also other topics that 
reservists are connected to. To that end, enabling regulated periods for taking 
such photos and videos might contribute to the positive effect of objectified 
cultural capital. 

Furthermore, remembering the unit’s military song could also serve to 
promote stronger identification with the group and foster unit cohesion. Our 
analysis indicates that military songs could be viewed as military mementos; 
however, their effect on military service readiness depends on the perceived 
usefulness of conscription service. Overall, various items of objectified cul
tural capital, and also military songs, serve as powerful military mementos 
and play a significant role in the development of the military component in 
the habitus of reservists. 

However, we are not suggesting that the service readiness of reservists 
could be boosted, as if by a magic wand, simply by increasing their objecti
fied cultural capital. In reality there is a wide range of factors that motivate 
reservists to take part in refresher training exercises. For example, reservists 
who are motivated by their sense of camaraderie or patriotism are probably 
also more enthusiastic about activating the dormant components of their 
military habitus, and they also seem to value and collect military mementos 
and artefacts, indicating that maintaining their military identity is important 
to them. 

Overall, we cannot claim that there is a direct causal relationship between 
objectified cultural capital from the military field and military service readi
ness among reservists. Bourdieu and Passeron concluded that habitus, field 
and capital are relational44 and, as can be seen from our military service 
 readiness model, the different forms of capital are themselves also quite 
 relational. There is some logic in the idea that the value of objectified cultural 
capital depends on the quality of corresponding embodied cultural capital 
which provides the competence for using, and also satisfaction from using, 
the objectified cultural capital.45 If reservists value the embodied cultural 
capital (e.g., military skills) gained from conscript service they might also 
feel a closer connection to military artefacts. In addition, our findings indi
cate that reservists with higher military rank, representing  institutionalized 

43  See Woodward, Jenkings 2011, p. 263.
44  Bourdieu, P.; Passeron, J-C. 1977. Reproduction in education, society and culture. London: 
Sage Publications, p. 59.
45  Edwards 2008, p. 368.
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cultural capital, are more motivated to take part in refresher training exer
cises and to preserve their military emblems and badges. Moreover, the influ
ence of military rank depends on time spent in the military field (i.e., gener
ally, higher rank indicates longer military service both in conscription and 
reserve). 

Thus, the associations between different categories of cultural capital are 
reciprocal and, with a view to increasing service readiness among reservists, 
we must keep in mind the whole spectrum of different forms of cultural 
capital. For example, reservists who remember their unit’s military song and 
preserve other military keepsakes give a higher rating to their perceived gains 
(i.e., transferable skills) from conscript service. However, it could also be 
argued that positive experiences from conscript service will motivate them 
to collect and preserve military mementos, and later those mementos will, 
in turn, help preserve positive memories from military service. Similarly, 
it is also possible to detect an interplay between cultural capital and social 
capital. Additionally, strong horizontal and vertical unit cohesion should 
also promote the preservation of military mementos and the value of main
taining military skills, thereby imbuing that type of cultural capital with 
powerful symbolic value in the civilian field. The symbolic capital that has 
transformed into cultural capital can, in turn, sustain a strong feeling of 
camaraderie within a reserve unit. 

Altogether, our findings indicate that satisfaction with the most recent 
reservist training exercise had the strongest influence on the service readi
ness of reservists. Our model incorporates several factors that have a strong 
impact on this positive experience. For example, professionalism and unit 
cohesion are both excellent stimuli for strong motivation to take part in 
refresher training. Welltrained soldiers exhibit higher levels of mutual trust, 
and that applies to their commanders as well. Competent soldiers are also 
better at managing different tasks during training, and that seems to be one 
of the key reasons for their satisfaction with the most recent training exer
cise. In this regard, it is important to bear in mind that everything starts 
with professional leadership, the training of conscripts, and the cultivation 
of strong unit cohesion. Our research indicates that all of the factors that 
serve as the strongest motivators for reservists to return to service are rooted 
in their experiences in conscript service. Furthermore, certain military arte
facts serve as highly valued objectified cultural capital and also constitute a 
part of a larger symbolic capital that can be, in turn, related to other forms of 
cultural capital. Thus, social capital can also support reservists’ readiness to 
take part in future training exercises. 
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However, our findings also demonstrate that the effect of experiences 
from reservist training exercises may influence the effect of military memen
tos. Namely, positive experiences may bolster the effect of military mementos 
and that may, in turn, lead to higher military service readiness. However, 
negative experiences may have the opposite effect, especially for those who 
emerged from conscript service with very positive experiences, and have 
preserved military mementos. Those people tend to have high expectations 
for subsequent reservist training exercises and, if disappointed, the effect on 
overall military service readiness is negative. 

The military service readiness model put forward by the authors of this 
study incorporated various factors from the questionnaire devised for the 
EDF reservist survey. However, questions and topics covered in that  survey 
were not sufficiently comprehensive and therefore additional research 
regarding other possible factors impacting the service readiness of reserv
ists is warranted for the purposes of the further development of our model. 
For example, such factors as the differences among different civilian fields, 
as well as corresponding identities, might provide a better understanding of 
various motivators for reservists with multiple identities and insights into 
different layers of their habitus. To that end, further research into the effect of 
different life milestones could be helpful in gaining a better understanding of 
the needs that carry over to the military field from the reservists’  civilian life. 
Moreover, any future studies would also benefit from a  longitudinal design. 

Our research was based on crosssectional data and the questionnaire 
was designed to capture experiences and capital acquired during conscript 
service in the past, experiences and satisfaction with the military exercise at 
the time of the survey, and willingness to take part in future training exer
cises. Thus, our model follows the natural sequence of events and causality, 
but the data were gathered at a specific point in time; although, ideally, the 
 conceptual model would need to be validated via a longitudinal approach. 
For example, data should be collected (i.e., questionnaires administered) at 
least at two different moments, i.e., during conscript service, and also  during 
reservist refresher training exercises. 

The civilian field is the dominant factor in the daily lives of reservists, and 
thus there are limited options for preserving their military habitus. Consid
ering that objectified cultural capital (i.e., that which is positively related to 
other factors and forms of capital) has a positive effect on the service  readiness 
of reservists, it might be beneficial to increase the role of  military artefacts 
and mementos in their civilian fields. For example, one option would be to 
allow them to keep their uniforms and some personal equipment after they 
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complete conscription service. According to the latest EDF reservist survey, 
46% of reservists who took part in the 2019 training exercise Spring Storm 
would be prepared to keep their uniforms and personal equipment at home46. 
In conjunction with a possible positive effect on their service readiness, it 
could also help save time spent in the unit formation phase at the start of 
reservist refresher training, and shorten the time spent on getting used to 
the uniform and equipment when transferring back into the military field.

6. Conclusion

This study focused on exploring the influence of objectified cultural capital 
from the military field on the service readiness of reservists of the Estonian 
Defence Forces. We proposed a military service readiness model for reserv
ists that outlines the interrelationships and impact among objectified cultural 
capital (i.e., military mementos and artefacts), embodied cultural capital (i.e., 
military skills acquired in conscript service), and social capital (i.e., unit 
cohesion), and satisfaction with the most recent training exercise. According 
to our model, military artefacts and mementos have a positive effect on the 
service readiness of reservists and thus can support their motivation in con
junction with other forms of both cultural capital and social capital. Of the 
military artefacts and mementos studied, the strongest effect was elicited by 
selfmade photos and videos from the military field. To further support the 
acquisition of such mementos we suggest reviewing the organisational regu
lations and practices related to the accumulation of this capital as it seems 
to have a significant longterm effect by  supporting the continued service 
readiness of reservists. Furthermore, we also discovered that the strongest 
factor affecting the service readiness of reservists (i.e., indicated by their will
ingness to take part in future training exercises) is their satisfaction with 
the most recent training exercise which, in turn, depends on horizontal and 
vertical cohesion within the unit. Additionally,  satisfaction with the most 
recent training exercise is also dependent on previous positive experience of 
military service (i.e., primarily conscript service) which, in turn, is dependent 
on positive associations related to the acquisition and application of military 
skills. That is to say, positive performance or outcomes in reservist training 
exercises add to existing positive experiences of military service, leading to 
increased readiness to take part in military exercises in the future as well.

46  EDF Reservist Survey 2019. Research Report 2019, p. 20. 
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Appendix

Table 1. Estimates of the proposed model of military service readiness (standardized 
coefficients) 

Estimate P
Objectified cultural capital → Usefulness of conscription 0.33 ***
Usefulness of conscription → Experience of military exercise 0.69 ***
Military song
Objectified cultural capital 

→
→

Usefulness of conscription
Emblems and badges

0.28
0.37

***
***

Objectified cultural capital → Videos 0.68 ***
Objectified cultural capital → Selfmade photos 0.70 ***
Objectified cultural capital → Group photos 0.61 ***
Usefulness of conscription → Skills transferable to civilian field 0.69  ***
Usefulness of conscription → Skills transferable to military exercise 0.59 ***
Usefulness of conscription → Skills acquired during conscription 0.69 ***
Experience of military exercise → Satisfaction with exercise 0.83  ***
Experience of military exercise → Unit cohesion 0.63 ***
Number of exercises → Military service readiness 0.06 0.02
Military rank → Military service readiness 0.15 ***
Experience of military exercise → Military service readiness 0.53 ***
Usefulness of conscription → Military service readiness 0.09 0.13
Military song → Military service readiness 0.08 0.01
Objectified cultural capital → Military service readiness 0.08 0.03

Correlations
Military song 
Military rank

→
→

Objectified cultural capital
Military song

0.21
0.13

***
***

Number of exercises → Military song 0.04 0.13
Military rank → Number of exercises 0.19 ***
Military rank → Objectified cultural capital 0.10 0.05
Number of exercises → Objectified cultural capital 0.07 0.01

LtCol TAAVI LAANEPERE, MTh
Estonian Military Academy, Department of Applied Research, Junior Research 
Fellow

PhD KAIRI KASEARU
University of Tartu, Institute of Social Studies, Associate Professor (General 
Sociology)

PhD LIINA-MAI TOODING
University of Tartu, Institute of Social Studies, Senior Consultant and Associate 
Professor Emeritus



VEAKULTUUR – UUS TEEMA BUNDESWEHRIS
Claus Freiherr von Rosen

1. Sissejuhatus

Aastal 2016 ilmunud valge raamatu1 peatükist „Parim võimalik  varustus üles
ande täitmiseks“ võib lugeda lähemalt avamata lauset: „Relvastu s valdkonna 
juhtimise moderniseerimise edu võti on anda eeskuju tõe,  vaidlus ja 
veakultuurile“2.3

Lõigule „Bundeswehr peab dünaamilise organisatsioonina suutma 
rea geerida uutele või muutunud nõudmistele paindlikult ja kohanemis 
võimeliselt“ on lisatud põhjendusena järgmine mõte: „Ülimalt kompleks
sed üles anded, mida Bundeswehril tuleb täita, nõuavad tsiviil ja militaar
isikkoosseisu ühise organisatsioonikultuuri edasiarendamist“4.

Esmapilgul ütleb see tsitaat, et Bundeswehril on tehniline relvastus, 
aga ka organisatsiooniprobleem. Relvastusteema puhul mainitakse aga ka 
 „sellisele [organisatsiooni]kultuurile vajalike juhtide välja ja täiendusõpet“. 
Ja organisatsioonikultuuri parandamiseks viidatakse, et tuleb „endiselt 
tugevdada usaldus, vastutus ja veakultuuri“. Sellest ilmneb, et relvastuses 
ja organisatsioonis peituvad probleemid on tegelikult seotud inimesega ning 
tuginevad puudustele usaldus, vastutus ja veakultuuris.

1  Bundesministerium der Verteidigung 2016. Weißbuch 2016. Zur Sicherheitspolitik und 
zur Zukunft der Bundeswehr. Berlin. [Weißbuch 2016] https://www.bmvg.de/resource/blob/1
3708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016barrierefreidata.pdf (12.09.2019). 
„Weißbuch“ (nn valge raamat) on Saksa kaitseministeeriumi koostatud ja valitsuses heaks 
kiidetud alusdokument. Selles esitatakse valitsuse vaatenurk Saksamaa Liitvabariigi ja selle 
liitlaste julgeolekupoliitilisele olukorrale järgnevatel aastatel. Ühtlasi juhindutakse valgest 
 raamatust julgeolekupoliitiliste otsuste langetamisel ja tegevustes. – Tõlkija kommentaar
2  Weißbuch 2016, S. 128.
3  Artikkel „Fehlerkultur – Ein neues Thema in der Bundeswehr“ on ilmunud 2016.  aastal 
Uwe Hartmanni ja Claus Freiherr von Roseni toimetatud kogumikus „Jahrbuch Innere 
 Führung 2016: Innere Führung als kritische Instanz“, Berlin: Carola Hartmann MilesVerlag, 
S. 182–204. Saksa keelest autori loal tõlkinud ja kommenteerinud Andres Saumets.
4  Weißbuch 2016, S. 135.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 65–93.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen5 võttis veakultuuri tähele
panu keskmesse juba 12. jaanuaril 2014, mõni nädal pärast kaitse ministrina 
ametisse astumist, saates Saksa sõdureid välisoperatsioonile sõnadega „Ma 
tahaksin juurutada parema veakultuuri“. Ja kolmveerand aastat hiljem, 
8. oktoobril 2014, ütles minister Liidupäevas kõnet pidades, et uus veakultuur 
on kaitseministeeriumile oluline võimeteproov. Relvastuses on vaja rohkem 
läbipaistvust ning seda, „et projektis osalejad teataksid vigadest õigel ajal ja 
et meie nendest järeldusi teeksime, aga et vigadest teatamisele ei reageeritaks 
kohe karistades“. Küsimus oleks järgmine: „Kas me talume seda, kui vigadest 
teatatakse ja probleemidele osutatakse?“

See väljaütlemine mõjus silmi avavalt: ajakirjas Zur Sache Baden
Württemberg!6 käsitleti seepeale veakultuuri teemat põhjalikult ja mitmest 
vaatenurgast.

Ja uus relvajõudude volinik HansPeter Bartels, kes vastutab Innere 
Führung’i järgimise eest Bundeswehris, tuletas 2015. aasta aruandes õigus
tatult meelde „puuduvat paindlikkust ja alla käinud veakultuuri“ Bundes
wehris7. Aruande 3. peatükk „Juhtimine ja sõdurite argipäev“8 algab teemaga 
„Veakultuur“. Volinik toetas kaitseministri kriitilist sõnavõttu sel teemal ja 
rõhutas:

Bundeswehris mängib väga tähtsat rolli püüdlus vältida vigade tegemist, mis 
üksikjuhtudel võib viia koguni vastutuse vältimiseni. See ei puuduta üksnes 
relvastusprobleeme, vaid paljusid valdkondi. Sagedasti võib kohata täielikku 
oma naha hoidmise mentaliteeti, otsustusjulguse puudumist ja otsustamise 
lükkamist pigem järeltulijate kaela ning justkui kohtukindlalt kõigi mõelda
vate ohtude vältimist. Seda iseloomustavad ka bürokraatia ja ülereguleeri
mine. Vastutus läheb kaduma nn kaasallkirjastamisbürokraatia padrikus. 
Ülesandega juhtimise printsiip muudetakse tähendustühjaks.

Seesugune liialdatud oma naha hoidmine on riskantne, sest sõjaväelised 
juhid peavad olema suutelised lühima ajaga tegutsema ja otsuseid lange
tama ka olukordades, kus ei ole võimalik kõike olulist ette näha või ennast 

5  Saksamaa Liitvabariigi kaitseminister aastatel 2013–2019. 16. juulil 2019 valiti Ursula von 
der Leyen Euroopa Komisjoni presidendiks, ta astus ametisse 1. detsembril 2019. – Tõlkija 
kommentaar
6  Zur Sache Baden-Württemberg! 2015. – Evangelische Kommentaren zu Fragen der Zeit. 
Ausgabe 27, Nr. 1, Schwerpunkt „Beruf: Risikoreich; Fehler machen: Ausgeschlossen“.
7  Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten. Jahresbericht 2015 (57. Bericht) 2016. 
Deutscher Bundestag, Drucksache 18/7250, 26. Januar. http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/18/072/1807250.pdf (18.09.2019). [Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten 2016]
8  Ibid., S. 34–40.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/072/1807250.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/072/1807250.pdf


67VEAKuLTuur – uuS TEEMA BuNDESWEhrIS

 igapidi kindlustada. See on Bundeswehri hea juhtimistraditsioon, et vastutust 
 kantakse isiklikult.

Vigade sallimine on sobiv viis positiivseks arenguks. Harjutused aitavad 
alati ka vigadest õppida. Ülemad peavad olema võimelised õigusnormide 
alusel lahendusi leidma. Igatahes peab vastutajatel olema võimalus endas 
seda võimet arendada. On vaja usalduslikku suhet kõrgema juhtimistasandi 
 ülematega – sellest kasvab välja kindlustunne, et otsuste eest vastutatakse 
koos. Põgus pilguheit juhtide lühikesele rotatsiooniajale nii mõnelgi teenistus
kohal näitab selgelt, et siin võib peituda oluline takistus. Selleks, et vajalikul 
moel areneda, peab teadlikkus oma vastutusest ja hea juhtimisstiil samamoodi 
aegamööda küpsema, nagu nõuab aega ka usaldusliku suhte ülesehitamine. 
Siin on vaja aega.9

Isegi kui avalikku arutelu veakultuurist Bundeswehris on õhutanud prob
leemid relvastusvaldkonnas ja organisatsioonis tervikuna, on vahepeal selgu
nud, et need väljendavad ühtlasi probleeme klassikalisel Innere Führung’i 
mänguväljal. Enam ei ole see tavapärane üksikute ülemate ja alluvate soori
tatud vigade ning veakäitumise hukkamõist, vaid relvajõudude organisat
sioonikultuuri süsteemne probleem. Internetis võis seetõttu 30. juunil 2016 
lugeda järgmist mõtteavaldust: 

/…/ kui palju protestivaimu ja kodanikujulgust peitub praegustes sõja
väelastes? Egon Rammsil, aastaid Saksamaa kõrgeimal NATO kindralil10, kes 
on harva jäänud avalikkuse ees sõna võlgu, on siin kahtlusi: „Ohvitseridel on 
sõjaväeliste nõuandjatena kohustus käsitleda oma ülemate ees ka ebameeldi
vaid asjaolusid.“ Kuid seda juhtub harva, „sest see võib ju karjääri kahjus
tada“. /…/ Voolujoonelised jahlausujad teevad karjääri, kriitilisi mõtlejaid 
pidurdatakse ja nad lahkuvad relvajõududest frustreerunult. „Sedasi on 
sugenenud [meie relvajõududesse] areng, mis laseb kaduda Innere Führung’i 
mõttel ja uhub iseloomult nõrku inimesi karjääriredelil ülespoole. /…/ Me 
edutame valesid inimesi.“11

9  Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten 2016, S. 34.
10  Erukindral Egon Ramms (1948) juhtis aastatel 2007–2010 NATO Brunssumi ühendvägede 
juhatuse (Allied Joint Force Command Brunssum) tööd. – Tõlkija kommentaar 
11  Vt „Zentrum Innere Führung“ der Bundeswehr wird 60: Ja-Sager machen Karriere 
2016. – Tagesschau, 30. Juni. http://www.tagesschau.de/inland/innerefuehrung101html 
(30.06.2016). Vt ka Bundeswehr: Ja-Sager machen Karriere 2016. – Facebook, 15. Juli. https://
www.facebook.com/Bundeswehr/posts/stromlinienförmigejasagermachenkarrierekri
tischegeisterwerdenausgebremst/535515599972348/ (17.09.2018).

http://www.tagesschau.de/inland/innere-fuehrung-101-html
https://www.facebook.com/Bundeswehr/posts/stromlinienförmige-ja-sager-machen-karriere-kritische-geister-werden-ausgebremst/535515599972348/
https://www.facebook.com/Bundeswehr/posts/stromlinienförmige-ja-sager-machen-karriere-kritische-geister-werden-ausgebremst/535515599972348/
https://www.facebook.com/Bundeswehr/posts/stromlinienförmige-ja-sager-machen-karriere-kritische-geister-werden-ausgebremst/535515599972348/
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2. Veakultuuri definitsioonist

Sel põhjusel ei räägita siinses artiklis vigadest – mis laadi need ka ei oleks –, 
vaid vähem või rohkem kasulikust või siis alla käinud veakultuurist. Mida 
on sellega mõeldud? Veakultuur tähistab viisi, kuidas ühiskonnas, organisat
sioonis või süsteemis toimitakse vigadega, riskiga vigu teha ja vigade taga
järgedega. Termin kuulub õppiva organisatsiooni valdkonda. Sel on tähendus 
eriti kvaliteedi, vea, riski ja innovatsioonijuhtimise valdkonnas.

Veakultuur rajaneb normidel ja väärtustel, pädevustel ja vahenditel. See 
on vigade sihipärane lahendamine, st meetodite juurutamine ja rakenda
mine vigade ennetamiseks ja vältimiseks, samuti vigade kõrvaldamiseks (nn 
veasõbralikud, konstruktiivsed veastrateegiad).

Selleks tuleb esmalt teadvustada, mis on viga. Viga on tahtlik või taht
matu kõrvalekaldumine konkreetsest või kindlaksmääratud, etteantud 
 normist, kui sedasi muutuvad küsitavaks soovitud või etteantud tegevuskäik 
(protsess) või tegevuse tulemus (eesmärk) või tegevust määravad  normid 
(otstarve) ning sel moel avalduvad negatiivselt muud tagajärjed, kuniks mõni 
muu, kõrgem norm kõrvalekaldumist ei nõua.

Peale selle kuulub veakultuuri juurde organisatsiooni kliima, milles vead 
esinevad, vigadega ümberkäimine, nende lubamine, neist õppimine, hinnang 
neile, vastutuse ja süü teema, igapäevase eeskuju andmine vigade sallimisel, 
julgus vigu tunnistada, individuaalne vigadest hoidumine ja institutsiooni
lised korralduslikud võimalused vigade vältimiseks.

Mõnikord räägitakse veakultuuri seitsmest sambast12, pidamata seal juures 
siiski silmas vigadest hoidumist:
1) heaperfektseasemelprintsiip;
2) ärge tundke hirmu vigade ees;
3) piirake kiiresti kahjusid;
4) tehke relvituks aususega;
5) otsige süüdlaste asemel lahendusi;
6) koguge kogemusi, aga tehke võimaluse korral iga viga vaid üks kord;
7) olge eeskujuks (konstruktiivse veakultuuri eeskuju).

12  Vt nt 7 Säulen einer starken Fehlerkultur 2017. – Akademie Heiligenfeld, 28. März.  
https://www.akademieheiligenfeld.de/7saeuleneinerstarkenfehlerkultur/ (02.07.2020).

https://www.akademie-heiligenfeld.de/7-saeulen-einer-starken-fehlerkultur/
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Ülemate viis kõige sagedamat viga Sabine Hocklingi järgi13:
1) oma eesmärkide ülemäärane rõhutamine;
2) oma maine ületähtsustamine;
3) kolleegide pidamine vaenlasteks;
4) soov kõike üksinda muuta;
5) kõrgemalt juhtimistasandilt loa ootamine.

Eri vaatenurkade tõttu on need kaksteist printsiipi või reeglit väga erinevad – 
eriti kui see puudutab eksivaid tegutsejaid või hindavaid vaatlejaid või kui 
kõne all on pigem psühholoogiline enesevaatlus, eksliku tegevuse tähendus 
või lõpptulemus, mitte (niivõrd) tehtud vead. See näitab selgelt, et väljaõppe 
valdkonnast pärit lihtne märgulause „Märka vigu ja kõrvalda need!“ ei ole 
pärast 60 aastat Bundeswehri uutele juhtidele enam piisav. Praegu on pigem 
kõne all ülemate keeruline ja pikaajaline ülesanne omaks võtta veakultuur ja 
võimaldada seda rakendada.

3. Arusaam vigadest

Vigade kohta leidub tuntud inimestelt arvukalt mõtteteri – need olevat 
inimlikud ja seetõttu vältimatud. Selle teadmisega leppimine ja enese
trööst kuulub kindlasti igaühe isikliku veakultuuri juurde. Kollektiivis 
või  orga nisatsioonis läheb luuseril aga pikapeale raskeks. Seal kehtivad 
teiste objekti veerivad ootused temagi kohta. Vigade sündimisel on üksjagu 
 põhjusi. Osaliselt põhineb viga üksnes sellel, et toimunu kohta on erinevaid 
või koguni vastakaid hinnanguid, nt kaaskahjustuse korral. Ja kõik vead ei 
lõpe mingil moel katastroofiga. On palju häid näiteid, et vigadest võib välja 
 kasvada koguni areng, olgu see siis musta püssirohu leiutamine või penitsil
liini avasta mine. Ja näide selle kohta, et vigu saab teadlikult siduda eduga, on 
Leutheni lahing14, mida Friedrich II alustas ja mille ta võitis „vastuolus kõigi 

13  Hockling, S. 2013. Die fünf häufigsten Fehler der Chefs. – Zeit Online, 8. Januar. https://
www.zeit.de/karriere/beruf/201301/selbstentwicklungfuehrungskraefte (19.09.2019). – 
 Juhtimis ja karjäärinõustaja Sabine Hockling (1970) käsitleb meediaväljaandes Zeit Online 
oma iganädalases rubriigis „Chefsache“ mitmesuguseid juhtimisküsimusi. – Tõlkija kommentaar
14  Leutheni lahing toimus 5. detsembril 1757 Preisi ja Austria ning tolle liitlasvägede vahel 
sõjas Sileesia pärast. Austerlaste arvuline ülekaal oli peaaegu kahekordne. Sellal kui auster
lased moodustasid jäiga rinde, lasi Friedrich oma vasakul tiival (peamiselt jalavägi) korral
dada mõned pettemanöövrid, meelitades austerlasi oma reserve sinna suunama. Seejärel 
riskis Friedrich tiibrünnakuga ja manööverdas oma paremat tiiba, nii et see tegi küngaste taha 

https://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-01/selbstentwicklung-fuehrungskraefte
https://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-01/selbstentwicklung-fuehrungskraefte
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 sõjakunsti reeglitega“. Samuti leidub eetilisnormatiivselt hädavajalikke või 
soovitud kõrvalekaldumisi normidest, nagu vastupanu natsirežiimile. Nõnda 
kerkib tegelikult küsimus, mis on üldse viga. Preisi sõjaajaloost leiab selle 
kohta huvitava näite.

Peter Englund alustab raamatut „Die MarxBrothers in Petrograd“15 looga 
väepealiku müüdist. Silmas on peetud feldmarssal Gebhard von Blücherit, 
kelle müüt ja rahvapärane hüüdnimi marssal Edasi (Marschall Vorwärts)16 
pärineb AlamSileesias Liegnitzi lähistel Katzbachi (pl Kaczawa) jõe ääres 
26. augustil 1813 Prantsuse marssali Jacques MacDonaldi üle saavutatud 
 võidust. Pärast seda, kui MacDonald oli Blücheri juhitud Preisi ja Vene väge
sid mitmel korral löönud, tahtis ta saavutada Blücheri üle otsustavat võitu. 
Selleks pidi ta oma vägedega ületama kõigepealt kolmes kohas Katzbachi. 
Paduvihm muutis olukorra üksustele keeruliseks ja jõest sai lühikese aja 
jooksul mäslev vetevoog. Kui läbi vettinud vastased ühtäkki üksteise otsa 
komistasid, oli üllatus mõlemapoolne. Rünnaku ja vasturünnaku rütmis 
lähivõitluses vallandus suur kaos. Kui mõned Vene eskadronid ootamatult 
läbi Prantsuse vägede tungisid, veeres kogu prantslaste korratu vägi muda
sest kaldast alla Katzbachi, sellal kui preislaste suurtükid paaniliselt põge
nevaid prantslasi tulistasid.

Kumbki marssalitest ei saanud aru, mis oli tegelikult juhtunud. Selge oli 
vaid see, et vägede kokkupõrge oli toimunud ja Blücher oli kuidagi lahingu 
võitnud. Oma kindralkortermeistrile August von Gneisenaule ütles  Blücher, 
et ei saa ju välistada, et nad oleksid lahingu muidu ka võitnud, küsimus 
on aga selles, kuidas teha teistele arusaadavaks, nagu oleks see kõik olnud 
mõistus päraselt kavandatud.

peitunult 90kraadise pöörde ja marssis lõunasse, et saavutada ülekaal ja rünnata austerlasi 
nende vasakul tiival. Friedrichi valitud põikrivitaktika (Schiefe Schlachtordnung) tõi talle häda
vajaliku võidu. Preislased kaotasid lahingus veidi üle kuue tuhande sõduri, kuid austerlaste 
kaotus koos sõjavangidega oli ligi neli korda suurem. – Tõlkija kommentaar 
15  Englund, P. 1993. Die MarxBrothers in Petrograd. Reisen in die Landschaft der 
 Vergangenheit. Historische Essays. Berlin: BasisDruck.
16  Saksa kultuuriruumis on kõnekäänd „Der geht ran wie Blücher an der Katzbach!“ („Asub 
asja kallale nagu Blücher Katzbachi ääres“), millega kirjeldatakse kellegi väga energilist, 
otsustavat ja pealetungivat käitumist, seostades seda Blücheri saavutatud võiduga. – Tõlkija 
 kommentaar
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Sellest näitest nähtub, et erinevate asjaosaliste tegutsemine ja läbielamine 
viib liiga erinevate hinnanguteni. Seda saab selgitada nn Johari akna17 abil, 
mis jagab teadmise isiksuse kohta neljaks alaks. Selle mudeli järgi seisab 
kommunikatiivse tegutsemise puhul ego (lad ’mina’) vastas alter (lad ’teine’). 
Meie teema puhul on ego see, kes eksib, ja alter see, kes annab vigade kohta 
hinnangut. Igaühele on see, mis siis toimub, kas teadlik või teadvustamata, 
mitteteadlik. Sellest saab tuletada neli aknaruutu:

    
Ego – ekslikult tegutseja

tuntud tundmatu

Alter –  
kogeja 

tuntud
A – kõigile avatud ala  

(mina tean, teised teavad)
B – minu pime ala  

(mina ei tea, teised teavad)

tundmatu
C – minu varjatud ala  

(mina tean, teised ei tea)
D – kõigile tundmatu ala 

(mina ei tea, teised ei tea)

Mõlema marssali jaoks jäi Katzbachi ääres toimunu ilmselt aknasse D. 
 Selleks, et küsida, mis lahingu käigus valesti läks, tuleb kindlaks teha, kes 
oli ego ja kes alter. Militaarse mõtlemise kohaselt võivad alter’id ehk vigade 
vaatlejad olla:

alter 1:  ego ise (enesevaatluse, kontrolli ja korrektiivi kaudu);
alter 2:  kamraad või kaasvõitleja;
alter 3:  otsene ülem (otsesed ülemad), väljaõppe läbiviijad, kõrgema juhtimis

tasandi ülemad kuni ministri või valitsusjuhini;
alter 4:  vastane; 
alter 5:  ühiskond ja avalikkus.

Vaatleme nende viie kategooria abil nüüd eespool esitatud näidet. Blücheri 
tunnistuse (1) on meile talletanud tema staabiülem Gneisenau. Blücheri 
vigadeks olid nt puudulik luure, puudulik kaitse, puudulik operatsiooni
plaanimine ning puudulik ülevaade ja juhtimine lahingu käigus. Seda me 
paraku ei tea, millise õppetunni sai Blücher veel sellest olukorrast peale 
kaalut luse, kuidas küll peaks juhtunut meestele seletama. Gneisenau (2) oli 

17  Johari aken on kognitiivse psühholoogia vahend, mis näitab, kuidas inimene kasutab  teavet 
enese ja teiste kohta. Vahendi töötasid välja 1955. aastal käitumisteadlased Joseph Luft ja 
 Harrington Ingham. – Tõlkija kommentaar
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oma  hinnangus tagasihoidlik. Kuningas Friedrich Wilhelm III (3) andis 
Blücherile võidu eest 3. juunil 1814 sümboolse tiitli Wahlstatti vürst18. Nelja 
tuhande mehe kaotusega oma ridades võis ju leppida, kui prantslased kao
tasid viisteist tuhat meest ja nende sada kahurit saadi sõjasaagiks.

Kuidas prantslaste sõjaväeline juht MacDonald (4) toimunut nägi, ei ole 
teada. Ja avalikkus (5) tegi Blücherist marssal Edasi. 

Kokkuvõtvalt näib, et Preisi vaatenurgast ei olnud lahingu planeerimise, 
ettevalmistamise ja pidamise käigus tehtud vigadel mingit tähendust. Need 
viis vaateviisi, vaatlejat ja vaatlusvõimalust ning nii nende võimalik kui ka 
tegelik reaktsioon on olulised, kui meid huvitab vigadega ümberkäimine ja 
veaohje.

4. Veaohje sõjaväes – kitsaskohtade mõtestamine

Clausewitz oli vägagi teadlik sõjaväes tehtavatest vigadest, isegi kõige kõrge
mal juhtimistasandil, kuigi ta ei ole vigade (Fehler) teemal põhjalikumalt 
kirjutanud. Tema sõjaajaloolised analüüsid paljastavad siiski halastamatult 
sõjaväes tehtud vigu, isegi „sõjajumal“ Napoleoni puhul. Clausewitz tõdes 
noore leitnandina, et „paljud kõrgema juhtkonna vead lämmatatakse juba 
eos vägede ettenägelikkusega“. Ta kõneleb koguni (praeguse nimetusega) 
Peteri printsiibist19, mille kohaselt edutatakse juhtivaid isikuid nii kaua, kuni 
nad tõusevad oma ebakompetentsuse tasandile ja seal vältimatult vigu tee
vad. Clausewitz aga hoiatab oma peateoses tungivalt „positiivse õpetuse“, 
 süsteemitegemise ja sõja „positiivse“ teooria eest (ranges loodusteaduslikus 
või mehaanilises mõttes) või selle eest, et sõda kulgeb nagu masinavärk. Selle 

18  Liegnitzi (praeguse Legnica) lähistel asuv Wahlstatt mängis Euroopa ajaloos olulist rolli. 
9.  aprillil 1241 võitles seal Liegnitzis valitsenud hertsog Heinrich II von Schlesien mõne 
tuhande sõjamehega rohkem kui kümnetuhandelise mongolite väe vastu. Sakslased võitlesid 
sõna otseses mõttes viimse veretilgani, nii et neid võiks lugeda Liegnitzi lahingu kaotajateks. 
Kuid ka mongolite väele tekitatud kahju oli nii suur, et nende väejuht Baitarkhaan otsus
tas peatada pealetungi läände ning liikus oma vägedega Ungarisse. Pärast 1241. aastat ei üri
tanud mongolid enam kordagi tungida Saksamaa aladele. Liegnitzi lähistel Wahlstattis peetud 
lahing on näide kaotatud lahingust, mis osutus kaugemas plaanis hoopis võiduks. – Tõlkija 
 kommentaar
19  Clausewitz, C. von 1977. Vom Kriege. 18. Auflage. Esslinger: Dümmler, S. 249. [Clausewitz 
1977] – Töötajate kompetentsust hierarhilistes organisatsioonides käsitleva Peteri printsiibi 
kohaselt on mis tahes hierarhias igal töötajal kalduvus tõusta oma ebakompetentsuse tasandile, 
kus edutamisvõimalus on väga väike või olematu. Selle printsiibi sõnastasid Laurence J. Peter 
ja Raymond Hull 1968. aastal ilmunud raamatus „The Peter Principle: Why Things Always Go 
Wrong“. – Tõlkija kommentaar
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asemel tõi ta oma sõjaga seonduvasse mõttemaailma termini hõõrdumine 
(Friktion)20. Selle vaatepunkti all käsitleb ta eriti põhjalikult juhust (Zufall) 
ja teadmatust (Ungewissheit)21, üllatusefekti (Überraschung)22 ja kavalust 
(List)23, aga ka varitsust (Hinterhalt) ja väikesõja õppetunde (Lehre vom 
 Kleinen Krieg): 

See kohutav hõõrdumine, mis ei lase end nagu me[h]aanikas keskendada 
vähestele punktidele, puutub seepärast kõikjal kokku juhusega ja toob siis esile 
nähtusi, mida ei ole üldse võimalik ette arvestada, kuna need kuuluvad suurelt 
osalt juhuse juurde.24

Kas hõõrdumise tagajärjed on aga vead? Pigem kaldutakse rääkima sõja
õnnest ja ebaõnnest. See oleks võimalik vaid siis, kui Clausewitz ei oleks 
vastu kaaluks hõõrdumistele toonud mängu geeniust, sõjaväelise juhi „loomu
likku talenti“, tema arvamust ja sõja „vaatlemist“ („teooria“ tähenduses ja 
vastandudes „positiivsele õpetusele“). Seal, kus sõjaväelane on fataalsel moel 
hõõrdumiste meelevallas, teeb ta vigu. Clausewitz ütleb selle kohta: „Sõjas 
kipub uus sõdur väga kergesti pidama harjumatuid pingutusi suurte vigade, 
eksituste ja kimbatuse tagajärjeks terviku juhtimises /…/“25 Seepärast peab 
sõjaväelane omandama hõõrdumistega toimetuleku võimed ja oskused, neid 
õppima ja harjutama. Teooria aga „peab kasvatama tulevase sõjajuhi vaimu, 
või suunama teda pigemini tema enesekasvatuse teel, mitte aga saatma teda 
sõjaväljal /…/“26. Seda, kuidas harjutada nii, et tekiks sõjaharjumus, kirjel
dab Clausewitz oma teose „Sõjast“ esimese raamatu viimases, kaheksandas 
peatükis „Kokkuvõtvaid märkusi esimese raamatu kohta“27. Seal arendab ta 
välja (tänapäevases sõnastuses) võtmekvalifikatsiooni hõõrdumisvõime, mis 
on igasuguse sõjaväelise väljaõppe alus:

Korraldada neid rahuaegseid õppusi nii, et neis esineks osa hõõrdumise 
objekti dest, et treenitaks üksikute juhtide otsustusvõimet, ettenägelikkust, 
koguni kindlameelsust, on palju väärtuslikum, kui arvavad need, kes seda 

20  Clausewitz 1977, S. 261ff.
21  Ibid., S. 234ff.
22  Ibid., S. 379ff.
23  Ibid., S. 385ff. 
24  Ibid., S. 262. Tsiteeritud eestikeelse tõlke järgi: Clausewitz, C. von 2004. Sõjast. Räni, K. 
(tlk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 104. [Clausewitz 2004] – Tõlkija kommentaar
25  Clausewitz 1977, S. 266. Tsiteeritud eestikeelse tõlke järgi: Clausewitz 2004, lk 108.
26  Clausewitz 1977, S. 291. Tsiteeritud eestikeelse tõlke järgi: Clausewitz 2004, lk 136.
27  Vt eesti keeles: Clausewitz 2004, lk 107–108.
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valdkonda oma kogemusest ei tunne. On tohutult tähtis, et sõdur, olgu siis 
 kõrgel või madalal postil, ei puutuks nende sõjanähtustega, mis tekitavad 
temas esmapilgul imestust ja kohmetust, esimest korda kokku alles sõjas; kui 
tal on nendega varem juba kas või korragi pistmist olnud, siis on ta nendega 
ikkagi juba poolenisti tuttav. See käib isegi füüsiliste pingutuste kohta. Neid 
tuleb treenida, et harjutada nendega rohkem mõistust kui loomust.28

Seda, kuidas alter 1na (ehk ego’na) vigadega ümber käia, tuleb õppida vea 
tegijalt eneselt. Sellega puudutab Clausewitz täpselt veakultuuri teemat ja 
kaitseministri nõuet korraldada „sõjaväelistele juhtidele sellise kultuuri 
 vallas välja ja täiendusõpet“.

Kuidas on niisuguse väljaõppega lood Bundeswehris? Seda tuleks kont
rollida mõne olulise juhtimist ja väljaõpet puudutava eeskirja põhjal. Ees
kirjade valik saab anda üksnes aimu, mida sõjaväe kolmel peamisel tegevus
väljal29 seoses vigadega praegu käsitletakse, on varem käsitletud või ei käsit
letagi. Erinevate eeskirjaridade järgi tehtud vaatlus ei tohi seejuures jätta 
petlikku muljet, nagu oleks relvajõudude veakultuuris võimalik vigadega 
erinevalt ümber käia, lahutades koguni erinevaid tegevusvälju nende ees
kirjadest või võimaldades erinevat käitumist rahu ja sõjaajal, kasarmuõuel 
ja lahinguväljal, väljaõppes ning tehnilise teenistuse, sisejulgeoleku jm vald
kondades. 

5. Vigadega ümberkäimine sõjapidamise, 
lahingutegevuse, taktika ja strateegia tegevusväljal

Mainigem, et eeskiri „Maaväe väejuhatuse põhiprintsiibid (HDv 100/1)“30 
aastast 1956 tundis veel lahingutegevuse katkestamist (Abbrechen des 
Gefechts)31 kui juhtimiskontseptsiooni ja pühendas sellele võitlusviisile 
eraldi peatüki. 1962. aastal ilmus eeskirja uus, parandatud versioon. Omaette 

28  Clausewitz 1977, S. 265f. Tsiteeritud eestikeelse tõlke järgi: Clausewitz 2004, lk 107–108.
29  1. tegevusväli: sõjapidamine, lahingutegevus, taktika ja strateegia; 2. tegevusväli: Innere 
 Führung; 3. tegevusväli: kasvatus ja väljaõpe. – Tõlkija kommentaar
30  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1956. Heeresdienst
vorschrift HDv 100/1. Grundsätze der Truppenführung des Heeres (T.F./G.).
31  Üldlevinud definitsiooni kohaselt on see ühe vastaspoole juhi otsus katkestada lahingu
tegevus, kuna ta ei näe selle jätkamises enam eelist ja näeb võimalust oma üksusi vastasest 
eemaldada. Pärast lahingutegevuse raugemist võivad üksused kas lahinguväljalt lahkuda või 
jätkata vastase jälgimist. Kui vastane siis liiga tugevalt peale tungib, ei saa lahingutegevust 
katkestada ja lahing jätkub. – Tõlkija kommentaar
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 peatükk „Lahingu tegevuse katkestamine“ oli siin koguni kirja pandud eraldi 
lahingu funktsioonina (Gefechtshandlung) enne lahinguliike (Gefechtsarten), 
 sõjapidamisvorme (Kampfarten) ja viise (Kampfweisen). Peatükile oli lisatud 
kandva mõtte või eessõnana tsitaat Alfred von Schlieffenilt32:

Kui juht tunneb end ümber piiratult, kui ta ei leia enam vahendeid mingil 
muul moel võidu saavutamiseks, siis peab tal olema vaimne vabadus mitte 
jääda sõltuma relvaaust /…/, vaid tegutsemisvabadus taastada õigel ajal 
 liikumisvõime ja siis jätkata võitlust soodsamal positsioonil.33

Nii lahingutegevuse katkestamise kontseptsioon kui ka Schlieffeni tsitaat 
 näitavad selgelt, et siin peitub juhtimisviga. Otsekui enesestmõistetavalt 
sõnastab Preisi kindralstaabi ülem, et sõjaväeline juht võib lahingus oma 
kavatsusega ebaõnnestuda, näiteks teha olukorda hinnates või jõudusid 
rakendades vea, sattudes sedasi lootusetusse olukorda. Samamoodi enesest
mõistetavalt annab Schlieffen siis sõjaväelisele juhile sellises olukorras 
taktika list nõu alter 1na. Ta toetub Auftragstaktik’i põhimõttele õigel ajal 
tagasi tõmbuda, et tehtud viga parandada – et oleks võimalik jätkata lahingut 
soodsamal positsioonil.

Nõnda selgub, et Bundeswehri algusaastatel õpiti veel mõlema maailma
sõja kogemustest järgmist: lahingus võib sündmuste arenedes juhtuda vigu, 
mis on tarvis taktikaliste põhimõtete kohaselt joonde ajada. Kiiresti muutu
vates lahinguoludes võib sageli juhtuda, et „lahingu jätkamine ei pruugi 
tuua edu või on ebaedu võimalik vältida üksnes lahingut katkestades“. Siis 
tuleb „iseseisva otsusega [alter 1] või käsu peale [alter 3]“ lahingutegevus 
 katkestada. Ja mitmes kohas rõhutatakse seetõttu eriliselt taktikalist korral
dust, et vaenlasest eemaldumise meetmed tuleb „leida õigel ajal“ ja ka „juba 
lahingujuhtimisplaanis ette näha“.34

32  Kindralfeldmarssal Alfred von Schlieffen (1833–1913) oli 1891–1906 Saksa keisririigi 
kindral staabi juht ja nn Schlieffeni plaani koostamise eestvedaja. Schlieffen mõjutas märkimis
väärselt 20. sajandi sõjalist mõtlemist (nt operatsioonikäsitus, terviklahingu kontseptsioon). 
Schlieffeni sõjalise mõtlemise ja tähenduse kohta vt eesti keeles lähemalt nt Paret, P. (toim) 
2009. Nüüdisaegse strateegia kujundajad: Machiavellist tuumaajastuni. 1. kd. Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, lk 365–377. – Tõlkija kommentaar
33  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1962. Heeresdienst
vorschrift HDv 100/1. Truppenführung (TF). Kapitel H, S. 143. [HDv 100/1, 1962]
34  Ibid., Nr. 334, 335.
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Sama eeskirja teistest kohtadest võib leida viiteid võimalikele vea
allikatele üksuste juhtimises, nt üksuste koormus35, üllatusefektid36,  reservid 
kui viimne vahend37, ebaõnnestumised38, paanika39 või ka varustamis
olukord40, mis üksnes harva hõõrdumisteta kulgevad, aga ka rahvusvahelise 
õiguse rikku miste korral. See kõik viitab, et kõrvalekaldumised etteantud 
 normidest on sõjaväes igapäevased. Vastase tegutsemine, nt üllatusefekt, 
pette tegevus või kavalus, võib teisalt viia ise juba kergesti vigadeni, kuna 
sellistes sõjaväe liselt tavatutes olukordades on vead kiirel ettevalmistuseta 
tegutsemisel iseäranis altid tekkima. Sellepärast on ülesandekeskse juhtimise 
jaoks 1962. aasta eeskirjas sõnastatud juhtimispõhimõtete tähtsaim printsiip 
ka väga oluline vigadega ümberkäimisel,

et need [ülesanded] jätaksid alluvatele ruumi tegevusvabaduseks ja vastu
tuseks … Peale selle tuleb [kõrgema juhtimistasandi] ülemal sekkuda vaid 
siis, kui ta märkab ülesande täitmisel puudusi, mis võivad ohustada tema 
kavatsuse täideviimist.41

Siin saab ilmsiks, et vigade korral võib nõutav olla ka alter 3, kusjuures tagasi
hoidlikkuse rõhutamine oli tähendusrikas vihje valitsevale veakultuurile.

Vigadega ümberkäimist kajastab peatükk „Sõjaväeline juhtimine“42. Ühest 
küljest rõhutatakse alter 1 pidevat abijõudude otsimist, iseseisvat mõtlemist 
ja ka vastutusest rõõmu tundvat tegutsemist: „et tegemata jätmine ja viivita
mine koormavad teda [sõdurit] raskemalt kui eksimus otsuse tegemisel“43. 
Sõnaühendit iseseisev tegutsemine võib selles peatükis korduvalt leida, see 
on otsekui juhi põhipädevus ja on vastuolus „käskude ootamisega“44. Teisalt 
on alter 3 jaoks vaja usaldust juhtide ja juhitavate vahel, mis rajaneb enne
kõike enesevalitsemisel, mõõdukal tegutsemisel, õiglusel ja kannatlikkusel45. 

35  HDv 100/1, 1962, Nr. 77, 168.
36  Ibid., Nr. 80.
37  Ibid., Nr. 91.
38  Ibid., Nr. 164f.
39  Ibid., Nr. 166.
40  Ibid., Nr. 172ff.
41  Ibid., Nr. 100. 
42  Ibid., Soldatisches Führertum, S. 21ff.
43  Ibid., Nr. 36–38.
44  Ibid., Nr. 38.
45  Ibid., Nr. 43.
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Ja kolmandaks rõhutatakse alter 2 silmas pidades kamraadlust: „Kes suudab 
rohkem saavutada, peab aitama vähem kogenuid ja nõrgemaid.“46

Nagu juba eespool mainitud, muutus pilt märgatavalt  hilisemates ees
kirjades (HDv 100/100 aastatest 1973 ja 1987). Lahingutegevuse katkestamine 
kui juhtimiskontseptsioon ja selle esiletõstmine on 1973. aasta eeskirjast 
kadunud47. Selle asemel räägitakse siin veel üksnes vaenlasest eemaldumisest 
(Lösen vom Feind) kui erilisest lahinguliigist – puhttaktikalisest meetmest. 
Vaenlasest eemaldumiseks on viis põhjust. Kaks neist meenutavad 1962. aas
tal  väljendatut: operatsiooni jätkamine ei too tõenäoliselt edu ja sel moel 
saab hoiduda ebaedust48. Uus juhtimiskontseptsioon ning mõlemad põhju
sed vaen lasest eemalduda näitavad selgelt, et siin ei ole enam küsimus veas, 
vaid kõne all on üksnes viimseni läbi mõeldud taktikaline tegevus. Vastuseid 
küsimustele, kuidas siis vigadega ümber käia, käsitletakse 6. peatükis „Sõja
väeline juht“ ja 7. peatükis „Innere Führung“.

Esiteks peab juht kui alter 1 ilmutama leidlikkust ja mitte kunagi jätma 
kasutamata ajutist abi49 või soodsat hetke, tegutsedes otsustavalt50, mitte 
oodates üksnes käske. Ta peab olema mingi piirini iseseisev ja valmis 
vastu tust võtma, see aga ei tohi viia „omavolilise tegutsemise või käskude 
eiramiseni“51. Tegutsemisvabaduse teemat mõistetakse üksnes taktikalise 
vabadusena vastase suhtes52. Seda, et juht ise vajab tegutsemiseks vabadust, 
eeskirjas enam ei käsitleta. Teisalt nõutakse juhilt kui alter 3lt „head inim
likku suhet oma alluvatega“53. Siin ilmneb juba see, et iseseisvus ei ole enam 
nii tähtis kui kümne aasta eest. Omavolilise tegutsemise ja käsust kõrvale
kaldumise eest koguni hoiatatakse (alter 1). Seega ei ole ka imestada, et 
1973. aasta eeskirja versioonis ei ole Auftragstaktik või Führen mit  Auftrag 
(ülesandega juhtimine) enam juhtimiskontseptsioonid. See tähendab 
mõtlema panevat arengut Bundeswehri veakultuuris, mis on kestnud vähe
malt eeskirjade  põhjal umbes 30 aastat, kuni aastani 2000.

46 HDv 100/1, 1962, Nr. 44. 
47  Vt Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres III 6. 1973. Heeres
dienstvorschrift HDv 100/100. Führung im Gefecht, Kapitel 36. [HDv 100/100, 1973]
48  Ibid., Nr. 3601.
49  Ibid., Nr. 603.
50  Ibid., Nr. 604.
51  Ibid., Nr. 605.
52  Ibid., Nr. 1007.
53  Ibid., Nr. 602.
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Kamraadlust54 ja usaldust55 käsitletakse 1973. aasta eeskirjas peatükis 
„Innere Führung“. Sealjuures viidatakse nii kamraadlusele ülemate ja alluvate 
vahel kui ka sellele, et usaldus rajaneb teiste mõistmisel ning nende väärikuse 
ja õiguste austamisel (alter 3). Siin on märgata vigadega ümberkäimise ava
ramat mõistmist kui Bundeswehri algusaastatel. Kuna aga need seisukohad 
ei ole mõtteliselt seotud sõjaväelise juhtimisega 6. peatükis, võivad need vea
kultuuris kergesti kaduma minna.

Alles alates 2000. aasta eeskirjast HDv 100/10056 hakkas veakultuuris ilm
nema midagi uut, mida võib täheldada ka järgmises, 2007. aasta ees kirjas. 
Alljärgnevad tsitaadid pärinevad 2000. aasta eeskirjast. Peatükis „Sõdurite 
juhtimine“ on esmalt selgelt reguleeritud: „Sõdurite juhtimine ühendab 
sõduriväärtused Innere Führung’i kontseptsioonist määratletud inimeste 
juhtimise ajakohaste põhimõtetega.“57 Esimese põhimõttena tuuakse mängu 
Auftragstaktik – esimest korda juhtimiskontseptsioonina. See rajaneb vastas
tikusel usaldusel ja nõuab igalt sõdurilt muu hulgas valmidust „võtta vastu
tust, teha koostööd ja tegutseda ülesannet täites iseseisvalt ja loominguliselt“. 
Seda täiendatakse ülematele antud vihjega „taluda [ülesande] täideviimisel 
vigu“. Oma piirid leiab see üksnes seal, „kus ülesande täitmine seab tarbe
tult ohtu sõdurite elu ja tervise“.58 Ülema jagamatu vastutus rajaneb käsul ja 
kuule kusel, ent „kuulekus ei ole siiski absoluutne ja tingimatu, vaid on seo
tud eetiliste normidega /…/. Sõjaväelisi juhte kasvatatakse selleks, et nad seda 
vaba ruumi kasutaksid.“59 Järgmises peatükis „Inimeste juhtimine“60 käsitle
takse usaldust, distsipliini ja enesevalitsust, aga ka kamraadlust  seoses alter 1, 
alter 2 ja alter 3ga. Selles eeskirja versioonis on lisatud uudsena selgi tused 
moraali teemal. See [moraal] ei kujune iseenesest, vaid seda aren datakse 
„kõigi sõjaväeliste juhtide pingutuse, olukorrainfo ning eriti ava likkuse ja 
meedia“ kui alter 5 toetuse kaudu. Otsekui veakäitumise päästikuna käsitle
takse viimaks „lahingutingimustena“ kehalisi ja hingelisi katsumusi, tead
matust, hirmu ja paanikat, samuti sõduri suutlikkuse piire61.  Lisanduvad veel 
mõtted sõjaväelisest juhist ja temale esitatud nõuetest, seejuures on kõne all 

54  HDv 100/100, 1973, Nr. 704.
55  Ibid., Nr. 705.
56  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 2000. Heeresdienstvor
schrift HDv 100/100. Truppenführung von Landstreitkräfte (TF). Berlin. [HDv 100/100, 2000]
57  Ibid., Nr. 301.
58  Ibid., Nr. 302.
59  Ibid., Nr. 304.
60  Ibid., Nr. 305–312.
61  Ibid., Nr. 313–317.
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juhi kriitikavõime ja kodanikujulgus – siin alter 1 suhestumine alter 3ga. 
Seda ka siis, kui teemaks on juhi „väljakujunenud sotsiaalne empaatia ja 
kommunikatsioonivõime“ või juhi pädevus ja kommunikatsioonivõime 
alter 3na.62

Ka 2000. aasta eeskirjas räägitakse endiselt eraldiseisvas peatükis „vaen
lasest eemaldumisest“ kui taktikalisest kontseptsioonist63. Sealjuures nime
tatakse veel vaid kolme põhjust vaenlasest eemalduda. Sõnastus, et vaen
lasest eemaldumine „on otstarbekas või hädavajalik, kui /…/ operatsiooni 
jätkamine ei paista edu toovat või kui ilmneb ebaedu“, meenutab varasemaid 
sõnastusi. Kaldkirjas esitatud keelelised nüansid aga annavad mõista, et 
enam ei hoita vaates perfektset, veatut juhtimispraktikat.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ütlused juhi kui alter 3 kohta, aga ka alter 1 
ja alter 2 ning alter 5 kohta on kantud uuest vaimust, mis vastab igati nõud
misele uue veakultuuri järele.

6. Vigadega ümberkäimine Innere Führung’i  
tegevusväljal

Esimene Innere Führung’it käsitlenud eeskiri oli 1957. aastal ilmunud Innere 
Führung’i käsiraamat64, kuigi seda ametlikult niimoodi ei nimetatud. Käsi
raamat pidi olema „abiks mõistete selgitamisel“, mitte niivõrd pakkuma 
tegevusjuhiseid. Käsiraamatus olid siiski juba avaldatud kasvatustöö teesid 
koos kommentaaridega, mida samal aastal jagati üksustele eeskirjas ZDv 
11/165 (vt peatükki „Väljaõpe ja kasvatus“).

Isegi kui sõna viga peaaegu ei kasutata, viitavad sellised märksõnad 
nagu distsipliin ja enesedistsipliin, kasvatus, juhtimine ja inimeste juhti
mine, südametunnistus, sõjaväeteenistus, järelevalve, sallivus, ustavus, 
 vastutus ja kaasvastutus, usaldus, eeskuju ja vastupanu, aga ka suhe tõega 
sellele, kuidas peaksid alter 1 ja alter 3 edaspidi uues Bundeswehris ümber 
käima vaidlus küsimuste, kriitiliste olukordade, vigade või konfliktidega. 
Sõjaväe vald konnas uudsena tõstetakse siin esile alter 1 enesedistsipliin. See 

62 HDv 100/100, 2000, Nr. 322.
63  Ibid., Nr. 3101–3114. Vt ka „Anlage 13“.
64  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab der Bundeswehr I 6. 1957. Hand
buch Innere Führung. Hilfen zur Klärung der Begriffe. Bonn. 
65  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab der Streitkräfte (Fü S) 1957. Zent
rale Dienstvorschrift ZDv 11/1. Leitsätze für die Erziehung des Soldaten. Bonn. https://www.e
periodica.ch/digbib/view?pid=zbk001:1961:27::61#61 (10.10.2019). [ZDv 11/1, 1957]

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zbk-001:1961:27::61#61
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zbk-001:1961:27::61#61
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hõlmab enesevastutust, enesedistsipliini ja enesekasvatust ning sobib hästi 
Innere Führung’i ideaaliga nn Blanki ameti66 esimestest päevadest. Alter 
3 jaoks on õpetlik teeside selgitustes67 antud viide kasvatuse [sic!]  neljale 
astmele koos vana lihtsa kasvatusjuhisega „õpetada, manitseda, noomida, 
hoiatada, ette kanda“68. Siin on sõnaselgelt juttu sellest, kuidas käia ümber 
vigadega, mis sünnivad laiskusest pahatahtlikkuseni, ning kuidas „õig laselt 
jagada  kiitust ja laitust“. Tollastest sotsioloogilistest  uurimistulemustest 
võeti uue  Bundeswehri jaoks üle Innere Gefüge69 põhimõte: „Õige tooni taga 
 peitub  rohkem kui vormitäitmine: nimelt vaim, kollektiivi elustiil, kõlbe
line  atmosfäär. Selle taga on kollektiivi liikmed ja nende omavahe lised 
 suhted.“ Siin on juba selgelt juttu veakultuuri määravatest tingimustest. Nii 
võib praegu toonase kombel öelda: „Me peaksime suhtuma sellesse uude 
 arusaama südamega.“70

Praegu kehtivas eeskirjas ZDv 10/1 „Innere Führung.  Selbstverständnis 
und Führungskultur“ (2008)71, mis kannab nimetust A 2600/1, leiab nii 
mõnegi termini, millest saab teha järeldusi veakultuuri kohta. 3. pea
tükis mainitakse Innere Führung’i alusena ülesandega juhtimist (Führen 
mit  Auftrag) (alter 3). 6. peatükis selgitatakse seda mõistet veel lähemalt. 
4. peatükis „Eesmärgid“ puudutatakse alter 1 ja eriti alter 3 jaoks südame
tunnistusest juhitud kuulekust ja vastutuse ülevõtmist. Eesmärgina on 
esile toodud: „Ülemad äratavad, hoiavad ja süvendavad vastutusteadlikkust 
ja sisemist valmisolekut kaastööks.“72 Ja 5. peatükis „Käitumisnormid ja 

66  26. oktoobril 1951 uue ametkonna juhiks valitud Theodor Blanki ametinimetuseks sai liidu
kantsleri volinik liitlasvägede suurendamisel. Blank allus otseselt kantslerile, tema ametkond 
(Dienststelle Blank, ka Amt Blank) kuulus kantsleriameti koosseisu. Alates 7. juunist 1955 
kujundati Blanki amet ümber föderaalseks kaitseministeeriumiks (BMVg.). Selles amet konnas 
tehti kõik olulisemad ettevalmistused Bundeswehri asutamiseks, sealhulgas töötati välja ka 
Innere Führung’it ja esimest riigikaitseseadust. – Tõlkija kommentaar
67  ZDv 11/1, 1957, S. 97ff.
68  Ibid., S. 116f.
69  Innere Führung’i vaimne isa Wolf Graf von Baudissin mõistis 1950. aastate algul Innere 
Gefüge (sisestruktuuri) all „kõigi nende tingimuste ja tegurite terviklust, mis vormivad sõdu
rite suhteid omavahel ja ühiskonnaga“. Alates 1953. aastast asendati see järkjärgult terminiga 
Innere Führung. – Tõlkija kommentaar
70  ZDv 11/1, 1957, S. 117.
71  Bundesministerium der Verteidigung 2008. Zentrale Dienstvorschrift ZDv 10/1. Innere 
Führung. Selbstverständnis und Führungskultur. Bonn. [ZDv 10/1, 2008] Vt ka võrgu
versiooni: https://www.bmvg.de/resource/blob/14258/a0e22992bc053f873e402c8aaf2efa88/b
010202downloaddata.pdf (07.10.2019).
72  Ibid., Nr. 403.

https://www.bmvg.de/resource/blob/14258/a0e22992bc053f873e402c8aaf2efa88/b-01-02-02-download-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/14258/a0e22992bc053f873e402c8aaf2efa88/b-01-02-02-download-data.pdf
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juhtimis kultuur“ juhitakse tähelepanu sellele, et sõdurid kui alter 1 ja alter 2 
„[peavad] alati olema võimelised vastutustundlikult elama ja tegutsema ning 
teiste eest vastutust võtma.“73

Mõlemas nimetatud kohas (nr 403 ja 508) on sõnastatud Innere Führung’i 
vaatekohast täpselt veakultuuri mõlemad tahud ja need täiendavad sedasi 
üksteist. Lähemalt on seda käsitletud 6. peatükis („Innere Führung’i vald
konnad“). Kokku 3 + 6 valdkonnast tõstetakse eriti esile esimesed kolm 
ehk peamised. Need on inimeste juhtimine, poliitiline haridus ja sõdurite 
õiguskord. Miks näiteks „teenistuskäigu kujundamine ja väljaõpe“ sellest esi
kolmikust välja on jäänud, jääb paraku arusaamatuks, sest just selles vald
konnas peab Innere Führung end päevast päeva õigustama. Seal on „konk
reetne elu“ ja seal tekib ka tõenäoliselt suurem osa vigadest.

Inimeste juhtimise valdkonnas on olulisel kohal usaldus, kamraadlus, 
vastutustunne, inimesetundmine ja empaatiavõime, mis on alter 3 jaoks 
kokku võetud lauses „Kes tahab inimesi juhtida, see peab neist hoolima“74. 
Üks keskne mõte ka ülesandega juhtimise kohta: 

Juhtimine peab võimaldama tegevusvabadust, kaastegevust ja kaasvastutust. 
Ülemad peavad seetõttu eelistama ülesandega juhtimist. Sealjuures peavad 
nad vajaduse korral aktsepteerima enda lahenduste kõrval ka teisi lahendus
käike. Kui vähegi võimalik, peavad ülemad kaasama otsustamisse asjaga 
 kursis sõdureid.75

Teine aspekt on ülemate kriitiline enesehinnang alter 1na: „Nad ei eksi mil
legi vastu, kui küsivad oma sõduritelt nõu ja vajaduse korral ka vigu tunnis
tavad. Aus endasse suhtumine kasvatab autoriteeti ülemana.“76 Kolmanda 
aspektina leiab eraldi käsitlust teenistusjärelevalve alter 3 kaudu:

Nad kasutavad järelevalvet võimalusena ära tunda ja väärtustada  alluvate 
saavutusi. Kiitus, aga ka laitus edendab alluvate motivatsiooni ja lahingu
valmidust. Abistava, tasemele vastava teenistusjärelevalvega, mida tehakse 
selgitades, juhendades ja toetades, kujundavad ülemad teenistuskäiku. Nad 
väldivad nii veakäitumist, juhivad inimesi uut moodi ja õpivad sedasi oma 
sõdureid kõige paremini tundma.77

73   ZDv 10/1, 2008, Nr. 508.
74  Ibid., Nr. 607.
75  Ibid., Nr. 612.
76  Ibid., Nr. 622.
77  Ibid., Nr. 624.
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Poliitilise hariduse valdkonnas on eriti kohane aru saada, kuidas  toimida 
vigadega alter 5 vaatenurgast ning muuta see alter 1le talu tavaks ja mõiste
tavaks. Mõeldagu näiteks avalikkust mõjutanud skandaalidele Bundes
wehri algusajast peale. Nende lahendamine on küll ministeeriumi ning 
iseäranis pressi ja suhtekorraldusameti ülesanne. Eksinu, olgu ta süüdi 
või mitte, nagu Illeri õnnetuses78, Kunduzi õhurünnakus79 või Gorch Focki 

78  Nn Illeri õnnetuses 3. juunil 1957 hukkus Illeri jõe ületamisel 15 ajateenijat Bundeswehri 
19. õhudessantpataljonist. Ajateenijad naasid jalaväeõppuselt, neid juhtinud nooremveebel oli 
juhtimise üle võtnud rühmaülemalt, kes jälgis toimuvat haige jala tõttu sillalt. Sõdurid pidid 
ületama koos varustusega sel kohal 50 meetrit laia ja 1,3 meetrit sügava Illeri jõe. Rühma 
 juhtinud nooremveebel astus esimesena vaid kaheksakraadisesse vette, 28 sõdurit järgnesid 
talle. Kiire vooluga jõgi haaras sõdurid kaasa. Mõnel õnnestus klammerduda sillatalade külge. 
Vool viis kaasa 19 sõdurit, neist neljal õnnestus kaldale pääseda. Ülejäänud 15  sõdurit uppusid 
ja vool kandis nad jõge mööda edasi. Nende otsinguid raskendas alanud vihmasadu. Viimane 
uppunud sõdur leiti alles 16 päeva hiljem. Pärast selgus, et Illeri jõe ületamine oli spontaanne 
ettevõtmine, seda polnud väljaõppekavas ning seda tehti ilma ettevaatus abinõudeta. Kompanii
ülem kinnitas hilisema uurimise käigus, et „jõe ületamine olevat olnud sõjalises mõttes 
rumalus“ ja „rangelt keelatud, nii suuliselt kui kirjalikult“. Õnnetus tõi kaasa Bundeswehris 
diskussiooni sõjaväelise hariduse ning Innere Führung’i vormi ja sisu üle. Noorele Bundes
wehrile oli väga oluline, et erapooletu uurimine ei tooks õnnetuse põhjusena esile sõjaväelise 
ja poliiti lise süsteemi vigu, vaid „ühe või mitme inimese süü, mis viis katastroofini“. Poliiti
line oposit sioon püüdis seevastu näidata, et õnnetuse põhjustas „kiirustamine ja üleliigne 
 tormakus“ Bundeswehri ülesehitamisel. Uurimine näitas, et sõdurid olid Illeri jõge varemgi 
ületanud, kuid pataljoniülem oli keelanud sellest kuuldes niisuguse tegevuse kohe ära ning 
andnud käsu, et jõge võib ületada edaspidi üksnes tema selgel loal. Kompaniiülem informeeris 
sellest oma alluvaid rühmaülemaid. Õnnetusse sattunud rühma ülem tunnistas, et „otsustaval 
silma pilgul ta sellele ei mõelnud“. Rühma jõkke juhtinud nooremveebel oli selle käsu and
mise päeval olnud lähetuses. Kohus mõistis rühma ja kompaniiülema õigeks. Sõdureid juhti
nud noorem veeblile mõisteti hooletusest põhjustatud surma ja kehavigastuste tekitamise eest 
kaheksa kuud  vangistust. – Tõlkija kommentaar
79  4. septembril 2004 sooritasid kaks USA lennukit Afganistanis Kunduzi lähistel õhurünnaku, 
mille käigus hukkus üle saja inimese, neist vähemalt 30 või 40 tsiviilisikut. Rünnaku tellis 
Kunduzis paiknenud Bundeswehri üksuse ülem. See oli ohvrirohkeim Saksa armee algatatud 
rünnak pärast Teist maailmasõda. Rünnakut põhjendati Talibani võitlejate vastase tegevusega. 
Talibani võitlejad olid hõivanud kaks tsiviilvalduses kütuseveokit ja üritasid nendega põgeneda, 
kuid jäid jõeorgu kinni ning andsid seejärel korralduse kutsuda autode väljatõukamiseks appi 
kohalikud elanikud. Läheduses paikneva Bundeswehri üksuse ülem sai muu hulgas vastuolulise 
info, et on aset leidnud kontakt vastasega ning autode läheduses viibib mitu Talibani koman
döri. Temalt tuli ka korraldus teha õhurünnak ning hävitada kütuseautod ja nende läheduses 
viibivad mässulised, hiljem antud tunnistuse kohaselt selleks, „et esiteks ennetada ohtu minu 
sõduritele ja teiseks tabada ülima tõenäosusega üksnes Afganistani riikliku ülesehitamise vaen
lasi“. Kui eri instantsid olid seda pikalt, põhjalikult ja kohati vastuoluliselt uurinud, otsustas 
Saksamaa föderaalne prokuratuur 2010. aastal uurimise lõpetada, „sest [edasiseks uurimiseks] 
pole täidetud nii rahvusvahelise õiguse normid /…/ ega ka karistusseadustiku tingimused“. 
Samal aastal teatas ka kaitseministeerium, et lõpetab distsiplinaaruurimise. Neid otsuseid 
kritiseerisid nii mõnedki rahvusvahelised organisatsioonid ja ka ohvrite kaitsjad, nime tades 
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õnnetuses80, on samuti alati avalikult  häbipostis. Lõigus nr 627 on nimetatud 
poliitilise hariduse tähtsuse kuus põhjust: 1) süvendab ajaloolisi teadmisi, 
2) selgitab poliitilisi seoseid, 3) arendab poliitilist otsustusvõimet, 4) paran
dab kultuuridevahelist kompetentsust, 5) edendab teadlikkust väärtustest ja 
6) innustab osalema poliitilises tahtekujundamises81. On ülioluline, et poliiti
line haridus ei jääks unarusse ka sõjategevuses. Mida see tähendab nii eksi
vale tegutsejale kui ka hindavale vaatlejale (alter 5), jääb paraku käsitlemata. 
Seda enam hakkab silma, et esimesel kohal neist kuuest nimetatud põhju
sest on ajalooliste teadmiste süvendamine ja seda käsitletakse põhjalikumalt 
kahes eraldi lõigus (nr 629 ja 630). Siin on eeskirja uue versiooni koostajad 
jätnud veakultuuri tähenduses võimaluse kasutamata.

Sõdurite õiguskorra valdkonnas rõhutatakse ühest küljest ülema kui 
alter 3 mõju alluvate õiglustundele distsiplinaarvõimu hoolikal kasuta misel82. 
Teisalt tehakse talle ülesandeks hoida madalal „pingevälja võimalikult suure 
isikliku tegevusvabaduse ja sõdurite seadusandlusest tulenevate piirangute 
vahel“, nõnda et ülem kasutab otsustamisel Innere Führung’i põhimõtteid83. 
Siin oleks vaja ka seost õigusriigi kui alter 5ga.

Teenistuskäigu kujundamise ja väljaõppe kui veel ühe Innere Führung’i 
valdkonna puhul viidatakse ka sellele, et arvestada tuleb muutuvate 

uurimise lõpetamist „ilmselgelt poliitiliselt motiveerituks ja mitte õiguslikust analüüsist 
 lähtuvaks“. – Tõlkija kommentaar
80  2008. aastal juhtus Saksa mereväele kuulunud purjelaeval Gorch Fock õnnetus. Ööl vastu 
4. septembrit kukkus Põhjameres Norderney saare lähistel üle parda ja uppus Bundeswehri 
meditsiiniteenistuse 18aastane ohvitserikandidaat Jenny Böken. Neiu oli sel ööl laeva  ahtris 
vahis. Ta ei kandnud päästevesti, signaallampi ega GPSseadet, nagu see on tavaks suurtel 
purjelaevadel. Tema vette kukkumise asjaolude tunnistajaid polnud, üks sõduritest oli  näinud 
vette kukkuvat „varju“. Valveohvitser andis häire „mees üle parda“. Laev peatati ja vette visati 
päästevahendid, seejärel keeras laev otsa ümber ja suundus otsingutele. Raadio teel teavitati 
föderaalpolitseid ja laevahädaliste ühingut. Purjeka kaks mootorpaati ning seejärel ka politsei
kopterid ja päästelennukid alustasid otsinguid. Jenny Bökeni surnukeha leiti üksteist päeva 
hiljem  Helgolandi piirkonnast. Neiu surma täpsed asjaolud on tänaseni teadmata. Hiljem 
on spekuleeritud, et neiu ei oleks pidanud tervisliku olukorra tõttu üldse teenistuses olema. 
 Hukkunu vanemad uskusid, et nende tütar ei kukkunud üle parda elusalt, sest lahkamisel ei 
leitud tema kopsudest vett, ning kahtlustasid mõrva. Prokuratuur ei alustanud siiski uurimist 
surma  põhjustamise kohta ettevaatamatuse tõttu. Hukkunu vanemad püüdsid edutult saavu
tada, et eri kohtuinstantsid asuksid juhtumit uurima. 2018. aastal õnnestus neiu vanematel 
uue  tunnistaja tõttu siiski algatada kohtulik uurimine, kuid see peatati 26.11.2019 tõendus
materjalide puudumisel. Jenny Bökeni vanemad jätkavad võitlust tütre surma asjaolude välja
selgitamise nimel. – Tõlkija kommentaar
81  Terminiga politische Willensbildung on silmas peetud protsessi poliitilisest ideest kuni poliiti
liste otsuste langetamiseni ja poliitiliste eesmärkide rakendamiseni. – Tõlkija kommentaar
82  ZDv 10/1, 2008, Nr. 635.
83  Ibid., Nr. 638.
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 ühiskondlike olude kui alter 5ga ning väljaõppele paneb muu hulgas piirid 
inimväärikuse austamine84.

Lisas 1 („Teesid ülematele“)85 on esitatud eespool nimetatud valdkondade 
kohta veel kord ülema minavormis põhjalikumad selgitused. Paraku ei tule 
neist selgelt esile alter 3 individuaalpsühholoogiline tähendus ega ka alter 2 
grupidünaamiline toime üldise ennetusena vigadega ümberkäimisel ning 
arusaam veakultuuri tähendusest.

Veakultuuri avaramaks mõistmiseks tuleb peale eeskirjade vaadelda ka 
sõjaväe distsiplinaarkorra86, kasvatusmeetmete määruse87 ja kaebuste esita
mise korra88 sätteid ning korraldusi sõdurite osaluseks või nende olukorra 
parandamiseks. Sealjuures võib ilmneda, et alates 1956. aastast on kiituse ja 
laituse omavahelist suhet märgatavalt avardatud, eriti meetmetega kiituse 
valdkonnas.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Innere Führung’i eeskirja 2008. aasta versioo
nis on märgata vigadega ümberkäimisel uusi rõhuasetusi ja lähtekohti. See 
puudutab eriti inimeste juhtimise valdkonda, kus võib täheldada veakultuuri 
positiivset arengut. Selles eeskirjas on normidest kõrvalekalduva käitumise 
või vigadega ümberkäimise puhul siiski peamiselt tähelepanu all õigus
küsimused. Tähele tuleks panna sedagi, et see kõik ei peaks kehtima üksnes 
madalamate juhtimistasandite kohta – tasemele vastav teenistusjärelevalve 
võiks olla siin juhtmõte.

7. Vigadega ümberkäimine kasvatuse 
ja väljaõppe tegevusväljal

Kasvatus ja väljaõpe määrab suure osa sõjaväelisest argipäevast, olgu siis 
alg või kutseväljaõppes, jätku ja täiendusõppe kursustel, õppustel ja 
isegi sõjaliste ülesannete täitmisel. Kõikides nendes valdkondades tehakse 
pedagoogilist tööd, teisisõnu tegutsetakse ja avaldatakse üksteisele mõju 
 pedagoogilisest aspektist.

84 ZDv 10/1, 2008, Nr. 645.
85  Ibid., Anlagen. 7.1. Leitsätze für Vorgesetzte.
86  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bundesamt für Justiz. Wehr
disziplinarordnung. https://www.gesetzeiminternet.de/wdo_2002/index.html (07.10.2019).
87  Erlaβ „Erzieherische Maβnahmen“ (EMM) mit Beispielsammlung und Übersicht 2009. 
DSK F1407300163. März.
88  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bundesamt für Justiz. 
Wehrbeschwerdeordnung. https://www.gesetzeiminternet.de/wbo/BJNR010660956.html 
(07.10.2019).

https://www.gesetze-im-internet.de/wdo_2002/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wbo/BJNR010660956.html
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On pedagoogiline aabitsatõde, et seda, mida teatakse või osatakse, ei pea 
enam õppima. Kogu väljaõpe lähtub seega vigadega seotud tead matusest või 
oskamatusest. Pedagoogika ülesanne ongi aidata jõuda metoodilise õppe 
või pideva katsetamise käigus edukogemuseni, et ennetada tüüpvigu. Sellel 
tegevusväljal tehtavad vead on seetõttu ennekõike teistsuguse,  pedagoogilise 
tähendusega, isegi kui need ilmnevad igapäevateenistuses või koguni sõja
olukorras seoses ühega kahest varem käsitletud tegevusväljast. See läbi
põimitus ilmneb ka kasvatuse ning Innere Führung’i keelelistermino
loogilises ja sisulises seotuses või koguni võrdsustamises eri kirjutistes ja 
ees kirjades. Kasvatuse põhimõtetele89 tuginedes tuleb tegeleda küsimusega, 
kuidas saavutada seoses vigadega pedagoogiline mõju kasvatuse valdkonnas.

Kasvatusliku käitumise kohta võivad eeskirjad pakkuda vaid kindlaid 
suuni seid. Ülem peab alter 3na juhinduma kindlatest põhimõtetest ning 
kus eales võimalik, siduma ennast väärtuste, elamuste ja kogemustega, mida 
üksikvõitleja endaga kaasa toob.90

Kokkuvõttes on selle dokumendi eesmärk tasakaalustada pinget 
 iseseisvuse ja meelevalla, aga ka kõiketeadmise ja kuulekuse vahel91. Seal
juures peab alter 2 või alter 3 aitama vähem kogenut ja nõrgemat92. Kasvatus
likud mõjud lähtuvad nii ülemast, kes on alter 3, kui ka kaas võitlejatest kui 
alter 2st93. Raskusi ja puudusi saab lahendada ka kaas võitlejate kui alter 2 
mõistva abiga94.

Ülem alter 3na peab esitama kohaseid nõudmisi. Ta aitab pikaldasi, 
kurjale tahtele tuleb aga karmilt vastu astuda, „seejuures abi välistamata“.95 
 Refleksiooniks alter 1na saab ülem suunise, et kasvatusliku autoriteedi ja 
mõju saavutab üksnes see, kes „ise on kasvatatud ja püüab enda kallal tööd 
teha“ ning teab „omaenese piire“96. Ja alter 3 puhul on öeldud: „Üksnes see, 
kes oma sõdureid tunneb, neile avatult vastu astub ja neile oma usalduse 
 kingib, võidab ka nende usalduse. Usaldus püsib selle vastu, kes valitseb ja 
jääb mõõdukaks, kes on õiglane ja kannatlik ning kannab õigel moel hoolt 

89  ZDv 11/1, 1957. https://www.eperiodica.ch/digbib/view?pid=zbk001:1961:27::61#61 
(10.10.2019). [ZDv 11/1, 1957]
90  Ibid., LS 23.
91  Ibid., LS 12.
92  Ibid., LS 11.
93  Ibid., LS 14.
94  Ibid., LS 25.
95  Ibid., LS 25.
96  Ibid., LS 15.

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zbk-001:1961:27::61#61
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oma üksuse eest.“97 „Õigluse poole püüdlemine on igasuguse kasvatusliku 
mõju, armastuse ja jõu eeldus, mis talub ka ebatäiuslikku.“98 „Kes [aga] /…/ 
eirab distsiplineerimatust, hävitab igasuguse kasvatuse võimaluse.“99

Kasvatamine alter 3, aga kindlasti ka alter 2 kaudu tähendab suunamist ja 
toetamist. Ülekaalus peab olema tahe aidata ja julgustada100. „Kasvatus peab 
mõjule pääsema ennekõike kasvataja [alter 3] eeskuju kaudu ning alles siis 
sõnades ja õpetuses, kasvatuseesmärk peab väljenduma ülesannete püstita
mise viisis. Seda peab taotlema kannatlikult ja kindlalt. Sealjuures peab 
arvestama sõdurite hea tahte ja saavutusrõõmuga.“101 „[Alter 3]  [Õ]iglaselt 
jagatav kiitus ja laitus tugevdab iseteadlikkust. Laitusest ja karistusest enam 
mõjuvad tunnustus ja kiitus. Laitus ei tohi araks teha.“102

„Sõdur [kui alter 1] peab õppima pidama distsipliini enesest
mõistetavaks. /…/ Selle täiuslik vorm on enesedistsipliin.“103 Seda, kuivõrd 
need 1957. aastast pärit põhimõtted on nüüdseks unustusse vajunud, võib 
näha 2008. aasta eeskirjas esitatud Innere Führung’i valdkondade kommen
taaridest. See ei tähenda mõistagi seda, et üksuste igapäevategevuses ei toimu 
midagi 1957. aasta mõtete järgi. Praegustes eeskirjades ja nõnda ka nüüdses 
juhtide väljaõppes mängivad need siiski pigem kõrvalrolli.

Isegi kui väljaõpe on Bundeswehris igasuguse pedagoogilise tegevuse 
ülemmõiste, tähendab see pigem praktilist õpetamist ja sõjategevuseks 
treeni mist. Selle tulemusel on alates Bundeswehri algusaastatest ikka ja jälle 
koostatud ka väeliigispetsiifilisi väljaõppeeeskirju, nt maaväe jaoks HDv 
102/1 „Väljaõppe alused ja põhimõtted maaväes“104 aastast 1957, HDv 101/2 
„Õppused“105 aastast 1965 ja selle järeltulija HDv 101/200 aastast 2002, HDv 
101/400 „Vahekohtunikuteenistus maaväes“106 (õppuste  tarvis) aastast 1986 

97   ZDv 11/1, 1957, LS 17.
98  Ibid., LS 31.
99  Ibid., LS 19.
100  Ibid., LS 24.
101  Ibid., LS 22.
102  Ibid., LS 30.
103  Ibid., LS 26.
104  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1957. Heeresdienst
vorschrift HDv 102/1. Grundlagen und Grundsätze der militärischen Ausbildung im Heer.
105  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1965. Heeresdienst
vorschrift HDv 101/2. Übungen. [HDv 101/2, 1965]
106  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1986. Heeresdienst
vorschrift HDv 101/400. Schiedsrichterdienst im Heer.
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või ka HDv 102/100 „Üksuste väljaõpe maaväes“107 aastast 1978.  Nendes 
eeskirjades on paraku kesksel kohal üksnes organisatsiooni  küsimused, mis 
 tekivad väljaõppe läbiviijal või väljaõpet juhtival isikul välja õppes ja kasva
tuses. Nende küsimuste läbitöötamise ja kinnistamise eesmärk on, et välja
õppe läbiviija mõistab ise alter 1na, mida tal tuleks järg misel  korral paran
dada. Õpitundide arutelul toimub lõppude lõpuks üksnes õige ja vale kind
lakstegemine, kiituse ja laituse jagamine pelgalt ühepoolse kommunikat
sioonina, mis sünnib õppuste läbiviijate ja nende ülemate kui alter 3 eest
võttel. Sama kehtib ka lahinguharjutuste nõupidamiste ja hindamiste kohta, 
seal on teemaks koguni avalik „laituste jagamine“108. Ei saa küll välistada, et 
juht kui alter 3 kõnetab õppijat või õppusel osalevat gruppi kui alter 1. Kas 
ja kuidas edendada sellega õpitulemusi, jääb lähemalt selgitamata. Aegajalt 
leiab nendest eeskirjadest ka viiteid eeskirjadele ZDv 11/1 (1957) ja ZDv 3/1 
(1955). Küsitav on, mil määral on need viited ajendanud kedagi järele
mõtlemisele pedagoogilises tähenduses.

Esimene eeskiri ZDv 3/1 „Väljaõppe metoodika“109 sündis aastal 1955 
selle koostaja, hilisema kindralmajori Gerd Kobe ja Innere Führung’i asuta
jate tiheda koostööna110. Seetõttu sarnaneb see lugemisel paljudes kohtades 
eeskirjaga ZDv 11/1. Eriti hakkab see silma väljaõppe läbiviija kirjelduses, 
nt temale kui alter 3le esitatud nõudmised: „Kannatamatus on enamasti 
märk puudulikust õpetamisvõimest.“111 Või teine näide, kus õppimise käiku 
on  kirjeldatud neljas etapis: küsimuse tekkimine, oletus lahenduse kohta, 
proovi mine kuni lahenduse leidmiseni ning lahenduse järele proovimine 
ja kasuta mine. Siin kõnetatakse alter 1112. Ja Innere Führung’i käsiraamatu 
teema „Iseseisev grupitöö“ on leitav ka eeskirjast ZDv 3/1, mille puhul 
tulevad koos mängu alter 1 ja alter 2. Üksnes teema „Juhendamine ja 
järelevalve“113 puhul jääb eeskiri ZDv 3/1 oma küsimustega valdavalt seotuks 
organisatsiooniliste teemadega. Üks lause aga tõuseb sealt esile ja meenutab 
Auftragstaktik’i kohta väljendatut: „Ta [järelevalve tegija kui alter 3] peab 

107  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab des Heeres 1978. Heeresdienst
vorschrift HDv 102/100. Truppenausbildung im Heer.
108  HDv 101/2, 1965, Nr. 101.
109  Bundesministerium der Verteidigung, Führungsstab der Streitkräfte (Fü S) 1955. 
 Zentrale Dienstvorschrift ZDv 3/1. Methodik der Ausbildung. Bonn. 
110  Vt Kobe, G. 1974. Der Wind kam vom Westen. Würzburg: Holzner. [Kobe 1974]
111  ZDv 11/1, 1957, S. 14f. Vrd Kobe 1974, S. 105f.
112  ZDv 11/1, 1957, S. 19–20. Vrd Kobe 1974, S. 173ff.
113  ZDv 11/1, 1957, S. 13. Vrd Kobe 1974, S. 133ff.
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üksikule väljaõppe tegijale jätma piisavalt mänguruumi ja vastutust tegut
seda omaenese ära nägemise kohaselt.“

Aastal 1997, omajagu hiljem kui 1970. aastate pedagoogiline pööre 
Bundes wehris ja umbes samal ajal, kui hakati koostama 2000. aasta eeskirja 
HDv 100/100, said üksused märksa mahukama eeskirja ZDv 3/1 „Väljaõppe 
põhimõtted“114. Mahukates peatükkides, nagu 4. („Välja õppe läbiviija“) ja 
5. („Väljaõppegrupp“) ning osaliselt ka 7. („Väljaõppe  vormid ja meetodid“), 
9. („Edu kontrollimine“) ja 10. peatükk  („Teenistusjärelevalve“), ilmnevad 
selgelt uued pedagoogilised lähtepunktid, mis võiksid taas tiivustada aru
saama veakultuuri vajalikkusest.

Nii näiteks on lõigus nr 402 öeldud: „Väljaõppe läbiviija ei kaota  mainet, 
kui ta siiralt tunnistab vigu või lünki teadmistes. Ta pingutab aga [kui 
alter 1], et need esimesel võimalusel kõrvaldada ja teadmisi täiendada.“115 
Seejärel on juttu tema õiglasest olemisest ja objektiivsusest. Selleks peab ta 
alter 3na „ära tundma kõik olukorda mõjutavad otsustavad tegurid ning 
hindama neid, arvestades alati üksikisiku ja grupi olukorda“. Üksikasjades 
viidatakse kõige enam levinud hinnanguvigadele. Kriitika teema on ühtaegu 
kogutud kolmelt poolt ehk alter 1 rollis, aga ka alter 2 ja alter 3 kaudu:

Väljaõppe läbiviija peab nii nagu iga ülemus suutma taluda konstruktiivset 
kriitikat. Selline kriitika aitab tal kõrvaldada puudusi ja parandada oma käi
tumist väljaõppe läbiviijana. Omaenese õppegrupist lähtuv kriitika võib mõni
kord olla ka vihje kuhjunud pingetele ja väljendada üleüldist rahul olematust.116

Põhjalikult käsitletakse ka väärtustamist kiituse ja laituse kaudu117. Välja
õpet saavat gruppi vaadeldakse selgelt sotsiaalsest vaatepunktist: „Sotsiaalse 
õppimisena käsitatakse ka õppimise toetamist koostöö kaudu [koos alter 
2ga].“118 Selliseid mõtteid arendatakse edasi ka 7. peatükis, kus on juttu 
dialoogi põhisest väljaõppemeetodist. Õpitundide teemat119 laiendatakse, 
andes hindamis võimalusega tagasisidet, millesse on kaasatud ka väljaõppe
grupp alter 2na: „Tagasisidet võivad anda ülemad [alter 3], samal tasandil 
olijad ja alluvad [alter 2].“120 Ka teenistusjärelevalve tegijad [alter 3] peavad 

114  Bundesministerium der Verteidigung 1997. Zentrale Dienstvorschrift ZDv 3/1. Grund
sätze der Ausbildungslehre. Bonn. [ZDv 3/1, 1997]
115  Ibid., Nr. 402.
116  Ibid., Nr. 404.
117  Ibid., Nr. 405.
118  Ibid., Nr. 504.
119  Ibid., Nr. 903, 904.
120  Ibid., Nr. 904.
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suhtuma väljaõppe läbiviijatesse „empaatia, tolerantsuse, kannatlikkuse ja 
takti tundega“. Järelevalve tegija katkestab väljaõppe vaid siis, kui ohtu satub 
julgeolek, kui on ilmnenud objektiivsed vead või kui väljaõpe ei täida oma 
eesmärki121. Viimaks arutab järelevalve tegija sobival moel oma tähele
panekuid väljaõppe läbiviijaga122. „Eristava hinnangu ja vajaduse korral 
 sihipäraste kasvatusmeetmete kaudu teeb ülem [alter 3] kindlaks, kas tema 
vastutusvaldkonnas läheb väljaõpe edukalt.“123

8. Veakultuur Bundeswehris

Termin veakultuur viitab sellele, et kõne all on midagi enamat, mitte ainult 
üksikud vead. Bundeswehri ajalugu – nii vähemalt võib seda välja lugeda 
erine vate eeskirjade käsitlustest – on veakultuuris võtnud justkui slaalomi
kursi ning võib olla praegu veel sööstlaskumise faasis. 20. sajandi viima
sed kolm aastakümmet olid positiivsele veakultuurile lausa katastroofi
lised. Kaitseminister von der Leyen võttis selle teema ametisse asudes oma 
südame asjaks ja pööras sellele järeleandmatult tähelepanu. Bundeswehri 
veakultuuri mõistmiseks tuleb aga tõdeda, et aastatuhandevahetus on 
 toonud muutusi, vähemalt eeskirjades. Mitmes tekstis on võimalik märgata 
vigade teemal uusi jooni, isegi kui sellest ei ole veel võimalik välja lugeda vea
kultuuri tervikpilti. Nüüdsel ajal tuleneb positiivse vigadega ümberkäimise 
probleem aga sellest, et suurem osa praegustest juhtidest on saanud juhtimis
väljaõppe enne 2000. aastat koostatud eeskirjade põhjal. Maavägede inspek
tori kindral leitnant Vollmeri 2016. aasta augustis korraldatud koosolek vea
kultuuri teemal, millest võttis osa 50 sõjaväelast veeblist kolonelini, kulges 
üllatavalt rahulikult. Seepärast tuleb küsida, kas vigadega ümberkäimine 
puudutab üldse üksuste tasandit. Seejuures kerkib küsimus, kuidas tuleb 
seda probleemi käsitleda ja kuidas tõstatada Bundeswehri veakultuuri  teemat 
positiivses võtmes. Kui võtta tõsiselt ministri vihjet, et on tarvis parandada 
vea kultuuri, ei piisa pelgalt (ära)ootamisest, kuni nooremad ohvitserid 
 kõrgematele juhipositsioonidele jõuavad.

Vigu hinnatakse tavaliselt alles tagantjärele ning seetõttu on sellel tagant
järele targutamise maik. Kes ei mäletaks esimesi päevi sõjaväes ja hirmu 
kasarmus ringi liikuda: teenistuses allohvitser leidis alati mõne puuduse, 
mille kallal norida! Komplekssete sotsiotehniliste süsteemidega maailmas ja 

121  ZDv 3/1, 1997, Nr. 1003.
122  Ibid., Nr. 1005.
123  Ibid., Nr. 1001.
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ajal ei piisa enam pelgalt süüdlaste otsimisest üksikvõitleja tasandilt,  lähtudes 
individuaalse teo ja motiivi õiguspärasusest. 1964. aastal BergenHohnes 
asunud laskeväljal juhtunud traagilist õnnetust124 uurides jõudis kohus 
 seisukohale, et eksimus ei olnud ühe, vaid mitmekordne. Eraldi poleks ükski 
neist vigadest õnnetuseni viinud. Vigade otsimine ja hindamine muutub see
tõttu üha rohkem (interdistsiplinaarseks) multitaskingülesandeks, pannes 
sedasi veakultuuri tõsiselt proovile.

Seepärast tuleb algusest peale püüda nii palju kui võimalik vigu vältida. 
Lõppude lõpuks ei ole see aga võimalik pidevas tegevuste voolus, kus on palju 
vaheeesmärke ja omavahel kattuvaid vahepealseid samme. Töötle misel 
 laekub pidevalt ka uut informatsiooni, mida tuleb koguda ja hinnata. See võib 
küll üksnes eksimisvõimalust suurendada, vähemalt sõjas, sest  Clausewitzi 
kohaselt „suur osa luureandmetest, mis sõjas saadakse, on vastu rääkivad, 
veel suurem osa neist on valed ning vaieldamatult suurim osa suhteliselt 
ebakindlad“125. Me teame nüüd, et vigu põhjustavad ka tegurid, mis olid ole
mas juba enne tegutsemist. Esmapilgul individuaalsena näiv viga muutub 
süsteemiveaks. See aga tähendab, et kui veakultuur on mandunud, rohkem 
kui 50 aastaga alla käinud, siis alles hakkavad vead sündima.

124  9. aprillil 1964 toimus NATO laskeväljal BergenHohnes õppelaskmine, mida jälgisid 
pealtvaatajatena Hamburgi akadeemia 6. kindralstaabikursuse õppurid. Münsteris asuvas 
tanki tõrjekoolis olid välja töötatud uued liikuvkaitse põhimõtted. Esimene esitlus oli juba 
1963. aastal, kuid seekord kaasati ka suurtükivägi. Sündmuseks oldi põhjalikult valmistunud. 
Tõsi küll, esialgseid planeerijaid harjutuse juures enam ei viibinud. Pealtvaatajatele taheti 
demonstreerida tankitõrjerakettide ja suurtükiväe ühist tegevust. Külalised viidi parema üle
vaate saamiseks veoautodega laskmisalale lähemale, järgides siiski turvanõudeid. Kell 14.06 
avasid neli 81 mm miinipildujatega varustatud soomustransportööri HS 30 tule vastase posit
sioonide pihta. Pealtvaatajad asusid umbes 900 meetri kaugusel sihtmärgist. Kui esimesed lasud 
silmanähtavalt mööda läksid, arvati esialgu, et lahingupildi dramatiseerimiseks õhitakse veel 
mõned lõhkekehad. Ootamatult lõhkesid miinid üle pealtvaatajate peade lennates juba auto 
läheduses. Raadio teel anti korraldus: „Tuli, seis!“ Kuid oli juba hilja: veoauto sai otse tabamuse, 
läheduses viibinud maasturit tabas killurahe. Juba järgmisel päeval tehti samade andmetega 
korduslaskmine. Esialgne tulemus oli selline, et ükski olemasolevate andmete  põhjal välja 
 lastud laeng ei tabanud ettenähtud sihtmärki. Tekkis küsimus, kas kaks päeva varem eel
laskmisel üldse sihtmärki tabati. Väidetavalt viiel korral tabati. Õnnetuse põhjusena nimetati, 
et sihtmärgist 3000 meetri kaugusel tornis asunud tulejuht oli hinnanud kontrolllaskmisel 
kaugust ekslikult. Ta oli arvanud, et sihtmärki tabasid lasud, mis tegelikkuses aga olid tulnud 
maha umbes 600 meetrit enne sihtmärki. Korduslaskmisel selgus, et tabamust mõjutasid ka 
erinevad laengud. Laeng nr 6 lendas õnnetuspaigast üle, kuid laeng nr 7 tabas taas kohta, kus 
oli asunud veoauto. Uurimine tõi esile nii mõnedki inimlikud eksimused, peamiselt vead turva
nõuete täitmisel ja kontrolllaskmiste jälgimisel. Õhku jäi ka vastamata küsimusi. Õnnetuses 
hukkus kümme sõjaväelast, neist viis olid kindralstaabikursuse ohvitserid ja kaks välismaised 
külalisõppurid. – Tõlkija kommentaar
125  Clausewitz 1977, S. 258. Tsiteeritud eestikeelse tõlke järgi: Clausewitz 2004, lk 101.
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Et eristada aktiivseid, üksikisikule vahetult omistatavaid vigu ja vigade 
varja tud tingijaid, mis aegruumiliselt võivad jääda veasündmustest väga 
 kaugele – struktuure ja protsesse, aga ka süsteemis endas tehtud otsuseid –, 
on tarvis vigade otsimise ja hindamise mudeleid, mis on kaugel tava pärasest 
mõtlemisest. Tuleb liikuda edasi ainuüksi „eksliku sõduri“ juurest  süsteemide 
samaväärselt vigu tekitavate tingimuste juurde, nt toimetulek uute (ja see
tõttu tundmatute) väljakutsetega, mis on viimasel ajal esile kerki nud hübriid
sõjapidamisel. Teisalt ka rahvuslik (vea)kultuur, keskkonnast tulenev grupi 
ja mugandumissurve, kollektiivsed pimedad laigud, usu laused ja pimestavad 
protsessid või organisatsioon ning täiusetaotluse ja teostatavuse keskkond, 
mis toitub usust tehnika kõikvõimsusesse ja totaalsesse organisatsiooni. Ja 
kõige muu hulgas see, millest kõneles endine relvajõudude volinik: „Struk
tuur, milles ma pean võitlema ühe vea kõrvaldamiseks, kaldub viima alati 
selleni, et seda viga justnimelt ei kõrvaldata.“

See tähendab, et struktuur ise – eeskirjad, välja ja täiendusõpe ning iga
päevasuhtlus alates üksuste tasandist kuni ministeeriumini – peab  tekitama 
olukorra, et vead või nende tagajärjed ka kõrvaldatakse, mitte ei leia üksnes 
õiguslikku käsitlust. Selleks võivad anda panuse mõned põhi mõtted Bundes
wehri eeskirjadest. Eelkõige tuleb rõhutada, et ülesandega juhtimine  (Führen 
mit Auftrag) või teisisõnu Auftragstaktik kehtib Bundeswehris  taktika ja 
strateegia sobiva vormina. Sedasi on veakultuuri ja alter 1 vigadega ümber
käimist edukalt praktiseeritud juba peaaegu kaks sajandit. Viimase kahe 
aastakümne jooksul on see leidnud tagasitee ka eeskirjadesse. Kõik sinna 
juurde kuuluv tuleb nüüd nii väljaõppes kui ka alates alter 1st kuni alter 
5ni taas hoolega täide viia. Seejuures ka alter 1 väljaõpe ja kasvatamine viga
dest õppimiseks, nagu Clausewitz oli seda nõudnud harjutustes võimalike 
 hõõrdumiste abil.

Täienduseks Auftragstaktik’ile töötati Bundeswehri ülesehitamisel Innere 
Führung’i vaatenurgast sõjaväes uudsena välja mõistestik, mis hõlmab viit 
enesekohast aspekti: enesekasvatus, enesedistsipliin, enesevalitsus, reflek
sioon ja enesevastutus alter 1 kaudu. Eeskirjas ZDv 10/1 aastast 1993 muu
tus see kriitilise enesehinnanguna üheks kaheteistkümnest eeskuju ja kogu 
inimeste juhtimise tuumelemendist. Teine peaülesanne jätkusuutliku vea
kultuuri juurutamisel on küsimus, kuidas muuta enesekasvatuse üleskutse 
alter 1le tehtavaks, nt vigade tegemisel alter 1 refleksiooni, missioonijärgse 
aruande või küsimusvastusharjutuste kaudu.

Kolmandaks on siin alter 1le ja alter 2le oluline sotsiaalne ja 
kommunika tiivne suhtlemine, nagu see on vahepeal juurdunud väljaõppes, 
nt reegli põhine tagasiside senise ühepoolse kommunikatsiooni asemel.
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Neljandaks tuleb üksikasjalikult õppida, seejuures harjutada abistavat 
teenistus järelevalvet alter 3na, tagasiside andmist alter 2na ja alter 3na, 
aga ka vigade sallimist alter 3 ja alter 2 eeskujul.

Viimaks tuleb Bundeswehri veakultuuri vastu võtta mis tahes kujul 
ka alter 5 mõju. Nõnda antakse alter 1le võimalus ülivõimsa ja peaaegu 
 anonüümse alter 5ga vastamisi olles püsima jääda. See pole arvatavasti 
oluline ainuüksi suhtekorraldusele, vaid ka poliitilise hariduse vaimus välja
õppele ja kasvatusele, iseäranis kõigi tasandite juhtidele.
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SÕJALAEVA ELUTSÜKLIPÕHISE KULUMUDELI  
LOOMINE

Priit Sander, Marek Mardo, Kertu Lääts,  
Jaan Murumets, Toomas Haldma

Ülevaade. Elutsüklikulude hindamine võimaldab anda otsustajale ülevaate sõja
laeva kui võimelahendi hanke, alalhoidmis ja käituskuludest ning võrrelda enne 
valikuotsuse langetamist eri pakkumuste kogukulusid. Aastatel 2017–2018 viis 
 Kaitseväe Akadeemia koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti mereväega ellu uurimis
arendusprojekti, mille eesmärk oli luua Kaitseväe planeerimis ja haldus süsteemis 
kasutatav otsustusmudel sõjalaeva elutsükli ja käituskulude hindamiseks. 
 Projekti käigus määrati elutsüklikulude koostisosad (soetusmaksumus, käitus ja 
alalhoidmis kulud) ning analüüsiti neid mõjutavaid tegureid, tehti kindlaks sõja
laeva kasutusiga ja selgitati välja vastav diskontomäär. Nende andmete alusel 
koostati tabelarvutus programmis MS Excel maksumusmudel ning mudeli kasutus
juhend. Artikkel annab ülevaate välja töötatud otsustusmudeli põhimõtetest, 
rakenduskasust ja esile kerkinud probleemidest.

Võtmesõnad: elutsükli kuluarvestus, kulumudel, sõjalaev

Keywords: lifecycle costing, cost model, warship

1. Sissejuhatus

Kaitseplaneerimise eesmärk on teha esmalt kindlaks julgeolekukeskkonna 
analüüsi ja poliitiliste suuniste põhjal püstitatud ülesannete täitmiseks 
vajalikud (sõjalised) võimed, mille kandjad (peamiselt sõjaaja üksused) on 
vajalikul määral mehitatud, välja õpetatud, varustatud, toetatud ja koostöö
võimelised, arendada neid võimeid kooskõlas saada olevate ressurssidega 
ning pidada neid jätkusuutlikult ülal. Kaitseplaneerimise keskmes on sõjalise 
võime tuvastamine, loomine, arendamine ja alalhoidmine. Kõik võimed on 
seotud võimekandjatega.

Riigikaitse keskne võimeplaneerimisdokument on riigikaitse arengu
kava, mille eesmärk on teha ohustsenaariumide alusel kindlaks kümne aasta 
jooksul vajalikud ja riigi võimalusi arvestavad võimearendused. Riigikaitse 
arengukava peamised lähtekohad on 1) Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning 
asutuste juhtide otsused ja juhised; 2) Rahandusministeeriumi pikaajaline 
majandusprognoos; 3) aruanded Kaitseväe üksuste hetkeolukorra,  varustuse, 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 94–116.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/


95SÕJALAEVA ELuTSÜKLIpÕhISE KuLuMuDELI LooMINE 

varade ja tegevteenistujate kohta; 4) metoodilised abivahendid; 5) muud 
asjakohased lähted, nt Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna, 
 avalikõiguslike ülikoolide, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse jt 
uuringud.

Üks olulisemaid aspekte riigikaitse arengukava väljatöötamisel on sõja
liste võimete jätkusuutlikkus, mis oleneb suuresti võimekandjate kasutus
east1. Teisisõnu, kui riigikaitseks vajalike relvasüsteemide kasutusiga on läbi 
saamas, tuleb kaitseplaneerimisel langetada otsus, kas asendada need võime
kandjad samaväärsetega või oleks julgeolekuolukorra muutumisel  tarvis 
uusi, teistsuguseid võimekandjaid. 

Elutsüklikulude hindamine on üsna töömahukas ka juhul, kui platvorm 
on riigi enda relvastuses ja selle ajaloolised kuluandmed on kättesaadavad. 
Kui riigil ei ole ajaloolisi kuluandmeid – nt vaatluse all on mõne teise riigi 
relvastusse kuuluv platvorm või alles arendatav relvasüsteem, mille käitus
kuludest ei ole tootjal veel täielikku ülevaadet –, on kaitseplaneerijate üles
anne tunduvalt keerulisem. Elutsüklikuludel põhinevaid uuringuid on 
kaitsevaldkonnas tehtud varemgi. Näiteks lähtus Evestus kaitseotstarbeliste 
maismaasõidukite näidiskulumudeli arendamisel nende elutsüklikuludest2.

Eesti mereväe arengus võib eelnevat võrrelda praeguste miinijahtijate 
asendamisega nende kasutusea lõpus. Et langetada otsus, kas jääda ühe
otstarbeliste, miinisõjaks mõeldud platvormide juurde või minna üle mitme
otstarbelistele, miinitõrje kõrval ka peal ja allveelaevatõrjet võimaldavatele 
platvormidele, tuleb lisaks võimekandjate suutlikkusele arvestada soetus, 
ülalpidamis ja kasutuselt eemaldamise kulusid. Eestis on kättesaadavad 
vaid miinijahtijate ajaloolised kuluandmed, seetõttu on elutähtis luua mudel, 
mis võimaldaks hinnata platvormi elutsüklikulusid ka Eesti oma andmete 
 puudumisel. Artikkel annab ülevaate sõjalaeva elutsüklipõhise kulumudeli 
põhimõtetest, rakenduskasust ja esile kerkinud probleemidest.

Põhivara3 elutsüklikulusid on olnud Kaitseväes alati keeruline arves
tada. 1936. aastal Eesti merejõudude koosseisuga liitunud allveelaevad tõid 

1  Kasutusiga (ingl useful life) tähendab siinses artiklis perioodi, mille jooksul tõenäoliselt vara 
kasutatakse.
2  Evestus, M. 2018. Kaitseväe maismaasõidukite elutsükli kulumudel. – Sõjateadlane, nr 9. 
Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 171–186.
3  Põhivara (ingl fixed/tangible assets) tähendab siinses artiklis materiaalset põhi
vara  Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) 5 järgi. See on materiaalne vara, mida 
kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Põhivaraelement tähen
dab artiklis põhivara koostisosa: sõjalaeval kui põhivaral on omakorda peal põhivarad 
ehk põhivaraelemendid, nt relvastus, seadmed jm. (Vt Materiaalsed ja immateriaalsed 
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kaasa tehnilisi ja olmeprobleeme4. Kui paljud nendest probleemidest olid 
toona  seotud elutsüklikuludega, on teadmata. Elutsüklikulude arvesta
mise  metoodika ja sobiva käsitluse puudumisel ei ole Kaitseväes süstemaa
tiliselt arvestatud põhivara (nt sõjalaeva) või põhivaraelementide (nt laeva 
 seadmete või kompo nentide) elutsüklikulusid ega prognoositud ka pika
ajaliselt käitus kulusid. Laevade käituskulude lühiajaliste rahavoogude5 leid
miseks  tuginetakse raamatupidamisandmetele või liitlaste  standar ditele 
(Allied Force Standards). Neis on määratud meeskonna väljaõppe taseme 
hoidmiseks  kindel arv merepäevi aastas, mille alusel eelarvestatakse perso
nali muutuvkulud (nt väliõppuse tasu, lähetuse päevaraha), kütuse ja 
toitlustus  kulud. Paraku kajastatakse tegelikkuses raamatupidamisandmeid 
üldistatud kulurühmadena (nt laevaremondikulud). Seetõttu on remondi 
ja hooldus kulude üksikasjalikum esitamine seadmete või süsteemide kaupa 
raskendatud.  Laevade remondi ja hooldustööde ning nüüdisajastamisega 
seotud raha voogude planeerimisel (v.a seadmed, mille remondi või hooldus
välpa arvestatakse töötundides) ei ole kindlat süsteemi ja struktuuri ning 
eelarveprognoosi sisendväärtused on olnud üsna oletuslikud. Kogu prot
sess on korrapäratu, mistõttu on äärmiselt keeruline prognoosida miini
jahtija ülal pidamiskulu kasutusea lõpuni nii summeerituna kui ka kindlal 
aja vahemikul. Viimastel aastatel on laevade elutsüklikuludele seoses riigi
kaitse ja Kaitseministeeriumi arengukava planeerimistsüklitega üha enam 
tähele panu pööratud. Seetõttu on tekkinud vajadus valideeritud metoodika 
ja mudeli järele, mille alusel oleks võimalik hinnata uue põhivara (sõjalaeva) 
hankimiseks vajalikke rahalisi vahendeid ja prognoosida ülalpidamiskulusid. 

Selle ülesande täitmiseks algatatigi Kaitseväe Akadeemia, Tartu  Ülikooli 
ja Eesti mereväe koostööna uuringuprojekt „Sõjalaeva maksumus ja kulu
mudelite loomine“. Sõjalaeva kui põhivara elutsüklikulude arvestamine 
on mitmetahuline ja keeruline. Arvestada tuleb mitmesuguseid aspekte: 
kasutus vajadused (operational requirements), laeva ning sinna paigaldatud 
seadmete ja süsteemide kasutusiga, tehnoloogiline iganemine (technological 
obsolescence), raha ajaväärtus, riskid ja määramatus. Ülalpidamiskulude 

põhivarad. Raamatupidamise Toimkonna juhend (RTJ) 5. Rahandusministri 22. detsembri 
2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ lisa 5.   
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1231/2201/7054/Lisa%205%20%20RTJ%205%20%20
2017.pdf# (12.07.2020).) 
4  Kokk, R. 2006. Eesti merejõudude allveelaevad ja allveelaevnikud. Tartu: Kaitseväe Ühen
datud Õppeasutused ja AS Kirjastus Elmatar, lk 102.
5  Rahavoog (ingl cash flow) tähendab siinses artiklis mingi perioodi rahaliste sissetulekute ja 
väljaminekute vahet.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1231/2201/7054/Lisa 5 - RTJ 5 - 2017.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1231/2201/7054/Lisa 5 - RTJ 5 - 2017.pdf
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hindamiseks vajatakse eri allikatest pärit lähteandmeid. Elutsüklikulude 
leidmist mõjutavad erinevad andmed, mis on valdavalt ajaloolised. Nende 
mahust, kvaliteedist ja muudest omadustest sõltuvad metoodika ja mudeli 
kasutus, analüüsi käik ja lõpptulemus.6 

2. Projekti eesmärk ja metoodika 

Projekti eesmärk oli analüüsida sõjalaeva või võimelahendite praeguste 
hanke, käitus ja alalhoidmiskulude liigitust, rühmitust ja arendusvõima
lusi, määrata nende alusel parameetrid sõjalaeva elutsükli otsustusmudeli 
koostamiseks ning koostada sõjalaeva elutsüklipõhine kulumudel, et arvu
tada võimalike valikuvariantide maksumus.

Uurimisprojekt põhines ühelt poolt kvalitatiivsel uuringul, mille  keskmes 
oli hangitava põhivara elutsüklikulu sõjalaeva kontseptsiooni loomisest 
 kasutusea lõpuni. Uue sõjalaeva kasutusiga võib küündida 40 aastani. Pro
jektis analüüsiti esmalt põhivara elutsüklikulu kujunemist sõjalaeva elutsükli 
etappides ning seejärel vaadeldi eri etappides kujunevaid kulusid põhja
likumalt kululiigiti otsustusmudeli eri ajavahemikel. Töös lähtutakse kulu
arvestuse, elutsüklikulude ja raha ajaväärtuse käsitlustest. Elutsüklikulude 
leidmiseks määrati kindlaks põhivaraelementide, tegevuste ja ressurssidega 
seotud elutsüklietappide otsesed kulud (muutuv ja püsikulud) ning kaud
sed kulud (peamiselt püsikulud). Mereväe miinitõrjevõime arendusühiku 
elutsüklikulu koostamisel lähtuti NATO meetoditest ning avaliku sektori 
finantsarvestuse ja  aruandluse juhendi7 kontoplaanist.

2.1. Teoreetilised alusprintsiibid

Uurimisprojekt hõlmas kahte erineva sisu ja detailsusega mudelit.
1.  Otsustus ehk maksumusmudel – pikemaajalise vaate ja piisava täpsusega 

elutsüklikulude mudel erinevate valikuvariantide maksumuse arvuta
miseks. Otsustusmudel näitab kaalutletavate valikuvariantide maksu
muste erinevust otsustusobjekti (sõjalaev) kogu kasutusea jooksul. 

6  RTO-SAS-069. 2009. Code of Practice for Life Cycle Costing. NATO Research and Technol
ogy Organisation (RTO) Publication, September, p. 11. [RTO-SAS-069, 2009]
7  Vt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. – RT I, 11.03.2020, 2. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032020002 (25.06.2020).

https://www.riigiteataja.ee/akt/111032020002
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2. Eelarvemudel – lühemaajalise vaate ja täpsemate eelarvekulude arvuta
mise mudel, mis sisaldab objekti (sõjalaev) üksikasjalikke käitus ja alal
hoidmiskulusid, lähtudes Kaitseministeeriumi arengukava nelja aasta 
perspektiivist. 

Artikkel keskendub otsustusmudelile. Otsustusmudelis, mis hõlmab pikema
ajalist vaadet, on kulude maksumuse määramine väiksema täpsusastmega 
kui eelarvemudelis. Koostatud otsustusmudel on staatiline – selles ei arves
tata võimalikke muudatusi tehnoloogia ja varustuse hindades ning laeva 
kasutusel (sooritusel) lähtutakse vaagitavate valikuvariantide puhul ühtsetest 
oletuslikest eeldustest.

Sõjalaeva otsustusmudeli eesmärk on aidata langetada otsust, kas  soetada 
sõjalaev ja milliste omadustega see peaks olema. Investeerimisotsust toetav 
mudel peab arvestama kogu sõjalaeva elutsükli jooksul tekkivaid välja
minekuid alates sõjalaeva hankimise otsusest kuni kasutuselt eemalda miseni. 
Kee ja Robbins on väitnud, et ei ole ühtegi investeerimisotsuse langeta mise 
teoreetilist mudelit, mis oleks välja töötatud spetsiaalselt avalikule sektorile. 
Seetõttu kasutatakse avalikus sektoris enamasti meetodeid, mis on kasutusel 
ka erasektoris.8 Kuigi avalikus sektoris ei ole eesmärk maksimeerida rahalist 
kasu, on mõned erasektoris kapitali eelarvestamise põhimõtted otstarbekad 
ka avalikus sektoris. Seetõttu tugineti siinse otsustusmudeli koostamisel 
järgmistele ärisektori kapitali eelarvestamise tavapärastele teoreetilistele 
põhiprintsiipidele.

1. Otsuse langetamisel lähtutakse kassapõhistest rahavoogudest, mitte tekke
põhistest tuludest ja kuludest. Kassapõhiseid näitajaid eelistatakse tekke
põhistele mitmel põhjusel. Ärisektori projektide puhul on peamine põhjus, et 
tekkepõhise kasumi arvel pole võimalik teha uusi investeeringuid ega  võetud 
laene tagasi maksta või maksta omanikele dividende. Kuigi divi dendide 
maksmine eeldab äriseadustiku järgi, et ettevõttel on vaba oma kapitali 
 (aruandeaasta puhaskasum või eelmiste perioodide jaota mata kasum), 
on teine hädavajalik tingimus piisav rahasumma  kassas või pangakontol. 
Kuigi ärisektoris langetatakse investeerimis otsuseid endiselt ka kasumi
põhiste näita jate alusel (nt arvestuslik aastane kasumimäär), on kasumi
põhiste  näitajate põhjal otsustamine  aastakümnete jooksul  märkimisväärselt 

8  Kee, R.; Robbins W. 1991. Capital Budgeting in the Public Sector: A Comparative 
 Analysis. – Journal of Managerial Issues, Vol. 3, No. 3 (Fall 1991), p. 288. [Kee, Robbins 1991]
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 vähenenud9. Avalikus sektoris tuleks kasumi teenimiseks mitte mõeldud 
investeeringute puhul lähtuda kassapõhistest rahavoogudest. Seda eelkõige 
põhjusel, et finantseerijal on vaja teada eelarvesse raha planeerides, millal 
tuleb teha väljamakseid. Küsitlusuuringud välisriikides on näidanud, et ava
likus sektoris kasu tatakse nüüdisaegsemaid meetodeid harvemini kui era
sektoris ning investeerimisotsuste kvantitatiivsel analüüsil tuginetakse sageli 
lihtsa matele, kuid teoreetiliselt nõrgematele käsitlustele10. Kuna sõjalaeva 
puhul ei saa  rääkida rahalisest tulust, on vaatluse all eelkõige rahaline kulu 
ja välja maksed (investeeringud). Arvutustesse on kaasatud ka põhivara müü
gist saadav raha põhivara kasutusea lõpul. Rahavoogude kasutamise teine 
eelis on see, et kassapõhised näitajad on tekkepõhistest märgatavalt vähem 
mõjutatud erinevatest hinnangutest. 

2. Otsuse langetamisel lähtutakse tulevaste rahavoogude (rahaline kulu ja 
väljamaksed) nüüdisväärtusest. Mudel hõlmab mitut aastat ning eri valiku
variantidega seotud rahavoogude jaotus ei ole igal aastal sama. Seetõttu 
lähtutakse võrreldavuse tagamiseks otsuse tegemisel tulevaste rahavoogude 
nüüdisväärtusest. Selleks diskonteeritakse tulevased rahavood (rahaline 
kulu ja väljamaksed) riskitasemele ja majandusolukorrale vastava diskonto
määraga. Positiivse diskontomäära korral on rahalise kulu ja väljamaksete 
nüüdisväärtus seda väiksem, mida kaugemas tulevikus need tekivad. Valitud 
diskontomäär peab olema kooskõlas prognoosita vate rahavoogudega.  Näiteks 
kui rahavood on esitatud nominaalsete (inflat siooni arvestavate) näita jatena, 
peab ka diskontomäär olema esi tatud inflatsiooni arvestavana. Kui rahavood 
on esitatud reaalsete (inflat siooni mittearvestavate) näita jatena, siis peab 
olema sel moel esitatud ka diskontomäär. Milline peaks olema dis kontomäär 
avaliku sektori projektide puhul, on akadeemilises maailmas endiselt 
aktuaalne küsimus. Osas teadusartiklitest on väidetud, et kuna riigil on 
võimalik palju riske ära hajutada või maandada, peaks diskontomäär olema 
riiklike investeeringute puhul madalam kui sama tüüpi  erainvesteeringute 
puhul11. Teises osas teadusartiklitest aga on leitud, et diskontomäär peab 

9  Baker, H. K.; Singleton, J. C.; Veit, E. T. 2011. Survey Research in Corporate Finance: 
Bridging the Gap between Theory and Practice. Oxford University Press, pp. 74–75.
10  Kee, Robbins 1991. Vt ka Chan, Y-C. L. 2004. Use of Capital Budgeting Techniques and an 
Analytic Approach to Capital Investment Decisions in Canadian Municipal Governments. – 
Public Budgeting and Finance, Vol. 24, No. 2, pp. 40–58.
11  Vt nt Arrow, K. J.; Lind, R. C. 1970. Uncertainty and the Evaluation of Public Investment 
Decisions. – American Economic Review, Vol. 60, No. 3, pp. 364–378.
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lähtuma investeerimisprojekti riskitasemest, mitte aga sellest, kes on pro
jekti algataja, ja seega peaks avaliku sektori investeeringute puhul kasutatav 
diskontomäär arvestama kõigi erainvestorite nõutavate riskipreemiatega12. 
Nii mõneski Kolmanda Maailma riikide teadusartiklis on seeeest leitud, et 
riigiettevõtete ja avaliku sektori investeeringute puhul kasutatav diskonto
määr peaks olema kõrgem kui sama tüüpi erainvesteeringutel. Põhjus peitub 
avaliku sektori investeeringutega kaasnevas lisariskis, mis tuleneb huvide 
konfliktist elanike ja neid esindavate otsustajate (poliitikud, ametnikud ja 
riigiettevõtete juhid) vahel.13 Siinses artiklis esitatud otsustusmudel lähtub 
erinevate valikuvariantidega (erinevad võimalikud võrreldavad sõjalaevad) 
seotud rahavoogude nüüdisväärtuste vahemikest, mis on  leitud mõistliku 
diskontomäära vahemiku abil. Kui üks valikuvariant on teisest parem kõigi 
mõistlikku vahemikku jäävate diskontomäärade korral, on sellel selge eelis. 
Vastupidisel juhul on tarvis otsuse tegemiseks lisa analüüsi. 

3. Otsuse langetamisel lähtutakse üksnes rahalisest kulust ja väljamaksetest, 
mis lisanduvad otsuse tegemisel. Nii näiteks ei arvestata soetatava sõjalaeva 
maksumuse hindamisel kai maksumust, kui see on juba olemas. Kui aga 
uue sõjalaeva soetamisel tuleb ehitada uus kai, arvestatakse selle maksumust 
sõjalaeva maksumuse hindamisel lisakuluna.

4. Otsuse langetamisel ei võeta arvesse pöördumatuid kulusid. Pöördu matud 
kulud (sunk costs) jagunevad kaheks:
1)  kulud, mis on otsuse langetamise hetkeks juba tehtud;
2) kulud, mida tuleb teha olenemata sellest, milline otsus langetatakse14. 

Kuigi pöördumatute kulude kõrvalejätmise vajadust rõhutatakse kapitali eel
arvestamisel laialdaselt isegi rahandusõpikutes15, rääkimata teadus artiklitest, 
nähtub nii mõnestki küsitlusuuringust, et selle reegli vastu  kiputakse 

12  Hirshleifer, J. 1966. Investment Decision Under Uncertainty: Applications of the State
Preference Approach. – Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, No. 2, pp. 252–277. Vt ka 
Baumol, W. J. 1968. On the Social Rate of Discount. – American Economic Review, Vol. 58, 
No. 4, pp. 788–802.
13  Krishnaswamy, C. R.; Rathinasamy, R. S.; Mantripragada, K. G.; Mangla, I. U. 1994. 
Agency Costs and the Discount Rate for Public Sector Enterprises. – Journal of Economics and 
Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 81–88. 
14  Welch, I. 2009. Corporate Finance: An Introduction. Prentice Hall, pp. 410–411. [Welch 
2009]
15  Ibid.
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 tegelikkuses sageli eksima. Nii näiteks leidsid Meier ja Tarhan, et üle poole 
küsitlusele vastanud ettevõtetest arvestavad otsuse langetamisel ka enne 
seda tehtud kulusid16. Lihtne on selle reegli vastu eksida ka siis, kui kulusid 
on  võimalik jaotada mitme tegevuse vahel. Paljud psühholoogilised uurin
gud on kinnitanud pöördumatute kulude mõju (sunk costs effect, sunk costs 
 fallacy) meie otsustele – kalduvust jätkata investeerimist halba projekti, juhul 
kui esialgne investeering on juba tehtud, ja langetada sedasi eba ratsionaalseid 
otsuseid17. 

Siinse artikli aluseks oleva projekti käigus koostatud  otsustusmudel 
 hõlmab sõjalaeva elutsükli etappe ning tugineb NATO etapiviisilisele 
 relvastuse programmimise süsteemile (Phased Armaments Programming 
System; PAPS). Koostatud otsustusmudel aitab langetata otsust, kas soetada 
sõjalaev ja milline see peaks olema. Seega on osa elutsüklikuludest (nt vaja
duse hinda mine, lähtetingimuste määratlemine) otsuse langetamise ajal 
juba tehtud ehk need on pöördumatud kulud. Pöördumatute kulude hulka 
 kuuluvad ka edaspidi tekkivad kulud, mida tuleb kanda olenemata lange
tatud otsusest (nt kulud, mis tekivad küll edaspidi, kuid tulenevad varem 
sõlmitud lepingutest). Ka selliseid pöördumatuid kulusid ei tohi otsuse 
 langetamisel arvestada.

5. Vajaduse korral arvestatakse otsuse langetamisel ka alternatiiv ehk 
loobumis kulusid. Alternatiivkulu (opportunity cost) on tulu, millest me 
 loobume, kui otsustame vaadeldava variandi kasuks. Erinevalt pöördu
matutest kuludest, mida rahandusteoorias soovitatakse otsuse langetamisel 
ignoreerida, peab alternatiivkuludega arvestama enne investeerimisotsuse 
langetamist18. Näiteks kui sõjalaeva mittesoetamisel on võimalik olemasolev 
kai välja rentida, lisatakse sõjalaeva otsustusmudelisse kulureana renditulu, 
millest loobutakse sõjalaeva soetamisel. Küsitlusuuringutest19 selgub, et 
tegelikult arvestatakse alternatiivkulusid kapitali eelarvestamisel ärisektoris 
siiski vaid umbes pooltel juhtudest. 

16  Meier, I.; Tarhan, V. 2009. Cash Flow Practices in Capital Budgeting Decisions. http://neu
mann.hec.ca/pages/iwan.meier/Cash%20Flow%20Practices/Cash%20Flow%20Practices%20
in%20Capital%20Budgeting%20Decisions%20112609.pdf (21.06.2020).
17  Arkes, H. R.; Blumer, C. 1985. The Psychology of Sunk Cost. – Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, Vol. 35, Issue 1, pp. 124–140.
18  Welch 2009, p. 405.
19  Dedi, L.; Orsag, S. 2007. Capital Budgeting Practices: A Survey of Croatian Firms. – South 
East European Journal of Economics and Business, Vol. 2, Issue 1, pp. 59–67.

http://neumann.hec.ca/pages/iwan.meier/Cash Flow Practices/Cash Flow Practices in Capital Budgeting Decisions 112609.pdf
http://neumann.hec.ca/pages/iwan.meier/Cash Flow Practices/Cash Flow Practices in Capital Budgeting Decisions 112609.pdf
http://neumann.hec.ca/pages/iwan.meier/Cash Flow Practices/Cash Flow Practices in Capital Budgeting Decisions 112609.pdf
https://content.sciendo.com/view/journals/jeb/2/1/jeb.2.issue-1.xml
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Eespool kirjeldatud põhiprintsiipide järgi hinnatakse sõjalaeva maksu
must otsustusmudelis sõjalaeva elutsükli jooksul tekkivate rahaliste 
 lisakulude ja tulude ning väljamaksete (varade soetamine) põhjal. Sõja
laevaga seotud rahavood (CFt) aastal t leitakse, summeerides kõik rahalised 
tulud (siinses mudelis plussmärgiga) ja kulud (miinusmärgiga) ning põhivara 
soetamisega seotud väljamaksed (miinusmärgiga).

(1)  CFt = DCt + PVt + PVHt + KVt + PVMt + PCt

DCt –  kavandamisetapi kulud aastal t
PVt –  põhivara soetuskulud aastal t
PVHt  –  põhivara hoolduskulud aastal t
KVt –  kuluvahendite soetuskulud aastal t
PVMt –  põhivara müügi või kasutuselt eemaldamisega seotud rahavood aastal t
PCt –  personalikulud aastal t

Erineval ajal tekkivate rahavoogude võrdlemiseks lähtutakse nende nüüdis
väärtusest. Nüüdisväärtus (present value) tähendab tekkiva rahalise makse 
(laekuv või makstav) hetkeväärtust. Nüüdisväärtuse leidmiseks jagatakse 
(korrigeeritakse) tulevane makse sobiva diskontoteguriga ehk diskonteeri
takse hetkeväärtusele. Seega, diskonteerimine (discounting) tähendab tule
vase rahalise makse nüüdisväärtuse arvutamist ning diskontomäär (discount 
rate) tähistab intressimäära, mille alusel leitakse tulevase rahalise makse 
nüüdisväärtus. 

Valiku tegemisel tuleks rahandusaspektist eelistada varianti, mille puhul 
sõjalaeva elutsükli jooksul tekkivate rahavoogude nüüdisväärtuste summa 
ehk nüüdispuhasväärtus (net present value; NPV) on absoluutarvuna väik
seim. Rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamise üldvalem.

(2)  PV = Σ
n

t = 0

CFt
(1 + rt)t

CFt –  rahavoog ajavahemikul t
rt –  diskontomäär ajavahemikul t
n –  kasutusiga aastates
PV  –  rahavoogude nüüdisväärtus

Juhul, kui otsustajal tuleb valida erineva kasutuseaga võimaluste vahel (nt 
uus vs. kasutatud sõjalaev), ei aita tulevaste kulude nüüdisväärtuste summa 
ehk NPV üldjuhul adekvaatselt otsust langetada. Sel juhul tuleb esmalt otsus
tada, kas soovitakse võimet alal hoida või mitte. Juhul, kui soovitakse võimet 
alal hoida ja seega investeeringut korrata, tuleb adekvaatse otsuse tegemisel 
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lähtuda ekvivalentsest annuiteetsest rahavoost (equivalent annuity cash flow; 
EAC). Ekvivalentse annuiteetse rahavoo arvutamise valem.

(3) 
Σ 1

(1 + r)t

EAC = PV
n

t = 1

EAC –  ekvivalentne annuiteetne rahavoog
PV –  valikuvariandiga seotud rahavoogude nüüdisväärtus
n –  sõjalaeva kasutusiga aastates 
r –  reaalne diskontomäär

Majanduslikult tuleks erineva kasutuseaga valikuvariantide võrdlemisel 
eelistada seda, mille puhul ekvivalentsed annuiteetsed rahavood on suuri
mad. Kuna vaadeldaval juhul on rahavood negatiivsed, st tegemist on kulu
dega, siis valitakse projekt, mille ekvivalentsed annuiteetsed rahalised välja
minekud on väikseimad.

2.2. NATO lähtealus otsustusmudeli loomisel

Projektis tugineti otsustusmudelite kavandamisel NATO välja töötatud sõja
laeva elutsükli seitsmele etapile: 
1) vajaduse hindamine (mission need evaluation);
2) lähtetingimuste määratlemine (prefeasibility);
3) teostatavuse hindamine (feasibility);
4) projekti tingimuste määratlemine (project definition);
5) arendus ja projekteerimine (design and development);
6) hange (production);
7) kasutus ehk käitus (inservice)20.

Eesti tingimustes on otsustusmudel mõeldud eelkõige kolme viimase 
etapi (arendus ja projekteerimine, hange ning kasutus ehk käitus) ehk 
vara soeta misega kaasnevate elutsüklikulude maksumuse määramiseks. 
Need on kulud, mida saab piiritleda alles pärast sõjalaeva elutsükli nelja 
 esimest etappi, st võime vajaduse hindamist, lähtetingimuste  määratlemist, 
 teos tatavuse  hindamist ja projekti tingimuste määratlemist.  Arendus  ja 

20  Lähemalt vt ANEP-41, 2006 = Allied Naval Engineering Publication: Ship Costing 2006. 
4th ed. NATO International Staff Defence Investment (DI). NATO Standardization Agency. 
[ANEP-41, 2006]
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 projekteerimisetapis analüüsitakse võimalusi sõjalaeva hankimiseks, 
 määratakse tehnilised tingimused ja kulud, hinnatakse neid ja tehakse valik. 
Hanke etapis valmistatakse ette ja tehakse laeva soetamise hange. Käitus
etapis määra takse laeva käitus ja hoolduskulud. Viimaste hulka kuuluvad 
muu hulgas remont ja hooldus, süsteemi remondi ja arendustööd ning 
mahakandmiskulud (lammutamine, teisaldamine ja utiliseerimine).

Sõjalaeva seadmete ja komponentide struktuuri (expanded ship work break
down structure; ESWBS) alusel jaotub arendusühik laevaehituslikult järgmis
teks osadeks ehk seadmete ja komponentide gruppideks: 
1)  korpus ja laeva konstruktsioonielemendid (tekid, pealisehitised, vahe

seinad jm); 
2)  jõu ja sõuseadmed (propulsiivseadmed) ehk käiturseadmed ning 

 nendega seotud alamsüsteemid; 
3)  elektrisüsteemid (generaatorid, elektrikilbid, valgustus, juhtmed jm); 
4)  lahingujuhtimis ja seiresüsteemid (radarid, navigatsiooni ja side

süsteemid, sonarid jm); 
5)  abiseadmed ja süsteemid (õhu, vee, kütuse, tuletõrje, õlisüsteemid, 

pelid, kepslid, kraanad jm); 
6)  varustus ja sisustus (mittekonstruktsioonilised vaheseinad, taglas, töö

kojad, laoruumid, kambüüs, ruumide paiksed sisustuselemendid jm); 
7)  relvastus (kineetilised efektorid, relvaruumid, laod jm). 

Võimaluse korral tuleb laeva elutsükli eri etappides tekkivad hanke, käitus 
ja hoolduskulud esitada sõjalaeva seadmete ja komponentide gruppide kaupa. 
See võimaldaks kirjeldada üksikasjalikult kavandatava sõjalaeva teisi võima
likke tehnilisi lahendusi. Otsustamisel lähtutakse valikuvariantide maksu
muste võrdlusest, mis kujuneb laeva seadmete ja komponentide gruppide 
kulurühmade kombinatsioonina. 

Juhtimisotsuste tegemisel tuleks kulusid liigitada nende arvestusobjektiga 
seotuse ja käitumusliku eripära alusel. 

Kulude jaotus arvestusobjekti alusel:
1) otsesed ehk otsekulud (direct costs);
2) kaudsed ehk kaudkulud (indirect costs)21.

21  Bhimani, A.; Horngren, C. T.; Datar, S. M.; Foster, G. 2008. Management and Cost 
Accounting. Harlow: Pearson Education Ltd., p. 39. Vt ka Haldma, T.; Karu, S. 1999. Kulu
arvestuse süsteemi loomine ettevõttes. Tartu: OÜ Rafiko, lk 50.
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Kirjeldatud projekti käigus koostatud otsustusmudeli objekt on sõjalaev. 
Arvestusobjekti alusel on võimalik eristada sõjalaeva otse ja kaud kulusid. 
Seega hõlmab projekti käigus koostatud otsustusmudel sõjalaeva otse
kulusid. Kuid otsekulusid võib eristada ka detailsemate kulukohtade ehk 
arvestus objektide puhul (nt relvastuse, käiturseadmete ja nendega seotud 
alam süsteemide jt seadmete ja komponentide gruppide kulud). See sõltub 
eelkõige sellest, kui detailset juhtimisotsust vajatakse. Sõjalaeva kaudkulusid 
(nt mereväebaasi maapealse teenistuse kulud) mudelisse ei kaasatud. 

Sõjalaeva kasutamisega on seotud osa tegevusparameetreid (mere päevade 
või dokipäevade arv jt), mis mõjutavad erinevaid kulukirjeid. Tegevus
parameetrid mõjutavad nt personalikulude suurust, põhivara hooldus
vajadust ja kulu, kuluvahendite soetamist ja maksumust ning põhivara 
amortiseerumist ja asendamist. 

Käitumuslike omaduste alusel liigitatakse kulud muutuv ja püsi
kuludeks22. Muutuvkulu (variable cost) on kulu, mis muutub funktsionaal
selt tegevusmahuga. Muutuvkulud on mereväes nt laevade kütusekulu, mis 
sõltub merepäevade arvust, ning toimkonnatasud, mis sõltuvad toimkonna
päevade arvust. Püsikulu (fixed cost) on kulu, mis jääb eri tegevusmahtude 
puhul mingil ajavahemikul muutumatuks. Ka püsikulude maht võib muu
tuda, kuid tavaliselt astmeliselt, mitte funktsionaalselt. See tähendab, et 
püsikulud jäävad muutumatuks kindla tegevusmahuni, kuid kuna suurema 
tegevusmahu puhul ei piisa enam eelmise taseme püsikuludest, tuleb püsi
kulude mahtu suurendada. Näiteks kui soetatakse suurem sõjalaev, vajatakse 
ilmselt suuremat meeskonda. Suurema meeskonnaga seotud personalikulud 
suurenevad ning tavaliselt paigutuvad kulud siis kõrgemale tasemele. Ka 
nüüdisaegsemate lahingujuhtimis ja seiresüsteemide soetamisel võib nende 
hoolduskulu kerkida uuele tasemele, kuid jääda uuel tasemel muutumatuks.

Sõjalaevaga seotud muutuv ja püsikulude ning otse ja kaudkulude eris
tamist on peetud oluliseks ka NATO sõjalaeva seadmete ja komponentide 
gruppide käsitluses.

Eespool kirjeldatud teoreetiliste käsitluste ning NATO sõjalaeva sead
mete ja komponentide gruppide põhjal töötati projekti käigus välja tabel
arvutusprogrammil MS Excel põhinev otsustusmudel koos kasutusjuhendiga. 
Otsustusmudelis on esitatud sõjalaeva soetamise ja omamisega kaasnevad 
kulurühmad, liigid ja rahavood töölehtedel täidetavate näidistabelitena. 

22  Drury, C. 2015. Management and Cost Accounting. 9th ed. Hampshire: Cengage Learn
ing, pp. 31–32. Vt ka Alver, J.; Reinberg, L. 2002. Juhtimisarvestus. 2. trükk. Tallinn: Deebet, 
lk 49–50.
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3. Projekti tulemused

Otsustusmudel kui analüütiline vahend koondab tervikuks erinevaid kulu
rühmi ja liike kajastavad näidistabelid, kus on näha ka kulude kujunemine 
sõjalaeva elutsükli eri etappides. Otsustusmudeli tabelitele tuginevad laeva 
elutsükli kulurühmad ja nendevahelised seosed on esitatud joonisel 1.
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Hange Kasutus (käitus)

PÕHIVARA HOOLDUS

PÕHIVARA 
OST

FÜÜSILISELT VÕI MORAALSELT 
AMORTISEERUNUD PÕHIVARA 

ASENDAMINE

PÕHIVARA MÜÜK 
VÕI KASUTUSELT 
EEMALDAMINE

KULUVAHENDID

KAVANDAMINE PERSONALIKULUD

Kavandamisotsus
Otsuse-eelsed kulud Otsusejärgsed kulud

Otsuse-eelsed kulud Otsusejärgsed kulud
Ostuotsus

Joonis 1. peamised kulurühmade ja töölehtede vahelised seosed elutsükli arendus- ja 
projekteerimis-, hanke- ning kasutusetapis 

Otsustusmudelis esitatakse ühe sõjalaevaga seotud kulud järgmistes kulu
rühmades: 
1) laeva arendus ja projekteerimiskulud;
2) põhivara ostu ehk hankekulud koos laeva soetamise maksumusega; 
3) laeva kasutusest tulenevad põhivara hoolduskulud; 
4) laeva kasutusest tingitud kuluvahendite kulud;
5) laeva kasutusel tekkivad personalikulud;
6) põhivara müügi või kasutuselt eemaldamise kulud.
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Füüsiliselt või moraalselt amortiseerunud põhivara asendamisel võib samuti 
tekkida kulusid, mida tuleks arvestada otsusega seotud kulude kindlaks
määramisel. Nimetatud kulurühmade kululiikide põhjal saab arvutada sõja
laevaga seotud rahavoolisi kulusid.

Koostatud otsustusmudelis on kaks võimalikku otsustuspunkti (vt joonis 1): 
1) kavandamisotsus, mis on seotud arendamise ja projekteerimise algusega;
2) ostuotsus, mis on seotud hanke alguse ehk põhivara ostu ettevalmista

misega. 

Kui valik tehakse juba enne arendust ja projekteerimist, tuleb otsuse langeta
misel arvestada kõigi võimalike valikuvariantide arendus ja projekteerimis
etapi ning sellele eelnevate etappide kulusid. Kui aga valik tehakse pärast 
arendus ja projekteerimisetappi, on selles etapis tekkinud kulud pöördu
matud ning neid ei ole vaja arvestada teiste võimaluste võrdlusel ega otsuse 
langetamisel. 

Laeva sõjalise suutvuse kujundamisel ja relvastuse komplekteerimisel 
alustatakse mudeli algandmete sisestamist kas arendus ja projekteerimis
kuludest või põhivara ostukuludest. See sõltub sellest, kas sõjalaeva  arendus 
ja projekteerimisetapis osaletakse laeva sõjalise suutvuse ja relvastuse kompo
nentide kujundamisel või mitte. Eri kululiikide kohta sisestatud parameetrite 
ja prognoositavate kulude alusel kujunevad kaalutletavate sõjalaevade soeta
mise ja kasutamisega seotud rahavood.

Arendus ja projekteerimiskulude esitamisel mudelis arvestatakse kõiki 
sõjalaeva kavandamisega seotud kululiikide summasid aastate kohta. Ühtlasi 
saab selle etapi kestust vabalt määrata. Eeldatavasti võiks see olla kolm kuni 
viis aastat. 

Sõjalaeva hankeetapis kajastuvad põhivara ostuga seotud andmed on liigen
datud mudelis kahetasandilisena. 
1. Üksikasjalik andmestik iga põhivara koostisosa ehk põhivaraelemendi 

kohta soetamise (registreerimise) järjekorras. Käsitletavate andmetena 
tuleb määrata varade rühm seadmete ja komponentide struktuuri alusel, 
vara kasutusiga aastates ja soetusmaksumus. Selle põhjal iseloomustab 
mudel väljaminekuid aastate kaupa ning näitab, millal tuleb amorti
seerunud põhivara välja vahetada. 

2. Põhivara elutsükli koondmaksumus sõjalaeva koostisosade kaupa. Mudel 
genereerib selle automaatselt iga põhivara liigi kohta sisestatud andmete 
alusel. 
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Mudelis on lisaks veel võimalik valida, kas sõjalaev soetatakse kasutatuna 
või uuena. Juhul, kui sõjalaev soetatakse kasutatuna, tuleb arvestada selle 
kasutusiga ja soetusmaksumust kasutatuna, aastate arvu esimese varustuse 
asenduseni (nt relvastuses) ning peale selle ka soetusmaksumust ja kasutus
iga uuena (eeldusel, et kasutatuna soetatud sõjalaev asendatakse kasutusea 
lõpus samaväärse, kuid uue sõjalaevaga). Sõjalaeva kasutust iseloomustavate 
parameetrite kaasamine võimaldab selgemalt võrrelda nii kasutatud kui ka 
uue laeva soetamise maksumust. 

Sõjalaeva kasutuskulud on mudelis jaotatud järgmisteks kulurühmadeks:
1) põhivara hoolduskulud;
2)  füüsiliselt või moraalselt amortiseerunud põhivara asendamise kulud 

(koos uue põhivara soetusmaksumusega);
3)  põhivara müügi või kasutuselt eemaldamise kulud;
4) kuluvahendite kulud;
5)  personalikulud.

Põhivara hoolduskulud hõlmavad kõiki ostetava põhivara hoolduskulusid 
sõjalaeva elutsükli jooksul. Varade liigendamisel tuleks lähtuda sõjalaeva 
seadmete ja komponentide liikidest. Seejuures on hankeetapis kajastatud 
põhivaraelementide ostu algandmed põhivara hoolduskulude arvestamise 
lähtekoht. Põhivara hoolduskulude all olevad põhivaraelementide kirjed saab 
mudelis automaatselt pärast nende ostu sissekannet. Mudelis tuleb lisaks 
määrata põhivara aastane hoolduskulude maksumus. 

Elutsüklikulude mudelisse kuulub eraldi kulurühmana põhivara müük ja 
kasutuselt eemaldamine, mis kajastab soetatud põhivara võimalikke müügi
tulusid kasutusea lõpul ja kasutuselt eemaldamise kulusid sõjalaeva elutsükli 
jooksul. Neid andmeid on otstarbekas käsitleda kaheosalisena. Esimeses osas 
kajastuvad põhivara müügitulud ja kasutuselt eemaldamise kulud seadmete 
ja komponentide gruppide kaupa ja teises osas sõjalaeva põhivara elementide 
kaupa varade kasutusea jooksul. Mudelis on võimalik kanda põhivara 
algandmed automaatselt põhivara müügitulude ja kasutuselt eemaldamise 
kulude arvestusse nende soetamisel sisestatud andmete põhjal (nt põhi
vara liik, soetusmaksumus ja kasutusiga). Lisaks tuleb määrata müügitulud 
 kasutusea lõpul ja kasutuselt eemaldamise kulud aastate kaupa. 

Kuluvahendite kuludena kajastatakse sõjalaeva kasutuskulusid kulu
vahendite liigiti aastate kaupa. Koond kujuneb kahe kulukogumi kaudu. 
Ühelt poolt kuluvahendid, mida läheb vaja laeva kui terviku jaoks (kalda
vool, pürotehnika jm). Teine kulukogum tekib kindla varustuse kasutamisel 
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(kuluvahendid: diisel, bensiin, õlid jm). Mudelis tuleb algandmetena määrata 
kuluvahendi maksumus aastas. Seega on hankeetapis kajastatud põhivara 
ostu algandmed ka põhivara ja selle kasutamisest (sh hooldus) tulenevate 
kuluvahendite kulude lähtealus (vt joonis 1). 

Mudel kajastab sõjalaeva kogu elutsükli personalikulusid, mis on esi
tatud liigiti (palga, toimkonna, koolituskulud jt) ja isikkoosseisu auastmete 
järgi (ohvitserid, vanemallohvitserid jt). Personalikulud jagunevad kaheks. 
 Esimeses osas kajastuvad sõjalaeva püsimeeskonna personalikulud liikide ja 
auastmete järgi. Teises osas on esitatud lisameeskonna personalikulud liikide 
ja auastmete järgi. Püsi ja lisameeskonna kulude eraldamisel on võimalik 
määrata täpsemalt kindlaks eri toimingutest tingitud personalikulusid.

Elutsüklikulude leidmiseks määratakse mudelis kindlaks sõjalaeva otse
sed kulud: põhivaraelementide, tegevuste ja ressurssidega seotud elutsükli
etappide kulud. Sõjalaeva otsesed kulud võivad olla nii muutuvkulud (nt 
kütusekulu, mis sõltub merepäevade arvust) kui ka püsikulud. 

Käsitletud kulurühmad on lähtealus sõjalaeva elutsüklikulude kavanda
misel iga valikuvariandina kaalutava sõjalaeva maksumuse hindamiseks. 
Seejuures on mudelis võimalik arvestada iga valikuvariandi põhivara
elementide ja kasutatavate ressursside eripära ning kasutusiga. 

Valikuringis olevate sõjalaevade soetusmaksumuse hindamine

Nagu eespool märgitud, arvutati koostatud otsustusmudelis rahavoogude 
nüüdisväärtus valemi 2 abil, pidades silmas kahte võimalikku otsustamise 
lähtealust – kavandamisetapi (arendus ja projekteerimine) ning tootmisetapi 
(hange) algust (vt joonis 1). 

Kaalutletavate sõjalaevade maksumuse hindamisel on  valikuvariantidega 
kaasnevate rahaliste kulude nüüdisväärtused arvutatud esmalt minimaalse 
mõistliku diskontomäära abil. Nominaalse diskontomäära madalaim 
 mõistlik suurus on meie hinnangul intressimäär, mille alusel saab Eesti 
riik raha laenata. Eesti ei olnud mudeli koostamise ajal pikaajalisi võlakirju 
emiteerinud ja seetõttu puudus turuhinnang intressimäärale, mille alusel 
riik  saanuks kulusid või investeeringuid rahastada. Kaudselt on võimalik 
seda siiski  hinnata. Selleks sobib nt meetod, mida kasutab Konkurentsiamet 
riski vaba tulumäära komponendi suuruse hindamisel hinnaregulat sioonile 
alluvate ettevõtete kapitali kaalutud keskmise kulukuse määra  (weighted 
average cost of capital; WACC) kujundamisel. Metoodika on  esitatud 
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 Konkurentsiameti koduleheküljel23 ning selle kohaselt kujuneb Eesti riigi
võlakirjade prognoositav tulumäär Saksamaa Liitvabariigi võlakirjade tulu
suse ja Eesti Vabariigi krediidireitingule vastava riskipreemia summana.

(4)  RF
Eesti = RF

Saksamaa + RP

RF
Eesti  –  Eesti Vabariigi võlakirjade prognoositav tulumäär

RF
Saksamaa  –  Saksamaa Liitvabariigi võlakirjade tulumäär

RP –  Eesti Vabariigi krediidireitingule vastav riskipreemia

Riskivaba tulumäär peegeldab sellise finantsinstrumendi (väärtpaber, hoius 
jm) tulusust, millelt tegelikult saadava tulu suurus on täpselt ette teada. Seega 
ei tohiks valitud instrumendiga kaasneda makse ega reinvesteerimis määra
riski. Samuti peab valitud finantsinstrument olema samas valuutas kui raha
vood vara kasutamisest, mille jaoks nõutavat tulunormi hinnatakse. Olu
line on ka riskivaba finantsinstrumendi likviidsus. Saksamaa Liitvabariigi 
võlakirjad vastavad enamikule eespool nimetatud tingimustele. Korrektne 
oleks diskonteerida iga aasta rahavood eri määraga, mis lähtub sama täht
ajaga võlakirja tulususest. Lihtsam on aga eelistada ühte diskontomäära, 
mida kasutatakse kõigi aastate rahavoogude diskonteerimisel. Andmete 
kätte saadavust arvestades on sobivaim valik kümneaastane riigivõlakiri, 
mille ajaloolise tulususe andmed on esitatud Euroopa Keskpanga kodu
leheküljel24. 2018. aasta jaanuaris oli Saksamaa Liitvabariigi kümneaastase 
võlakirja  tulusus 0,47% aastas. 

Eesti riigi riskipreemia suurust on võimalik hinnata eri meetodeil. Koos
tatud maksumusmudelis kasutati meetodit, mille kohaselt Saksamaa Liit
vabariigi võlakirja tulususele lisatakse Eesti krediidireitinguga kooskõlas 
riskipreemia Damodarani25 andmebaasist. 2018. aasta jaanuari andmetel oli 
Eesti riigi riskipreemia suurus sellise meetodi korral 0,72%. Sellest lähtudes 
kujuneks madalaimaks mõistlikuks nominaalseks diskontomääraks umbes 
1,2% (RF

Eesti = 0,47% + 0,72% ≈ 1,2%). Kui Eesti otsustab edaspidi kaasata 

23  Juhend 2016. a kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamiseks 2016. – Konkurentsi
amet. https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/kaalutud_keskmise_kapitali_hinna_
juhend_2016a.pdf (30.06.2020). 
24  Long-term interest rate statistics for EU Member States. – European Central Bank. 
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/long_term_interest_
rates/html/index.en.html (21.06.2020).
25  Damodaran, A. 2020. Risk Premiums for Other Markets. – Damodaran Online, January 5. 
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls (21.06.2020).

https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/kaalutud_keskmise_kapitali_hinna_juhend_2016a.pdf
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/kaalutud_keskmise_kapitali_hinna_juhend_2016a.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/long_term_interest_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/long_term_interest_rates/html/index.en.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls
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 pikaajalist laenuraha võlakirjade vahendusel ning need võlakirjad noteeri
takse börsidel, tasub madalaima mõistliku diskontomäärana kasutada Eesti 
riigi pikaajaliste võlakirjade tulusust tähtajani (yieldtomaturity; YTM)26.

Nominaalse diskontomäära võimaliku kõrgeima suuruse paneb meie 
 hinnangul paika turutulumäär (market rate of return). Turutulumäära 
 peetakse parimaks diskontomäära hinnanguks avaliku sektori  projektide 
puhul nö ideaalses maailmas27, kus puuduvad igasugused turu tõrked ja 
 piirangud. Turutulumäär peegeldab tulusust, mida kas riik või maksu
maksjad võiksid teenida, kui ei investeeritaks mitte  vaadeldavasse  projekti, 
vaid muusse võimalikku investeerimisportfelli. Turutulumäärana tuleks 
teoreetiliselt kasutada nõutavat tulumäära portfellilt, mis sisaldab kõiki 
 riskantseid varasid (aktsiad, kinnisvara, toorained, riskantsed võla kirjad jm). 
Kuna sellise portfelli tulusus ei ole jälgitav, arvestatakse prakti listes arvu
tustes tavaliselt laiapõhjaliste aktsiaindeksite pikaajalist  ajaloolist  tootlust. 
Seejuures tuleb arvestada, et nii indeksi, ajavahemiku kui ka arvutus
metoodika valik mõjutab aktsiaindeksi ajaloolist tulusust. Pika ajaline 
turutulu määr arenenud turgudel on olnud umbes 8,4% ning arenevatel 
 turgudel umbes 7,4%28. Seetõttu soovitame kasutada kõrgeima nominaalse 
diskontomäärana 8,4%.

Rahavoogude diskonteerimisel kasutatav diskontomäär peab kajastama 
parimal võimalikul viisil diskonteeritavate rahavoogude omadusi. Otsustus
mudelis on kasutatud tellija soovil ja prognooside koostamise lihtsusta miseks 
püsihindasid. Ei ole olemas diskontomäära, mis oleks majandus ja rahandus
teoreetiliselt igati sobilik püsihindades prognoositavate raha voogude nüüdis
väärtuse arvutamiseks, kuid parim võimalik lähend (proxy) sellisele diskonto
määrale on reaalne diskontomäär. Reaalne diskontomäär (real discount rate) 
on diskontomäär, millest on elimineeritud raha ostujõu oodatava vähenemise 
mõju. Reaalset diskontomäära arvutatakse järgmise valemiga.

26  2020. aasta juuni alguses emiteeris Eesti riik pikaajalisi (10 aastat) võlakirju, mille tulususeks 
tähtajani (YTM) kujunes emissioonihetkel 0,235%. Vt Investorite huvi valitsuse võlakirja-
emissiooni vastu oli suur 2020. – Rahandusministeerium.ee, 3. juuni. https://www.rahandus
ministeerium.ee/et/uudised/investoritehuvivalitsusevolakirjaemissioonivastuolisuur 
(21.06.2020).
27  Quirk, J. P.; Terasawa, K. L. 1987. The Choice of Discount Rate Applicable to Government 
Resource Use: Theory and Limitations. RAND Corporation.
28  Dimson, E.; Marsh, P.; Staunton, M. 2018. Credit Suisse Global Investment Returns Year
book 2018, Summary Edition, p. 9. Zurich: Credit Suisse Research Institute. https://www.
creditsuisse.com/media/assets/corporate/docs/aboutus/media/mediarelease/2018/02/giry
summary2018.pdf (21.06.2020).

http://Rahandusministeerium.ee
https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/investorite-huvi-valitsuse-volakirjaemissiooni-vastu-oli-suur
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(5)  rreal =                 – 1
1 + rnom
1 + inf

rreal –  reaalne diskontomäär
rnom –  nominaalne diskontomäär
inf –  oodatav inflatsioon

Seega tuleb reaalse diskontomäära suuruse arvutamiseks võtta arvesse raha 
ostujõu vähenemist näitavat inflatsioonimäära. Eesti prognoositava pika
ajalise (40 aastaks ehk aastateks 2018–2057) inflatsioonimäära suurus oli 
Rahandusministeeriumi hinnangul umbes 2,43%29. Arvestades mada laimat 
mõistlikku nominaalset diskontomäära ja oodatavat inflatsioonimäära, 
kujunes madalaimaks mõistlikuks reaalseks diskonto määraks 2018. aasta 
alguse andmetel –1,2%. Kõrgeima mõistliku nominaalse diskonto määra ja 
oodatava inflatsioonimäära alusel kujunes kõrgeimaks mõistlikuks reaalseks 
diskontomääraks samadel andmetel 5,8%. Reaalse diskontomäära mõistlik 
vahemik oleks sel juhul –1,2 kuni 5,8%. 

Koostatud otsustusmudelis arvutati valikuvariantidega seotud raha
voogude nüüdisväärtus ülal esitatud diskontomäärade vahemiku põhjal, 
kasutades arvutustes 0,3protsendipunktilist intervalli.

4. Väljatöötatud otsustusmudeli kasutamine: 
probleemid ja lahendused 

Elutsüklikulude prognoosimine võimaldab otsustajal saada ülevaate 
 põhi varaelemendi hankekuludest ning võrrelda enne valikuotsuse langeta
mist pakkumuste kogukulusid. Valikuotsus ei pea alati põhinema mada
laimal  hinnal. Hanget tuleks käsitleda tervikuna alates vara ostuhetkest 
kuni  kasutusea lõpuni, et mõista selle kasutamisega kaasnevaid kohustusi. 
Otsustus mudeli eesmärk on aidata teha valik kahe või enama võimenõuetele 
vastava tehniliselt erineva variandi vahel30. Teisisõnu, otsustajale on  määrav 
tasakaalu leidmine programmi kogukulu minimeerimisel ning hankeks 
ja käi tuseks vajalike rahaliste vahendite kasutusel. Hoolimata sellest, et 
 otsustus ja eel arvemudelid on koos kasutusjuhenditega mereväele üle antud, 
ei ole need veel laialdast kasutust leidnud.

29  Rahandusministeeriumi pikaajaline majandusprognoos kuni 2060. 2017. – Rahandus
ministeerium, 2. oktoober. https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/docu
ment_files/prognooskuni206002102017.xlsx?download=1 (21.06.2020).
30  RTO-SAS-069, 2009.

https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/prognoos-kuni-2060-02-10-2017.xlsx?download=1
https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/prognoos-kuni-2060-02-10-2017.xlsx?download=1
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Kaitseväes on moodustatud varustusprogrammi meeskonnad. Mereväe 
varustusprogrammi meeskonna ülesanne on juhtida terviklikult mereväe 
programme, et varustust oleks võimalik tõhusalt käitada ja nüüdisajastada 
ning hange oleks tehtud õigel ajal. Paraku ei käsitleta veel laeva tervik
süsteemina ning seadmete haldamine on killustatud mereväe erinevate 
osakondade vahel ega ole koondatud ühtse juhtimise alla. Võrdluseks võib 
tuua näite, et juba 13. sajandi Inglismaal oli kuningas määranud ametisse 
ametniku (Keeper of the King’s Ports and Galleys), kelle vastutusvaldkond 
oli laevade ehitamine, remontimine, varustamine ning meeskonnaliikmete 
tasustamine31. 

Otstarbekas on luua mereväe varustusprogramme koondav alaline 
 programmimeeskond (Integrated Project Team). Selle ülesanne oleks  juhtida 
miinitõrjevõime programmi ning hallata sedasi tervikprogrammi  (laevad 
ja tuukrid) käitamist, nüüdisajastamist (riist ja tarkvara) ja  varusta mist, 
et kontrollida tehnilist (ja väljaõppelist) vastavust standarditele ning aja
kohastada laevaklassiga seotud dokumente (eeskirjad, joonised jm). 
2019. aasta suvel loodi mereväes miinitõrjevõime programmi meeskond 
(varustus programmi meeskond), kelle ülesanne on koordineerida laevade ja 
tuukrigrupi varustuse hankeid ning seadmete ja süsteemide muutmis või 
uuendus projekte. 

Otsustus ja eelarvemudelite kulukirjete liigitamise süsteem põhineb 
NATO standardis ANEP41 „Ship Costing“32 avaldatul. Selle alusel jao tatakse 
laeva seadmed ja varustus laevaehituslikult seitsmeks põhiosaks ehk sead
mete ja komponentide grupiks. Need omakorda jagunevad riist ja tarkvara
osadeks. Paraku ei ole praeguste laevaklassipõhiste varustustabelite loomi
sel standardi ANEP41 kohast struktureerimist aluseks võetud ning kirjeid 
ei ole võimalik üks ühele üle kanda. Mudelite kasutamise eeldus on esmalt 
praeguste varustustabelite restruktureerimine ja mudelitesse  kandmine. 

5. Kokkuvõte

Artiklis käsitletud projekti eesmärk oli analüüsida sõjalaeva kui võime
lahendi hanke, käitus ja alalhoidmiskulude liigitust, rühmitust ja arendus
võimalusi, määrata nende alusel parameetrid sõjalaeva elutsükli otsustus
mudeli koostamiseks ning luua sõjalaeva elutsüklil põhinev kulumudel, mille 

31  Rodger, N. A. M. 1997. The Safeguard of the Sea: A Naval History of Britain 660–1649. 
Vol. 1. London: Penguin Books Ltd., p. 53.
32  ANEP-41, 2006. 
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abil teha kindlaks võimalike valikuvariantide maksumus. Otsustusmudel 
näitab kaalutletavate valikuvariantide maksumuste erinevust sõjalaeva kui 
otsustusobjekti kogu kasutusea jooksul. Seega oli otsustusmudeli eesmärk 
aidata langetada otsust, kas soetada sõjalaev ja milliste parameetritega see 
peaks olema. See on investeerimisotsust toetav mudel, mis peab arvestama 
sõjalaeva kogu elutsükli jooksul tekkivaid rahalisi väljaminekuid alates sõja
laeva hankimise otsusest kuni selle kasutuselt eemaldamiseni.

Uurimuses on tuginetud kuluarvestuse, elutsüklikulude ja raha aja
väärtuse käsitlustele. Kuna otsustusmudel hõlmab mitut perioodi ning 
 võimalike valikuvariantidega seotud rahavood jaotuvad periooditi erinevalt, 
siis tuleks võrreldavuse tagamiseks lähtuda mudelipõhise otsuse langeta
misel just tulevaste rahavoogude (rahaline kulu ja väljamaksed) nüüdis
väärtusest.  Selleks diskonteeritakse tulevased rahavood nende riskitasemele 
ja majandus olukorrale vastava diskontomääraga.

Eesmärgi saavutamiseks tugineti NATO lähteraamistikuna välja  töötatud 
sõjalaeva elutsükli seitsmele etapile ja seitsmele laevaehitusliku osa  rühmale. 
Projektis määrati elutsüklikuludes sisalduvad osad (soetusmaksumus, 
 käitus ja alalhoidmiskulud) ning analüüsiti neid mõjutavaid tegureid, tehti 
kindlaks sõjalaeva kasutusiga ja selgitati välja vastav diskontomäär. Projekti 
viimases etapis koostati tabelarvutusprogrammis MS Excel maksumusmudel 
ja mudeli kasutusjuhend.

Projekti käigus välja töötatud otsustusmudelist võiks saada Eesti mere
väele analüütiline abivahend, mis koondab tervikuks sõjalaeva elutsükli eri 
etappides kulude kujunemist kajastavad kulurühmad ja liigid. Tervikliku 
ja süsteemse ülevaate alusel aitab see langetada otsust, kas soetada sõjalaev 
ja milliste omadustega see peaks olema. Välja töötatud otsustusmudeliga on 
loodud sõjalaeva kui võimelahendi kogukulude arvestamise ja hindamise 
ühtne metoodika ning võimeplaneerimisel on võimalik sel viisil saada kvali
teetsemaid lähteandmeid. 
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„LAHINGUPIDAMISE TAKTIKA“ –  
TŠETŠEENI SÕDALASTELT  

TROFEENA SAADUD INSTRUKTSIOON
Art Johanson, Üllar Peterson

1. Ülevaade tõlgitud „Lahingupidamise taktikast“1

1.1. Kokkuvõte olukorrast Tšetšeenias alates 1990. aastatest 

Pärast 1991. aastal Moskvas korraldatud augustiputši kuulutati  Tšetšeenias 
välja rahvusvaheliselt tunnustamata jäänud Itškeeria Tšetšeeni  Vabariik. 
Aastatel 1991–1994 oli see täiesti iseseisev poliitiline piirkond, kus ei  kehtinud 
Venemaa Föderatsiooni seadused. Viimased venelaste sõjaväeosad lahkusid 
sealt 1992. aasta suvel ja jätsid maha oma relvastuse, mis võeti sedamaid 
 iseseisvuslaste loodud armees kasutusele.

Venemaa ründas Itškeeria Tšetšeeni Vabariiki 1994. aasta detsembris. 
Alanud Esimeses Tšetšeenia sõjas (1994–1996) panid sünnipärased sõja
mehed tšetšeenid tänu Vene relvadele vahvalt vastu. Kasuks tulid ka esiisadelt 
õpitud abrekkide (tšetšeeni metsavennad) tarkus ja Vene kroonus omandatu. 
Võitlusvaimu turgutasid tagant mälestus islami nimel saavutatud uhketest 
võitudest 19. sajandil Kaukaasia sõdades ja soov maksta kätte üldrahvaliku 
tragöödia eest, milleks oli 1944. aasta suurküüditamine. 1996. aasta  aprillis 
FSB erioperatsioonis tapetud Džohhar Dudajevi (1944–1996) asemel sai ise
seisvuslaste etteotsa Aslan Mashadov (1951–2005). Tänu islami maailmast 
sisse voolanud rahale ja vabatahtlikele, Šamil Bassajevi (1965–2006) sõja
listele operatsioonidele ning, mis peamine, Venemaa armees valitsevale 
armetule olukorrale ja riigisisesele segadusele suutsid tšetšeenid 1996. aasta 
sügiseks jälle iseseisvuda. 

Järgnenud Tšetšeenia teine iseseisvusperiood (1996–1999) andis aimu 
sellest, kui vähe olid need vahvad sõjamehed valmis omariikluseks: kesk
võim toimis vaid Groznõist Džohhariks ümber nimetatud pealinnas, mujal 
võimut sesid allumatud välikomandörid ja hõimupealikud.  Tšetšeenia 

1  Vn «Тактика ведения боя» – трофейная инструкция чеченских боевиков.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 117–134.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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 muutus rahvusvahelise džihaadi ja islamiäärmusluse taimelavaks, iga
päevaseks said inimröövid ja pantvangide võtmine, elanikud vaevlesid 
 sotsiaalmajanduslikus ja demograafilises kriisis. Need kolm aastat kustu
tasid vähimadki Dudajevi 1990. aastate alguses sõnastatud lootused inim
väärikale iseolemisele: tšetšeenid olid saanud ise oma iseseisvuse kõige 
 suuremateks vaenlasteks.

1999. aasta oktoobris alanud Teiseks Tšetšeenia sõjaks (1999–2000) 
olid Venemaa armee ja avalik arvamus palju paremini ette valmistatud. 
2000. aasta märtsiks vallutati suurem osa Tšetšeeniast ja suruti iseseisvus
lased mägedesse. Relvastatud vastupanu rauges 2002. aastaks partisanisõjaks 
ning iseseisvuslaste viimanegi väärikus minetati arvukate tsiviilelanike vastu 
suunatud islamiterroristlike usumärterluse operatsioonidega. 

Aastaks 2004 kujutasid iseseisvuslased endast umbkaudu tuhande
mehelist hajutatud seltskonda, mille juhtkond püüdis elus hoida fiktsiooni 
Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi toimimisest. Venemaa toel tuli Tšetšeenias 
võimule Kadõrovite dünastia, mida sõjast räsitud rahvas hakkas aina enam 
toetama. 

Võitlust Venemaa ja tema nn sabarakkudest usuhülgajate kadõrovlaste 
vastu käsitlesid iseseisvuslased nüüd džihaadina, vastupanu jätkus usu
loosungite all, tšetšeeni rahvuslus oli iseseisvuslaste seas kaotanud iga suguse 
kandepinna ja asendunud šariaadi põhimõtetega – ideaalidega, millel rajanes 
2007. aastal loodud Kaukaasia Emiraat, mis kuulutas ka Itškeeria  Tšetšeeni 
Vabariigi lõppu. Keskvõimule vähese intensiivsusega vastupanu osutav emi
raat vandus 2014. aastal truudust Iraagis ja Süürias tegutsevale Islami riigile, 
mille eest suur osa endisi iseseisvuslasi suundus sõdima. Sisuline vastu
panu on Tšetšeenias nüüdseks lõppenud. Lääneriikides hoiavad üksikud 
 mõõdukad tšetšeeni rahvuslased siiski elus kujutelma Itškeeria  Tšetšeeni 
Vaba riigist, kuid neistki pole viimasel ajal enam mitte midagi kuulda. 

1.2. „Lahingupidamise taktika“ tutvustus

Lühikese, vaid tosinaleheküljelise dokumendi „„Lahingupidamise taktika“ – 
tšetšeeni sõdalastelt trofeena saadud instruktsioon“ (edaspidi „Lahingu
pidamise taktika“) väljaandjaks on lõpus märgitud: „Riikliku kaitsekomitee 
sõjaküsimuste osakond – Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi nõuandev kogu“. 

See riiklik kaitsekomitee oli 2002. aastal mägedesse varjunud Aslan 
 Mashadovi juhitud Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi loodud moodustis, mida 
juhtis kogenumaid iseseisvuslaste välikomandöre Šamil Bassajev. 
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Märtsiks 2004 oli iseseisvuslastest islamistide organiseeritud vastupanu 
sisuliselt raugemas ja valmistuti pikaks põrandaaluseks võitluseks. Just sellel 
eesmärgil koostatigi „Lahingupidamise taktika“, milles käsitletakse ainult 
partisanisõjaga seonduvat, sest muud sõjategevust, v.a tsiviilisikute vastu 
suunatud terroristlikke rünnakuid, selleks ajaks enam ei olnud. Manuaali 
sisulist külge arvestades on täiesti asjakohane eeldada, et see võiski sel ajal 
ilmavalgust näha. 

Tšetšeenid kasutavad oma tekste üllitades valdavalt vene keelt ja nii on 
ka „Lahingupidamise taktika“ vaid venekeelne. Tekst koosneb kahest osast. 
Esimeses osas, mille pealkiri on „Tegevus mägedes ja metsas“, antakse juhi
seid varjendi ehk blindaaži asukoha valimiseks, selle juurdepääsuteede varja
miseks ja mineerimiseks, valve korraldamiseks, varustuse jaoks peidikute 
rajamiseks, joogivee tagamiseks, võimalikele ründajatele varitsuse korralda
miseks ning piirkonna mineerimiseks. Teises osas, mis on lühem ja kannab 
pealkirja „Tegevus asulas“, on kaks põhiteemat: esiteks konspiratiivkorteri 
asukoha valimine koos selle kaitsmisega äkkrünnaku vastu ning teiseks usk
matute varitsemine ja ründamine asulates. 

Ajaloolisest kogemusest õpime seda, et nii vastase kui ka enda tund
mine on võiduks vajalik. Kuid ühtegi jalaväe eeskirja või kogemust ei saa 
alati  universaalselt kasutada, seega on oluline, et sõjaväelistel juhtidel oleks 
võima likult lai empiiriline pagas, millest erinevates olukordades lähtuda. 
Täna päeval on sõjad vägagi erinevad, kuid kindlasti pakuvad Tšetšeenia 
sõjad meile üht lähimat võimalust õppida nende kogemusest. See taktika
line juhend ongi tõlgitud mõttega, et me saaksime ülevaate tšetšeenide koge
mustest. Tegu on klassikaliste õppetundidega, mille tšetšeenid omandasid.

Tõlke kommentaarid on esitatud nurksulgudes ja joonealuste märkustena. 
Kindlasti tasub siiski alati meeles pidada, et ajaloolised näited võivad anda 
meile küll uusi väljavaateid, kuid neid näiteid tuleb käsitleda kõigis oma detai
lides ja peab lähtuma kontekstist. Seega on tõlgitavat teksti üritatud võima
likult vähe moonutada, aga samas soovitame lugejal säilitada kriitiline meel. 

Kirjeldused on loogiliselt seotud 2004. aastale eelnenud sõjategevuse ise
loomu ja intensiivsusega. Kahtlemata ei maksa unustada, et see juhend on 
pigem kindla geograafilise piirkonnaga seotud õppetundide ja soovituste 
kogum ning et näiteks Groznõi lahingutes või talvistes oludes poleks sellest 
õppevahendist palju abi olnud, kuid see ei vähenda selle üldharivat väärtust 
tollase konteksti mõistmisel.
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1.3. Teksti autentsuse küsimus

Siinkirjutajad pole leidnud mitte ühtegi põhjalikumat analüüsi „Lahingu
pidamise taktika“ kohta. Dokumendi päritolust ei ole teada midagi peale 
selle, et see saadi 2004. aastal (või järgnevatel aastatel) sõjalise operatsiooni 
käigus, mille venelased olid korraldanud iseseisvuslaste vastu.

Vaevalt et „Lahingupidamise taktika“ kujutab endast venelaste või 
 kadõrovlaste võltsingut, sest tekstil puudub ideoloogiline väärtus vastas
poole jaoks, selles ei viidata iseseisvuslasi kompromiteerivatele tegudele ning 
 selles pole ei nimesid ega sündmusi. Niisugust praktilise sisu ja peaaegu ilma 
ideoloogiata professionaalset manuaali on mõttetu võltsida, kuna sarnaseid 
leidub igas suuremas keeles erinevate väeliikide tarbeks. 

Kõikjal venekeelsetes sõjandusalastes, spetsnaz’i jt temaatilistes interneti
foorumites on „Lahingupidamise taktika“ kõrvuti tunnustatud sõjateadus
like tekstide ja insenertehniliste manuaalidega. Mitte kuskil ei avaldata 
kahtlust, et see oleks midagi muud kui tekst, mille venelased olid saanud 
 tšetšeenidelt saagiks. Samas pole midagi teada selle koostamisloost ega vene
laste kätte jõudmise lähematest asjaoludest. Teksti avaldajate ainus selgitus 
arvukates foorumites on tavaliselt selline: „See on autentne dokument, mis 
saadi trofeena x operatsiooni käigus“. Näiteks Venemaa ja venekeelse lähi
välismaa tudengitele, teadlastele ja muidu ärksa vaimuga tegelastele mõel
dud tehnilise ja humanitaarse sisuga õppetekstide veebilehel twirpx.com 
 ise loomustatakse „Lahingupidamise taktikat“ järgmiselt:

See on eversioon autentse sisuga dokumendist, mis saadi kätte sõjaliste 
 operatsioonide käigus Tšetšeeni Vabariigis. Selles instruktsioonis antakse 
terroristlikule rühmitusele soovitusi sõjategevuse pidamiseks ning julgeoleku 
tagamiseks nii metsaga kaetud mägises piirkonnas kui ka asulates.2 

Ka teised „Lahingupidamise taktika“ avaldanud internetiportaalide toime
tajad ei kahtle selle autentsuses. Näiteks Venemaa erivägede interneti
väljaandes Specnaz.org peetakse seda tšetšeenide koostatud algupäraseks 
tekstiks3. Sarnasel seisukohal ollakse õigusajaloo ja julgeoleku kohta tekste 
 publitseerivas portaalis constitutions.ru4. Ka venekeelses Wikipedia artiklis 

2  Тактика ведения боя. Трофейная инструкция чеченских боевиков 2012. – Twirpx.
com, 16.06. https://www.twirpx.com/file/827638/.
3  Тактика ведения боя боевиков 2008. – Specnaz.org, 20.07. http://specnaz.org/index.
php?/topic/1190/.
4  Тактика ведения боя 2004. – Российский правовой портал, 13.12. https://constitutions.
ru/?p=10558.

http://twirpx.com
http://Spec-naz.org
http://constitutions.ru
http://Twirpx.com
http://Twirpx.com
https://www.twirpx.com/file/827638/
http://Spec-naz.org
http://spec-naz.org/index.php?/topic/1190/
http://spec-naz.org/index.php?/topic/1190/
https://constitutions.ru/?p=10558
https://constitutions.ru/?p=10558
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sõjategevuse pidamisest mägedes viidatakse „Lahingupidamise taktikale“ 
kui usaldusväärsele allikale.5 

Ainsa viite „Lahingupidamise taktikale“ väljaspool Venemaad leiab 
Ukrainast, kus seda mainitakse 2014. aastal Harkivi õigusteaduse ülikooli 
teadusliku ajakirja eelretsenseeritud artiklis, milles seda dokumenti peetakse 
samuti tšetšeenide koostatud tekstiks ega kahelda selle ehtsuses.6

1.4. „Lahingupidamise taktika“ analoogid 

Arvatavasti on „Lahingupidamise taktika“ aluseks mõni venekeelne sõjandus
alane või inseneriteaduslik tekst, millele on lisatud selleks ajaks  tšetšeenide 
seas kogunenud praktiline sõjaline kogemus metsa ja linnaoludes tegutse
misest. Teksti sisu on mõnevõrra mõjutanud ka iidne tšetšeeni metsavendade 
ehk abrekkide tarkus ja 1990. aastate sõjakogemused. Kuigi islami ideoloogi
list külge ja venevastasust pole tekstis rõhutatud, on see kohati  tuntav paari 
viitega Allahile ja uskmatutele. Samuti on tajutavad Šamil Bassajevi umbes 
samal ajal, s.o 2004. aastal, koostatud  „Džihaadivõitleja raamatu“ („Книга 
моджахеда“) sõjafilosoofilised mõtte terad – seda tähelepanuväärset teksti 
loodame lugejale tutvustada järgne vates Sõjateadlase numbrites.

„Lahingupidamise taktika“ pole ainus tšetšeeni iseseisvuslaste praktiline 
juhend, mis on venelaste kätte langenud. Neid on teada veel vähemalt kaks, 
mis mõlemad on koostatud Teise Tšetšeenia sõja ajal või kohe selle järel. 

sõjalist taktikat ning mitmekesistada ja täiustada meie taktikat (Khattabi 
instruktsioon 2001. aasta talve ja kevadperioodiks)“7. Selle esimeses osas 
antakse kõikvõimalikke juhiseid välikomandöridele, teises aga käsitletakse 
välikomandöri juhitud grupeeringute strateegiat ja taktikat. 

5  Боевые действия в горах. – Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/Боевые_
действия_в_горах#cite_refmanual_250.
6  Поляков, C. Ю.; Ленкин, В. М.; Королев, С. С.; Змиевской, Г. А. 2014. Пути 
усовершенствования противодействия тепловизионной разведке. Збройна боротьба: 
теорія, забезпечення, досвід. Харьков: Национальный юридический университет имени 
Ярослава Мудрого, с. 7.
7  Как нейтрализовать и сломать военную тактику врага и разнообразить и 
совершенствовать нашу тактику (инструкция Хаттаба на зимне-весенний период 
2001 года) 2015. – Specnaz.org, 19.04. http://specnaz.org/index.php?/topic/1190/&tab=co
mments#comment101860.

Neist on tähelepanuväärseim manuaal, mille koostas 2001. aastal kuul
saim Tšetšeenias tegutsenud välismaine islamivõitleja, Saudi Araabia pärit
olu Ibn alKhattab (1969–2002): „Kuidas neutraliseerida ja murda vaenlase 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85#cite_ref-manual_25-0
http://Spec-naz.org
http://spec-naz.org/index.php?/topic/1190/&tab=comments#comment-101860
http://spec-naz.org/index.php?/topic/1190/&tab=comments#comment-101860
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Teine teadaolev iseseisvuslastelt saadud trofeetekst on esmapilgul veidi 
kummalise pealkirjaga „Islami rahuvalvearmee: partisanitaktika  alused“, mis 
leiti Tšetšeenia idaosas Tsentoroi asula lähedal tapetud mässuliselt 12. augus
til 20008. See on sisult mõnevõrra sarnane „Lahingupidamise  taktikaga“, kuid 
selles vaadeldakse ka küsimusi, mida viimases ei käsitleta, nagu rindejoone 
ületamist ja oma lahinguüksusega vaenlase  varitsusse  sattumist. Need 
 teemad olid aktuaalsed küll aastatel 1999–2002, aga mitte enam 2004. aastal, 
mil tuli kirjutada uus juhend, mis on allpool  tõlgitud. 

Tšetšeenias kogetud reaalsete lahinguolukordade põhjal on venelastest 
eriväelasedki koostanud mitu metoodilist õppematerjali. Nendest ülevaate 
andmiseks on vaja eraldi pikemat käsitlust, siinkohal olgu neist ära märgitud 
vaid paar lühemat, kuid vägagi huvitava sisuga manuaali nagu „Automaat
relva kasutamise näpunäiteid“9, millesse on koondatud tarkuseterasid mägi
laste vastu võitlemiseks, ja meelespea „Kuidas tulla toime snaipriga“10, mis 
põhineb samuti Tšetšeenia sõjategevuse kogemusel.

See, kes tahab aga põhjalikumalt tutvuda mägilaste taktika, strateegia 
ja muude sõjaliste teemadega, mis on nendega seotud, vajab kindlasti Esi
mese ja Teise Tšetšeenia sõja põhjal koostatud õppematerjali „Mõningaid 
 küsimusi Tšetšeeni Vabariigi ebaseaduslike relvarühmituste  organisatoorsest 
ja taktika lisest tegevusest“11. Seda võib pidada tšetšeenide sõjapidamis
viiside kohta üldse üheks kõige asjalikumaks tekstiks, mis käsitleb nende 
tegevust, alates suhtlemiseks kasutatavatest käemärkidest ja lõpetades üldise 
sõjapidamis filosoofiaga. Loodetavasti tuleb sellestki teosest juttu Sõja
teadlase tulevastes numbrites. 

Läänes on Tšetšeenia mässuliste tegemiste põhjal samuti koostatud 
juhendeid, olgu siinkohal mainitud vaid „Vene soomustehnika haavatavus 
linnalahingutes: Tšetšeenia kogemus“12. 

8  Исламская миротворческая армия: основы партизанской тактики (найдено 
у боевика, убитого в районе н.п. центорой 12.08.2000 г.) 2015. – Specnaz.org, 19.04.  
http://specnaz.org/index.php?/topic/1190/&tab=comments#comment101861.
9  Хитрости автоматчика 2014. – Srdo.5bb.ru, 18.03. http://srdo.5bb.ru/viewtopic.
php?id=3459.
10  Как противостоять снайперу 2011. – Srdo.5bb.ru, 18.08. http://srdo.5bb.ru/viewtopic.
php?id=2204.
11  Sellel dokumendil on eri allikate järgi erinevad autorid, siinkohal on kasutatud alla laaditavat 
PDFvormingus raamatut: Мочалина, И. 1999. Некоторые вопросы организации и так
тики действий незаконных вооруженных формирований Чеченской Республики.
12  Grau, L. W. 1997. Уязвимость российской бронетанковой техники в городских боях: 
опыт Чечни. Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS (Red Thrust Star, January). 
Перевод с английского: Юрий Голдаев. http://armor.kiev.ua/Battle/Chechen/Vulner.html.

http://Spec-naz.org
http://spec-naz.org/index.php?/topic/1190/&tab=comments#comment-101861
http://srdo.5bb.ru
http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=3459
http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=3459
http://srdo.5bb.ru
http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=2204
http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=2204
http://armor.kiev.ua/Battle/Chechen/Vulner.html
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Seega tuleb lõpetuseks tõdeda, et Tšetšeenia konf liktis tekkinud 
 olukordade põhjal on kirjutatud vähemalt tosinajagu sõjandusteemalisi 
manuaale ja praktiliste näpunäidete kogumikke, mistõttu tuleb neist isegi 
põgusa ülevaate andmiseks kirjutada eraldi teadusartikkel.

2. Tõlge13

„1. TEGEVUS MÄGEDES JA METSAS

Asukoha valikul tuleb silmas pidada mitut tegurit:

A. Ebasobivus vaenlase äkkrünnakuks
Selleks tuleb seista kavandatava baasi kohale, vaadata ringi ning mõelda, kui
das teie ründaksite seda baasi, kui oleksite vaenlase asemel. Sellest lähtudes 
valida võimalikult ebasobiv asukoht teie ründamiseks. Määrata kindlaks 
rühma taandumisteed. Panna püsti laager ning mineerida ära need kohad, 
kust vaenlane saab otsesihtimisega baasi tulistada. 

Blindaaži sissekäik ei tohi olla eemalt nähtav. Blindaaži sissekäik ei tohi 
olla otse tänavalt14, et sinna ei lendaks sisse killud ega eksinud kuul. Lisaks 
on see vajalik pimendamiseks, et blindaažis põlev tuli poleks väljast otse 
näha. Blindaaži sissekäigu juures peab asuma kaevik, mis on kohandatud 
erinevatesse suundadesse tulistamiseks ja maskeeritud vastavalt ümbrus
konnale. Juhul, kui püstitatakse telk, tuleb kaitseks kuulide ja kildude eest 
kaevata telgi mõõtmetele vastav auk sügavusega 50–100 cm ning püstitada 
selle kohale kuppel. 

Baasi juurde peab viima vaid üks rada ning see ei tohi olla sirge. Kohta, 
kus rada jõuab vahetult baasi juurde, tuleb teha haak, nii et selle juurest edasi 
kulgev rada oleks tunnimehele näha. Sedasi saab vältida äkkrünnakut ja see 
annab võimaluse vastast esimesena rünnata. Baasi juurde viiv rada peab alati 
kulgema altpoolt üles. Isegi siis, kui baas asub madalal alal, tuleb selle lähedal 
teha sisse haak, nii et baasi viiv rada läheks altpoolt üles.

Metsades on palju puid, mis on otse teedele ja radadele langenud, neid 
tuleb kasutada ära üleminekul tavaliselt teelt baasi viivale rajale. Selleks tuleb 
minna risti üle tee langenud puud mööda kõrvale nii palju, et teelt poleks 
näha uue raja algust. Kui ühest puust ei piisa, tuleb teisi veidi nihutada ning 

13  „Тактика ведения боя“ – трофейная инструкция чеченских боевиков. – Gunrus.ru. 
14  Tekstis on kasutatud sõna „tänavalt“, kuid tõenäoliselt on silmas peetud lähenemisteed.

http://Gun-rus.ru
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katta nendega vajalik vahemaa. Kõik peab aga välja paistma loomulik ning 
kõige parem on lamavaid puid mitte puutuda. Selleks, et põhitee [st lõigu 
alguses mainitud „tavaline tee“] järsku ei katkeks, tuleb seda jätkata veel 
umbes 500 meetrit, kuni see hargneb, millise koha võib ka ära mineerida. 
Selleks, et see piirkond oleks [st näiks] asustatud, tuleb saata rühm mööda 
teed kaks korda nädalas kõndima kuni selle alumise otsani [mis viib asu
lasse]. Kogu tee pikkuses asulast baasini on soovitatav raputada maha soola, 
samuti visata tee äärde toidujäätmeid (kartul, mais, tatar), mida võiks veidi 
pinnasega varjata. Seda tehakse selleks, et harjutada teega metsloomi, kes 
toidu otsingul hakkavad pinnases tuhlama ja jälgi kustutama. Metssigu on 
kerge demineerijateks harjutada, kui segada lõhna andmiseks veidi soola, 
kartuli või maisiga seda liiki lõhkeaineid, mida vaenlane kasutab miinide 
sees teie piirkonnas. Nad hakkavadki maiustusi otsides ükskõik milliseid 
miine – nii vaenlase kui ka teie omasid – välja kaevama.

B. Sobivus valveks ja kaitseks
Päeval peab väljas olema vähemalt 2–3 mudžahiidi tunnimeestena. Nad 
 peavad asuma laagri perimeetril üksteisest 20–25 meetri kaugusel sellise 
arvestusega, et nad saaksid üksteist katta, aga et neid poleks ühest kohast 
võimalik samal ajal näha. See on vajalik selleks, et takistada hääletuid relvi 
kasutaval vaenlasel tunnimehi maha võtta ja baasi sisse piirata (hea snaiper 
suudab mõne sekundi jooksul hävitada mitu kõrvuti asuvat tunnimeest). 
Laske sektor baasi ümber peab olema tunnimeeste vahel ära jagatud nii, et 
üks kataks poole kummagi naabri sektorist. Tunnimehed peavad alati asuma 
baasist veidi eemal ja kõrgemal. Tunnimeeste positsioonid peavad olema 
 hoolikalt maskeeritud. Tunnimehe asukoha ümber tuleb mineerida kõik 
paigad, kust varjunud vaenlane võiks tema pihta tule avada.

Pimedal ajal kujutavad baasi jaoks suurt ohtu öönägemisseadmete ja 
 soojusanduritega varustatud helikopterid. Igal õhtul tuleb enne pimeduse 
saabumist valada veega üle tulekolde söed. Hooletus on siin lubamatu! 
 Selleks, et vältida sädemete väljapaiskumist ja liigset sooja õhu väljumist, 
ei tohi suitsukäigud olla sirged ega lühikesed. Ahju kasutamiseks talvel või 
öösel tuleb suitsukäik viia blindaažist maa alt ülespoole ja kõrvale kolme 
meetri kaugusele, et õhk jõuaks maha jahtuda. Selleks tuleb kaevata väike 
40 × 40 cm tranšee, millest tuleb pool katta 20 cm kõrgusel okstega, aga 
ülejäänud 20 cm katta pinnasega. Erilist tähelepanu tuleb pöörata pimenda
misele. Selleks, et öösel mitte süüdata taskulampe, tuleb väljakäiku viiva 
raja äärde panna pehkinud puu [heledaid] tükikesi, mis paistavad öösel 
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hästi kätte. Raadioside tohib baasis töötada vaid vastuvõturežiimis. Side
pidamiseks tuleb lahkuda baasist 1–2 km kaugusele.

C. Peidiku sisustamine, et hoiustada relvi, lahingumoona, varustust ja 
toiduaineid
Baasis on keelatud hoida rohkem relvi ja lahingumoona, kui rühm on 
 vaenlase äkkrünnaku puhul võimeline ühekorraga ära viima. Kõike üle
jäänut tuleb hoida väikestes peidikutes baasi ümber. Pole soovitatav hoida 
kõike ühes peidikus. Peidikud peavad olema kahte liiki: sagedasti kasu
tatavad  [ajutised peidikud] ja PT (puutumatu tagavara). PT asukohta tohib 
teada vaid kitsalt piiritletud isikute ring, ajutiste peidikute asukohta võib 
teada kogu rühm. Peidikud ei tohi asuda baasile lähemal kui 500 meetrit, 
soovi tatavalt aga kilomeetrist kaugemal. Soovitatav on kõike hoida plast
pakendis. Plast pakendid tuleb matta sügavamale kui 1 meeter selleks, et 
neid ei leiaks üles miiniotsija ega kaevaks välja metsloomad. Väga niis
ketes kohtades tuleb pakendi alla asetada paar palki või ritva ning panna 
pakendi  kõrvale püsti samuti ridvad – see kujutab endast drenaaži, mis ei 
lase  niiskusel  pakendisse imbuda. PTs peab tingimata olema üks pakend 
pikaaegseks säilitamiseks kõlblike toiduainete ja ravimitega. Samuti peavad 
kõik PTd sisaldama 10 meetri pikkust vahariiet, kirvest, saagi, köögitarbeid, 
küünlaid ja  akumu laatorit – ühesõnaga kõike hädavajalikku täisväärtusliku 
baasi rajamiseks koos kahenädalase toiduvaruga. 

Ühel korralikul rühmal on oma sektoris tavaliselt mitu PTd. Seda on 
lihtne teha järgmiselt: 20–25% kõigist pikaaegseks säilitamiseks kõlblikest 
baasi toodavatest toiduainetest tuleb alati kõrvale panna PTsse. Nii kogu
neb ilma suuremate jõupingutusteta sügiseks piisavalt toiduaineid muretuks 
talvitumiseks ning PT on pidevalt käeulatuses.

D. Lähedal asuva joogiveeallika olemasolu
on määrava tähtsusega baasi rajamisel, sest vesi on iga päev hädavajalik ning 
suurem osa jälgi baasist viib just selle juurde. Kuid kāfir’id15 otsivad ka alati 
jälgi ojade juurest. Seepärast peab alati püüdma valida välja koht kõige vähem 
silmapaistva jõekese lähedal, mille juurde on raske ligi pääseda. 

15  Uskmatud – islamiusulised tšetšeenid kasutavad vaenlaste kohta araabia keelest tulnud 
 terminit kāfir (vn кафир), mis on koraanis sagedasti esinev termin monoteistide kohta, kellel 
on tavaliselt oma pühakiri, aga kes ei ole moslemid. Eriti kasutatakse seda juutide ja kristlaste 
kohta. Islami teoloogilises kirjanduses on sellel selgelt halvustav tähendus.
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Mõnes niiskes piirkonnas võib üles leida maaaluse allika. Selleks tuleb 
välja selgitada, millisest kohast niiskus alguse saab, kaevata sinna kahe 
meetri sügavune auk, visata sealt paaril korral välja sinna kogunenud vesi ja 
pärast kasutada seda kohta joomiseks. 

Kui blindaaž kujutab endast ühtlasi peidikut, võib viia sinna vee ojast, nii 
et ei jääks näha jälgi. Selleks tuleb teha blindaažist kõrgemal ojasse väike tõke 
ning viia sealt voolik blindaaži, et vesi ise sinna voolaks. Voolik tuleb maasse 
kaevata 20 cm sügavuselt. Selleks, et voolikusse ei satuks prügi, tuleb sellele 
kindlasti ette panna traatsõel või võrk. 

E. Vaenlasele varitsuse korraldamine
Peaaegu alati on kāfir’itel tavaks alustada luure ja otsingutegevust 10 päeva 
enne täiskuud ja lõpetada see 5 päeva pärast täiskuud. See võimaldab neil 
maksimaalselt ära kasutada öönägemisseadmeid nii varitsemiseks, ründa
miseks kui ka enesekaitseks. Nende kahe nädala jooksul liiguvad nad 
 pidevalt mägedes ja metsas ringi väikeste rühmadena ning kogu selle aja 
jooksul peavad mudžahiidid korraldama neile varitsusi. Selleks tuleb kind
laks  määrata kõige tõenäolisem koht, kuhu vaenlane läheb, ning korraldada 
seal 5–8  võitlejaga varitsus. Nad tuleb iga kahekolme päeva tagant välja 
vahetada. Varitsus tuleb korraldada rajast või teest 30–100 meetrit kõrgemal 
 sellise arvestusega, et oleks võimalik kontrollida 200–300 meetrit.

Teerada tuleb mineerida „knopkadega“16, sama tuleb teha tee ääres mitme 
kohaga, kuhu vaenlane võib varjuda pärast lahingu puhkemist. Mudžahiidid 
peavad 50–100meetrisele alale pikali heitma ning piirkonna omavahel laske
sektoriteks jagama. Rühma komandöri ja kahe äärmise mudžahiidi vahele 
tuleb tõmmata nöör tinglike märguannete edastamiseks. Keelatud on teha 
lõket, valjult rääkida ja ilma vajaduseta ringi liikuda. Tuleb võtta arvesse, 
et vaenlane uurib hoolega kahtlustäratavates kohtades binoklist igat meetrit 
enda ees enne edasiliikumist. 

Kõige parem on oodata seni, kuni keegi neist õhku lendab ning teised 
kogunevad talle abi andma. Kuid pole üldiselt kehtivaid reegleid ning alati 
tuleb käituda vastavalt olukorrale. Peamine eesmärk pole mitte terve rühm 
hävitada, vaid tekitada talle kahju ja samal ajal nurjata ta plaanid, mis sunnib 
vaenlast metsas edasi liikuma suuremate rühmadena, mida meil on kergem 
kontrolli alla saada. 

16  „Knopka“ all on silmas peetud jalaväemiini (PMN1, PMN2, PMN3, PMN4) või ise
tehtud lõhkeseadet (kirjeldatud allpool). Vene keeles tähendab „knopka“ eelkõige nuppu, kuid 
parema mõistmise huvides on eesti keeles kasutatud läbivalt terminit „knopka“.



127„LAhINgupIDAMISE TAKTIKA“

Alati tuleb esimesena tulistada snaiprit ja komandöri või seda, kelle käes 
on raadiojaam. Kui rajale on paigutatud kaugjuhitav lõhkeseade, siis võib esi
mese asjana panna selle plahvatama. Selleks, et kaugjuhtimise seadeldis jääks 
pärast plahvatust terveks, tuleb see lõhkelaengust eemal maasse kaevata. 

Tuleb valmis olla sellekski, et vaenlane ligineb varitsuskohale hoopis 
 teisest küljest, tuleb otse teie suunas ja mitte mööda rada.

F. Piirkonna mineerimine peab olema kahesugune: ajutine ja pidev
Ajutise lausmineerimise korral pannakse miinid paika kindlaks aja
perioodiks baasist kõigis suundades ja korjatakse ära pärast ohu  möödumist. 
 Selliseks mineerimiseks sobivad kõige paremini „liblikad“17, keda meie 
 metsades leidub külluses. Need tuleb ettevaatlikult kokku korjata ja peita 
erinevatesse suundadesse viivatel radadel põõsastesse. Hädaohu korral saab 
neid kiiresti rajale laotada ning maskeerida lehtede ja puruga.

Pidevat mineerimist kasutatakse nendel suundadel, kus mudžahiidid 
 käivad harva, kuid kustkaudu vaenlane võib läheneda.

Võtke arvesse seda, et vaenlane märgib ära need kohad, kus teda õhku 
 lastakse, ning saadab sinna rajooni mudžahiidide laagreid otsima uusi rühmi, 
kellele varasemast õhkulaskmisest ei räägita selleks, et nad ei  kardaks. Seega 
võib neid ühes ja samas kohas mitu korda järjest õhku lasta. 

„Knopkasid“ tuleb teha nii, et miiniotsijad neid üles ei leiaks. Selleks 
tuleb punuda vasktraadist kontaktid silmuseliselt auto sisekummil, ilma 
et traat puutuks kusagil kokku. See on vajalik selleks, et ei tekiks pinget. 
„Kroon“18 tuleb kaevata vähemalt 25 cm sügavusele, selle kohale 330milli
liitrise  salpeetriseguga täidetud pudel ilma kildudeta ja selle peale „knopka“. 
Kildude asemel võib soovi korral võimsuse suurendamiseks panna sinna 
peale kivikesi. [Sõja]tehnika vastu tuleb kasutada sama vahendit, aga suurtes 
kogustes: pudeli asemel kasutada kõva korpusega (näiteks pooleks  lõigatud 
„kärbsest“19 tehtud) 5–20liitrist salpeetriga täidetud plastkanistrit ilma 
kildudeta. Selle litsub puruks vaid [sõja]tehnika. Alumine kummilint ja 
„kärbse“ korpus tuleb kinnitada puust laua külge, ülemine lint tuleb kinni
tada „kärbse“ korpuse külge.

17  Vn лепесток (ee slängis „liblikas“), vt Самая подлая мина ПФМ-1. 2015. – Pikabu.ru. 
https://pikabu.ru/story/samaya_podlaya_mina_pfm1_2785664.
18 „Kroon“ – neljakandiline alkaloidpatarei.
19 „Kärbes“ – reaktiivgranaadiheitja RPG18 või RPG22 (mõeldud on plasttoru, mis jääb 
järele pärast reaktiivgranaadi väljatulistamist).

http://Pikabu.ru
https://pikabu.ru/story/samaya_podlaya_mina_pfm1_2785664
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„Knopkat“ saab valmistada ka kummivoolikust ja ühekordsest süst
last. Võib20 kasutada gaasivoolikut, kuid soovitatav on kasutada peenikest 
1–1,5 meetri pikkust veevoolikut. Vooliku üks ots tuleb kinni toppida puust 
punniga või litsuda see kinni ja kleeplindiga kokku tõmmata. Teise otsa 
 kinnitame süstla, millelt on enne ära lõigatud ülemine nõela osa. Valame 
süstla kaudu voolikusse ükskõik millist vedelikku (talvel tuleb valada mitte
jäätuvat vedelikku), kuni see saab täis. Seejärel kinnitame süstla kolvi sisse 
minevale osale kontakti, mille lükkame süstlasse. Vooliku asetame lookle
valt rajale, süstlal oleva kontakti viime teelt välja. Väiksema laengu võib vöö 
kõrguselt puukoore alla kinnitada. Selleks käänatakse puukoor ettevaat likult 
kõrvale ja õõnestatakse puu sisse vajalike mõõtmetega süvend, juhitakse 
kontaktid koore alla, pannakse paika laeng ning kinnitatakse puukoor. Kui 
vaenlane astub vooliku peale, lükkab vedelik koos kontaktiga süstla kolvi 
sisse käiva osa kokku teise kontaktiga. Allāhu akbar!21

Kāfir’id kasutavad sageli miinide otsimiseks sonde. Selle vastu tuleb 
 valmistada fooliumist „knopka“. Selleks tuleb kaks õhukest fooliumilehte 
koos nende külge kinnitatud kontaktidega panna eraldi kahe tsellofaan
pakendi peale, seejärel asetada need kaks pakendit ühe õhukese tsellofaan
pakendi sisse, mis tuleb asetada lõhkelaengu või „knopka“ peale. Kui sond 
pakendid läbi torkab, ühendab ta sedasi ka kontakti. Allāhu akbar!

2. TEGEVUS ASULAS

Enne maja väljavalimist [konspiratiivkorteriks] tuleb välja valida naabrid, 
sest nende rikutuse ja uudishimu määrast sõltub väga palju. Kui naabrite 
juures on vähe liikumist, siis peab teiegi aktiivsus olema piiratud. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata sellele, et öösiti ei vooritaks liiga sageli autodega. 
Alati tuleb kinni pidada sellisest liikumisrežiimist ja elutegevusest, mis on 
omane sellele tänavale.

Kui teil õnnestub hoiduda naabritest, siis õnnestub teil hoiduda ka 
kāfir’itest! Tuleb alati meeles pidada, et parim kaitse on hea konspiratsioon!

Võtke teadmiseks, et parimat konspiratsiooni pakub asulates loomu
likkus ja lihtsus! Mudžahiidide majad peavad olema kahte sorti: konspira
tiivsed ja elamiseks mõeldud. Konspiratiivmaju üüritakse, need on mõeldud 

20 Arvatavasti on tekstis viga, kus надо (ee „peab“) asemel peaks olema можно (ee „võib“).
21  Muslimid kasutavad araabiakeelset väljendit „Allāhu akbar“ (ee „Allah on suur“) väga 
 mitmetel puhkudel, sealjuures eduka sõjategevuse korral.
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 mudžahiidide kohtumisteks ja sidepidamiseks. Need peavad alati olema 
 puhtad, seal ei tohi kunagi olla relvi, lahingumoona ega varustust, välja 
 arvatud see, mis on igaühel endaga kaasas. Neis ei tohi päeval koguneda 
üle viie inimese. Neisse tuleb kindlasti rajada peidik, et hoida seal vaenlase 
 äkkrünnaku puhuks paari lõhkelaengut ja veidi relvi. Kuid alati on kõige 
parem rajada betoonist alalised lõhkelaengud tänavale ja õue, viia nende 
 juurest maa alt peidikusse vasktraat ning panna sinna akumulaator. 

Alati tuleb eelnevalt kõndida mööda õue ja ümber maja ning vaadata, 
millistest positsioonidest saab vaenlane milliste tubade pihta otsesihtimisega 
tulistada, millistest aga avada risttule. Õue ega aiamaale ei tohi paigaldada 
„knopkasid“, kui seal võivad koerad ringi luusida, ega „päästiktraati“22, kui 
on kasse. [Konspiratiiv]kohtumise ajaks on soovitatav üles panna tänava 
 jälgimiseks kaamera ja see pärast eemaldada.

Kui mitu mudžahiidi majas ootamatult sisse piiratakse, peab rünnaku 
ajal valves olnud ükskaks mudžahiidist tunnimeest üleval lõpuni võitlema, 
ülejäänud aga varjuvad peidikusse. Kindlasti peab peituma emiir23. Peidikus 
peavad kindlasti olema gaasimaskid ja võimalikult palju granaate. Teadke, et 
granaadid on lähivõitluses kõige tõhusam relv ning nendega võib välja murda 
sisuliselt ükskõik millisest piiramisrõngast. Soovitatav on endaga  kaasas 
kanda kuni 10 granaati. Vana marki granaate (F1, RGD5, „hattabtšik“)24 
pole soovitatav kohe visata lähedal viibiva vaenlase pihta, sest ta jõuab paari 
sekundi jooksul kõrvale hüpata ja maha viskuda. Splint tuleb käes välja 
 tõmmata ning lugeda pärast klõpsu üheni ning kahe peal visata see vaenlase 
suunas sellise arvestusega, et kolmenelja ajal plahvatab granaat õhus. Mida 
kõrgemal see plahvatab, seda rohkem vaenlasi saab pihta.

Kāfir’id võtavad alati sihikule aknad ja uksed, seepärast ei tohi seista 
ukseavas ega läheneda akendele. Peab meeles pidama seda, et automaatrelv 
laseb vabalt läbi enamikust seintest, seega tuleb tulistada [ruumi] süga vusest 
või mõningal juhul ka läbi seina. Võitluse ajal on soovitatav majast eri suun
dadesse välja visata kärssavaid kaltse suitsukatte tegemiseks, et sind ei saaks 

22  Väike isetehtud jalaväe püünismiin või granaat, mille õhib näiteks granaadi splindi külge 
pingule tõmmatud nöör, vt Яковлев, К. В. 1976. Учебник сержанта инженерных войск. 
Москвa: Военное издательство Министерства Обороны СССР, cc. 36–40. 
23  Tekstis Амир (vene keeles oleks õigem эмир, islami keskaegsetes tekstides amīr) – sõja
vägede juhataja, kuid ka väiksema väeosa juht või rühmaülem, siin tekstis kohaliku võitlus
rühma pealik.
24  F1 ja RGD5 on vanemat tüüpi Nõukogude käsigranaadid (esimene kaitse, teine ründe
granaat), mis plahvatavad splindi väljatõmbamisel 3–4 sekundi pärast. „Hattabtšik“ on 
automaat granaadiheitja AGS17 või AGS30 lask.
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tulistada otsesihtimisega. Alati tuleb püüda kaitseks hõivata võimalikult 
palju ruumi.

Elumaja [kus asub konspiratiivkorter] tohib olla teada kitsalt piiritletud 
mudžahiidide ringile ning nendelgi ei tohi olla sinna vaba ligipääs. Kohtu
misele tuleb enamik [osalejatest] tuua ja sealt ära viia ühe autoga ja kinni
seotud silmadega, silmakatted võib ära võtta alles toas, mitte õues. Kohtu
misele tulija ei tohi näha auto numbrimärki. Elumajas peab tingimata olema 
peidik asjade hoidmiseks ning ohu korral enda peitmiseks. Õu ja katus 
tuleb peidikust aktiveeritavate lõhkekehadega mineerida. Kõige parem on 
miin kokku panna killustikust, katta kestata lõhkeaine betooniga ja viia 
juhe  peidikusse. Tavaliselt tormavad kāfir’id õue BTRiga25, sõites väravad 
maha. Selliseks juhuks tuleb panna maapinna juures väravaposti külge 
„knopka“: knopka on seespool, lõhkelaeng väljaspool, ning kõik see tuleb 
katta  betooniga. Kui väravad [sõja]tehnikaga maha sõidetakse, vajutab toru 
seesmisele „knopkale“ ning lükkab samal ajal laengu ülespoole. 

Eelnevalt tuleb teha peidikud ka tühjadesse majadesse, varemetesse ja 
hoonestamata aladele – igale poole, kuhu vähegi võimalik. Need ei muutu 
kunagi üleliigseks ja millalgi läheb neid niikuinii vaja.

Mudžahiide on kahte tüüpi: sõdalased, kellele džihaad on kohustus 
Kõikväelise26 ees ja eluviis, ning romantikud, kellele džihaad tähendab unis
tustega tegelemist, teiste jäljendamist ja enda näitamise võimalust. Emiir 
peab oskama romantikuid teistest eristada ning nende eest delikaatselt 
 varjata mõningaid saladusi, sest nad hoiavad kehvasti amanat’i27 ja räägi
vad vahel saladusi välja vaid selleks, et näidata enda tähtsust ja informeeri
tust. Osa kāfir’ite või munafiq’ite28 kätte langevaid romantikuid murduvad 
ruttu ja räägivad välja kõik, mida teavad, ja vahel sedagi, mida neilt ei küsita. 
Kuigi vaid üksainus Allah teab tulevikku, peab kogu rühm andma  emiirile 
truudus vande selle kohta, et vangis ei räägita aadressidest,  salakohtumistest 
ega peidikutest – see annab neile jõudu ja püsivust, samuti kasvatab 
 enesedistsipliini. Samuti tuleb igaühe jaoks ette valmistada legend vangi
langemise puhuks, et ei peaks liiga palju piinamise käes kannatama ja oleks 
neile midagi ladusalt rääkida.

25  BTRi all peetakse silmas venelaste soomustransportööre (vn бронетранспортёр).
26  Üks Allahi kohta kasutatavaid epiteete.
27  Amanat (vn aманат) – teoloogiline termin, mis märgib millegi väärtusliku hoidmist.
28  Islami teoloogilistes tekstides munāfiq (vn мунафик) – silmakirjatseja. Seda terminit kasu
tatakse tavaliselt muslimite puhul, kes ei ole tõelised usklikud, siinkohal venelastega koostööd 
tegevate tšetšeenide ja kadõrovlaste puhul.
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Erilist tähelepanu tuleb pöörata telefonidele ja raadiojaamadele. Nende 
põhjal võib teie asukoha kindlaks määrata kuni 15meetrise täpsusega. 
Telefoni kaudu võib kuulata pealt isegi siis, kui see on välja lülitatud ja te 
asute sellest 5 meetri kaugusel. Seepärast tulebki kohtumisel telefonilt aku 
ära võtta. Omavaheliseks sidepidamiseks peab määrama kindlad kellaajad 
 (näiteks iga kolme tunni tagant) ning sel ajal tuleb majast kaugemale minnes 
telefon sisse lülitada 10–20 minutiks. Kindlasti peab leiduma lihtne, sagedasti 
vahetatav tabel üksteisega suhtlemiseks, mis koosneb olmeväljenditest. Vest
lustes ei tohi kasutada islami ega sõjandussõnavara, sest telefonijaamades on 
automaatsed pealtkuulamisseadmed, mis reageerivad teatavatele sõnadele. 
Telefoninumbri juurde tuleb tingimata kirja panna teine nimi, sest kui teile 
helistatakse ja teid sellise nimega kutsutakse, siis te teate, et teie mudžahiid 
on kinni võetud ja teda sunnitakse teile helistama. 

 Selleks tuleb telefonist valjuhääldi välja võtta, testriga kontakte kontrollida, 
külge joota kaks juhet – miinus ja pluss – ning need detonaatori jaoks välja 
viia. Suurem osa telefone suudavad helisedes panna põlema 2,5 W pirni, vana 
Nokia aku kestab kuni kaks nädalat. Neid [kaugjuhitavaid lõhkeseadmeid] 
tuleb kasutada seisvate ja aeglaselt liikuvate sihtmärkide vastu, sest telefoni 
helin hilineb alati teatud aja võrra. Raadiojaam on kõige parem seadistada 
kāfir’ite ja munāfiq’ute lainesagedusele ning pidada seal sidet kodeeritud šifri 
abil. Näiteks „fugass“ – 15, „detonaator“ – 74, „Argun“ – 21, „kiiresti tarvis“ – 
38, „homme“ – 62 jne.

Vaenlasele varitsuste ja rünnakute korraldamine

Asulates on kõige tõhusamad relvad lühemaks tehtud AKM29 koos summuti 
ja külge joodetud liistuga optika jaoks, PM30 koos summutiga ning gra naadid. 
Need on usaldusväärsed, odavad ja kättesaadavad, neid on kerge ära peita 
ning nendes võib kasutada harilikke padruneid. Seega peavad kõik  rühmad 
esimeses järjekorras need endale hankima. Samuti on rühmadel soovitatav 
hankida SVDd31 (mille külge saab monteerida harkjala ja pikema summuti), 

29  Moderniseeritud AK47 versioon (vn автомат Калашникова модернизированный).
30  Makarovi püstol.
31  Dragunovi snaipripüss, vt Снайперская винтовка Драгунова. 2019. – Militaryarms.ru, 
18.08. https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/dragunova/.

Telefonist saab väga lihtsalt valmistada kaugjuhtimisega lõhkeseadme. 

http://Militaryarms.ru
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/dragunova/
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midagi Vintorezi32 või Stetškini33 tüüpi, ilma kummita. Keere tuleb teha kohe 
leegisummuti alguses püssikirbu juurde. Sõidukitest tulistamiseks ja lähi
võitluseks on samuti hea lühemaks tehtud PKM34 ja isetehtud GP2535.

Miinide panekuks on soovitatav kasutada tee servas betoonist ääre
kive. Selleks tuleb eelnevalt ära märkida plahvatuse koht, võtta öösel vaja
liku äärekivi mõõtmed, seejärel valmistada mulaaž koos lõhkelaenguga ja 
panna mulaaž öösel ilusti äärekivi asemele. Jalaväe ja sõiduautode vastu võib 
 valmistada jämedast killustikust ja ilma rauast kildudeta äärekive.

Äärekive ja maanteeposte võib valmistada ka jämedast traadist ja kipsi
segust. Näiteks asetame mürsu vertikaalselt, paneme selle peale kaug
juhitava lõhkeseadme ja mässime nende ümber nende kuju järgi traati. See
järel katame nende ümber oleva karkassi vees leotatud kipsiseguga. Kui kips 
 kuivab, võib loomulikkuse lisamiseks tolmu peale raputada. Variante on 
palju, vaja on vaid kujutlusvõimet ja tahtmist.

Vaenlase GPSseadme36 summutamiseks tuleb tee ääres oleva lõhke
laengu juurest viia juhe 100–200 meetri kaugusele ning panna sinna aku ja 
kaugjuhtimispult, sest enamik summutajaid toimib 40–50 meetri raadiuses.

On olemas väiksed, kuni 50 meetri kaugusele näitavad ilma juhtmeta 
kaamerad. Neid võib palju kordi kasutada nendes piirkondades, kus fugassi 
paigutamise koht pole lõhkamise ajal vahetult näha. [Fugassi] võib õhkida, 
kui olla nurga taga autos, majas, millel puuduvad aknad lõhkamiskoha 
 suunas jne. Kui kaamerast tulevat signaali võimendada, siis võib vahemaad 
suurendada 1 kilomeetrile ning sellised on täiuslikud ja kõige ohutumad 
 lõhkamised. Allāhu akbar!

Palve kõigile mudžahiididele saata meile oma ettepanekuid ja tähele
panekuid.

32  Snaipripüss Vintorez, vt ВСС «Винторез» (Винтовка снайперская специальная). 
http://www.legendaryarms.ru/sniperrifles/vintorez.html.
33  Stetškini automaatpüstol, vt Пистолет Стечкина: оружие не для всех. 2014. – Rostec.ru, 
18.09. https://rostec.ru/news/4514585/. 
34  Kalašnikovi kuulipilduja, vt Пулемет Калашникова. ПК (ПКМ). http://weaponsworld.ru/
weapon/item/f00/s00/e0000009/index.shtml.
35  Automaadi rauaalune portatiivne granaadiheitja GP25, vt Подствольный гранатомет 
ГП-25. http://www.zakongrif.ru/swat/arming/articles/view/1550.htm.
36  „Для противодействия ‘глушилкам’ врага...“ (vn глушилка, ee „segaja, summutaja“). 
Tõenäoliselt on silmas peetud elektroonilisi vastumeetmeid (ingl electronic countermeasures), 
sest vaevalt oli neil tehniliselt võimalik GPSsignaali häirida.

http://www.legendary-arms.ru/sniper-rifles/vintorez.html
http://Rostec.ru
https://rostec.ru/news/4514585/
http://weapons-world.ru/weapon/item/f00/s00/e0000009/index.shtml
http://weapons-world.ru/weapon/item/f00/s00/e0000009/index.shtml
http://www.zakon-grif.ru/swat/arming/articles/view/155-0.htm
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Riikliku kaitsekomitee sõjaküsimuste osakond – Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi 
nõuandev kogu, 2004. a märts.“
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TEISE MAAILMASÕJA KAKS AJALUGU: 
VENEMAA TÄHISTAS 9. MAIL  

SUURE ISAMAASÕJA VÕIDU 75. AASTAPÄEVA
Ants Laaneots

Teine maailmasõda aastatel 1939–1945 oli 20. sajandi üks kõige traagi
lisemaid sündmusi, mille järelmõju on tuntav tänapäevalgi. Sõja põhjuste, 
käigu ja tagajärgede uurimisel on tekkinud mahukas ajalooteadus, mis 
 sisaldab selle kui inimkonna kõige verisema sündmuse erinevaid  analüüse 
ja kirjeldusi ning millel puudub siiani erapooletu ühine nimetaja. Inim
konnale on  esi tatud laias laastus kaks erinevat nägemust. Ühelt poolt 
demokraatliku maailma enamvähem realistlik, dokumentaalsele alusele 
 tuginev sõja käsitlus, mis paneb süü sõja vallapäästmise eest kahele Euroopa 
totalitaar riigile: hitler likule Saksamaale ja stalinlikule Nõukogude Liidule, 
kuna neil mõlemal oli ambitsioon saada maailma või vähemalt Euroopa 
valitsejaks. Teiselt poolt Nõukogude Liidu ja selle nüüdisaegset jäänukit – 
Venemaa  Föderat siooni – kakskümmend aastat presidendina juhtinud, Vene 
impeeriumi taasta misest unistava KGB ohvitseri Vladimir Putini ametlik 
populaarne stalinistlik ajaloo tõlgendus, mille järgi oli NSV Liit kallaletungi 
ohver ja Saksamaa käitus agressorina. NSV Liidu ja hiljem Venemaa ajaloo
tõlgenduses polnud mingit Teist maailmasõda. Vene propaganda kohaselt 
võeti uuesti kasutusele enam kui sajandi tagune, 1812. aastal  Napoleoni 
sisse tungil Vene impeeriumi ja rahva vastupanu hüüdlauseks olnud  termin 
„Suur Isamaasõda“, milles NSV Liit purustas Kolmanda Reich’i ning vabastas 
Euroopa ja kogu maailma fašistidest. Teatavasti kinnitas Stalin selle NSV 
Liidu „ametliku“ Teise maailmasõja ajaloo 1946. aastal. See oli tarvitusel 
nõukogude ajal ja Venemaa rakendab seda hübriidsõja efektiivse  relvana 
siiani. Moskva on järjekindlalt süüdistanud lääneriike, sh Baltimaid,  ajaloo 
võltsimises. Infosõda viimaste vastu, keda süüdistatakse natsismis ja  fašismis, 
on muutunud hüsteeriliseks eriti viimastel aastakümnetel Vladimir Putini 
ajastul, mis algas tema üllatusliku saamisega Venemaa „igaveseks“ presi
dendiks 2000. aasta jaanuaris.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 135–162.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/


ANTS LAANEoTS136

1. Tõe leidmise raskused

15. mail 2009 kirjutas tolleaegne (ajutine – A. L.) Venemaa Föderatsiooni 
president Dmitri Medvedev alla ukaasile nr 549, et moodustada presidendi 
juurde komisjon, mis seisab vastu katsetele falsifitseerida ajalugu Vene
maa huve kahjustades1. Komisjoni ülesanne oli „töötada välja suunad tõe 
ja  reaalsete ajalooliste faktide edastamiseks avalikkusele ning vastu tegevus 
nende faktide politiseeritud interpreteerimisele“2. President Medvedevi 
ukaas päästis valla uue Vene propagandakampaania Teise maailmasõja 
 ajaloo  stalinistliku käsitluse toetuseks. Selle peamised teesid on järgmised:

 – „rahuarmastav NSV Liit“ pole kunagi plaaninud sotsialistliku revolut
siooni eksporti Punaarmee, hiljem Nõukogude armee tääkide toel Euroo
passe ega selle vallutamist. Jõu kasutamine naaberriikide vastu ja nende 
annekteerimine (okupeerimine – A. L.) möödunud sajandi 30.–40. aasta
tel tulenes vaid tungivast vajadusest kindlustada deržava julgeolek;

 – Stalin ei olnud Teise maailmasõja üks peamisi arhitekte, vaid püüdis igati 
seda ära hoida;

 – Stalini ja Hitleri ühine Poola sõjakäik ei olnud NSV Liidu poolelt sõda, 
vaid „Punaarmee vabastusretk Poola ikke all kannatavate Lääne
Ukraina ja LääneValgevene elanike taasühendamiseks suure ja sõbraliku 
 nõu kogude rahvaste perega“;

 – Punaarmee kallaletungi Soomele 1939. aasta novembris püütakse maha 
vaikida. Moskva terminoloogias ei olnud see vallutussõda, vaid „lokaalne 
relvakonflikt NSV Liidu ja Soome vahel“, mis ei olevat olnud Teise maa
ilmasõja osa;

 – Nõukogude Liit ei okupeerinud Eestit, Lätit ega Leedut, vaid need  rahvad 
tahtsid vabaneda „kapitalistlikest vereimejatest“ ja soovisid ise vaba
tahtlikult astuda NSV Liitu;

 – Teine maailmasõda oli imperialistlike riikide omavaheline jõukatsumine. 
NSV Liit ei osalenud selles, vaid võitles Suures Isamaasõjas teda oota
matult rünnanud ja hävitada tahtnud hitlerliku Saksamaaga;

1  Указ Президента РФ. 2009. „О Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России“, 
№ 549, 15.05. https://web.archive.org/web/20090523093807/http://document.kremlin.ru/doc.
asp?ID=052421.
2  Новоселова, Е. 2009. Правда о войне и мире. Как государство собирается бо роться с  
фальсификацией истории. – Российская Газета, № 4913 (89), 20.05. https://rg.ru/2009/05/20/
komissia.html.

https://web.archive.org/web/20090523093807/http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=052421
https://web.archive.org/web/20090523093807/http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=052421
https://web.archive.org/web/20090523093807/http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=052421
https://rg.ru/2009/05/20/komissia.html
https://rg.ru/2009/05/20/komissia.html
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 – Stalin ja Punaarmee kindralstaap ei kavandanud 1941. aastal mingit stra
teegilist pealetungi Saksamaa vastu, vaid püüdsid igati tugevdada NSV 
Liidu kaitsevõimet;

 – Punaarmee oli 1941. aastal oluliselt nõrgem kui Saksa Wehrmacht ning 
polnud valmis tõrjuma ootamatut kallaletungi, sellest ka sõjaline katast
roof sõja esimesel etapil ning tohutud inim ja materiaalsed kaotused;

 – Punaarmee ja teda toetav NKVD (vn Народный комиссариат внут
ренних дел СССР, ee „NSV Liidu siseasjade rahvakomissariaat“ ehk sise
ministeerium) ei saatnud Suures Isamaasõjas korda mingeid inimsuse
vastaseid kuritegusid, vaid olid õilsad Euroopa rahvaste vabastajad hitler
likust  okupatsioonist.

Kuna NSV Liidu ajastul olid tema kaitseministeeriumi arhiivid suletud, 
 võtsid paljud teadlased, sh LääneEuroopas, omaks Stalini ajaloo teatud 
seisu kohad. Kuid oli neidki, kes kahtlesid nende objektiivsuses. Ühe esi
mesena seadis avalikult küsimärgi alla NSV Liidu ametliku Teise maailma
sõja ajaloo käsitluse Läände põgenenud endine nõukogude sõjaväeluure 
(GRU) ohvitser Viktor Rezun, kirjanikunimega Suvorov. Analüütilise töö 
tulemusena,  vastandades teadaolevaid ajaloolisi fakte ja arve Vene ametlike 
andmetega, jõudis ta oma kuulsaks saanud raamatus „Jäälõhkuja“3 ning järg
mistes  teostes järeldusele, et selline käsitlus on võltsitud. Nõukogude Liidu 
lagunemine 1991. aasta detsembris ning sellele järgnenud Venemaa lühi
ajaline avatuse ja demokraatia periood möödunud sajandi 90. aastate esi
mesel poolel avasid üürikeseks ajaks osaliselt ka Vene kaitseministeeriumi 
arhiivid. See võimaldas neile juurde pääsenud vene ajaloolastel (P.  Aptekar, 
M.   Meltjuhhov, T.  Bušujeva, M. Solonin, B. Sokolov, D. Hmelnitski, 
A. Gogun, J. Felštinski, A. Pronin, L. Lopuhhovski, V. Bešanov jt) avastada 
suurel määral tõe NSV Liidus 1939.–1941. aastal toimunu kohta.

2. Ettevalmistused maailma vallutamiseks

Teise maailmasõja idud kasvasid välja Esimese maailmasõja tagajärgedest, 
kui Vene impeerium kadus ja selles haarasid võimu enda kätte sotsialist
likust maailmarevolutsioonist ja ülemaailmsest Nõukogude Liidust 
 unistavad bolševikud. Nende liider Vladimir Lenin selgitas 1918. aastal 
oma võimu ambitsioone järgmiselt: „Nüüdsest saab Venemaa esimeseks 

3  Суворов, В. 1998. Ледокол. День «М». Москва: АСТ.
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juba  kehtestatud sotsialistliku korraga riigiks. […] Kuid asi pole üksi Vene
maas, temale, head härrad, ma sülitan – see on ainult etapp, mida me läbime 
teel maailma revolutsiooni poole“4. 10. juulil 1918 toimunud V üle vene
maalisel nõu kogude kongressil kinnitati riigi konstitutsioon. Selle kolman
das  paragrahvis  öeldakse järgmist: „Seades oma põhiülesandeks igasuguse 
 inimese poolt  inimese ekspluateerimise likvideerimise, ühiskonna klassideks 
jaota mise täieliku kaotamise, ekspluateerijate halastamatu mahasurumise, 
 sotsialistliku ühiskonna organisatsiooni kehtestamise ja sotsialismi võidu 
kindlustamise kõigis maades.“5 Ülemaailmse Nõukogude Liidu loomiseks 
moodustati Moskvast juhitav rahvusvaheline kommunistlike parteide 
ühendus Kommunistlik Internatsionaal (Komintern), mis hakkas tegelema 
sotsialistliku revolutsiooni ekspordiga. Üheks selle ekspordi näiteks oli ka 
1. detsembril 1924 Kominterni korraldatud riigipöördekatse Eestis. Stalin 
pidas ennast (vähemalt avalikult – A. L.) Vladimir Lenini õpilaseks ning 
tema maailmarevolutsiooni ja ülemaailmse Nõukogude Liidu idee  järgijaks. 
 Möödunud sajandi 30. aastatel jõudis Stalin selgusele oma strateegias 
 järgnevaks ajalooperioodiks. Lühidalt nägi see välja järgmine:

 – Teine maailmasõda on eduka kommunistliku maailmarevolutsiooni eel
tingimus;

 – lääneriigid on tarvis lükata laupapidi kokku võitlema üksteisega. NSV 
Liidule on otstarbekas säilitada Teise maailmasõja esimesel etapil neut
raalsus;

 – sõda lääneriikide vahel peab kestma võimalikult kaua selleks, et osa
pooled kulutaksid täielikult ära oma ressursid. Selle järel astub sõtta 
Punaarmee.6

Esimesele maailmasõjale lõpupunkti pannud Versailles’ rahuleping, mis oli 
Saksamaa jaoks ülimalt ränk, lõi eeldused selle riigi radikaliseeru miseks, 
revanšismiks ja natside võimuletulekuks 1933. aastal. Natside  kreedot 
 väljendas möödunud sajandi 20. aastatel nende juht Adolf Hitler oma 
 raamatus „Mein Kampf“:

4  Соломон, Г. А. 1930. Среди красных вождей. Т. 1. Париж: Мишень, стр. 15.
5  Конституция РСФСР (1918). Материал из Викитеки. https://ru.wikisource.org/wiki/
Конституция_РСФСР_(1918).
6  Суворов, В.; Буровский, А. и другие. 2011. Союз звезды со свастикой. Москва: ЯУЗA,  
стр. 165–166.

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1918)
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Kui me räägime täna [Saksamaale vajalikest – A. L.] uutest maadest ja 
 territooriumitest Euroopas, pöörame me oma pilgu esmajärjekorras Venemaa 
poole, aga ka tema naabruses olevatele ja temast sõltuvatele riikidele.7

Jõudnud selgusele globaalsetes eesmärkides ja valmistudes nende täit
miseks, asusid mõlemad diktaatorid oma riiki palavikuliselt militariseerima. 
 Suurimat edu saavutas Stalini poolt orjalaagriks muudetud Nõukogude Liit. 
Punaarmee kasvas 631 000 sõdurilt 1930. aastal 1 033 570 sõdurini 1934. aas
tal, lennukite arv suurenes samal ajal 1149lt 4354ni ja tankide arv 92lt 
7574ni. Teise maailmasõja eelõhtul, 1939. aastal, oli Punaarmee koosseisus 
juba 1 931 962 sõjaväelast, 10 362 lennukit ja 21 110 tanki.8 Sõjaks Poolaga 
valmistuva Saksa Wehrmachti saavutused olid 1939. aastal märksa tagasi
hoidlikumad: 1 343 000 sõdurit, 4288 lennukit ja 3419 tanki.9

Koos Punaarmee võimsuse kasvuga 1930. aastate teisel poolel  muutis 
maailmarevolutsiooni läbiviimiseks loodud Kominterni suutlikkuses 
 pettunud Stalin selle eesmärgi saavutamise poliitikat. Viimane tugines üha 
enam sotsialismi eksportimise ideele, milleks kasutati relvajõude või ähvar
dati nendega. Punase diktaatori kavatsuste kohta annab selgust kõne, mille 
ta pidas 19. augustil 1939 NLKP poliitbüroo liikmetele. Hinnates rahvus
vahelist olukorda, teatas Stalin, et

rahu või sõja küsimus jõuab meie jaoks kriitilisse faasi. Kui me sõlmime 
 vastastikuse abistamise kokkuleppe Prantsusmaa ja Inglismaaga, siis loobub 
Saksa maa Poolast ja hakkab otsima modus vivendi’t lääneriikidega. Sõda 
on ära hoitud, kuid edasised sündmused võivad omandada NSV Liidu jaoks 
ohtliku iseloomu. Kui me võtame vastu Saksamaa ettepaneku sõlmida mitte
kallaletungipakt, tungib ta muidugi Poolale kallale ning Prantsusmaa ja 
 Inglismaa sekkumine on vältimatu. Nendes tingimustes on meil palju šansse 
jääda väljapoole konflikti ja me võime loota meile soodsat sõtta astumise 
 võimalust. Sõja puhkemine Euroopas avab NSV Liidule laia tegevusvälja 
maailma revolutsiooni arendamiseks. Selle pärast on NSV Liidu, tööliste 
kodumaa, huvides, et sõda puhkeks Reich’i ja kapitalistliku InglisePrantsuse 
bloki vahel. On vaja teha kõik, et see sõda kestaks osapoolte väljakurnamise 
ees märgil  võimalikult kaua. Just selle pärast peame me nõustuma Saksa
maa pakutud pakti sõlmimisega ja töötama selle kallal, et see kord juba välja 
 kuulutatud sõda kestaks maksimaalselt kaua aega.10

7  Hitler, A. 1933. Mein Kampf. München, S. 742.
8  Мельтюхов, М. 2000. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу 
1939–1941. (Документы, факты, суждения). Москва: Bече, стр. 349, 358, 359, 600 (таблицы 
27, 28, 30, 31). http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/index.html. [Мельтюхов 2000]
9  Ibid., стр. 83.
10  Бушуев, В. Г. 1995. Война 1939–1945: два подхода. Часть I. Москва: Российский 
государственный гуманитарный университет, стр. 136–137.

http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/index.html
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3. Maailmasõja avapauk: Molotovi-Ribbentropi pakt

23. augustil 1939 sõlmitud nn MolotoviRibbentropi pakt (MRP) ehk Saksa
maa ja NSV Liidu vaheline mittekallaletungileping andis Hitlerile rohelise 
tule kallaletungiks Poolale. Selle leppe salajase lisaga jaotasid kaks imperia
listlikku suurriiki IdaEuroopa omavahel mõjusfäärideks. Nõukogude huvi
sfääri läksid Soome, Balti riigid (v.a Leedu), Poola territoorium Narewi, 
Wisła ja Sani jõest ida pool ning Bessaraabia (Moldova). Saksamaa sai Nõu
kogude Liidult vastutasuks ohutu võimaluse alustada sõda Poola alista
miseks, vabad käed tegutsemiseks LääneEuroopas ja kaheaastase lepingu, 
mille alusel tarniti Berliinile 180 miljoni Saksa marga eest hädavajalikke 
strateegilisi materjale.11 Kaks hullunud diktaatorit alustasid ettevalmistusi 
Euroopa  vallutussõjaks. Kui „rahuarmastav“ Stalin oleks 23. augustil 1939 
öelnud äsja Moskvasse saabunud Saksa välisministrile Joachim Ribbent
ropile, et NSV Liit ei toeta kallaletungi Poolale ja sakslastel tekkivad suu
red probleemid, kui nad seda teevad, oleks igasugune kallaletung ja ilmselt 
ka Teine maailmasõda ära jäänud. Kuid Stalinil olid omad arved Poolaga, 
ta vihkas seda riiki. Oli ta ju 1920. aastal Punaarmee väepealiku Mihhail 
Tuhhatševski juhtimisel Poolat vallutama läinud vägede koosseisus marssal 
Piłsudskilt rängalt lüüa saanud. Nõukogude juhid õhutasid igati Saksamaad 
sõda alustama, osutades talle igakülgset toetust ning seejuures mitte unus
tades oma aktiivset osale mist IdaEuroopa jagamisel mõjusfäärideks. Pakti 
allakirjutamise juures viibinud Stalini lähikondsed on hiljem meenutanud, 
et pärast Saksa delegatsiooni pidulikku ärasaatmist olevat ülirõõmus Stalin 
hakanud Kremlis tantsima, korrates: „Petsime ära, petsime ära…“

4. Teine maailmasõda on alanud

Saksamaa ründas Poolat 1. septembril 1939. On teada, et Hitler kartis väga 
Saksamaa Esimese maailmasõja kurva kogemuse kordumist ehk sõda kahel 
rindel. Kuid tiivustatuna lääneriikide passiivsusest Müncheni  sobingus 
ja Sudeetide afääri edukal läbiviimisel, oli Hitler kindel, et Inglismaa ja 
 Prantsusmaa ei alusta Poola pärast sõda. Seda kinnitasid pärastpoole ka 
 mitmed Saksamaa tolleaegsed kõrged riigi ja sõjaväejuhid. Nii väitis Saksa 

11  Фельштинский, Ю. 1983. СССР – Германия 1939. Документы и материалы о советско
германских отношениях в апрелесентябре 1939. г., стр. 49, 61–63. https://imwerden.de/
pdf/sssr_germaniya_1939_1983_text.pdf.

https://imwerden.de/pdf/sssr_germaniya_1939_1983_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/sssr_germaniya_1939_1983_text.pdf
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välisminister Ribbentrop hiljem: „Hitler ei arvestanud sellega, et Inglismaa 
alustab sõda Poola pärast.“12 Kolmanda Reich’i üks kõige andekamaid väe
juhte kindralfeldmarssal Erich von Manstein on öelnud: „Hitler oli veendu
nud, et lääneriigid loobuvad jälle otsustaval momendil relvade kätte võtmisest. 
Oma arvamust selgitas ta üksikasjalikult.“13 Paljud on tunnis tanud, et Hitler 
ja tema lähikondlased olid šokeeritud ja masendatud, kui said 3. septembril 
1939 teada, et Inglismaa ja tema järel ka Prantsusmaa on kuulutanud Saksa
maale sõja. Kolmanda Reich’i juhid teadsid, et Saksamaa pole valmis suureks 
sõjaks riikide koalitsiooni vastu ja tegid mitu katset sõlmida Inglismaaga 
vaherahu.

Stalin ühines Poola kampaaniaga 17. septembril. Punaarmee 
620 000meheline väegrupp, mida toetasid 4800 tanki, lõi Wehrmachtiga 
meeleheitlikult võitlevale Poola armeele alatult noa selga. Eredaks näiteks 
selle sakslaste ja Punaarmee „relvavendluse“ kohta oli üksuste ühine võidu
paraad 22. septembril 1939 äsja Poolalt vallutatud Bresti linnas, kus Saksa 
19. motori seeritud korpuse ülem kindral Heinz Guderian ja Puna armee 
29. tankibrigaadi ülem kombrig Semjon Krivošein seisid ühise paraadi vastu
võtjatena koos tribüünil (vt lisad, pilt 1).14 Kaks kiskjariiki jagasid venna likult 
oma saagi. Nõukogude väed tegelesid 5. oktoobrini 1939 okupeeritud Poola 
terri tooriumi riisumisega. Täpseid andmeid pole, kuid on teada, et ainu
üksi 5. armee vedas Venemaale 64 vedurit, 70 reisi, 1130 kauba, 534 plat
vorm, 609 söe ja 104 tsisternvagunit ning 2174 vagunitäit mitme sugust 
kaupa (suhkrut, teravilja, jahu, raudteematerjale, rauda, sütt, hobuseid, 
kariloomi jne).15 Puna armee sai Poola sõjaväelt saagiks ka 900 suurtükki, 
10 000 kuuli pildujat, üle 300 000 vintpüssi, ligi 300 lennukit, 19 tanki, üle 
150 miljoni  padruni ja 1 miljon suurtükimürsku.16  Sakslased võtsid vangi 
420 000, Punaarmee 454 700 Poola sõjaväelast.17 Kui  Moskvas  selgus, et 
 enamikku vangi langenud Poola ohvitsere ei ole võimalik NSV Liidu  huvides 
ära kasutada, lasi NKVD, mida juhtis Stalini peamine  timukas  Lavrenti 

12  Риббентроп, И. 1996. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и последние 
записи. Москва: Мысль, стр. 145.
13  Манштейн, Э. 1999. Утерянные победы. Москва: ACT, СПб Terra Fantastica, стр. 27.
14  Guderian, H. 1996. Panzer Leader. New York: Da Capo Press, p. 96. [Guderian 1996]
15  РГВА (Российский государственный военный архив). Ф. 35084, оп. 1, д. 24, стр. 3–10.
16  Молотов, В. М. 1939. О внешней политике Советского Союза. Доклад Председателя 
Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотова на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года. – Советское 
государство и право, № 5. Москва, стр. 9. [Молотов 1939]
17  Мельтюхов 2000, стр. 132.
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Beria, 1940.  aasta kevadel Valge venes Katõnis neist  Stalini käsul maha 
15 131 meest.18 Lisaks sõjaväelastele mõrvati Katõnis Poola riigi ametnikke, 
intelligentsi esindajaid, ettevõtjaid ja teisi kodanikke, keda NKVD pidas 
vaenu likuks. Mahalask mised toimusid vastavalt NSV Liidu kommunist
liku partei poliitbüroo 5. märtsi 1940 määrusele siseministeeriumi troika 
otsusega. Avalikuks saanud arhiividokumentide järgi mõrvati Moskva käsul 
Katõnis  21 857 inimest.19

Poola lõpliku jagamise vormistasid võitjad 28. septembril 1939, mil 
 toimus Saksa välisministri Ribbentropi teine visiit Moskvasse, kus kirju
tati alla NSV Liidu ning Saksamaa vaheline sõprus ja piirilepe. Selle juurde 
 kuulus ka uus salajane protokoll, millega muudeti veidi mõjusfääride jaotust: 
Saksa maa andis nõukogude huvisfääri Leedu ning sai Poolast vastu Lublini 
 vojevoodkonna ja osa Varssavi vojevoodkonnast.

Hitleri ja Stalini ühist ettevõtmist iseloomustab kõige paremini Stalini 
parema käe, NSV Liidu välisministri Vjatšeslav Molotovi kõne 31. oktoobril 
1939 toimunud NSV Liidu ülemnõukogu istungil:

Poola valitsevad ringkonnad hooplesid oma riigi „kindluse“ ja armee „võim
susega“. Kuid piisas väikesest löögist kõigepealt Saksamaa ja siis Punaarmee 
poolt ning sellest Versailles’ lepingu äbarikust sünnitisest ei jäänud midagi 
järele […] Nagu on teada, ei aidanud Poolat ei Inglismaa ega ka Prantsusmaa 
garantiid. Siiani on teadmata, mida need garantiid endast üldse kujutasid.20 

Molotovi kahjurõõm oli õigustatud. Kolmandal päeval pärast sõja algust 
Saksamaale sõja kuulutanud lääneriikide tegevusetus oli enam kui kumma
line. See oli Poola suhtes eelkõige reeturlik. Saksa maavägede kindralstaabi 
ülem kindralooberst Alfred Jodl tunnistas hiljem, et

meie ei olnud kunagi, ei 1938. ega 1939. aastal, võimelised vastu panema nende 
riikide kontsentreeritud löökidele. Ja me ei saanud lüüa ainult tänu  sellele, et 
ligikaudu 110 Inglise ja Prantsuse diviisi, kelle vastu oli läänes 23 Saksa diviisi, 
jäid täiesti tegevuseta.21

18  Лебедева, Н. С. 1994. Катынь – преступление против человечества. Издательская 
группа ПрогрессКультура, стр. 215–216.
19  Катынский расстрел. Материал из Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Катынский_расстрел.
20  Молотов 1939, стр. 3–4.
21  Фомин, В. Т. 1978. Фашистская Германия во второй мировой войне (сентябрь 
1939 г. – июнь 1941 г.). Москва: Наукa, стр. 101.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Катынский_расстрел


143TEISE MAAILMASÕJA KAKS AJALugu

Selle tegevusetuse tulemusena kadus Poola riik maailmakaardilt.
Stalin märkis oma „relvavennast“ füüreri kohta 1939. aasta novembris 

tehtud ettekandes:

Oma nürimeelsuse tulemusena andis Hitler meile võimaluse ehitada baasid 
tema enda vastu […] Majanduslikult sõltub Hitler ainult meist ja me suuname 
tema majandust nii, et sõdivad riigid jõuavad revolutsioonini. Pikaajaline 
sõda viib revolutsioonini Saksamaal ja Prantsusmaal […] Sõda teeb Euroopa 
jõuetuks ja ta saab olema meile kerge saak. Rahvad võtavad vastu igasuguse 
režiimi, mis tuleb pärast sõda.22 

Stalini plaani järgmine etapp eeldas Saksamaa kallaletungi lääneriikidele: 
Prantsusmaale ja Suurbritanniale. Sõda pidi viima nad pikaajalisele oma
vahelisele võitlusele, mis oleks oluliselt nõrgestanud LääneEuroopa riike ja 
loonud tingimused NSV Liidu sekkumiseks. Sellele oleks järgnenud Puna
armee suur retk läände, Euroopa „vabastamine“ nn kapitalistidest ja  muudest 
„vereimejatest“ ning nõukogude võimu kehtestamine kontinendil. „Suur 
juht“ asus oma plaani järjekindlalt ellu viima.

Kreml kiirustas Hitlerilt paktiga välja kaubeldud saagi ülevõtmisega. Sep
tembris 1939 jõudis kord kolme väikese Balti riigi kätte. Kremli esimeseks 
sihtmärgiks sai Eesti, sest Punaarmee vajas Soome lahest Läänemerele läbi
pääsu. Selle sai lukustada Soome ja Eesti rannakaitse patareidega. Pealegi olid 
Moskvas juba valmis plaanid kallaletungiks Soomele, mis pidi algama üsna 
pea.23 Esialgu nõudis NSV Liidu välisminister Molotov ultimatiivselt õigust 
paigutada Eesti, Läti ja Leedu territooriumile oma baasid ja 25 000mehelised 
väekontingendid.

Nõukogude Liidul on vaja laiendada oma riigi julgeolekusüsteemi ja selleks 
on tarvis väljapääsu Läänemerele. Kui te ei soovi sõlmida meiega vastastikuse 
abistamise lepingut, siis me peame otsima oma julgeoleku garanteerimiseks 
teisi teid, võibolla palju järsemaid ja keerulisemaid. Palun teid, ärge sundige 
Nõukogude Liitu tarvitama jõudu selleks, et saavutada oma eesmärke.24 

Seda nõuet toetati võimsa väegrupi koondamisega Balti riikide piiridele. NSV 
Liidu riigikaitse rahvakomissar püstitas oma 26. septembri 1939 direktiiviga 

22  Бушуева, Т. С. 1994. …Проклиная – попробуйте понять… – Новый мир, № 12.  
https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1994/12/proklinayapoprobujteponyat.html.
23  Российская Академия Наук 1999. Зимняя война 1939–1940. Книга 1. Политическая 
история. Москва: Наукa, стр. 166–167.
24  Мельтюхов 2000, стр. 179.

https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1994/12/proklinaya-poprobujte-ponyat.html
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nr 043/op Leningradi sõjaväeringkonna ülemale ülesande „otsekohe alustada 
vägede koondamist EestiLäti piirile ja lõpetada see 29. septembriks 1939“. 
Eesti vastu olid valmis tegutsema Narva suunal nn Kingissepa laskurkorpus 
(35 448 inimest, 243 tanki) ja PetseriTartu suunal 8. armee (100 797 inimest, 
1075 tanki). Läti piiril seisis 7. armee (169 738 inimest, 759 tanki) ja Leedu 
vastas oli 3. armee (193 859 inimest, 1078 tanki). Kokku oli Punaarmee seega 
28. septembriks 1939 koondanud kolme Balti riigi piiridele ligi pool miljonit 
sõjaväelast ja üle kolme tuhande tanki.25 Osa nõukogude 4. armeekorpusest 
oli vahepeal Balti suunalt paigutatud ümber Valgevenesse.

Eesti kui tähtsamal suunal tegutsevatele punavägedele oli püstitatud üles
anne „anda Eesti vägedele võimas ja otsustav löök“. Selleks tuli: 

 – „Kingissepa grupeeringul tungida kiiresti Tapa, Rakvere ja Tallinna 
peale;

 – 8. armeel purustada vaenlase väed ja tungida Tartu suunas ning edasi 
koos Kingissepa grupeeringuga Tallinna ja Pärnu suunas. Juhuks kui Läti 
väed asuvad abistama Eesti armeed, eraldada oma vasaku tiiva katteks 
Valga suunal üks tankibrigaad ja 25. ratsaväediviis. Neil arendada peale
tungi ValgaRiia suunal;

 – 7. armeel julgestada Leningradi sõjaväeringkonna operatsioone Läti piiri 
suunas. Kui Läti armee asub abistama Eesti armeed, anda kiire ja otsustav 
löök piki Daugava jõe mõlemat kallast ja arendada pealetungi üldsuunaga 
Riiale“.26

Rahvusvahelise toetuseta üksi jäänud Balti riigid kapituleerusid vastupanuta, 
nõustudes baaside lepingutele alla kirjutama. Eestile langes täiendavalt osaks 
alandus ja süü oma vendade soomlaste ees, kui nõukogude lennuvägi, rikku
des jämedalt baaside lepingut, hakkas Talvesõja käigus pommitama Soome 
linnu meie territooriumil paiknevatelt lennuväljadelt. Juunis 1940  oku peeriti 
Balti riigid tankide ja püssitorude ähvardusel  lõplikult.  Nõukogude 
 kompartei poliitbüroo liikme Andrei Ždanovi juhtimisel viidi Eestis kohalike 
ja sissetoodud kommunistide abiga läbi nn sotsialistlik revolutsioon. Võimule 
 upitati tema määratud marionettvalitsus. Nõukogude stsenaariumi järgmine 
etapp olid valikuvõimaluseta ülem nõukogude vali mised, mis  korraldati 
14.–15. juulil ühel ajal Eestis, Lätis ja Leedus. Marionett parlamendid võtsid 
kiiresti vastu uued, NSV Liidu konstitut sioonilt kopeeritud põhiseadused. 
Algas Balti riikide sovetiseerimine, mis kulmineerus nende „vabatahtliku 

25 Мельтюхов 2000, стр. 181.
26  РГВА. Ф. 37977, oп. 1, д. 232, стр. 6, 10–11, 17.
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 astumisega“ Nõukogude Liitu 1940. aasta augusti esimesel nädalal.27  Stalini 
süsteemi kõige iseloomulikum tunnus oli terror. See jõudis üsna varsti ka 
Balti riikidesse. Arreteerimised algasid vahetult pärast Balti riikide ise
seisvuse kaotamist juunis 1940 ja kestsid läbivalt kuni sakslaste tulekuni. 
1941. aasta suvel küüditas NKVD 14. juuni varahommikul (kõigis kolmes 
riigis samal ajal) suurima aktsioonina paljudest sama laadsetest massiliselt 
„rahvavaenlasi“ ehk meie väikese rahva eliidi. Operatsiooni käigus saadeti 
Eestist enam kui 10 000, Lätist 15 000 ja Leedust 18 000 süütut inimest 
 Siberisse.28 Paljud neist ei näinud enam kunagi kodumaad.

5. Nõukogude Liidu kallaletung Soomele: Talvesõda

Soomega nõukogude diktaatoril ei vedanud. Stalin, keda tiivustas edu 
 Poolas, Baltikumis ja Bessaraabias (Moldovas), otsustas lõpule viia talle 
 Hitleri poolt MRPga lahkelt annetatud väikeriigi okupeerimise. Selleks 
rakendati neli armeed, milles oli kokku 425 640 punaväelast, 24 diviisi, 
2289 tanki, 2876 suurtükki ja miinipildujat ning 2446 lennukit. Soomel 
oli vastu panna 265 000 sõdurit, 534 suurtükki, 26 tanki ja 270 lennukit.29 
Plaani kohaselt pidi 30. novembril 1939 alanud Punaarmee operatsioon 
 lõppema kolme nädala pärast Soome vallutamisega. Seda järjekordset võitu 
 kavatseti käsitleda kingi tusena Stalinile tema 50. juubelisünni päevaks, mis 
oli 21. detsembril 1939. Nõukogude juhtkond nägi pärast Soome valluta
mist ette ka selle kohese sovetiseerimise. Selleks loodi piiriäärses Soome 
kuurort linnas  Terijokis  kiires korras nõukogudemeelne marionetlik „rahva
valitsus“ ees otsas  Kominterni täitevkomitee sekretäri Otto  Kuusineniga. 
Kuid väike ja meelekindel 3,7 miljoniline rahvas hakkas talle kallale tungi
nud 172 miljo ni lise nõukogude impeeriumi vägedele külmavereliselt ja visalt 
vastu.  Punaarmee pealetung peatati ja sõda venis. Meeleheitlikus võitluses 
suutsid soomlased 105 ööpäeva kestnud Talvesõjas oma iseseisvust kaitsta. 
Puna armee kao tused olid fantastilised. Sõjaajaloolase Meltjuhhovi arves
tuse järgi olid need järg mised: surnuid ja langenuid 131 476 (sh t eadmata 
kadunuid 39 369), haavatuid ja haigeid 264 908 (sh külma traumadega 17 867) 
ning sõjavange 6116  inimest. Seega olid nõukogude vägede üldised kao
tused 402 500 inimest, ehkki isegi seda arvu ei pea paljud vene  ajaloolased 

27  Kasekamp, A. 2011. Balti riikide ajalugu. Tallinn: Varrak, lk 163.
28  Ibid., lk 165.
29  Мельтюхов 2000, стр. 153.
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 lõp likuks.  Relvas tusest ja  tehnikast, mida ei saanud taastada, kaotas Puna
armee 406 lennukit, 653 tanki ja 422 suurtükki.30 Soome kaotuste suuruse 
kohta kinnitab  marssal  Mannerheim oma mälestustes, et tõelised kaotus
arvud olid 24 923 langenut, kadunut ja haavadesse surnut ning 43 557 haava
tut, seega kokku 68 480 sõjameest.31 Soome ajaloolaste Jari Leskineni ja Antti 
 Juuti laineni arvutuste järgi oli hukkunute arv siiski suurem – 26 662 ini
mest.32 Neile lisandusid ka sõja jooksul punavägedele vangi langenud 
876 Soome võitlejat. Seega olid Soome kaotused kõige rohkem 71 095 sõja
väelast ehk ligi 25% kogu väliarmee  koosseisust.

6. Stalin valmistub sõjaretkeks Lääne-Euroopasse

Üheks suurimaks müüdiks, milles nüüdisaegsed neostalinistid püüavad 
maailma üldsust veenda, on see, et kogu Punaarmee tegevus lähtus enne 
sõja algust 1941. aasta juunis kaitseeesmärgist. See väide ei vasta tõele. Vene 
teadlased on selgitanud välja, et NSV Liidu relvajõudude kindralstaap  alustas 
sõja planeerimist Saksamaa vastu juba 1939. aasta oktoobris ning see protsess 
kestis kuni 1941. aasta juuni keskpaigani. Selle aja jooksul  töötati Punaarmee 
kindralstaabis välja Saksamaavastase strateegilise peale tungioperatsiooni 
kava viis varianti. Nagu pärast sõda selgus, andis Hitler, aimates kasvavat 
ohtu idast, alles 21. juulil 1940 käsu töötada NSV Liidu vastu välja operat
siooni Barbarossa plaan. Kahjuks ei ole ajaloolased saanud juurdepääsu 
siiani rangelt salastatud Punaarmee dokumentidele, vaid ainult nende  põhjal 
 koostatud ettekannetele, mille kindralstaap esitas Stalinile ja Molo tovile 
ning mis õnneks sisaldasid ka kavandatava sõjakäigu plaani tähtsamaid 
punkte. Tulevast strateegilist operatsiooniplaani koostati ülima saladuskatte 
all.  Sellega tegeles väike grupp kindralstaabi „operatiivvalitsuse“ juhtivaid 
 ohvitsere, sh ülema asetäitjad kindralmajorid A. Vassilevski (tulevane NSV 
Liidu marssal) ja A. Anissov.

Selle plaaniga töötati eriti intensiivselt 1940. aasta teisel poolel. Vene aja
loolane Mark Solonin kinnitab, et Saksamaa vastu välja töötatud kallaletungi
plaani kohta avalikustati Venemaa nn sulaajal (möödunud sajandi 90. aas
tate esimesel poolel – A. L.) esimese dokumendina just „NSV Liidu kaitse 

30  Мельтюхов 2000, стр. 164.
31  Mannerheim, G. 1952. Mälestused. Stockholm: VälisEesti Kirjastus, lk 49, 112.
32  Leskinen, J.; Juutilainen, A. (koost). 2002. Talvesõda 1939–1940. 105 päeva Soome rahva 
kangelaslikku võitlust. Tallinn: Varrak, lk 770.
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 rahvakomissari ja Punaarmee kindralstaabi ülema ettekanne üleliidu
lise kommunistliku (bolševike) partei keskkomiteele, J.  V.   Stalinile ja 
V. M.  Molotovile NSV Liidu relvajõudude strateegilise hargnemise alustest 
läänes ja idas 1940.–1941. aastal“33. Plaan nägi ette kaht strateegilise peale
tungi põhisuunda: 1) Valgevene ja Varssavi, 2) Valgevene ja IdaPreisimaa. 
Väidetakse, et selle läbivaatamisel ei olnud NSV Liidu kaitse rahvakomissar 
marssal Semjon Timošenko sugugi rahul vägede pealöögisuuna valikuga 
Valgevene kaudu Varssavile ning nõudis täiendavat analüüsi ja pealöögi üle
viimist lõuna poole Ukrainasse.

Igatahes oli 18. septembriks 1940 valmis uus ja paindlik variant. See nägi 
olenevalt olukorrast ette Punaarmee peajõudude rakendamise võimaluse 
nii põhja (Valgevene) kui ka lõuna (Ukraina) suunal. Neid variante hakati 
 kutsuma vastavalt põhja ja lõunavariandiks. Punaarmee tippjuhid tegid 
plaani kohta 5. oktoobril 1940 ettekande Stalinile ja Molotovile. Pärast aru
telu, millel otsustati operatsiooni pealöögisuunaks võtta lõuna ehk Ukraina, 
sai kindralstaap korralduse plaani veel täpsustada. 14. oktoobril otsustati 
korralikult valmistada ette põhjavariant (vt lisad, joonis 1), kuid samas 
kinnitati parandatud lõunavariant kui peamine plaan (vt lisad, joonis 2)34. 
Mõlema plaani täpsustatud dokumentide pakett pidi valmima 1. maiks 1941.

Kuid sellega töö plaani kallal veel ei lõppenud. Sõjaplaani mõlemad 
variandid mängiti läbi Punaarmee kindralstaabis 2.–6. ja 8.–11.  jaanuaril 
1941 toimunud operatsioonilisstrateegilistel sõjamängudel. Esimeses sõja
mängus tungis Punaarmee Valgevenest loodesse ehk IdaPreisimaa suunal. 
Teises sõjamängus oli strateegilise pealetungi põhisuund Ukrainast Lõuna 
Poolasse ning seejärel Ungarisse ja Rumeeniasse, selleks et lõigata  Saksamaa 
ära ta põhilistest tooraine ja kütuseallikatest. Mingit kaitsetegevust vägedele 
tulevases sõjas mängude ajal ette ei nähtud. Sõjamängude käigus kukkus 
Punaarmee pealetung IdaPreisimaale läbi, samal ajal aga saavutati suurt 
edu lõunas (edela suunal). Selle tagajärjel kinnitati lõplikult pealetungi põhi
suunaks LõunaPoola ehk lõunavariant.35 Operatsiooniplaani  täpsustamist 
sõjamängude põhjal hakkas juhtima 1. veebruaril 1941 ametisse määratud 
uus kindralstaabi ülem armeekindral Georgi Žukov.

33  Записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталину и В. М. Молотову об основах стратегического развертывания 
вооруженных сил СССР на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы. 1940. Документ 
№ 95. Август 1940 года. https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issuesdoc/1010764. 
34  Ibid.
35  Мельтюхов 2000, стр. 372–373.
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Sõjakäigu viimane ja lõplik plaan valmis 15. maiks 1941 (vt lisad, 
 joonis 3). Info sellest jõudis ajaloolasteni Venemaa nn sulaajal avalikus tatud 
doku mendist nimetusega „Kaalutlused Nõukogude Liidu relva jõudude harg
nemise plaani kohta sõja puhul Saksamaaga ja tema liitlastega“.36 Plaan nägi 
ette Punaarmee esimese strateegilise ülesandena sissetungi kuni 300 km 
sügavusele Poola territooriumile, sellel paiknevate Wehrmachti pea jõudude 
purustamise ning Poola ja IdaPreisimaa vallutamise. Operatsioon pidi 
kestma 30 ööpäeva. Pealetungi esimesele strateegilisele ülesandele pidi 
 järgnema teine ehk Saksamaa vallutamine.

5. mail 1941 esines Stalin programmilise kõnega NSV Liidu kõrgemate 
sõjaväe õppeasutuste parimatele lõpetajatele Kremlis korraldatud vastuvõtul. 
Tema sõnum oli, et NSV Liit on nüüd tugev, relvajõud on varustatud uusima 
tehnika ja relvastusega. Riigil on oma julgeoleku tagamisel aeg minna kaitse
poliitikalt üle pealetungipoliitikale. Agressiivse Saksamaa vastu on tarvis 
kasutada pealetungi strateegiat, mille tagab nõukogude võimas sõjatehnika. 
Stalini kõne sai aluseks kohe pärast seda alanud ideoloogilisele töötlusele ja 
propagandale, mille eesmärk oli valmistada kogu riigi rahvas ette tulevaseks 
sõjaks.37

Pärast NSV Liidu lagunemist arhiividokumentidele juurde pääsenud 
ajaloolaste üksmeelsel kinnitusel olid kõik 1940.–1941. aastal  kindralstaabi 
välja töötatud plaanid mõeldud mitte kaitseks, vaid strateegilisteks 
pealetungi   operatsioonideks. Mingit strateegilise või operatsioonitasandi 

36  Солонин, М. 2009. 23 июня «День М». Москва: ЯУЗA, стр. 170. [Солонин 2009]
37  Ibid., стр. 179–180.
38  Ibid.

24. mail 1941 toimus Stalini kabinetis pikaajaline nõupidamine. Peale 
Stalini osalesid selles välisminister Vjatšeslav Molotov, kaitse rahva komissar 
marssal Semjon Timošenko, kindralstaabi ülem armeekindral Georgi Žukov 
koos oma esimese asetäitja, kindralstaabi „operatiivvalitsuse“ ülema kindral
leitnant Nikolai Vatutiniga, Punaarmee õhujõudude peavalitsuse ülem 
kindral leitnant Pavel Žigarev ning kõigi viie läänepiiriäärse sõjaväe ringkonna 
juhatajad, nende sõjanõukogu liikmed ja sõja väeringkondade õhujõudude 
ülemad. Nõupidamine oli ülimalt salajane. Olemasoleva  katkendliku info 
põhjal võib järeldada, et Saksamaavastase sõjakäigu plaani arutati Stalini 
juures veel kord põhjalikult, mille järel ta kinnitas selle  lõplikult.  Strateegilise 
pealetungi reaalsetele läbiviijatele – sõjaväeringkondade ehk sõjaaja rinnete 
juhatajatele – selgitati nende ülesandeid ja tutvustati lähemalt operatsiooni
plaani.38
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kaitse  planeerimist kindralstaabis ega mujal ei olnud. Kaitse väljatöötamise 
 küsimust isegi ei tõstatatud kuni sõja alguseni 22. juunil 1941.

Järgnevad sündmused näitasid, et just 1941. aasta 15. mai plaani järgi 
korraldati nõukogude vägede juurdevool ja hargnemine pealetungi lähte
aladele Ukrainas ja Valgevenes. Seda tehti ülima saladuskatte all. Saksa luure 
ei tohtinud teada saada vägede koondamisest. Üksused liikusid riigipiirile 
öösiti ja varjatult. Stalin nõudis, et raudtee, mida kasutati peamiselt vägede 
transpordiks, töötaks tavalises rahuajarežiimis, vedades sõjaväge öisel ajal ja 
salaja. Kuid see tekitas probleemi, mille tõttu hakkas venima üksuste trans
portimine operatsiooniplaaniga määratud lähtealadele. Vastavalt plaanile 
pidi Punaarmee lõpetama kõik ettevalmistused sõjaks hiljemalt 15. juuliks 
1941. See tähendas, et sõda võis nõukogude vägede strateegilise pealetungiga 
alata kas juuli teisel poolel või augustikuu alguses.39

Punaarmee ettevalmistumist kallaletungisõjaks ja  kaitseettevalmistuste 
täielikku puudumist nii strateegilisel kui ka operatsioonitasandil  kinnitas 
veenvalt nõukogude vägede paigutus 22. juunil 1941. See vastas täie likult 
15.  mail 1941 kinnitatud operatsiooniplaani versioonile.  Operatsioonis 
pidid osalema viis rahuaja sõjaväeringkondade baasil moodus tatavat 
 rinnet. Põhja rinne (22 diviisi) oli suunatud Soome vastu, Balti riikides asuv 
loode rinne (23 diviisi) IdaPreisimaa vastu ning Valgevenes asuv lääne
rinne (53 diviisi) Poola ja IdaPreisimaa lõunaosa vastu. Kõige võimsam, 
 Ukrainas  paiknev edelarinne (123 diviisi) tegutses strateegilise operatsiooni 
pealöögi suunal.40 Rumeenia vastas seisev lõunarinne (27 diviisi) pidi ain
sana olema valmis kaitseoperatsiooniks oma ligi 700 km laiusel vastutus
alal, juhul kui  Rumeenia ja Saksa väed lähevad üle pealetungile. Kahe pea
tegelase – lääne ja edelarinde – põhijõud olid koondatud kahte võimsasse 
löögi rusikasse. Neist põhja poolne asus Valgevenes nn Belostoki sarves ja 
lõuna poolne Ukrainas Lvovi piirkonnas. Selles oleva esimese strateegilise 
ešeloni taha paigutus veel teine, 77 diviisist koosnev strateegiline väegrupp.41 
Kuid esi meseks sõja päevaks, 22. juuniks, olid neist sõjaplaaniga määratud 
lähtekohtadel vaid 17–20 diviisi. Punaarmee ei olnud veel lõpetanud oma 
vägede  koondamist pealetungi lähte aladele. Terved armeed teisest strateegi
lisest ešelonist olid vastavalt üksuste rännakuplaanidele alles teel tulevase 
 sõja tegevuse  piirkonda.

39  Мельтюхов 2000, стр. 412–413.
40  Ibid., стр. 380.
41  Солонин 2009, стр. 200.



ANTS LAANEoTS150

Kuigi stalinlik ajalugu räägib Saksa vägede suurest ülekaalust 1941. aasta 
juunis, siis faktid ei kinnita seda. 22. juuni 1941 seisuga oli Punaarmeel lääne
rindel 190 diviisi ning suur ülekaal raskerelvades ja tehnikas, sh 15 687 tanki 
Saksa 4171 vastu, 59 787 suurtükki Saksa 42 601 vastu ja 10 743 lennukit 
Saksa 4846 vastu. Ainult isikkoosseis oli Punaarmeel väiksem: 3 289 851 ini
mest Wehrmachti 4 306 800 vastu.42 Punavägede suur ülekaal raskerelvades 
ja sõjalennukites ning sakslaste kallaletungi ootamatus seletavad ilmselt ka 
Stalini šokki 22. juunil, mis jättis ta mitmeks päevaks teovõimetuks. Ta oli 
kindel, et Hitler, kes teadis nõukogude vägede suurt tehnilist ülekaalu, ei 
julge esimesena rünnata. Füürer tundis aga nii luureandmetele tuginedes kui 
ka vaistlikult, et kui tema ei löö esimesena, siis teeb seda varsti Stalin. Hitler 
lihtsalt ennetas 22. juunil 1941 kallaletungiga Stalinit.

Saksa Wehrmachtil oli sõja esimestel päevadel üsna lihtne oma soomus
vägede kiiludega murda läbi Punaarmee väikestele maaaladele kuhjatud, 
pealetungiks valmistuvate, tohutu sõdurite ja tehnika massiga löögi gruppide 
tiibadel, piirata vastased sisse ning hävitada või halvata nende vastupanu 
õhulöökide, suurtükitule ja motoriseeritud üksuste energiliste piiramis
operatsioonidega. Punaarmee kõrgema juhtkonna kangekaelsed katsed viia 
ellu eespool kirjeldatud sõjaplaani (kuna mingit muud plaani ju polnud) olid 
väljakujunenud olukorras täiesti ebaadekvaatsed, sama käis  katsete kohta 
korraldada oma suurte mehhaniseeritud ja tankiväe koondistega  halvasti 
koordineeritud vasturünnakuid sakslaste pealetungile. Kõik need kukkusid 
läbi, Punaarmee üksused kandsid suuri kaotusi. Nõukogude propa ganda on 
palju rääkinud impeeriumisse kuuluvate rahvaste patrio tismist ja isamaa
armastusest. 1941. aasta suvel Saksa vägede vastas seisnud punaarmeelaste 
käitumisest ilmnes, et neil puudus igasugune motivatsioon kaitsta oma 
kodumaad, mille Stalin oli muutnud hiigelkoonduslaagriks.  Terved Puna
armee üksused andsid end vangi või jooksid laiali. Vene ajaloolase Krassikovi 
andmetel olid poolte kaotused 22. juunist 31. detsembrini 1941 järgmised:

 – Punaarmees 802  191 hukkunut, 1  269  978 haavatut, 3  906  965 tead
mata kadunut [peamiselt sõjavangid ja desertöörid – A. L.], kokku 
5 979 134 inimest;

 – Saksa vägedes 273 816 hukkunut, 802 705 haavatut, 57 245 teadmata 
kadunut, kokku 1 133 766 inimest.43

42  Мельтюхов 2000, стр. 478.
43  Красиков, В. А. 2004. Победы, которых не было. СанктПетербург: Издательский дом 
Нева, стр. 351.
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Olukord Punaarmee rinnetel oli 1941. aasta septembris nii katastroofiline, et 
Stalin palus tungivalt Suurbritannia peaministrit Winston Churchilli saata 
talle kiires korras abijõude ja maandada 25–30 Briti diviisi Arhangelskis või 
tuua nad Iraani kaudu NSV Liidu lõunapiirkonda.44

7. Liitlased ja lend-lease’i leping

Lendlease’i seaduse, millega loodi sõjaline abiprogramm hitlerliku Saksa
maaga võitlevatele ja hädas olevatele Euroopa riikidele, võttis USA vastu 
märtsis 1941 ning rakendas seda kohe Suurbritannia puhul. Oktoobris 1941 
kirjutasid USA, Suurbritannia ja NSV Liidu esindajad alla vastastikuste sõja
liste tarnete protokollile. Idarindel olid nii kohutavad olud, et NSV Liit oli 
valmis liitlaste abi eest maksma isegi impeeriumi kullavarudega. Novembris 
1941 laiendas USA lendlease’i abiprogrammi ka Nõukogude Liidule.

Teise maailmasõja jooksul moodustas USA kõikide relvastuse, tehnika ja 
varustuse tarnete hind liitlastele 50,1 miljardit dollarit ehk ligi 17%  kõigist 
USA sõjakulutustest.45 Sellest kogusummast läks 22% NSV Liidule.  Moskvale 
tähendas see 11,1 miljardi dollari suurust abi, mis jagunes alguses järg miselt 
(miljonites dollarites): lennukitele 1189, tankidele ja iseliikuvatele suur
tükkidele 618, autodele 1151, laevadele 689, suurtükkidele 302, laskemoonale 
482, tööpinkidele ja tööstusmasinatele 1577, metallidele 879, toidu ainetele 
1726 jne. Ameeriklaste andmetel oli 1945. aasta septembri lõpuks USAst 
 saadetud NSV Liitu 14 795 lennukit, 7056 tanki, 8218 õhutõrje suurtükki, 
131  000 kuuli pildujat, 140 allveelaevade tõrjealust, 46   miinitraalerit, 
202 torpeedo kaatrit, 30 000 raadiojaama jm. Suurbritanniast sai  Nõukogude 
Liit üle 7000 lennuki, üle 4000 tanki, 385 õhutõrjesuurtükki, 12  miini
traalerit jne. Kanadast saadi 1188 tanki.

Paljud nõukogude lennuväe eskadrillid, polgud ja isegi diviisid  lendasid 
alates 1943. aastast end õhulahingutes Saksa Luftwaffega väga  efektiivselt 
näidanud Ameerika hävitajatel P39 Airacobra. Punaarmees ülimalt 
populaarsed, hea maastikuläbitavusega USA Studebakeri veoautod, mida 
 hellitavalt kutsuti Katjušadeks, leidsid sõdiva tegevväe reaktiivsuurtükiväes 

44  Churchill, W. S. 1950. The Second World War. The Grand Alliance. Boston: Houghton 
Mifflin Company, p. 462.
45  Suurkask, H. 2017. Abiprogramm LendLease ehk kuidas ameeriklased hoidsid jalul 
Briti ja Nõukogude sõjamasinat. – FORTE, 17.05. https://forte.delfi.ee/news/militaaria/
abiprogrammlendleaseehkkuidasameeriklasedhoidsidjalulbritijanoukogude
sojamasinat?id=77934988.

https://forte.delfi.ee/news/militaaria/abiprogramm-lend-lease-ehk-kuidas-ameeriklased-hoidsid-jalul-briti-ja-noukogude-sojamasinat?id=77934988
https://forte.delfi.ee/news/militaaria/abiprogramm-lend-lease-ehk-kuidas-ameeriklased-hoidsid-jalul-briti-ja-noukogude-sojamasinat?id=77934988
https://forte.delfi.ee/news/militaaria/abiprogramm-lend-lease-ehk-kuidas-ameeriklased-hoidsid-jalul-briti-ja-noukogude-sojamasinat?id=77934988
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laialt rakendust lahingumasinatena.46 Neid kasutati Nõukogude armees 
 suurel arvul veel kaua pärast sõda, ka 1960. aastatel. Peale relvastuse ja sõja
varustuse sai NSV Liit lendlease’i kaudu 480 000 veoautot, kergeid džiipe, 
traktoreid, mootorrattaid, laevu, vedureid, vaguneid, toitu ja muud kaupa.

NSV Liit tegi Ameerika Ühendriikidele tarneid omakorda kõigest 
2,2  miljoni dollari eest. Nõukogude Liit andis USAle 300 000 tonni kroomi
maaki ning 32 000 tonni mangaanimaaki, plaatinat, kulda ja puitu. Väljen
dades oma tänu ja lugupidamist USAle, teatas Stalin 1945. aastal, et Nõu
kogude Liidu ja USA lendlease’i leping oli mänginud sõjas tähtsat rolli ja 
„mõjutanud oluliselt sõja edukat lõpetamist meie ühise vaenlase vastu”.47 
Pärast Stalini surma püüti lendlease’i teema NSV Liidus maha vaikida, seda 
lausa kardeti puudutada ning sellest ei räägitud avalikult.

8. Hitleri saatuslik viga

Hitler, kes oli esimestest idarinde suurtest võitudest eufoorias, andis juba 
14. juulil 1941 käsu Wehrmachti reorganiseerida selleks, et valmistada seda 
pärast NSV Liidu purustamist ette sõjaks Inglismaa ja Ameerika Ühend
riikidega.48 Suurusehulluses füürer ei mõistnud ikka veel oma suurimat 
viga – kallaletungi NSV Liidule, kellele lääneliitlased pakkusid üha roh
kem materiaalset abi. Isegi kui sõda oleks idarindel õnnelikult lõppenud, ei 
oleks operatsiooni Barbarossa kaasatud 150–160 Saksa diviisi olnud suute
lised püsivalt okupeerima hiigelriigi 22,4 miljoni ruutkilomeetri suurust 
territooriumi. Kolmanda Reich’i sõjakäigus algas kriis juba 1941. aasta 
sügisel. Novembris oli Saksamaa silmitsi sügavate sõjalismajanduslike 
 probleemidega.  Kindralooberst Friedrich Fromm, kellel oli Wehrmachti 
reservvägede juhatajana olemasolevatest inimressurssidest ja sõjatööstuse 
seisust täielik ülevaade, kandis 25. novembril 1941 Hitlerile ette, et arves
tades katastroofilist olukorda sõjatööstuses, on vaja nii kiiresti kui võima
lik sõlmida vaherahu. 29. novembril 1941 teatas Kolmanda Reich’i relvas
tuse ja laskemoona minister Fritz Todt omakorda füürerile, et sõjalises ja 
majandus likus suhtes on sõda juba kaotatud. Ta lisas, et sõda saab lõpetada 

46  Ленд Лиз. – НАУКА. ОБЩЕСТВО. ОБОРОНА. https://www.noojournal.ru/энциклопедия/
персоналии/лендлиз/.
47  Ibid.
48  Мельтюхов 2000, стр. 513.

https://www.noo-journal.ru/энциклопедия/персоналии/ленд-лиз/
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 Saksamaa kasuks ainult poliitilise lahendusega.49 Detsembris 1941 järgnes 
Saksa vägede esimene suur lüüasaamine Moskva all. Füüreri sõjakäik itta oli 
läbi kukkunud. Aprillis 1945 seisis hiiglaslik Punaarmee juba Elbe ja Doonau 
kallastel. Stalin oli täitnud ühe osa oma plaanist eksportida sotsialistlikku 
revolutsiooni Euroopasse. Võime vaid oletada, mis oleks LääneEuroopaga 
juhtunud siis, kui Jossif Stalin oleks 1941. aastal ennetanud oma „relvavenda“ 
Hitlerit ja läinud esimesena üle strateegilisele pealetungile. Ainuke tõsine 
takistus Punaarmee edule oleks siis olnud vaid pea kõikide LääneEuroopa 
riikidega sõjajalal olev Hitleri sõjamasin. Hiiglasliku nõukogude impeeriumi 
diktaator ja tema kindralid olid kindlad, et nad saavad sellest jagu ja hävi
tavad Saksamaa. Võibolla tõesti oleks NSV Liidu läänepiir siis kulgenud piki 
Atlandi ookeani idarannikut, nagu mõeldi Moskvas.

9. Stalini terror aastatel 1945–1953

Lõpetanud koostöös liitlastega Kolmanda Reich’i purustamise ning oku
peerinud Saksamaa idaosa ja IdaEuroopa väikeriigid, võttis Stalin ette verise 
arveteõiendamise kõikide NSV Liidu okupatsiooni alla langenud, Moskva 
arvates vaenulike naaberrahvastega. Selleks kasutati ära juba 1934. aastal 
NKVD alluvusse loodud üleriiklikku laagrite peavalitsust ehk Gulagi (vn 
Главное Управление Лагерей), millele anti üle kõik riigi vangimajad. Pärast 
sõja lõppu oli Gulagis 53 regionaalset kinnipidamisvalitsust, nende koos
seisus oli tuhandeid vangilaagreid, 425 sundasustust ehk nn kolooniat ja 
enam kui 2000 erikomandantuuri. Kokku oli Gulagis üle 30 000 vangilaagri 
ja vangla.50

Okupeeritud Balti riikide saatus kujunes traagiliseks. Eestis algas NKVD 
ja KGB jaht endistele riigijuhtidele ja töötajatele, eestimeelsetele ette võtjatele, 
talumeestele, metsavendadele, iseseisvuse toetajatele ning sõja ajal Saksa sõja
väes teeninud sõduritele. Meetod oli kindel: kätte saadud „rahva vaenlased“ 
lasti maha või saadeti ilma kohtuotsuseta surma laagritesse, mis asusid Siberi 
ja KaugIda kõige karmimates põhja ja idapoolsetes  piir kondades. Nende 
jaoks, kes jäid ellu, oli karistus standardne – 25 pluss 5 aastat  vangistust. 
25.–29. märtsil 1949 viis NSV Liidu riiklik julgeoleku ministeerium  Stalini 

49  Рейнгардт, К. 1980. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 
1941/1942 года. Москва: Воениздат, стр. 219. http://militera.lib.ru/research/reinhardt/index.
html.
50  ГУЛАГ. Материал из Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ.

http://militera.lib.ru/research/reinhardt/index.html
http://militera.lib.ru/research/reinhardt/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ
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käsul kõigis kolmes Balti riigis ühel ajal läbi operatsiooni Priboi, mille 
 käigus küüditati mõne päeva jooksul Eestist 22 500, Lätist 39 000 ja  Leedust 
25 500 inimest. Plaan nägi ette deporteerida  kolmest Balti riigist  Siberisse 
sund asumisele kokku 87 000 inimest ehk enam kui 7500 perekonda. Välja
saatmisele koos peredega kuulusid „kulakud“ ehk  jõukamad talumehed, 
riigi ja muud töötajad, kes ei ole jõudnud põgeneda läände, ettevõtjad, metsa
vendade ja nn natsionalistide pered. Need inimesed kaotasid kõik. Uued elu
kohad olid määratud Jakuutia ANSVsse, Krasnojarski ja  Habarovski kraisse 
ning Omski, Tomski, Novosibirski ja Irkutski oblastisse.51 Paljud küüdi
tatutest – peamiselt naised, lapsed ja vanurid – jäidki igaveseks Siberi mulda. 
Nõukogude repressioonid jätkusid kuni Stalini surmani 5. märtsil 1953.

10. Mis saab edasi?

Teine maailmasõda viis siit ilmast enam kui 50 miljonit inimest. Neist üle 
poole, ligi 30 miljonit koos Stalini lugematutes surmalaagrites hukkunutega, 
olid NSV Liidu elanikud. Purustati kümnete riikide linnad, asulad, majan
dus ja infrastruktuur. Selle katastroofi peakorraldajad olid kaks totalitaar
riikide eesotsas olevat, maailma valitsemisest unistavat diktaatorit – Hitler ja 
Stalin. Kõigele, mida need hullunud juhid tegid sõja vallapäästmiseks, aitas 
kaasa lääne suurriikide halvahõnguline ja lühinägelik mittesekkumise ja 
rahusta mise poliitika. Kui sõja kaotanud Saksamaal jätkus hiljem mehisust ja 
ausust tunnistada oma süüd ning püüda kuidagi kompenseerida Kolmanda 
Reich’i poolt teistele rahvastele tekitatud kannatusi ja materiaalset kahju, 
siis  Nõukogude Liidul ja tema järeltulijal Venemaa Föderatsioonil leidus – ja 
 leidub siiani – vaid sõnu stalinlike kuritegude ülistamiseks ja õigustamiseks. 
Kui Hitler ja natsionaalsotsialism said rahvusvahelises kohtus ja maailmas 
 õiglase hinnangu, siis Stalini ja ülimalt agressiivse stalinismi üle on kohus 
veel pidamata. Puudub ka sõjas kõige suuremaid ohvreid kandnud, suurvene 
šovinistliku propagandaga pimestatud vene rahva hinnang Stalinile, tema 
üles ehitatud nõukogude impeeriumi agressiivsusele ning selles toimunud 
kohutavatele massilistele kuritegudele.

1. jaanuaril 2000 said kogu maailm ja venelasedki ootamatult teada uuest 
Venemaa Föderatsiooni presidendist, tundmatust endisest KGB ohvit serist 
Vladimir Putinist. Tekkis küsimus, kuhu poole ta hakkab  majandus raskustes 

51  Мартовская депортация 1949 г. http://www.estonica.org/ru/Мартовская_депорта
ция_1949 г.

http://www.estonica.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1949_%D0%B3
http://www.estonica.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1949_%D0%B3/
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vaevlevat hiigelriiki juhtima. Ambitsioonika mehe plaanid ja  soovid  selgusid 
varsti. Kremli ülesandel koostati 2005.–2010. aastal Venemaa  Teaduste 
 Akadeemia, eriteenistuste ja õigeusu kiriku esindajate ühistööna viiest raama
tust koosnev kogumik ehk nn (Putini) Venemaa uus  doktriin. Kogumikku 
kuulusid neli sarnase pealkirjaga („Projekt Venemaa“, vn „Проект Россия“) 
ja erinevate alapealkirjadega raamatut, mis kirjel dasid ja  analüüsisid olu
korda ning arengut maailma pea kõikides valdkondades Moskva vaate
vinklist lähtuvalt. Viies raamat „Uus Vene doktriin“ alapeal kirjaga „Aeg 
sirutada tiivad“ (vn „Новая русская доктрина. Пора расправить крылья“) 
kujutas endast riigi suuremastaabilist programmi edasiminekuks sise ja 
välispoliitikas, julgeolekus ning teistes ülimalt tähtsates valdkondades. Dokt
riiniga püstitati Venemaale ülesanne taastada maailma suurvõimu staatus, 
mille saavutamiseks määrati kaks strateegilist eesmärki:

 – lähim – taastada kontroll postsovetliku ruumi, sh Balti riikide üle (s.t 
Venemaa impeerium vähemalt NSV Liidu piirides – A. L.);

 – lõplik – saada globaalseks administraatoriks ehk teiste sõnadega maa
ilma jõukeskuseks. Viimane eesmärk on raamatus kirjas niimoodi: „Kui 
USA ainult imiteerib ja sisuliselt labastab globaalse administraatori rolli, 
siis Venemaale kuulub see roll õigusega. Nüüd peab ta praktiliselt seda 
kinnitama, asudes seda rolli täitma.“52

Venemaa absoluutse isevalitseja staatuse ja õigused omaks võtnud Putin asus 
doktriiniga püstitatud strateegilisi eesmärke aega viitmata täitma.  Augustis 
2008 tungisid Vene väed kallale oma sisepoliitilisi probleeme lahendada 
püüdvale Gruusiale ning okupeerisid selle koosseisu kuuluvad Lõuna 
Osseetia ja Abhaasia. Teadmata lääneriikide, eriti USA juhtkonna käitumist, 
ei julgenud Putin seekord veel okupeerida kogu Gruusia territooriumi. Ta jäi 
ootama lääneriikide reaktsiooni. Läänemaailma vastutustundetu passiivsus 
ja abitus andsid Venemaa presidendile julgust ja vabad käed ning ergutasid 
vallutusi jätkama. 2014. aastal järgnes Kremli otsitud ette käändel kallale
tung  Ukrainale. Vene väed annekteerisid sellele  kuuluva Krimmi poolsaare 
ning alustasid relvastatud rünnakut, okupeerides Ida Ukrainas Luganski 
ja Donetski oblasti. Putini enam kui kuus aastat tagasi alus tatud sõda käib 
Ukrainas siiani edasi. Vallutused postsovetlikus  ruumis ei rahuldanud 
 Putinit. Jättes kõrvale kroonilistes majandusraskustes  viskleva  hiigelriigi 

52  Новая русская доктрина. Пора расправить крылья 2009. Москва: Яуза, Эксмо, стр. 
275.

file:
https://www.ozon.ru/publisher/eksmo-857671/
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siseprobleemid, on ambitsioonikas Venemaa president suunanud oma tähele
panu ja tegevuse välismaale. Moskva vägivallahaare aina laieneb.  Alates 
2015. aastast on Vene palgasõdurid ja sõjaväelased kaitsnud raskete  kaotuste 
hinnaga Putini „rahvuslikke huvisid“ Süürias, Liibüas, Lõuna Sudaanis, 
Kongos, KeskAafrikas, Libeerias, Liibanonis, LääneSaharas, Haitis, 
Venezuelas, Vietnamis, Ukrainas, Armeenias, Tadžikistanis,  Kõrgõzstanis, 
Kasahstanis, LõunaOsseetias, Valgevenes ja Moldovas.

Vaadates ühel poolel autoritaarsele, kiiresti relvastuvale ja agressiivsele 
Venemaa Föderatsioonile, mida juhib suurvene impeeriumi taastada  püüdev 
autoritaarne isevalitseja Vladimir Putin, ning teisel poolel jõukust ja hea
olu nautivale, kuid lühinägelikult jälle oma ohutaju ja kaitsevõime kaotanud 
LääneEuroopale, tekib küsimus, kas Teise maailmasõjaga sarnased sünd
mused, rahvaste massiline tapmine ja hävitamine surmalaagrites võivad 
korduda ka tulevikus. Kas Euroopas leiavad uuesti aset sellised suurriikide 
sobingud nagu teine München, teine MolotoviRibbentropi pakt, teine Jalta, 
kus väikeriikide ja rahvaste saatus otsustatakse jälle nende seljataga? Kas 
praeguseid, ennast praktikas juba reaalsete agressoritena demonstreerinud 
suurriike saab ohjeldada? Või kas kaks maailmasõda ise tekitanud ja üle ela
nud LääneEuroopa riikidel on lõpuks ometi piisavalt üksmeelt ja tahet, et 
luua efektiivne kollektiivkaitse ning tagada kontinendil püsiv rahu?
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LISAD

Pilt 1. „relvavennad“: Saksa kindral heinz guderian ja punaarmee tankibrigaadi ülem 
Semjon Krivošein ühisel võiduparaadil äsja poolakatelt vallutatud Brestis 22. sep-
tembril 193953

53  Guderian 1996, p. 96.
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Joonis 1. NSV Liidu kallaletungiplaani esimene nn põhjavariant 1940. aastast54

54 Мельтюхов 2000, стр. 256–257.
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Joonis 2. NSV Liidu kallaletungiplaani nn lõunavariant 1940.–1941. aastast55

55 Мельтюхов 2000, стр. 256–257.
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Joonis 3. punaarmee strateegilise pealetungioperatsiooni lõplik variant 15. maist 
194156

56 Мельтюхов 2000, стр. 256–257.
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MULDADE MÕJU MILITAARSÕIDUKITE 
MAASTIKULÄBITAVUSELE JA  

ROOBASTE KUJUNEMISELE EESTI TINGIMUSTES 
Kersti Vennik, Peeter Kukk, Kaarel Piip

Ülevaade. Artiklil on kaks eesmärki. Esiteks anda sissejuhatav ülevaade sõidukite 
parameetritest ja mulla omadustest, mis koostoimes mõjutavad sõidukite liikumis
edukust maastikul. Teine eesmärk on teha kokkuvõte roobaste tekkimise uuringu
tulemustest1. Uuringud keskendusid ratassõidukitele.

Ratassõidukite maastikuläbitavuse puhul on üks kriitilisemaid näitajaid  roobaste 
sügavus. Seda saab reguleerida rehvirõhu muutmisega. Kõrge rehvirõhk põhjus
tab suurt survet maapinnale, millega kaasneb mulla deformatsioon, sh  roopad. 
Sõidu kite maastikuläbitavuse indikaatorina saab kasutada roopa sügavust. Seni
seid  teadmisi põllumajandussõidukite mõju kohta ei saa kasutada  militaar sõidukite 
puhul, sest kui traktorite ja kombainide rehvirõhk ulatub kuni 220 kPani, siis 
militaar sõidukite rõhk võib sõltuvalt sõidukist küündida ka 650 kPani. 

Sõidukite maastikuläbitavust määravad mulla omadused on niiskusesisaldus, 
savi ja orgaanilise aine hulk ning lasuvustihedus. Need omadused on looduslikel 
rohumaadel ja haritavatel põllumaadel erinevad. Põllumaadele on iseloomulikud 
suurema lasuvustiheduse ja väiksema orgaanilise aine sisaldusega mullad, mistõttu 
tekivad looduslikele rohumaadele sügavamad roopad kui haritavale maale. 

Penetromeeter on töövahend, mille abil on lihtne hinnata mulla läbitavust, kuid 
roopa sügavuse täpseks ennustamiseks on vaja täiendavaid katsemõõtmisi, mis 
arvestavad mulla omaduste erinevaid kombinatsioone.

Võtmesõnad: läbitavus, roopa sügavus, militaarsed ratassõidukid, korduvad üle
sõidud, mulla omadused, mulla deformatsioon

Keywords: trafficability, rut depth, military wheeled vehicles, multiple passes, soil 
properties, soil deformation

1  Roobaste sügavuse uuringute osa põhineb Kersti Venniku 2019. aastal Eesti Maaülikooli 
põllumajandus ja keskkonnainstituudis kaitstud doktoritööl „The effect of military vehicles 
on rut formation on Estonian soils and natural recovery of the ruts“, mille juhendajad olid dr 
Endla Reintam, dr Thomas Keller ja dr Peeter Kukk. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 163–196.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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KErSTI VENNIK, pEETEr KuKK, KAArEL pIIp164

1. Sissejuhatus

Sõjaväelise planeerimisprotsessi üheks lahutamatuks osaks on maastiku
analüüs2. Analüüsil hinnatakse maastiku takistavat mõju lahingu tegevusele. 
Hinnang antakse kaartide põhjal. Relvajõudude jaoks on oluline, et maas
tikul saaksid liikuda mitmesuguste tehniliste võimetega sõidukid. Lahingu
väljal liikuvad sõidukid peavad üksustele pakkuma nii mobiilsust3 kui ka 
tuletoetust, samuti logistilist teenindust4. Erinevate ülesannete tõttu tuleb 
sõita nii metsas kui ka põllumaadel, samuti soistel aladel. Liikumisel väljas
pool teid tekivad läbitavusega sageli probleemid5. Läbitavus (ingl traffic
ability) on rahvusvahelise maastikusõiduki süsteemi uurimise ühenduse 
(International Society of for TerrainVehicle Systems, ISTVS) standardi järgi 
maastiku võime taluda sõidukite ülesõitu6. Maastikuanalüüs hõlmab mullas
tiku takistava mõju hindamist sõidukite maastikuläbitavusele. 

Üks läbitavuse suurimaid probleeme on sügavate roobaste tekkimine7. 
Sügavad roopad takistavad liikumist, vähendavad sõiduki liikumiskiirust, 
suurendavad kulutatava kütuse hulka ja kinnijäämisohtu. Sõiduki ülesõitu
del toimivate normaal ja nihkepingete tõttu toimub mulla deformeerimine: 
tihendamine ja nihutamine. Teisisõnu, mullaosakesed liiguvad  vertikaalselt 
ning (liikumise suhtes) piki ja külgsuunas. Roobaste sügavuse määrab 
 sõiduki tehniliste omaduste, liikumiskiiruse ja maastiku ning mulla oma
duste koostoime. Terramehaanikas eristatakse mulda tekkivate radade puhul 
kahte mõistet: vajum (ingl sinkage) ja roopa sügavus (ingl rut depth). Esimene 
neist kujuneb olukorras, kus maastikul liikuv sõiduk vajub mulda ja vastav 
sügavus fikseeritakse otse sõiduki all. Kuna teatud mullad suudavad pärast 
surve lõppemist taastuda, st toimub elastne tagasikerge, võivad mulda jäävad 

2  FM 5-33, Terrain Analysis 1990. Headquarters. Department of the Army. Washing
ton, D.C., July 11, p. 61. https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.glo
balsecurity.org/military/library/policy/army/fm/533/ch6.pdf (15.05.2020).
3  Margiotta, F. D. 2000 (ed.). Brassey’s encyclopedia of land forces and warfare. Brassey’s 
Washington. Brassey’s Inc., p. 58.
4  Hohl, G. H. 2007. Military terrain vehicles. – Journal of Terramechanics, 44, p. 24.
5  Wong, J. Y. 2008. Theory of ground vehicles (4th ed.). NJ: John Wiley and Sons, Inc., p. 88. 
[Wong 2008]
6  ISTVS Standards 1997. International Society for terrainvehicle systems standards. – 
Journal of Terramechanics, 14, p. 169. [ISTVS Standards 1997] https://static1.squarespace.
com/static/4ff71ac2c4aaff0782fde3d6/t/54109573e4b01475ae258505/1410373002491/
ISTVS+Standards+1977.pdf (15.05.2020). 
7  Evans, I. 1964. The sinkage of tracked vehicles on soft ground. – Journal of Terramechanics, 
1 (2), p. 33.

http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm5-33(90).pdf
http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm5-33(90).pdf
https://static1.squarespace.com/static/4ff71ac2c4aaff0782fde3d6/t/54109573e4b01475ae258505/1410373002491/ISTVS+Standards+1977.pdf
https://static1.squarespace.com/static/4ff71ac2c4aaff0782fde3d6/t/54109573e4b01475ae258505/1410373002491/ISTVS+Standards+1977.pdf
https://static1.squarespace.com/static/4ff71ac2c4aaff0782fde3d6/t/54109573e4b01475ae258505/1410373002491/ISTVS+Standards+1977.pdf
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roopad olla madalamad kui sõiduki all kujunenud vajum8. Roopa sügavuse 
mõõtmisel võetakse referentspinnaks häirimata seisundis maapind, mida 
sõiduk ei ole mõjutanud.

Maastikuanalüüsil on oluline ennustada roopa kujunemise sügavust 
õigesti. Selleks tuleb teada Eestis esinevate muldade deformatsiooni pärast 
nende survestamist ja kasutada sobivaid roopa sügavusi modelleerivaid 
mudeleid. Läbitavusprobleeme seostatakse eelkõige märgade muldadega9. 
Eesti territooriumil on märgade muldade osakaal ca 60% kogu maaala 
 mullastikust10. 

Artiklis käsitletakse kõigepealt täpsemalt sõidukite ja mulla omadusi, mis 
on olulised läbitavuse ja eelkõige roobaste tekke seisukohalt. See on esimene 
eestikeelne käsitlus, mis sobib sõjaväelisele maastikuanalüüsijale. Artikli 
 teises osas võetakse kokku militaarsõidukitega tehtud roopa sügavusuuringu 
peamised tulemused ja antakse soovitused, millega tuleks üksustel arvestada 
Eesti teedeta maastiku läbimisel. 

2. Sõiduki ja mulla vastasmõju ehk 
roopa kujunemist mõjutavad parameetrid

Horisontaalpinnal liikuv sõiduk avaldab mullale rõhku, mille puhul eris
tatakse kahte komponenti (joonis 1). Esimese, vertikaalsuunalise rõhu suu
rus on määratud masina kaalu ja maapinnaga kontaktis oleva ala (rataste 
või roomi kute pindala) suhtega. Teine, sõiduki liikuvust tagav, horisontaal
suunaline rõhk on määratud ratta pöördemomendiga Q (ingl torque from 
power train) ning see arvutatakse ratta pöördemomendi jagatisena ratta 
 raadiuse ja jälje pindalaga. Nende rõhkude tulemusena kujunevad mullas 
normaal ja nihkepinged (ingl normal stresses, shear stresses), mis määra
vad sõiduki liikuvust põhjustavad jõud. Liikuvust takistavad jõud R (ingl 
resistance force)11 kujunevad rataste elastse deformatsiooni ja mulla defor
matsiooni, sh mulla kokkusurumise tõttu roobasteks. 

8  ISTVS Standards 1997, p. 166. 
9  Stevens, M. T.; Towne, B. W.; Mason, G. L.; Priddy, J. D.; Osorio, J. E.; Barela, C. A. 2013. 
Procedures for OnePass Vehicle Cone Index (VCI1) Determination for Acquisition Support. 
US Army Corps of Engineers, Engineer Research and Development Center, Geotechnical and 
Structures Laboratory. ERDC/GSL SR132, p. 49. 
10  Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 54.
11  Priddy, J. D. 1995. Stochastic Vehicle Mobility Forecasts Using the NATO Reference 
Mobility Model. Report 3. Database Development for Statistical Analysis of the NRMM II 
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Kõval pinnal (nt asfaltteel) kirjeldatakse liikumisvõimet lihtsustatult haarde
teguri abil. Deformeeruval pinnal (nt mullal) kasutatakse veojõu kirjelda
miseks teistsugust lähenemist. Inglise keeles nimetatakse mulla (nihke)tuge
vusest sõltuvat veojõudu mitmel viisil: tractive effort, thrust, tractive force 
või ka lihtsalt traction12. Kuna osa mullalt saadavast veojõust kulutatakse ära 
 liikumistakistuse13 (ingl motion resistance) ületamiseks, on läbitavusvõime 
kirjeldajana informatiivsem kasutada nende ühendtuletist: efektiivset veo
jõudu (ingl net tractive force, tractive effort, drawbar pull), mis on tõmbe
võime (D) ning mida arvutatakse mulla veojõu ja takistusjõu vahena14. 

Sõiduki liikumise mõjul toimuvat mullaosakeste vertikaalliikumist nime
tatakse mulla tihenemiseks ehk mahuliseks deformatsiooniks (ingl volu
metric deformation). Enamikul juhtudel tekivad roopad mulla  vertikaal ja 

CrossCountry Traction Empirical Relationships. US Army Corps of Engineers Waterways 
Experiment Station. Technical Report GL959, June 1995, pp. 14–15. https://pdfs.semanticsc
holar.org/cd93/f9016822deb8c1bcee13689b673cfc1f0d75.pdf (15.05.2020).
12  Bekker, M. G. 1960. Off the road locomotion. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan 
Press, p. 26. [Bekker 1960]
13  Vastavalt ISTVSi standardile (ISTVS Standards 1997, p. 163) jaguneb liikumistakistus 
 sisemiseks ja väliseks. Sisemine takistus kujuneb sõiduki sees hõõrdumise, vibrat siooni ja 
hüstereesi tõttu, välist takistust põhjustab mulla deformatsioon. Siinses artiklis  keskendutakse 
ainult välisele takistusele. 
14  Bekker 1960, p. 58.

D

Q

W (masina mass)

liikumissuund

R

T

N

normaalpinge

nihkepinge

Joonis 1. Jõud ja pinged ratta 
ning mulla vahel

https://pdfs.semanticscholar.org/cd93/f9016822deb8c1bcee13689b673cfc1f0d75.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/cd93/f9016822deb8c1bcee13689b673cfc1f0d75.pdf
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 külgsuunalise deformatsiooni tulemusena. Kui mullale avaldatav surve  ületab 
mulla (nihke)tugevuse, liiguvad osakesed ka ilma tihenemiseta (külg suunas) 
laiali ehk toimub mulla plastiline voolamine (ingl plastic f low)15. Mullas 
 toimunud osakeste plastilisest voolamisest annavad märku mullakuhja tised 
ehk vallid radade ja roobaste servadel16. Kokkuvõttes tekivad erinevad liiku
mist toetavad ja takistavad jõud pinnase omaduste ning sõiduki kaalu ja 
 veojõu pingete koosmõjul. 

3. Sõiduki parameetrite mõju roobaste kujunemisele

Mitmed sõiduki veeremi tehnilised parameetrid mõjutavad roobaste kujune
mist. Esiteks on oluline veeremilt mullale avaldatav kontaktsurve (ingl con
tact pressure), s.o rattale langev koormus (mass korda raskuskiirendus) jaga
tud kontaktjälje pindalaga. Teiseks on tähtis ratta koormus (ingl wheel load), 
samuti liikumisviis ja kiirus ning sama raja ületamiste arv. Mullale aval
datav kontaktsurve nagu ka kontaktsurve jaotus kokkupuutealas sõltub rehvi 
mõõtmetest, koormusest, rehvirõhust ja mulla parameetritest17. 

Üksikjuhtudel, kui maapind on vähe deformeeruv ja ühtlaselt kõva, 
jaotub surve kogu kokkupuutealas ühtlaselt. Märgades muldades on surve 
jaotus ebaühtlane. Mulla ja sõiduki vastasmõju uuringutes eristatakse kogu 
kokkupuuteala peale jagunevat keskmist survet ja maksimaalset survet. 
Ratassõidukil on maksimaalne surve kuiva mulla puhul ca 1,1 korda suu
rem keskmisest survest ja surve on pigem ühtlaselt jaotunud kogu kokku
puuteala ulatuses18. Eriti suur erinevus keskmise ja maksimaalse surve vahel 
tekib märgades muldades, kus erinevus võib olla kahekordne ning suurem 
surve on koondunud ratassõidukite puhul rehvi ja mulla kokkupuuteala 
esimesse veerandisse19. Senised uuringud on näidanud, et omakorda väga 

15  Way, T. R.; Erbach, D. C.; Bailey, A. C.; Burt, E. C.; Johnson, C. E. 2005. Soil displacement 
beneath an agricultural tractor drive tire. – Journal of Terramechanics, 42, p. 45.
16  Halvorson, J. J.; McCool, D. K.; King, L. G.; Gatto, L. W. 2001. Soil compaction and 
overwinter changes to trackedvehicle ruts. Yakima Training Center, Washington. – Journal 
of Terramechanics, 38, p. 141.
17  Botta, G. F.; Tolon Becerra, A.; Bellora Tourn, F. 2009. Effect of the number of tractor 
passes on soil rut depth and compaction in two tillage regimes. – Soil and Tillage Research, 
103, pp. 381–382.
18  Wong 2008, p. 94.
19  Ibid.
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madala rehvi rõhu puhul koondub kõrgeim rõhk rehvi jäiga karkassi tõttu 
rehvi  äärtele20. 

Mulla läbitavuse ja tihenemise uuringutes on kontaktsurve suurus ja 
surve jaotus pälvinud suurt tähelepanu. Üks levinud lähenemine on kontakt
surve võrdeline seostamine rehvirõhuga21. Põllumajanduses kasutatavate 
ratassõidukite puhul on leitud, et rehvi kokkupuutealas avaldatav maksi
maalne rõhk on võrdeline 1,5kordse rehvirõhuga22. Mullale mõjuv surve 
võib väheneda, kui vähendada rehvirõhku, kasutada suuremaid rehve või 
roomikuid – kõik need suurendavad kokkupuuteala. Kontaktsurve määra
miseks on vaja mõõta koormatava sõidukiga kokkupuutes oleva ala suurus. 
Rehvi kokkupuuteala pindala määratakse kõige sagedamini kõval aluspinnal, 
nt asfaltteel või betoonplatsil, sest deformeeruval pinnasel on kokkupuuteala 
tunduvalt keerulisem mõõta. 

Surve kokkupuuteala ehk ka rehvirõhu suurus mõjutab muldade tihene
mist pealmises mullakihis23, sügavamates mullakihtides sõltub surve ja 
selle mõju ratta või roomiku koormusest24. Mulla pinnale avaldatud surve 
levib mulla sügavamatesse kihtidesse. Suurema rattakoormuse ja laiemate 
 rehvide puhul on kokkupuuteala ning mõjutatud mulla maht ulatuslikum25. 
Kuivemates muldades avaldab surve mõju maapinnale lähematele kihtidele, 
märgades muldades ulatub aga sügavamatesse kihtidesse ning surve ei haju 
mullas veeremi ümber laiali, vaid koondub rohkem rehvi keskosa ümber26. 

Sõiduki liikumiskiirus mõjutab roobaste kujunemist. Uurimuses, kus 
4 t rattakoormusega sõiduk liikus kiirusega vahemikus 0,5–10 km/h, leiti, 

20  Vanden Berg, G. E.; Gill, W. R. 1962. Pressure distribution between a smooth tire and soil. 
Trans. Am. Soc. Agr. Eng., 5, pp. 10–107. Viidatud Hillel, D. 1998 järgi. Vt Hillel, D. 1998. 
Environmental Soil Physics. Academic Press, San Diego, p. 370. [Hillel 1998]
21  Burt, E. C.; Wood, R. K.; Bailey, A. C. 1992. Some comparison of average to peak soiltire 
contact pressures. Transactions of the ASAE, 35 (2), p. 401.
22  Keller, T.; Arvidsson, J. 2004. Technical solutions to reduce the risk of subsoil compaction: 
effects of dual wheels, tandem wheels and tyre inflation pressure on stress propagation in soil. – 
Soil and Tillage Research, 79, pp. 191–205.
23  Smith, D. L. O.; Dickson, J. W. 1990. Contributions of Vehicle Weight and Ground Pres
sure to Soil Compaction. – Journal of Agricultural Engineering Research, 46, pp. 13–29.
24  Håkansson, I.; Voorhees, W. B.; Riley, H. 1988. Vehicle and wheel factors influencing soil 
compaction and crop response in different traffic regimes. – Soil and Tillage Research, 11, 
p. 262. 
25  Hillel 1998, p. 373.
26  Wong 2008, p. 95.
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et suurem kiirus vähendas roopa sügavust 10%27. Järgmine oluline roopa 
 sügavuse mõjutaja on sõiduki liikumisviis. Valdavalt liiguvad sõidukid 
läbitavus katsetes aeglaselt ja võimalikult ühtlaselt ehk ilma kiirendamata. 
Inglise keeles nimetatakse seda steadystate movement. Oluliselt erinevad 
roopad kujunevad otseliikumisel ja pööramisel, aga ka korduval sama raja 
ületamisel. Kuna pööramisel tekib ratta all lisaks külgsuunas mõjuv jõud, 
mille tulemusena surutakse mulda kurvi välisküljele, siis moodustuvad sinna 
ka suuremad roopad28. Kõik senised uurimused on näidanud, et suurema 
ülesõitude arvu korral muutuvad roopad sügavamaks29. 

4. Roopa kujunemist mõjutavad mulla omadused

Mulla tugevuse seisundit kirjeldatakse sageli koondnimetusega mulla 
kande võime (ingl soil bearing capacity). Sellel mõistel puudub ühene definit
sioon, sest erinevates valdkondades on kandevõimel erinev tähendus30. 
Põllumajandus teadustes on oluline kirjeldada mulla kandevõimet, silmas 
pidades taimekasvu tingimusi, ja kandevõimet seostatakse mulla (liigse) 
tihendamise vältimisega31. Inseneriteadustes ei ole pinnase tihenemine 
kuigi suur probleem. Seal on oluline mulla sisestruktuuride purunemine 
(ingl shear failure), mille järel mulla vastupanuvõime survele väheneb drasti
liselt ning on võimalik, et muld voolab laiali. Selle kirjeldamiseks kasu
tatakse maksi maalse kandevõime (ingl ultimate bearing capacity)  terminit32. 

27  Horn, R.; Blackwell, P. S.; White, R. 1989. The effect of speed of wheeling on soil stresses, 
rut depth and soil physical properties in an ameliorated transitional redbrown earth. – Soil 
and Tillage Research, 13, p. 363.
28  Liu, K.; Ayers, P.; Howard, H.; Anderson, A. 2009. Influence of turning radius on wheeled 
military vehicle induced rut formation. – Journal of Terramechanic, 46, p. 52.
29  Liu, K.; Ayers, P.; Howard, H.; Anderson, A.; Kane, K. 2011. Multipass rutting study for 
turning wheeled and tracked vehicles. – Transactions of the ASABE, 54, p. 11; Braunack, M. V.; 
Williams, B. G. 1993. The effect of initial soil water content and vegetative cover on surface 
soil disturbance by tracked vehicles. – Journal of Terramechanics, 30 (4), p. 309. [Braunack, 
Williams 1993]
30  Saarilahti, M. 2002a. Soil interaction model. Project deliverable D2 (Work package No. 1) 
of the Development of a Protocol for Ecoefficient Wood Harvesting on Sensitive Sites (ECO
WOOD). EU 5th Framework Project (Quality of Life and Management of Living Resources),  
Contract No. QLK51999–00991 (1999–2002), p. 18.
31  Nugis, E. 1998. Complex assessment of the agrotechnical bearing capability of soil, Proceed
ings of the International Conference on Field Technologies & Environment, September 24–25, 
LIAE, Raudondvaris, Lithuania, pp. 73–79.
32  ISTVS Standards 1997, p. 157.
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 Läbitavus uuringutes iseloomustatakse mulla seisundit mulla tugevuse või 
kõvaduse abil, mis vastab mulla nihketugevusele (ingl shear strength)33. 
Mulla nihketugevust mõõdetakse sagedasti penetromeetriga.

Mulla tugevus (kandevõime või ka nihketugevus) sõltub eelkõige 
tema mehaanilisest koostisest, niiskusest, tihedusest ja orgaanilise aine 
 sisal dusest34. Mullas eristatakse aine kolme faasi: vedelat, tahket ja gaasilist. 
Vedelat faasi ehk vee hulka mullas väljendatakse gravimeetrilise niiskuse 
ja mahulise niiskuse sisaldusena (ingl gravimetric soil moisture content ja 
volumetric soil moisture content). Gravimeetrilise niiskuse sisaldus  leitakse 
 mullas esineva vee massi jagamisel mullaosakeste massiga35. Mahulise 
 niiskuse  sisaldus on vee mahu jagatis kogu märja mulla mahuga36. Mõle
maid niiskusväärtusi väljendatakse protsentides. Kuivas seisus moodustab 
enamik mullatüüpe tugeva ja stabiilse liikumise aluspinna. Niiskus sisalduse 
suurenedes muutub aga teatud mullatüüpide vastupanu koormamisele 
 oluliselt väiksemaks. Sügavamad roopad seostuvad eelkõige märgade mulla
oludega37. Mulda jõuab vesi eelkõige sademevee infiltratsiooni tulemusena, 
aga ka  pinnavee juurdevooluga. Lisaks sellele võib vesi mulda jõuda põhja
vee juurdevoolu ja kapillaarse veetõusuga38. Vee liikumiskiirus sõltub jällegi 
 sellest, millistest osakestest koosneb muld. 

Mulla tahke faasi moodustavad mineraalosakesed ja orgaanilise aine 
osakesed. Orgaaniline aine moodustub erinevas lagunemisastmes olevatest 
taimejäänustest ja ka elusorganismidest. Mullas esinevad mineraal osakesed 
on väga erineva suurusega ja neid rühmitatakse osakeste diameetri  alusel. 
Eesti mullakaardil39 kasutatakse osakeste suuruse järgi rühmitamiseks 
 Katšinski süsteemi. Kõige suuremad on kivid ja kiviplaadid, mille dia meeter 
on suurem kui 1 cm. Osakesi, mille läbimõõt on vahemikus 1–0,1 cm, nime
tatakse kruusaks; 1 mm väiksemad osakesed on liivaterad (1–0,05 mm); 

33  Shoop, S. A. 1993. Terrain Characterization for Trafficability. CRREL Report 93–6, p. 3. 
[Shoop 1993] https://www.researchgate.net/publication/235013633_Terrain_Characteriza
tion_for_Trafficability (15.05.2020).
34  Lal, R.; Shukla, M. K. 2004. Principles of soils physics. NY: Marcel Dekker Inc., pp. 199–200 
[Lal, Shukla 2004]; Raper, R. L. 2005. Agricultural traffic impacts on soil. Journal of Terra
mechanics, 42, pp. 259–280.
35  Lal, Shukla 2004, p. 23.
36  Ibid., pp. 23–24.
37  Braunack, Williams 1993, p. 309. 
38  Astover, A. 2012. Mullateadus. Õpik kõrgkoolidele, lk 183. [Astover 2012]
39  Mullastiku kaart. https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Mullastikukaartp33.
html (15.05.2020).

https://www.researchgate.net/publication/235013633_Terrain_Characterization_for_Trafficability
https://www.researchgate.net/publication/235013633_Terrain_Characterization_for_Trafficability
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Mullastiku-kaart-p33.html
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Mullastiku-kaart-p33.html
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tolmu osakesed (0,05–0,001 mm) ja kõige väiksemad on savi ehk ibeosakesed 
(alla 0,001 mm)40. Edasi jagatakse liiv ja tolm diameetri alusel veel täpsemalt 
jämedaks, keskmiseks ja peeneks liivaks või tolmuks. Katšinski süsteemi 
kõrval kasutatakse nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis aina enam ÜRO Toidu 
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) süsteemi, kus kruusa ja liivaterade 
rühmitamise aluseks on terasuurus 2 mm, liiva ja tolmuosakeste puhul 
0,063 mm, tolmu ning savi eristab 0,002 mm41. 

Enamik muldasid sisaldab erineva terasuurusega osakesi. Iga osakeste 
rühm panustab omal moel mulla tugevuse kujunemisse, samuti muutustesse, 
mida põhjustab veesisalduse muutumine. Kui muld sisaldab kuni 50% kivisid, 
kruusa, liiva, on muld jämedateraline (ingl coarse grained soil). Kui savi ja 
tolmu osakesi on rohkem kui 50%, on muld peeneteraline (ingl fine grained 
soil). Läbitavuse seisukohalt on oluline just peeneteralise materjali hulk 
 mullas, sest juba 10% peeneteralist mulda mullamassis muudab  oluliselt mulla 
mehaanilist käitumist. Seetõttu eristatakse peeneteralist fraktsiooni sisal
davad mullad tihti omaette rühmana (ingl coarse grained soils with fines)42.

Mulla lõimis (ingl soil texture) näitab erineva suurusega osakeste suhte
list osakaalu mullas. Eesti mullad jaotatakse lõimiserühmadesse lihtsustatud 
lähenemise põhjal, mille puhul on jaotuse aluseks füüsikalise savi (osakesed 
väiksema diameetriga kui 0,01 mm) hulk mullas43. Kui füüsikalise savi hulk 
on kuni 10% alla 1 mm mullamaterjalist, on tegemist liivmullaga, kui aga 
10–20%, on mulla lõimiseks saviliiv. Kerge liivsavi sisaldab füüsikalist savi 
20–30% ja keskmine liivsavi 30–40%. Raskes liivsavis on füüsikalise savi 
sisaldus vastavalt 40–50% ja savides üle 50%. 

Jämedateralisi muldasid nimetatakse tihti ka hõõrduvateks muldadeks 
(ingl frictional soil). Jämedateralistes muldades toimub nii sademe kui ka 
pinnavee filtratsioon kiiresti ning ei toimu olulist kapillaarset veetõusu 
mulla põhjaveest44. Selliste muldade kandevõime on üldiselt hea ega sõltu 
kuigi palju niiskuse muutumisest. Geotehniliselt kirjeldatakse liivmuldade 

40  Maa-amet, vabariigi digitaalse suuremõõtkavalise mullastiku kaardi seletus-
kiri, 2001. Tallinn. https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.
pdf?t=20091211092214 (15.05.2020). [Maa-amet… seletuskiri 2001]
41  Astover 2012, lk 62.
42  FM 5-430-00-1, US Army. Planning and design of roads, airfields, and heliports in the 
theater of operations – road design. 1994. Vol. 1. Headquarters, Department of the Army. 
Department of the Air Force. Washington, D.C., August 26. [FM 5-430-00-1] http://www.
globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5430001/CH7.htm (15.05.2020).
43  Astover 2012, lk 64.
44  Reintam, L. 1962. Mullateadus. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 122. [Reintam 1962]

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.pdf?t=20091211092214).
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.pdf?t=20091211092214).
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5-430-00-1/CH7.htm
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5-430-00-1/CH7.htm
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 tugevust liivaterade hõõrdumisest tuleneva takistusega (ingl frictional resist
ance), sest mulla survestamisel surutakse terad üksteise vastu ja mulla tuge
vus tekib hõõrdumise tõttu osakeste vahel. Hõõrdumise suurust kirjelda
takse sisehõõrdenurgaga (ingl friction angle, angle of internal friction). 

Tolmuosakeserikaste muldade veeläbilaskvus on väiksem kui liivadel. 
Tolmu osakesed seovad oma pinnale vett ja kapillaarne veetõus põhjaveest 
võib ulatuda võrdlemisi kõrgele. Peenemate tolmuosakeste puhul avaldub ka 
juba ibeosadele iseloomulik nähtus sidusus45. Samuti suurendab orgaani lise 
aine esinemine mullas tolmuosakeste sidusust. Läbitavuse seisukohalt on 
märjas olekus tolmused mullad ebastabiilsed ja nõrgad aluspinnad. Kõige 
peenemad mullaosakesed, saviosakesed, on eriti väikse veeläbilaskvusega. 
Kapillaarne veetõus võib savimuldade puhul ulatuda teatud tingimustel 
kuni 4 mni46. Savi puhul on tegemist sidusate muldadega (ingl cohesive 
soils).  Lihtsustatult võib öelda, et sidusus on saviosakesi omavahel siduv jõud. 
 Selliste jõudude tõttu muutuvad märjad savimullad plastiliseks ja vormi
tavaks, mis kleepuvad ka käte või roomiku ja ratta külge. Kuivas olekus savi
muld on väga kõva, osakestevahelise suure sidususe tõttu on seda raske nihu
tada või rebestada. Roopad kujunevad jämedateralistes ja sidusates muldades 

järel ja kujuneb roobas, mis edasise sama raja ületamise järel enam oluliselt 
ei süvene. Märgades savimuldades lõhutakse aga osakestevaheline sidusus 
korduva ületamisega, mis tähendab, et esmasel ületamisel tekkinud madal 
vagumus muutub järgmiste ülesõitudega järjest sügavamaks47. 

Kuigi orgaanilise aine sisaldus tüüpilise mineraalmulla  pindmises kihis 
on kuni 5% mulla mahust, mõjutab see juba oluliselt mulla käitu mist  liikuva 
sõiduki all. Orgaanilise aine hulka mullas väljendatakse  orgaanilise süsiniku 
(ingl organic carbon content) kaudu protsentides. Liiv muldades  suurendab 
orgaaniline aine liivaterade vahel sidusust, mistõttu  paranevad kuivade 
 muldade läbitavusomadused. Savimuldades  orgaanilise aine  olemasolu  

45  Reintam 1962.
46  Astover 2012, lk 145.
47  Meek, P. 1996. Effects of skidder traffic on two types of forest soils. Forest Research Insti
tute of Canada, FERIC. Technical Report TR–117. [Meek 1996] Viidatud Saarilahti, M. 2002b 
järgi. Vt Saarilahti, M. 2002b. Soil interaction model. Project deliverable D2 (Work pack
age No. 1) of the Development of a Protocol for Ecoefficient Wood Harvesting on Sensitive 
Sites (ECOWOOD). EU 5th Framework Project (Quality of Life and Management of Living 
Resources), Contract No. QLK51999–00991 (1999–2002), Appendix Report No. 2, Evaluation 
of the WESMethod in Assessing the Trafficability of Terrain and the Mobility of Forest Trac
tors Part 1. WES mobility models, p. 21. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/8016/
ECO021.pdf;jsessionid=737EB36B9DB5878DA0D8EB5870906920?sequence=3 (15.05.2020). 

erinevalt. Jämedateralistes muldades tiheneb muld selle esmase ületamise 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/8016/ECO021.pdf;jsessionid=737EB36B9DB5878DA0D8EB5870906920?sequence=3
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/8016/ECO021.pdf;jsessionid=737EB36B9DB5878DA0D8EB5870906920?sequence=3
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 vastu pidi vähendab sidusust saviosakeste vahel48. Soo muldades (Eesti 
1 : 10 000  mullakaardil49 on need tähistatud tähega M, S või R mulla nime
tuses) ja  turvastunud muldades (mullakaardil nimetuses tähis 1)  moodustab 
pindmise kihi turbahorisont, mis tekib alaliselt liigniisketes tingi mustes 
taimejäänuste mittetäielikul lagunemisel ning kus orgaanilise aine osakaal 
 ületab 35%50. Orgaanilise aine lagunemisastme järgi eristatakse  halvasti, 
keskmiselt ja hästi lagunenud turvast. Võrreldes mineraal muldadega 
on  turvas hästi kokku surutav ja tema kandevõime on väike. Kuna pool
lagunenud taimne materjal võib siduda rohkem vett kui kuivaine enda mass, 
siis on turba vee sisaldus suur ja tahke aine tihedus väga väike. Liikumis 
võima lused turba muldadel sõltuvad sageli pealmisest tiheda juurte
võrgustikuga kaetud kihi (kamara) tugevusest. Rohukamara lõhkumisele 
järgneb enamasti veeremi suurem läbivajumine51. Soomes on turbaaladel 
ratas masinatega  liikumine valdavalt keelatud52. 

Niiskusrežiimi järgi rühmitatakse muldasid järgmiselt: põuakartlikud, 
parasniisked, ajutiselt liigniisked ja kestvalt liigniisked mullad53. Mulla 
niiskus režiim määrab üldiselt orgaanilise aine sisalduse mullas. Põua
kartlike, parasniiskete ja ajutiselt liigniiskete muldade puhul on tüüpilisena 
mulla pindmisse kihti kujunenud huumushorisont, kus orgaanilise aine 
sisaldus on tavaliselt vahemikus 1–10%54. Sellises kihis on taimejäänused 
lagu nenud ja muundunud huumusaineteks. Kestva liigniiskuse tingi mustes, 
st maaaladel, kus vesi ei pruugi küll otse maa ehk mullapinnani ulatuda, 
kuid on suurema osa aastast kõrgemal kui 100 cm, on mulla pindmiseks 
kihiks kujunenud ca 30 cm tüsedune toorhuumushorisont. Sellises hori
sondis on orgaani lise aine sisaldus vahemikus 10–35% kuiva mulla  massist. 
Selliseid muldasid nimetatakse gleimuldadeks (Eesti mullakaardil55 on 
need tähistatud tähega G mulla nimetuses) ja gleimulla näide on esitatud 
pildil 1 (lk 182). Võrrel des kuivade muldadega on gleimuldades orgaani
line aine vähe lagu nenud ja humifitseerunud ehk tegemist on turvastumise 
 algetapiga56.  Sõidukite maastikuläbitavuse seisukohalt on oluline, et pealmise 

48  Reintam 1962, lk 122–123.
49  Maa-amet… seletuskiri 2001.
50  Astover 2012, lk 228.
51  Shoop 1993, pp. 9–14. 
52  Saarilahti 2002a, p. 22. 
53  Astover 2012, lk 182. 
54  Ibid., lk 228.
55  Maa-amet… seletuskiri 2001.
56  Astover 2012, lk 182. 
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pehme ja kergesti kokku surutava kihi all on ca 30 cm sügavusel  tugevam 
ning mineraal ainerikkam kiht (pildil 1 (lk 182) on see nähtav roopa  põhjas 
kollase mater jalina), mis võiks roomikule või rattale suuremat tuge  pakkuda. 
Tuleb siiski arvestada, et kui sügavamal lasuv kiht sisaldab rohkesti veega 
küllas tunud peeneteralisi osakesi, ei pruugi ka selline kiht olla piisavalt 
tugev. Niiskus režiimi puhul on veel oluline märkida, et ajutiselt ja kestvalt 
liig niiskeid põllu maade muldi kuivendatakse57. 

Mulla tihedust väljendatakse mullateaduses kahe parameetriga: tahke 
faasi tihedus (ingl particle density) ja lasuvustihedus (ingl bulk density). Neist 
esimene väljendab tahkete (nii mineraalsete kui ka orgaaniliste) osakeste 
massi ühes cm3s. Mullaosakeste massi mõõdetakse absoluutkuivas seisus. 
Lasuvustihedus on mulla teatud kihi tihedus58. Selle määramiseks võetakse 
proovid huvipakkuvatest kihtidest mullasilindriga ilma lasundi struktuuri 
rikkumata ja kuivatakse. Seejärel mõõdetakse kuiva mulla kaal ja lasuvus
tihedus arvutatakse massi jagamisel kasutatava silindri mahuga. Kui tahke 
faasi enda tihedus näitab, kui tihedaks võib osakestest koosnev muld kuju
neda äärmisel juhul, siis tahke faasi lasuvustihedus näitab tema tihendatust 
hetkel. Mida suurem on orgaanilise aine hulk mullas ja vastavas kihis, seda 
väiksemad on mõlema tiheduse väärtused. Lasuvustihedus sõltub nii vee
sisaldusest kui ka maakasutusviisist. Joonisel 2 on näidatud iseloomulikud 
keskmised lasuvustiheduse väärtused erineva maakasutusega muldadel. 

Põllumuld Märg looduslik 
rohumaa muld

Madalsoomuld

Sügavus

10 cm

20 cm

30 cm

huumuskiht

huumusalune 
kiht

1,2

1,5

1,4

1,8

0,6

0,7

1,0

1,4

0,2

0,3

0,3

0,4

Joonis 2. Keskmine lasuvustihedus ja selle näitlikud väärtused (Mg/m3) Eesti erineva 
maakasutusega muldadel (originaaljoonis)

57  Astover 2012, lk 182. 
58  Kask, R. 1997. Orgaanilise aine mõjust mulla tihedusele. – APS toimetised, nr 4, lk 21–24.
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Joonisel 2 esitatud põllumulla tiheduse profiilist on näha, et huumuskihi 
lasuvustihedus on suurem kui looduslikel rohumaadel või soomuldadel. 
Kohati on iseloomulik, et huumuskihis esineb tihedam kiht ca 10–20 cm 
sügavusel. Suurem tihedus on tekkinud muldade harimisel erinevate põllu
majandusmasinatega. Traktorite ja teiste masinate ülesõitudest tingitud 
tihedamad kihid võivad ulatuda 40–80 cm sügavusele59, mida nimetatakse 
tiheseks. Kui huumuskihis esinevat tihest on lihtsam erinevate töövõtetega, 
nagu kündmine, kõrvaldada, siis tihenenud sügavamaid kihte on keerukam 
kobestada60. Tihenenud kiht (tihes) on suur probleem mulla toot likkuse 
seisukohalt. Osakeste tiheda paigutuse tõttu on vähenenud vee ja õhu hulk 
mullas, mistõttu on taimejuurtel raskusi huumuskihis mulda tungimise 
ning toitainete omastamisega61. Kui tihenenud mullakihte ei töödelda kobe
damaks, on lõpptulemuseks nö surnuks tallatud muld, mille saagikus on 
väga väike62. 

Soomuldade puhul, mis jagunevad täpsemalt madalsoo, raba ja 
siirde  soomuldadeks, on lasuvustihedus palju väiksem kui põldudel või 
ka loodus likel rohumaadel. Lasuvustihedus märgade rohumaade (glei
muldade)  huumusaluses kihis on võrreldav põllumuldade sama sügava 
kihiga. Huumus kihis on lasuvustihedus aga suure orgaanilise aine sisal
duse ja ka niiskuse tõttu väiksem. Mulla tugevus looduslikel rohumaadel on 
palju  ebaühtlasem kui haritavatel aladel. Nagu juba märgitud, on joonisel 
2  esi tatud keskmised lasuvustiheduse väärtused, sest tegelikud väärtused 
 sõltuvad mulla lõimisest. 

Mulla lasuvustiheduse ja tahke faasi tiheduse alusel on võimalik  hinnata 
mulla poorsust. Poor on mullas tahkete osade vahel paiknev ava või  õõnsus, 
mis on ebakorrapärase suuruse ja kujuga. Üldpoorsus on mullas esinevate 
pooride osakaal mulla mahust63. Mulla pindmises kihis on poore rohkem, 
sügavamates kihtides väheneb nende hulk oluliselt. Läbitavuse  seisu kohalt on 

59  Astover 2012, lk 162.
60  Alakukku, L.; Weisskopf, P.; Chamen, W. C. T.; Tijink, F. G. J.; van der Linden, J. P.; 
Pires, S.; Sommer, C.; Spoor, G. 2003. Prevention strategies for field trafficinduced subsoil 
compaction: a review part 1. Machine/soil interactions. – Soil and Tillage Research, 73, p. 146. 
[Alakukku et al. 2003]
61  Kuht, J.; Reintam, E.; Edesi, L.; Nugis, E. 2012. Influence of subsoil compaction on soil 
physical properties and on growing conditions of barley. – Agronomy Research, 10 (1–2), 
p. 329. 
62  Riley, H. 1994. The effect of traffic at high axle load on crop yields on a loam soil in 
Norway. – Soil and Tillage Research, 29, p. 212. 
63  Astover 2012, lk 133.
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olulised pooride läbimõõt ja nende sidusus (ingl connectivity of pores).  Pooride 
läbimõõt võib olla väga suur (üle 5 mm) või ka väga väike (alla 0,1 µm)64. 
Mida suuremad on poorid ja parem nendevaheline ühen datus, seda kiire
mini liigub vesi üldjuhul mullas. Sõiduki ülesõiduga pressitakse pooridest 
välja mullas olev õhk ja muld saab pooride arvelt tiheneda.  Poorides  olevat 
vett ei saa kokku suruda ja vee liikumine mullas on tunduvalt aeglasem. 
Osa mulla pinnale avaldatud survest kantakse üle poorides paiknevale veele 
ja mullas suureneb poori rõhk (ingl pore pressure), mis mõjutab omakorda 
mulla kandvust. 

5. Roopa sügavuse ennustamise meetodid

Kõige vanem, lihtsam ja üldtuntud roopa sügavuse ennustamise meetod 
põhineb bevameetriga tehtud mõõtmistel. Bevameeter on töövahend, mida 
kasutatakse terramehaanikas mulla mehaaniliste omaduste mõõtmiseks65. 
See koosneb kahest erineva diameetriga plaadist, mida koormatakse järjest 
suuremate raskustega ja samal ajal mõõdetakse plaatide vajumist. Kummagi 
plaadi puhul fikseeritakse survevajumi funktsioonid ja nende põhjal on 
võimalik leida parameetrid, mille alusel saab ennustada roopa sügavust66. 
Bevameeter on väga spetsiifiline töövahend, mida konstrueerivad vastavad 
teadusasutused üksikeksemplaridena. Seniste bevameetrite suured mõõtmed 
muudavad nende transpordi maastikul keeruliseks. 

Militaarvaldkonnas on kõige rohkem kasutatud penetromeetri mõõt
mistel põhinevaid roopa sügavuse arvutusi. Penetromeeter kujutab varrast, 
mille otsas on koonus (kindla tipunurga ja ristlõikepindalaga) ja mille abil 
mõõdetakse jõu suurust, mida on vaja rakendada, et koonust läbi mulla 
suruda. Mõõdetav näitaja on kooniline indeks (ingl cone index, CI)67. 
Penetromeetrid võivad olla erineva ülesehitusega, kuid läbitavuse määra
miseks rakendatakse kõige sagedamini WESi (Waterways Experiment 
 Station) penetromeetrit, mille abil mõõdetakse enamasti mulla tugevust kuni 
0,5 m sügavuseni. 

64  Astover 2012, lk 134. 
65  Wong, J. Y. 1989. Terramechanics and OffRoad Vehicles. Elsevier Science Publishers B.V., 
p. 9. 
66  Bekker 1960, pp. 31–35.
67  FM 5-430-00-1.
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Liikumisvõimaluste ja läbitavuse määratlemisel ei ole kogu 0,5 m tüse
duse mullakihi tugevus oluline. Sõltuvalt sõiduki kaalust ja tüübist (ratas või 
roomiksõiduk) eristatakse mullas erinevaid kihte, mille CI väärtus  määrab 
läbitavuse. Lihtsuse mõttes käsitletakse neid tavaliselt 15 cm sammuga. 
ISTVSi standardi järgi nimetatakse kriitiliseks kihiks (ingl critical layer) 
seda mulla sügavusvahemikku, mis on kõige olulisem sõiduki läbitavuse 
seisukohalt68. Mulla tugevus võib sõiduki surve all väheneda või suureneda. 
Eelkõige on oluline teada, kas muld muutub survestamise tulemusena nõrge
maks. Tugevuse muutuse määramiseks võetakse mullapuuriga mulla kriiti
lisest kihist 15 cm kõrguse ja 5 cm diameetriga mullaproov, mis sisestatakse 
mõõdusilindrisse, kus mõõdetakse mulla CI väärtused iga 2,5 cm järel. 
Seejärel lastakse 1,1 kg raskusel ca 30 cm kõrguselt vabalt mullale kukkuda 
100 korda, mille järel mõõdetakse uuesti mullakihi CI väärtused iga 2,5 cm 
järel. Kooniliste indeksite summa pärast mõjutamist jagatakse enne mõju
tamist mõõdetud kooniliste indeksite summaga69 ehk leitakse töödeldud 
mulla tugevuse suhe töötlemata mulla tugevuse suhtes70. Seda parameetrit 
nimetatakse deformeeritavusindeksiks (ingl remoulding index, RI)71. Juhul 
kui RI on väiksem kui 1, muutub muld survestamise tulemusena nõrgemaks. 
Mullakihi tugevust iseloomustav kaalutud kooniline indeks (ingl rating cone 
index, RCI) arvutatakse CI ja RI omavahelise korrutisena72. Kaalutud kooni
line indeks iseloomustab mulla tugevust korduva ülesõidu tingimustes73. 

Roopa sügavuse ennustamise valemites rakendatakse nii CI kui ka RCI 
väärtusi. Kõige sagedamini kasutatakse Willoughby ja Turnage’i mudelit74, 
Maclaurini mudelit75 ning US Army Engineer Research and Development 

68  ISTVS Standards 1997, p. 158. 
69  FM 5-430-00-1.
70  ISTVS Standards 1997, p. 164.
71  Ibid. 
72  Ibid.
73  Ibid. 
74  Willoughby, W. E.; Turnage, G. W. 1990. Review of a procedure for predicting rut depth. 
Internal working document. Viidatud Affleck, R. T. 2005 järgi. Vt Affleck, R. T. 2005. Dis
turbance Measurements from OffRoad Vehicles on Seasonal Terrain. ERDC/CRREL TR0512. 
US Army Corps of Engineers. Engineer Research and Development Center, p. 10. https://pdfs.
semanticscholar.org/2a9a/da743c9c3df643b26d7c7aa4ff6aff235825.pdf (15.05.2020).
75  Maclaurin, E. B. 1990. The use of mobility numbers to describe the infield tractive perfor
mance of pneumatic tyres. In Proceedings of 10th international conference of the ISTVS/Kobe. 
Japan, August 20–24, p. 184. [Maclaurin 1990]

https://pdfs.semanticscholar.org/2a9a/da743c9c3df643b26d7c7aa4ff6aff235825.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/2a9a/da743c9c3df643b26d7c7aa4ff6aff235825.pdf
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Centre (ERDC) mudelit76. Neist kaks viimast mudelit lubavad ennustada 
roopa sügavust ühe ratta ülesõidu järel. Mitmeteljeliste ratassõidukite puhul 
tuleb teha arvutusi veidi erineva valemi järgi77. 

Mulla kandevõimet kirjeldatakse põllumajanduses eeltihenemissurve 
kontseptsiooni (ingl precompression stress, preconsolidation stress)78 kaudu. 
Eeltihenemissurve on surve, mille avaldamisel muutub mulla elastne defor
matsioon (väike ja mulla algseisundisse tagasipöörduv mahu muutus) plasti
liseks ja pöördumatuks deformatsiooniks79. Sellise surve määramiseks 
kogutakse loomulikus seisundis ja struktuuriga mullaproovid ning laboris 
mõõdetakse tihenemisreaktsioon ödomeetriga. Mõõtmistulemuste põhjal 
moodustatakse surve ja deformatsiooni graafik, mille järgi leitakse graafilise 
analüüsi abil eeltihenemissurve80. 

Joonisel 3 on esitatud eeltihenemissurve leidmise etapid. 
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Joonis 3. Mulla eeltihenemissurve määramine graafiliselt avaldatud surve ja mõõde-
tud vajumi põhjal 

76  Jones, R.; Horner, D.; Sullivan, P.; Ahlvin, R. 2005. A methodology for quantitatively assess
ing vehicular rutting on terrains. – Journal of Terramechanics, 42 (3–4), p. 249. [Jones et al. 2005]
77  Abebe, A. T.; Tanaka, T.; Yamazaki, M. 1989. Soil compaction by multiple passes of a rigid 
wheel relevant for optimization of traffic. – Journal of Terramechanics, 26 (2), pp. 139–148.
78  Alakukku et al. 2003, p. 147.
79  Lebert, M.; Horn, R. 1991. A method to predict the mechanical strength of agricultural 
soils. – Soil and Tillage Research, 19, p. 276.
80  Casagrande, A. 1936. The determination of the preconsolidation load and its practical 
significance. In: Proceedings of the International Conference on Soil Mech. and Found. Eng. 
(ICSMFE), Cambridge, MA, June 22–26, Vol. 3. Harvard University, Cambridge, MA, USA, 
pp. 60–64. [Casagrande 1936]
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Mullatihenemismudelid modelleerivad mullas sõidukite ülesõidu tule
musena toimuvaid deformatsioone81. Seni on tihenemismudeleid peamiselt 
kasutatud eeltihendatud põllumuldadel, looduslikele rohumaa muldadele 
selle põhjal prognoose pole tehtud. Goutal et al.82 kasutasid SoilFlexi siiski ka 
metsamuldade tihenemise modelleerimiseks ja nende töö põhjal võib väita, et 
mudelit rakendati lisaks haritavatele aladele ka teistsuguse struktuuriga mul
dadel. SoilFlex on üks sellistest tihenemismudelitest, mis lubab lisaks mulla 
tihene misele modelleerida ka kujunevat roopa sügavust83, kuid  muldade 
võimalikku külgsuunalist liikumist selles mudelis ei arvestata. Mahuliste 
deformat sioonide arvutamiseks avaldatud surve mõjul on selles mudelis 
kolm võimalust. Üks alternatiivseid võimalusi on O’Sullivani ja Robertsoni 
meetod84, mis kasutab sisendparameetritena eeltihenemissurve juures kirjel
datud ödomeetri mõõtmistulemuste põhjal saadud parameetreid. 

6. Roopa sügavuse uurimise eesmärk ja metoodika

Kersti Venniku doktoritöö85 eesmärk oli uurida roobaste kujunemist maas
tikul ja selle ennustamise võimalusi erinevatel Eesti muldadel. Doktoritöö 
koondas nelja avaldatud teadusartikli tulemused86. Nii Eestis kui ka maa
ilmas on mulla deformatsiooni haritavatel aladel palju uuritud, looduslike 

81  Défossez, P.; Richard, G. 2002. Models of soil compaction due to traffic and their evalu
ation. – Soil and Tillage Research, 67, p. 43.
82  Goutal, N.; Keller, T.; Défossez, P.; Ranger, J. 2013. Soil compaction due to heavy forest 
traffic: measurements and simulations using an analytical soil compaction model. – Annals of 
Forest Science, 70 (5), p. 555.
83  Keller, T.; Défossez, P.; Weisskopf, P.; Arvidsson, J., Richard, G. 2007. SoilFlex: a model 
for prediction of soil stresses and soil compaction due to agricultural field traffic including a 
synthesis of analytical approaches. – Soil and Tillage Research, 93, p. 399. [Keller et al. 2007]
84  O’Sullivan, M. F.; Robertson, E. A. G. 1996. Critical state parameters from intact samples 
of two agricultural soils. – Soil and Tillage Research, 39, pp. 161–173.
85  Vennik, K. 2019. The effect of military vehicles on rut formation on Estonian soils and 
natural recovery of the ruts. PhD Thesis. Estonian University of Life Sciences, p. 130.
86  Vennik, K.; Kukk, P.; Krebstein, K.; Reintam, E. 2016. The relationship between precom
pression stress and rut depth of different soil types in Estonia. – Agronomy Research, 14 (2), 
pp. 624–634 [Vennik et al. 2016]; Vennik, K.; Keller, T.; Kukk, P.; Krebstein, K.; Reintam, E. 
2017. Soil rut depth prediction based on soil strength measurements on typical Estonian soils. – 
Biosystems Engineering, 163, pp. 78–86 [Vennik et al. 2017]; Vennik, K.; Kukk, P.; Krebstein, 
K.; Reintam, E.; Keller, T. 2019. Measurements and simulations of rut depth due to single and 
multiple passes of a military vehicle on different soil types. – Soil and Tillage Research, 186, pp. 
120–127. [Vennik et al. 2019]
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rohumaade puhul on mulla ja sõiduki koostoime kohta teadmisi oluliselt 
vähem. Sellepärast võeti töös vaatluse alla nii looduslikud alad kui ka hari
tavad alad ning erineva lõimise (saviliivast raske liivsavini) ja orgaanilise 
aine sisaldusega mullad. Doktoritöö katseosas uuriti nii parasniiskeid kui ka 
suurema orgaanilise aine sisaldusega muldasid. 

Erineva mullatüübiga alade valiku aluseks oli Eesti mullakaart 1 : 10 00087 
(vahendatud Maaameti XGISi teenusena88). Uurimuses hõlmatud katse
alad valiti Eesti põhikaardi 1  : 10 000 põhjal89, kus on eristatud loodus
likud rohumaad ja haritavad maad. Katsed tehti 2013. ja 2014. aastal kokku 
 kaheksas asukohas. Mõõtmisteks valiti periood, kui mulla üldine niiskus
sisaldus oli suur. Selleks toimusid välikatsed septembrist maini, mil maa
pind oli külmumata. Katsekohtade kirjeldused ja füüsikalised omadused on 
esitatud tabelis 1. 

Katsetel kasutatud sõidukiteks olid logistiline veoauto MB1017 ja ratas
soomuk Patria XA188. Kuna jalaväekompaniide isikkoosseisu ja varus
tuse transpordiks kasutatakse sageli 2–5 t koormusi kandvaid veoautosid90, 
kesken duti uurimuses just sellele sõidukile. Logistilise veoauto MB1017 
kogumass on 7 t ja see on taktikalise veoautoga võrreldes halvema mobiil
susega. Taktikalised veoautod peavad olema suutelised järgnema väga hea 
läbitavus võimega roomikmasinatele. Kui taktikalistel sõidukitel on rehvi
rõhu korri geerimise süsteem, siis logistilistel veoautodel see puudub ja 
tüüpi liselt on neil tagumisel teljel topeltrehvid91. Kuna ratassõidukite kõrge 
rehvi rõhk põhjustab suuremat survet maapinnale, rakendati eksperimenti
des mõlema katsesõiduki puhul maksimaalselt lubatud rehvirõhku: 650 kPa. 
Ratas soomuki XA188 kogumass on 23 t ja seda sõidukit kasutati ühes 
mõõdu kohas  roobaste tekitamiseks. 

87  Maa-amet… seletuskiri 2001. 
88  Maa-amet, mullastiku kaardi kaardirakendus. https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_
id=MA29&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=1008&zlevel=0,552500,6505000 
(18.06.2020).
89  Ibid. 
90  Jalaväekompanii lahingutegevus 2012. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Taktika õppe
tooli õppematerjal, lisa 1.
91  Bianchi, F. 2002. OffRoad Mobility: Problems & Solutions. – Military Technology, 6, p. 147.

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA29&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=1008&zlevel=0,552500,6505000
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA29&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=1008&zlevel=0,552500,6505000
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Maastikukatsete metoodika oli järgmine. Veoauto puhul tehti üldjuhul eraldi 
ühekordse ülesõiduga rada ja selle kõrvale kümme korda üle sõidetud roopad. 
Erandiks oli vaid Sirvaku ala, kus sõiduk tegi ühe ülesõidu. XA188 puhul 
piirduti ühe ülesõiduga. Põhjuseks oli asjaolu, et juba esmase ülesõidu järel 
kujunes sügav roobas, mille suurimad väärtused küündisid sõiduki põhja
kõrguse lähedale. Mõlemad sõidukid liikusid ühtlase kiirusega 5 km/h ja 
vähemalt 50 m lõigul. Ülesõidu järel fikseeriti roobaste sügavused iga 1 kuni 
5 m tagant ja vallide olemasolul mõõdeti nende kõrgus (pilt 1).

Mullaroopa sügavuse ennustamiseks valiti kolm erinevat lähenemist. Kõige
pealt katsetati penetromeetri mõõtmistel põhinevat Willoughby ja Turnage’i 
mudelit92 ning Maclaurini93 ja ERDC mudeleid94 koos korduvate ülesõitude 
modelleerimisega. Teiseks otsiti seoseid muldade eeltihenemissurve ja roopa 
sügavuse vahel. Kolmandaks katsetati roobaste ennustamisel tihenemis
mudelit SoilFlex95. Penetromeetri mõõtmisi tehti kuni 1 m  kaugusel 

92  Willoughby, Turnage 1990.
93  Maclaurin 1990, p. 184.
94  Jones et al. 2005, p. 249.
95  Keller et al. 2007, p. 399. 

Pilt 1. roopa sügavuse mõõtmine 
maastikul
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 roobastest 20 korda. Silindritesse (diameeter 10 cm ja kõrgus 3 cm) koguti 
rikkumata struktuuriga mullaproovid roobaste kõrvalt kihtidest vahemikus 
0–3 cm, 15–18 cm või 20–23 cm ning huumusalusest kihist kas 35–38 cm või 
40–43 cm sügavuselt. Laboris mõõdeti kogutud proovide deformatsioon eri
neva surve all ödomeetriga ja leiti eeltihenemissurve Casagrande meetodil96, 
samuti mulla mehaanilised omadused SoilFlexi mudeli tarbeks. Fikseeriti 
ka mulla gravimeetrilise niiskuse sisaldus. Väiksemate proovisilindritega 
(diameeter 5,3 cm; kõrgus 4 cm) koguti mullaproovid mulla lasuvus tiheduse 
määramiseks nii roopa kõrvalt kui ka roopa põhjast järgmistest kihtidest: 
0–4 cm, 5–9 cm, 10–14 cm, 15–19 cm, 20–24 cm, 30–34 cm, 40–44 cm 
(referents pinnaks oli seejuures kas tallamata maapind või roopa põhi). Igal 
uurimisalal koguti häirimata kohtadest mulda nii huumuskihist kui ka 
huumus alusest kihist mulla lõimise, orgaanilise aine sisalduse, tahke faasi 
tiheduse ja lisaks teiste füüsikaliste omaduste määramiseks. 

Statistiliseks analüüsiks rakendati vabavaralist tarkvarakeskkonda R97. 
Mullatüübi ja maakasutusmõju erinevuste hindamiseks roopa süga vusele 
kasutati dispersioonianalüüsi. Penetromeetri mõõtmistel põhinevate mude
lite sobivuse hindamiseks kasutati ruutkeskmise erinevuste (ingl root mean 
squre difference, RMSD) arvutamist98. Eeltihenemissurve statistilise erine
vuse võrdluseks erinevate mullatüüpide, maakasutuse ja kihtide vahel 
rakendati ttesti. Korrelatsiooni ja regressioonianalüüsiga määrati seos 
eeltihenemis surve ja roopasügavuse vahel. Detailsem metoodika ja tule
mused mulla lasuvustiheduse muutuse kohta roobastes, samuti võrdlus 
SoilFlexi modelleerimise tulemuste ja roopa sügavuse ennustamisega on esi
tatud Venniku et al. 2019. aastal ilmunud artiklis.99 

6.1. Roopa sügavuse mõõtmise ja modelleerimise tulemused

Joonisel 4 on esitatud mõõdetud keskmine roopa sügavus peale ühte ja 
 kümmet ülesõitu. Ühe ülesõidu järel olid roopad sügavamad loodus likel 
rohumaadel (keskmiselt 4,3–7,3 cm). Haritavatel maadel oli keskmine 
 sügavus vahemikus 2,5–3,3 cm. Kõige sügavamad roopad kujunesid  raskema 
katsesõiduki (XA188) ülesõidu tulemusena Savernas, kus keskmine roopa 

96  Casagrande 1936.
97  R Core Team 2015. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, 
 Austria: R Foundation for Statistical Computing. http://www.Rproject.org/ (08.06.2020).
98  Vennik et al. 2017, p. 84.
99  Vennik et al. 2019, pp. 123–125.

http://www.R-project.org/
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 sügavus oli 15,6 cm. MB1017 kümnekordse ülesõidu tagajärjel muutusid 
roopad sügavamaks kõikidel katsealadel. Roobaste sügavus suurenes vähem 
haritavatel maadel (keskmiselt vahemikus 3,8–5,4 cm) ja rohkem loodus
likel rohumaadel (keskmiselt 13,3–15,2 cm). Madalsoomullal suurenes roopa 
sügavus 6,1 cm. Mulla lõimis ja maakasutus mõjutasid statistiliselt oluliselt 
roopa sügavust pärast nii ühte kui ka kümmet ülesõitu (mõlemal juhul 
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Peale ühte ülesõitu                         Peale kümmet ülesõitu

Joonis 4. Mõõdetud keskmine roopa sügavus. Abijooned näitavad suurimat keskmist 
roopa sügavust 

Roopa sügavuse ennustamise aluseks olid penetromeetri mõõtmised 
0–15 cm; 7,5–23 cm ja 15–30 cm kihist. Kolme mudeliga (Willoughby ja 
Turnage’i, Maclaurini ja ERDC mudeliga) modelleeritud roopa sügavuse 
väärtused võrdluses mõõdetud roopa sügavusega on esitatud joonistel 5–7. 
Modelleerimisel ennustatud roobaste sügavus on valdavalt üle hinnatud ja 
seda nii ühe kui ka kümne ülesõidu puhul. Eriti palju oli roopaid üle hinna
tud juhul, kus rakendati CI ja RCI väärtusi 0–15 cm kihist. Kui ennusta
miseks kasutati CI ja RCI väärtusi 15–30 cm kihist, esines siiski ka roopa 
sügavuse alahindamist. Modelleeritud ja mõõdetud roopasügavuste RMSD 
väärtused on esitatud Venniku et al. artiklis100. Arvestades RMSD keskmisi 
väärtusi ja standardhälbeid, võib väita, et roopasügavus on esmase ülesõidu 
järel modelleeritud kõige täpsemalt Willoughby ja Turnage’i mudeli alusel ja 
seda juhul, kui rakendati RCI väärtusi 7,5–23 cm kihist. Keskmine RMSD 

100  Vennik et al. 2017, p. 84.

p < 0,01). Looduslikel rohumaadel oli võrreldes haritavate aladega  suurem 
mulla vee ja savisisaldus, samuti orgaanilise aine sisaldus, aga väiksem 
lasuvustihedus (tabel 1). 
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oli 2,0 cm ja RMSD standardhälve 0,7 cm. Kümne ülesõidu puhul osutus 
täpseimaks ennustus, kui arvutustes rakendati RCI väärtusi 15–30 cm kihist, 
st keskmine RMSD oli 2,2 cm ja RMSD standardhälve 1,9 cm. Willoughby 
ja Turnage’i mudel sobis ühtemoodi hästi erineva maakasutuse, lasuvus
tiheduse ja lõimisega muldadele ennustamiseks MB1017 ülesõitude järel. 
Raskema sõiduki, XA188 ühekordse ülesõidu järel sobis roopa sügavuse 
ennustamiseks kõige paremini Maclaurini mudel ja seda juhul, kui rakendati 
CI väärtusi 15–30 cm kihist. 
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Mõõdetud keskmine roopa sügavus

Prognoositud keskmine roopa sügavus 7,5–23 cm kihi põhjal

1 10 1 10 1 10 1

Prognoositud keskmine roopa sügavus 0–15 cm kihi põhjal

Prognoositud keskmine roopa sügavus 15–30 cm kihi põhjal

Joonis 5. Mõõdetud ja modelleeritud roopa sügavus Willoughby ja Turnage’i valemi järgi
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Joonis 6. Mõõdetud ja modelleeritud roopa sügavus Maclaurini mudeli järgi 
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Mõõdetud keskmine roopa sügavus

Prognoositud keskmine roopa sügavus 7,5–23 cm kihi põhjal
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Prognoositud keskmine roopa sügavus 0–15 cm kihi põhjal

Prognoositud keskmine roopa sügavus 15–30 cm kihi põhjal

Joonis 7. Mõõdetud ja modelleeritud roopa sügavus ErDC mudeli järgi 

Muldade eeltihenemissurve väärtused katsekohtade huumuskihtides olid 
vahemikus 9–25 kPa ja huumusalustes kihtides vahemikus 32–199 kPa. 
Täpse malt on need väärtused esitatud katsekohtade kaupa Venniku et al. 
2016. aastal ilmunud artiklis101. Kui huumusaluses kihis oli selgelt kõige 
väiksem turbamulla eeltihenemissurve (32 kPa), siis huumuskihis oli vastav 
väärtus üks suurematest (20 kPa). Puudus statistiliselt oluline erinevus eel
tihenemissurve ning mulla ja maakasutustüüpide vahel (p < 0,01). Joonisel 8 
on esitatud MB1017 ühe ja kümne ülesõidu järel mõõdetud keskmise roopa 
sügavuse ning huumuskihi ja huumusaluse kihi eeltihenemissurve vahe
line korrelatsioon. Madalad determinatsioonikoefitsiendid viitavad sellele, 
et eeltihenemissurve ja roopa sügavuse vahel puudub seos. Korrelatsiooni
analüüs haritavate alade roopa sügavuse ja eeltihenemissurve vahel näitas, et 
determi natsioonikoefitsiendid ühe ülesõidu järel olid vastavalt 0,52 pealmise 
kihi ja 0,47 alumise kihi puhul ning 10 ülesõidu järel vastavalt 0,92 ja 0,99. 

Tihenemismudeli SoilFlex abil modelleeritud keskmine kontaktsurve 
oli vaatamata sõidukite kogumassi ligi kolmekordsele erinevusele sarnane: 
MB1017 puhul 634 kPa ja XA188 puhul 656 kPa. 15 cm sügavusel kujunes 
MB1017 puhul modelleeritud surveks esimese ratta all 400 kPa ja XA188 
puhul 600 kPa, 30 cm sügavusel oli surve vastavalt ca 150 kPa ja 250 kPa. 
Modelleerimise aluseks oli eeldus, et maksimaalne kontaktsurve võrdub 
1,5kordse rehvirõhuga. Seega küündis maksimaalne kontaktsurve mõlema 

101  Vennik et al. 2016, p. 629.
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sõiduki puhul 975 kPani. Ödomeetri mõõtmiste põhjal määratud muldade 
tihenemist kirjeldavad parameetrid on esitatud Venniku et al. 2019. aastal 
ilmunud artiklis102. Nende alusel modelleeritud roopa sügavus on esitatud 
joonisel 9. Lisaks on seal näidatud ära erinevused võrreldes mõõdetud roopa 
sügavusega. 

y  = 2,2845x + 84,862
R2 = 0,0058

y  = –0,1592x + 16,788
R2 = 0,0047

y  = 6,8541x + 14,939
R2 = 0,5199

y  = 0,068x + 15,152
R2 = 0,0079
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Joonis 8. Mõõdetud roopa sügavus ja eeltihenemissurve 
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Joonis 9. Tihenemismudeliga SoilFlex modelleeritud roopa sügavus peale ühte ja 
kümmet ülesõitu ning erinevused võrreldes mõõdetud roopa sügavusega (roheline 
joon) 

102  Vennik et al. 2019, p. 122.
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Roopa sügavus, modelleerituna tihenemismudeliga SoilFlex, vastab mõõ
detud roopa sügavusele pärast MB1017 ühte ja kümmet ülesõitu harita
vatel maadel. Keskmine sügavuse erinevus jäi 0–2 cm piiresse. Looduslikel 
rohumaadel erines mõõdetud ja ennustatud roopa sügavus oluliselt rohkem. 
Pärast ühte ülesõitu oli erinevus 3–10 cm ja pärast kümmet ülesõitu 7–21 cm. 

Vennik et al. (2019)103 on esitanud mõõdetud ja modelleeritud lasuvus
tiheduse roobastes ja nende kõrval tallamata aladel. Põldudel mõõdetud 
lasuvus tihedus sarnanes modelleeritud väärtustega, looduslikel rohumaadel 
aga mitte. Savisel mullal Laeva I mõõdukohas oli mõõdetud ja modelleeri
tud roopa sügavus peale ühte ülesõitu enamvähem võrdne. Pärast kümmet 
ülesõitu vastas modelleeritud lasuvustihedus mõõdetud väärtustele 20 cm 
sügava mates kihtides ning roopa sügavus oli 7 cm väiksem kui tihenemis
mudeliga ennustatud. Madalsoomullal mõõdetud lasuvustihedus lubab järel
dada, et MB1017 ülesõitude järel ei tihenenud turbakihid oluliselt, st et ka 
kümme korda ületatud rajas esines vaid 20–30 cm sügavusel kergelt kokku 
pressitud kiht. SoilFlexi modelleerimistulemused näitasid olulist turba
kihtide kokkupressimist kõikides mullakihtides, millest tulenes ka roopa 
sügavuse ülehindamine ca 22 cm. 

6.2. Arutelu

Mõõdetud roopasügavused MB1017 ühekordse ülesõidu järel erinevatel 
 muldadel ja maakasutustüüpidel varieerusid 5 cm piires. Looduses, kus 
roopa sügavust on ebatasase mullapinna ning ülesõitudel lamandunud taim
katte tõttu raske täpselt mõõta (viga ca 2–3 cm), ei ole see erinevus suur. 
Sügav roobas, maksimaalselt 22 cm, tekkis XA188 ühekordse ülesõidu järel. 
Mulla lasuvustiheduse analüüsi põhjal XA188 ülesõidukohas võib väita, 
et suure tõenäosusega oli katsekohas lähiajal mulla struktuur muutunud 
ehk oli  tehtud mingit laadi pinnasetöid, kuid taimkate oli juba taastunud. 
Huumus aluse kihi lasuvustihedus (tabel 1) ei suurenenud oluliselt, vaid püsis 
huumuskihi lasuvustihedusega samal tasemel (vahemikus 1,4–1,5 Mg/m3). 
Lisaks sellele oli huumusaluse kihi orgaanilise aine sisaldus (tabel 1) suurem 
kui huumuskihi orgaanilise aine sisaldus. Mulla töötlemine (ümberpaiguta
mine, puistamine, läbikaevamine jne) lõhub looduslike protsesside tule
musena aastate jooksul kujunenud loomuliku struktuuri. Kui visuaalselt 

103  Vennik et al. 2019, p. 124.
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kaovad tehtud tööde jäljed mõne aastaga, siis mulla normaalse struktuuri ja 
tugevuse taastumiseks kulub aastaid104.

MB1017 korduvate ülesõitudega ilmnesid roobaste sügavuses erinevate 
maakasutustüüpide puhul olulised erinevused. Looduslikel rohumaadel 
suurenes sügavus 6–15 cm ja põllumaadel 4–5 cm. Oluline on märkida, 
et esmase ülesõidu järel tekkinud roopa sügavuse põhjal ei saa ennustada 
roopa sügavust kümne ülesõidu järel. Saarilahti (2002) tõi oma kokku
võtlikus  projektiaruandes esile, et Soomes peetakse metsaveomasinate puhul 
10 cm sügavamaid roopaid oluliseks liikumistakistuseks105. Sügavad roopad 
 tekitavad suurt kahju ka looduskeskkonnale. Keskkonna seisukohalt pee
takse 6 cm roobast väikseks koormuseks loodusele, 15 cm roobast juba olu
liseks  looduskahjuks106. 

Tihenemismudeli SoilFlex abil modelleeritud katsesõidukite aval datud 
vertikaalsurvet võib võrrelda tulemustega, milleni on jõudnud ka teised 
maastikuläbitavuse uurijad. Pytka et al.107 kasutasid 8 t militaarveo autot 
(rehvi rõhuga 390 kPa) tõmbevõime katsetustel. Tolmusel mullal  mõõdeti 
 sellise sõiduki avaldatavaks surveks 354 kPa 15 cm sügavusel. 30 cm süga
vusel oli surve 180 kPa. Võrdluseks võib siinkohal tuua surve, mida on 
mõõde tud põllumajanduses kasutatud sõidukite puhul. 7 t ratta koormu
sega ja 230 kPa rehvirõhuga suhkrupeedi kombaini all mõõdeti 15 cm süga
vusel vertikaalsurveks 120 kPa ja 35 cm sügavusel 50 kPa108. Seega on  kitsaste 
rehvide ja suurema rehvirõhu tõttu 15 cm sügavusel militaarsõiduki aval
datav surve neli kuni viis korda suurem. Foltz oma uuringus nimetas üle 
600 kPa rehvirõhku maanteerõhuks.109 Logistilised militaarsõidukid liigu
vad maastikul sellise kõrge rõhuga juhul, kui tekib äkiline vajadus teelt välja 
pöörata. Samuti on suur rehvirõhk vajalik olukordades, kus maapind on 

104  Tobias, S.; Haberecht, M.; Stettler, M.; Meyer, M.; Ingensand, H. 2008. Assessing the 
reversibility of soil displacement after wheeling in situ on restored soils. – Soil and Tillage 
Research, 98, pp. 81–93.
105  Saarilahti 2002a, p. 38, 68.
106  Affleck 2005, p. 7. 
107  Pytka, J.; Dąbrowski, J.; Zając, M.; Tarkowski, P. 2006. Effects of reduced inflation pres
sure and vehicle loading on offroad traction and soil stress and deformation state. – Journal 
of Terramechanics, 43, pp. 469–485. 
108  Gysi, M.; Ott, A.; Flühler, H. 1999. Influence of single passes with high wheel load on a 
structured, unploughed sandy loam soil. – Soil and Tillage Research, 52, pp. 141–151.
109  Foltz, R. B. 1994. Sediment Reduction from the Use of Lowered Tire Pressures. – Central 
tire inflation systems: managing the vehicle to surface SP1061. SAE Technical Paper Series 
942244, pp. 47–52. [Foltz 1994]
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väga  ebatasane ning ületada tuleb maha kukkunud tüvesid ja kivisid. Selgelt 
parem läbitavus ja eelis on maastikul sõidukitel, mis on varustatud keskse 
rehvi rõhu jälgimise süsteemiga (ingl central tyre inflation system, CTIS), mis 
lubab rehvi rõhku muuta käigult110. 

Uurimusest selgus, et erinevate mullatüüpide eeltihenemissurve ja roopa 
sügavuse vahel puudub seos (joonis 8). Uuritud muldade huumuskihi eel
tihenemissurve väärtused olid väga madalad (9–25 kPa)111. Võrdluseks võib 
tuua, et märgadel Rootsi põllumuldadel jäi 0–10 cm kihi eeltihenemissurve 
vahemikku 39–152 kPa112. Üks põhjusi võib olla muldade suur veesisaldus. 
Teiselt poolt on aga mainitud, et kohati puudub muldadel selge piir elastse 
ja plastse deformatsiooni vahel ja seda eriti muldade puhul, mille lasuvus
tihedus on väike113. Eeltihenemissurve oli suurem huumusaluses kihis ja 

Tihenemismudeli SoilFlex ennustatud tulemuste ja mõõdetud roopa
sügavuste võrdluse põhjal selgus, et mudel modelleerib lasuvustiheduse 
muutusi ning roopa sügavusi adekvaatselt vaid teatud muldadel. Esmase üle
sõidu järel modelleeritud ja mõõdetud tulemus erines kõige rohkem (10 cm) 
madalsoomulla puhul. Kümne ülesõidu järel oli erinevus juba rohkem kui 
22 cm. Roobaste ümber olid korduvate ülesõitudega kujunenud 15 cm  vallid, 
mis viitavad mulla lateraalsele liikumisele. Seejuures Soil Flex modelleeris 
turba materjali märkimisväärset tihenemist. Labori mõõtmiste põhjal võib 
turbas määratud muutusi põhjustada turba sekundaarne tihene mine114. 
 Selline tihene mine toimub pinnases pärast poorirõhu hajumist. Turvas 
vajab läbitavus uuringutes eraldi uurimist ja käsitlemist. Ödomeetriga tehtud 
mõõtmiste puhul erines ka surve kestus. Maastikul  sõites avaldab rehv  survet 
mõne sekundi jooksul, laborimõõtmisel kulub sama surve saavuta miseks 

110  Foltz 1994, p. 47. 
111  Horn, R.; Fleige, H. 2003. A method for assessing the impact of load on mechanical stability 
and on physical properties of soils. – Soil and Tillage Research, 73, p. 93.
112  Arvidsson, J.; Keller, T. 2004. Soil precompression stress. I. A survey of Swedish arable 
soils. – Soil and Tillage Research, 77, p. 90.
113  Berli, M. 2001. Compaction of Agricultural Subsoils by Tracked Heavy Construction 
Machinery. Doctoral Thesis. ETH Diss., No. 14132, Swiss Federal Institute of Technolgy, ETH 
Zurich, Switzerland, p. 30. 
114  Mesri, G.; Stark, T. D.; Ajlouni, M. A.; Chen, C. S. 1997. Secondary compression of peat 
with or without surcharging. – Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 
123 (5), pp. 411–421.

kõige suurem muldadel, mille savisisaldus oli suur. Järgnevates uuringutes 
on põhjust uurida täpsemalt põllumuldade eeltihenemissurve ja roopa süga
vuse vahelist seost. 
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ligikaudu 3 minutit. Elastne deformatsioon on  valdav  lühiajaliste koormuste 
puhul, pikemal perioodil muutub olulisemaks  viskoosne deformatsioon115. 

7. Kokkuvõte

Kokkuvõttes on militaarsõidukite jaoks sügavate roobaste tekkimine Eestis 
teatud muldade puhul ja teatud aastaaegadel probleemiks. Olulised liikumis
takistused ja ka keskkonnakahjustused tekivad korduvate ülesõitude tule
musena eelkõige looduslikel rohumaadel kevadel ja sügisel. 

Esmase ülesõiduga tekkinud roopaid ei saa kasutada indikaatorina 
järgmiste ülesõitude tulemuse ennustamiseks. See, kas liikumisel juba ette 
 sõidetud rajas kujuneb madalam või sügavam roobas, sõltub mulla lõimisest 
ja orgaanilise aine sisaldusest. Kõige sügavamad roopad tekkisid kümne üle
sõidu järjel suurima savisisaldusega mullal. Sügavad vagumused kujunesid 
mulla külgsuunalise liikumise tulemusena. Sarnane deformatsioon on ise
loomulik ka suure orgaanilise aine sisaldusega muldadele. 

Sõjaväeline maastikuanalüüsija, kes teeb oma otsused peamiselt kaardi 
põhjal, peaks rakendama oma tegevuses läbitavuselt keerukamate alade välis
tamiseks Eesti põhikaarti 1 : 10 000. Sellisel kaardil on eristatud pikka aega 
loodusliku rohumaana kasutusel olevad alad haritavatest maadest. Samuti toe
tab otsuste tegemisel Eesti mullakaart 1 : 10 000, kust saab infot mulla tüübi 
ja struktuuri kohta. Siinse uurimuse tulemuste põhjal tuleks  mullakaardil 

115  Or, D.; Ghezzehei, T. A. 2002. Modeling posttillage soil structure dynamics: a review. – 
Soil and Tillage Research, 64, pp. 41–59.
116  Meek 1996. Viidatud Saarilahti 2002b p. 21 järgi.

Looduslikel rohumaadel esines samuti märkimisväärseid erinevusi 
 SoilFlexi modelleerimistulemuste ja mõõdetud väärtuse vahel pärast 
 kümmet ülesõitu. Kuna mõõdetud lasuvustihedus vastas modelleeritud 
lasuvustihedusele sügavamates kihtides (alates 20 cm) ning roopa süga
vus SoilFlexi mudeli puhul oli 7 cm alahinnatud, viitavad need tulemused 
mulla külg suunalisele deformatsioonile. SoilFlexi mudel ei modelleerinud 
nihke pingetest tulenevaid mulladeformatsioone. Maastikul, kus savimulla 
 sidusus oli suure veesisalduse tõttu väike, suurenes roopa sügavus iga järg
neva üle sõiduga116. Mikro ja mesopoorid, mis on tüüpilised savimuldadele, 
olid  täidetud veega ning kuna vesi ei ole kokkusurutav, liikus muld aktiivselt 
külgedele. Seetõttu tuleks eelkõige märgadel savimuldadel piirduda samas 
roopas mõne üksiku ülesõiduga. 
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 piiratud läbitavusega aladeks märkida kuivendamata glei mullad (mulla
kaardil tähis G) ja turvasmullad (mullakaardil tähised M, S või R). 

Kõige asjakohasemalt saab roobaste sügavust hinnata penetromeetriga 
mõõtes. Uurimuse põhjal võib väita, et kõrge rehvirõhuga 7 t logistilise veo
auto puhul sobib roopa sügavuse hindamiseks kõige paremini Willoughby 
ja Turnage’i mudel, aga ka selle puhul võib esineda ülehindamist. Arves
tada tuleb siiski, et esitatud järeldused lähtuvad väga piiratud arvust katse
mõõtmistest ja raskema sõiduki, 23 t kogumassiga soomustransportööri 
jaoks oli sobivam Maclaurini mudel. Seega on sõidukile sobiva mudeli vali
miseks vaja teha täiendavaid maastikueksperimente erineva kogumassi ja 
rehvirõhuga sõidukitega. Samuti ei saa võrrelda põllumajandusmasinate 
mõju militaarsõidukitega, sest militaarsõidukid on sunnitud maastikul 
 liikuma väga kõrge rehvirõhuga ning nende avaldatav surve ja sellest tulenev 
deformatsioon on oluliselt suurem kui põllumajandusmasinate puhul. 
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VENEMAA STRATEEGILISED NARRATIIVID  
BALTI RIIKIDELE SUUNATUD MÕJUTUSTEGEVUSES  

COVID-19 KRIISI AJAL
Holger Mölder, Vladimir Sazonov

1. Sissejuhatus

Koroonaviiruse (SARSCoV2) ja sellest tekkiva haiguse COVID19 laviin 
puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas suurema 
osa planeedist 2020. aasta alguses.1, 2 Pandeemia levik tõestas veel kord, et 
tänapäeva üleilmastuvas maailmas võime otseste sõjaliste ohtude kõrval 
 silmitsi seista mitmekesiste ja sageli raskesti prognoositavate riskidega, mille 
mõju maailma julgeolekuseisundile on tihti keeruline ennustada. Tõestust 
sai  jällegi 21. sajandil juba alates 11. septembri 2001 terroristlikest rünna
kutest mitmel korral tekkinud olukord, kus suur osa maailmast ei ole  valmis 
ebatradit siooniliste julgeolekuohtudega (milleks COVID19 võib kahtlemata 
nimetada) toimetulekuks. Eriti haavatavad on seejuures avatud demokraat
likud ühiskonnad, mis on enam mõjutatud rahva seas levivatest popu laar
setest arvamustest, ning see avaldab survet poliitikutele, kes peavad otsuste 
elluviimisel valitsevate trendidega arvestama. Mõjutustegevuse eesmärk 
on aga sageli kujundada rahva arvamust, mis kandub edasi poliitikasse ja 
 suunab seda edaspidi. 21. sajandil oma mõju oluliselt kasvatanud populist
like  trendide pooldajad aktsepteerivad küll mõningaid liberaalse demok raatia 
põhimõtteid nagu rahva tahte suveräänsus ja enamuse võim, kuid suhtuvad 
skeptiliselt vähemuste põhiseaduslikesse garantiidesse ja üksikisikute õiguste 
kaitsesse. Pealegi ei saa populistide määratlus „homogeensest rahvast“ olla 
moodsa demokraatia alus, kuna see eirab arvamuste paljususe põhimõtet.3

1  Artikkel ilmub teadusprojekti O014 „Strateegiline narratiiv julgeolekudilemma 
 kujun dajana (08.03.2019−31.01.2023)“ toetusel (Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikool). Vt ka 
Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud 
COVID19 aegses mõjutustegevuses. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.
2  Coronavirus. – World Health Organization. https://www.who.int/healthtopics/coronavi
rus (18.04.2020); Paules, C. I.; Marston, H. D.; Fauci, A. S. 2020. Coronavirus infections – 
More than just the common cold. – JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2020.0757.
3  Galston, W. A. 2018. The Populist Challenge to Liberal Democracy. – Journal of Democ
racy, Vol. 29 (2), pp. 5–19. https://www.journalofdemocracy.org/articles/thepopulistchal
lengetoliberaldemocracy/ (18.04.2020).

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 14, 2020, pp. 197–225.  
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Lääne liberaalse demokraatia haavatavusi üritavad ära kasutada jõudude 
tasakaalu muutumisest huvitatud revisionistid. Rahvusvahelise ühiskonna 
koostegutsemisvõime jättis koroonakriisi ajal soovida ning mitmed esile
kerkivad riigid4, kes soovivad oma positsiooni muutuvas maailma korralduses 
tugevdada, kasutasid olukorda ära oma mõju suurendamiseks ning potent
siaalsete konkurentide nõrgestamiseks. Sellisteks avangard seteks tõusvateks 
jõududeks võime tänapäevases rahvusvahelises süsteemis nimetada kind
lasti Hiina Rahvavabariiki ja Venemaa Föderatsiooni. Hiina on viiruse
paanikat kasutanud propagandategevuses nii Ameerika Ühendriikide kui ka 
Euroopa Liidu (EL) vastu, kuna peab neid potentsiaalseteks turumajandus
likeks  rivaalideks.5 Venemaalt lähtuva mõjutustegevuse peamine eesmärk on 
 suurendada poliitilist lõhet Euroopas ja USAs, mis aitaks nõrgendada nende 
mõju ja tugevdada Venemaa võimalusi oma poliitiliste huvide realiseerimisel.

SARSCoV2 ülemaailmne levik on vaid üks uus episood mõjutus
tegevuses, millega need riigid üritavad viiruse tagajärjel tekkinud kaooti
lisest olukorrast kasu lõigata.6 COVID19st on saanud tõhus propaganda
vahend, millega saab ühiskonda destabiliseerida, külvates paanikat, hirmu 
ning informatsioonilist segadust. Ebapiisav valmisolek kriisile reageeri miseks 
suurendab aga sellise mõjutustegevuse efektiivsust, mis on suunatud konku
reeriva ühiskonna toimevõime ja stabiilsuse nõrgestamisele.  Pandeemia 
levikuga on nii peavoolu kui ka sotsiaalmeediasse paisatud hulgaliselt info
müra, libauudiseid ning erinevaid vandenõuteooriaid.7 

4  Vt Lebow, R. N. 2010. The Past and Future of War. – International Relations, Vol. 24 (3), pp. 
243–270.
5  Rough, P. 2020. How China is Exploiting the Coronavirus to Weaken Democracies. – Foreign 
Policy, March 25. https://foreignpolicy.com/2020/03/25/chinacoronaviruspropaganda
weakenswesterndemocracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_
campaign=20502&utm_term=Editor&fbclid=IwAR20YdPlmmmH8JA8xvH9VvDRaG
qKq732imqjtg3jK2QXzMNidQS5Igpb0#39;s%20Picks%20OC&?tpcc=20502 (29.05.2020).
6  Stratcom director: China and Russia top Covid-19 disinformation sources 2020. – Latvi
jas Radio, April 9. https://eng.lsm.lv/article/society/defense/stratcomdirectorchinaandrus
siatopcovid19disinformationsources.a355222/?fbclid=IwAR0D0JzY_6e11aVB1098BGs8
97O3SQfM16ISmgWoxm8jisKNQVTXWfwpTBU (24.05.2020).
7  Barnes, J. E.; Rosenberg, M.; Wong, E. 2020. As Virus Spreads, China and Russia See Open
ings for Disinformation. – New York Times, March 28. https://www.nytimes.com/2020/03/28/
us/politics/chinarussiacoronavirusdisinformation.html?action=click&module=RelatedLin
ks&pgtype=Article (27.05.2020).

https://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-weakens-western-democracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=20502&utm_term=Editor&fbclid=IwAR20YdPlmmmH8JA8xvH9VvDRaGqKq73-2imqjtg3-jK2QXzMNidQS5Igpb0#39;s Picks OC&?tpcc=20502
https://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-weakens-western-democracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=20502&utm_term=Editor&fbclid=IwAR20YdPlmmmH8JA8xvH9VvDRaGqKq73-2imqjtg3-jK2QXzMNidQS5Igpb0#39;s Picks OC&?tpcc=20502
https://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-weakens-western-democracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=20502&utm_term=Editor&fbclid=IwAR20YdPlmmmH8JA8xvH9VvDRaGqKq73-2imqjtg3-jK2QXzMNidQS5Igpb0#39;s Picks OC&?tpcc=20502
https://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-weakens-western-democracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=20502&utm_term=Editor&fbclid=IwAR20YdPlmmmH8JA8xvH9VvDRaGqKq73-2imqjtg3-jK2QXzMNidQS5Igpb0#39;s Picks OC&?tpcc=20502
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/stratcom-director-china-and-russia-top-covid-19-disinformation-sources.a355222/?fbclid=IwAR0D0JzY_6e11aVB1098BGs897O3SQfM16ISmgWoxm8jisKNQVTXWfwpTBU
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/stratcom-director-china-and-russia-top-covid-19-disinformation-sources.a355222/?fbclid=IwAR0D0JzY_6e11aVB1098BGs897O3SQfM16ISmgWoxm8jisKNQVTXWfwpTBU
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/stratcom-director-china-and-russia-top-covid-19-disinformation-sources.a355222/?fbclid=IwAR0D0JzY_6e11aVB1098BGs897O3SQfM16ISmgWoxm8jisKNQVTXWfwpTBU
https://www.nytimes.com/2020/03/28/us/politics/china-russia-coronavirus-disinformation.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/03/28/us/politics/china-russia-coronavirus-disinformation.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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199VENEMAA STrATEEgILISED NArrATIIVID

2. Analüüsimeetod ja valim

Venemaa Föderatsioon on kasutanud koroonaviirust ja sellest tekkinud kriisi 
samuti selleks, et luua lääne ühiskonnale ja tema väärtussüsteemi kestlikku
sele, ELile ning NATOle negatiivset kuvandit. 

Selles artiklis analüüsitakse Venemaa strateegiliste narratiivide esinemist 
Kremli poliitikat toetavate meediaväljaannete infomõjutustegevuses Eestis, 
Lätis ja Leedus COVID19 ja sellest tuleneva eriolukorra ajal. Venemaa stra
teegiliste narratiivide mõju uurimisel keskendusid autorid artiklitele, mis 
on ilmunud järgmistes Venemaa Föderatsiooni poliitikat toetavates uudiste
agentuurides: RuBaltic.ru, Baltnews.ee, Inosmi.ru, Взгляд.ру, Ритм Евразии 
ja Sputnik. Kogutud andmete analüüsiks kasutasid autorid kvalitatiivset 
sisuanalüüsi.8 Kvalitatiivse sisuanalüüsi objektiivsuse tagamiseks rakendati 
pilootkodeerimist, milleks kasutati pilootvalimit (kolm artiklit kolmest eri
nevast väljaandest). Pilootkodeerimise abil saadud esmaste tulemuste põhjal 
analüüsiti juba rohkemate artiklite sisu. Valimiks olid ülalnimetatud alli
kates 2020. aasta 20. märtsist 15. maini ilmunud artiklid, milles käsitleti 
COVID19 levikut ja selle mõju Baltimaadele. Kokku analüüsiti 16 artiklit. 

Baltnews.ee kuulub Venemaa riiklikule meediakontsernile  Rossija 
 Segodnja, mida juhib Dmitri Kisseljov. Eesti Kaitsepolitsei väitel on  Baltnews.ee 
puhul tegemist Venemaa finantseeritava Kremlimeelse allikaga, mille tege
vust rahastatakse erinevates Euroopa riikides asuvate vari ettevõtete kaudu.9 
RuBaltic.ru alustas tööd jaanuaris 2013 väidetavalt Moskva ja  Kaliningradi 
teadlaste initsiatiivil ning selle peatoimetaja on  Sergei  Rekeda.10  Inosmi.ru  
on veebiväljaanne, mis registreeriti 8. aprillil 2014 ja mis kuulub riik likule 
ettevõttele Rossija Segodnja. Inosmi.ru pole otse suunatud Baltimaadele, 
kuid selleski allikas ilmub palju Baltimaadele keskendunud temaati lisi 
artikleid, kusjuures see väljaanne tegeleb peamiselt välismaa uudistega.11 

8  Kracauer, S. 1953. The Challenge of Qualitative Content Analysis. – The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 16, No. 4, pp. 631–642; Kuckartz, U. 2014. Qualitative Text Analysis: A Guide 
to Methods. Practice & Using Software. London: Sage Publications.
9  Vt nt Kaitsepolitsei aastaraamat 2015. Koostanud Harrys Puusepp. Tallinn: Iloprint, 
lk 9. https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/aastaraamat2015.pdf 
(10.05.2020). Baltnews.ee propagandistlikkust käsitletakse järgmises artiklis: Uuriv aja-
kirjandus valgustab Kremli propagandamasina siseelu. 2018. – Propastop, 3. september.  
https://www.propastop.org/2018/09/03/4187/ (16.09.2018).
10  Редакция. – RuBaltic.ru. https://www.rubaltic.ru/edition/ (19.05.2020).
11  Spriņģe, I. 2017. How Russian Propaganda Becomes Even Nastier in Baltic News. – 
Re:Baltica, March 29. https://en.rebaltica.lv/2017/03/howrussianpropagandabecomeseven
nastierinbalticnews/ (24.04.2020).

http://RuBaltic.ru
http://Baltnews.ee
http://Inosmi.ru
http://Baltnews.ee
http://Baltnews.ee
http://RuBaltic.ru
http://Inosmi.ru
http://Inosmi.ru
https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/aastaraamat-2015.pdf
http://Baltnews.ee
https://www.propastop.org/2018/09/03/4187/
http://RuBaltic.ru
https://www.rubaltic.ru/edition/
https://en.rebaltica.lv/2017/03/how-russian-propaganda-becomes-even-nastier-in-baltic-news/
https://en.rebaltica.lv/2017/03/how-russian-propaganda-becomes-even-nastier-in-baltic-news/
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 Infoagentuur Sputnik rajati Venemaa mõjutustegevuse arendamiseks välis
riikides, kuid selle tegevus peatus Eestis 2019. aastal.12 Balti riikidest tegutseb 
Sputniku esindus edasi Lätis. Leedule orienteeritud Sputnik Lietuva server 
 paikneb Venemaal. Ajalehe Взгляд.ру veebipõhine portaal kuulub ajalehele 
Взгляд, mille peatoimetaja on Konstantin Kondrašin ning mis ilmub ala
tes 2005. aasta maikuust. Ajalehe toimetus asub Moskvas.13 Portaal Ритм 
Евразии on venekeelne platvorm, mis on esmajoones mõeldud poliitikutele, 
ühiskonnategelastele, ekspertidele ja ajakirjanikele postsovetlikus ruumis, 
kuid sellel on ka laiem sihtauditoorium.14

3. Strateegilised narratiivid Venemaa infomõjutustegevuses

Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle sedastavad, et strateegilised  narra tiivid 
võivad puudutada: 1) rahvusvahelist süsteemi, väljendades seda,  kuidas 
poliiti line toimija (riik, rahvusvaheline organisatsioon, huvigrupp jt) 
 kujundab arusaamu rahvusvaheliste suhete korraldamisest; 2) poliitikat, 
näiteks poliitiliste toimijate soovi mõjutada rahvusvahelisi relvastuskontrolli 
läbi rääkimisi või seda, kui sekkutakse osapoolte vaidlustesse relva konfliktide 
ohjamisel; 3) identiteeti ehk seda, kuidas poliitilised toimijad soovivad projit
seerida oma identiteeti rahvusvahelistes suhetes.15 Kui poliiti listel  toimijatel 
õnnestub joondada süsteemi, poliitika ja identiteedi narra tiivid vastavaks 
nende endi püstitatud strateegilistele eesmärkidele, siis seda suurem on 
nende võimalus kasvatada oma mõju rahvusvahelistes suhetes.16 

Venemaa strateegilised narratiivid kujundatakse sageli selle järgi,  millised 
on mõjutustegevuse potentsiaalsed sihtgrupid ja nende huvid. Siht gruppide 
hulka kuuluvad mitmesugused eliidivastased (ingl antiestablishment) 
rühmi tused, euroskeptikud, Ameerikavastased, immigratsiooni ja globali
seerumisvastased liikumised, kokkuhoiupoliitikaga rahulolematud ning 
 paljud teised nii poliitilise spektri paremal kui ka vasakul tiival paiknevad 

12  Sputnik peatas Eestis tegevuse. 2019. – Err.ee, 31. detsember. https://www.err.ee/1019225/
sputnikpeataseestistegevuse (23.05.2020).
13  Выходные данные. – Взгляд. https://vz.ru/about/staff.html (25.05.2020).
14  О проекте. – Ритм Евразии. https://www.ritmeurasia.org/articlesoproekte167 
(18.05.2020).
15  Miskimmon, A.; O’Loughlin, B.; Roselle, L. 2013. Strategic Narratives: Communication 
Power and the New World Order. Routledge.
16  Miskimmon, A.; O’Loughlin, B.; Roselle, L. (eds.) 2018. Forging the World. Strategic 
 Narratives and International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, p. 3.

http://Err.ee
https://www.err.ee/1019225/sputnik-peatas-eestis-tegevuse
https://www.err.ee/1019225/sputnik-peatas-eestis-tegevuse
https://vz.ru/about/staff.html
https://www.ritmeurasia.org/articles--o-proekte-167
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lääne ühiskonna suhtes opositsioonilised liikumised. Venemaa strateegi
lised narratiivid viiakse sihtgruppideni avalike ja varjatud meetoditega, 
mis on hoolikalt kohandatud rahulolematute kogukondade konkreetsetele 
prob leemidele. Venemaa mõjutustegevus väljaspool postsovetlikku ruumi 
produt seerib ja levitab strateegilisi narratiive, mis võimendavad või kujun
davad arusaamu maailmast ja poliitilisi eelistusi vastavalt Venemaa välis
poliitilistele eesmärkidele. Selle juures jäävad edastatavad narratiivid sageli 
deklaratiivseks, ilma et oleks kindlaks määratud konkreetsed sammud ja 
ajakava või hinnatud nende tõhusust eesmärkide saavutamisel.17

Kremli kauaaegse juhtiva ideoloogi Vladislav Surkovi18 jaoks on kõrgeim 
strateegiline eesmärk muuta Venemaa maailma juhtivaks jõuks ja selleks 
peab riik eelkõige pakkuma oma kodanikele heaolu.19 Surkovi kontsept
sioon – moderniseerumine ilma läänestumiseta – on tugevasti mõjutanud 
Vladimir Putini administratsiooni poliitikat ja avaldanud üsna märkimis
väärset mõju Venemaa levitatavatele strateegilistele narratiividele. Surkovi 
arusaamu Venemaa suveräänsest demokraatiast võib mõista kui Venemaa 
eripärast teed püstitatud eesmärkide saavutamiseks, kusjuures keegi ei dik
teeri väljastpoolt Venemaale ja venelastele seda, kuidas see tee peaks kulgema. 
Tema kontseptsiooni üks oluline teema on tugevdada Venemaa majanduse 
konkurentsivõimet. Venemaa toorainetel põhinev majandus tuleks muuta 
uuenduslikuks ja intellektuaalseks majanduseks.20 G. H. Karlsen väidab 
erine vate riikide luureraportite põhjal tehtud analüüsis, et Venemaal on kolm 
strateegilist peaeesmärki: tagada riigi sees kehtiv võim ja julgeolek, säilitada 
oma mõjuvõimu lähivälismaal (endised NSV Liidu vabariigid, v.a kolm Balti 
riiki) ning kindlustada endale rahvusvaheliselt suurvõimu staatus.21

Rahvusvahelist süsteemi käsitlevates strateegilistes narratiivides, mida 
Venemaa levitab, kirjeldatakse läänemaailma koos selle institutsiooniga 
(EL, NATO jt) valdavalt kui kaduvat ja kahanevat jõudu, kes kannatab 

17  Kuhrt, N.; Feklyunina, V. (eds.). (2017). Assessing Russia’s power: A report. King’s College 
London and Newcastle University. [Kuhrt, Feklyunina 2017]
18  Surkov oli president Putini nõunik kuni veebruarini 2020.
19  Mäkinen, S. 2011. Surkovian Narrative on the Future of Russia: Making Russia a 
World Leader. – Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 27 (2), p. 145.  
https://doi.org/10.1080/13523279.2011.564084.
20  Surkov, V. 2008. Russian political culture: The view from utopia. – Russian Social Science 
Review, Vol. 49 (6), pp. 81–97. https://doi.org/10.1080/10611428.2008.11065310.
21  Karlsen, G. H. 2019. Divide and rule: ten lessons about Russian political influence activities 
in Europe. – Palgrave Communications, Vol. 5 (19), p. 5. https://doi.org/10.1057/s41599019
02278. [Karlsen 2019]

https://doi.org/10.1080/13523279.2011.564084
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 liberaalsete demokraatlike väärtuste all, mida võrdsustatakse nõrkusega.22 
Viimasel ajal pöörab Venemaa oma strateegilistes narratiivides rohkem 
tähelepanu rahvus vahelisele õigusele. Peamiselt seisneb see vastandu mises 
normatiivse jõuna USA hegemooniale ning soovis esitada Washingtoni kui 
jõudu, kes eirab rahvusvahelise õiguse norme. Sealjuures ei pretendeeri 
Venemaa normi looja staatusele, vaid soovib koos lääneriikidega luua uut 
mõjusfääri deks jao tatud normatiivset maailmakorda, mis ei pruugi aga olla 
alati kooskõlas ELi ja USA poliitiliste ambitsioonidega.23 Venemaa narratiivis 
kirjeldatakse lääne institutsioone eelkõige korruptiivse ja reforme vajavana, 
mistõttu Venemaa toetabki läänele alternatiivseid koostööformaate, näiteks 
BRICS (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja LõunaAafrika Vabariik).24 Balti 
riike kirjeldatakse kui läänemaailma perifeeriat, kelle uued peremehed on 
hüljanud, mistõttu neid ootab majanduslik ja sotsiaalne allakäik.

Venemaa Föderatsiooni konstrueeritud poliitilised strateegilised narra
tiivid tähtsustavad Venemaa rolli traditsiooniliste konservatiivsete väärtuste 
kandjana, kes päästab maailma manduva läänemaailma liberaalse ideo loogia 
kütkeist.25 Mõnel juhul on need narratiivid mõjutatud pigem kohalikule 
auditooriumile suunatud impeeriuminostalgiast ja võõrandunud avalikkuse 
meeleoludest välismaal. Kaks domineerivat motiivi kerkivad tugevasti esile: 
patriootlik kuvand Venemaast kui suurvõimust ja tsivilisatsioonist ning vene 
ühiskonna julgeolekustamise vajadus.26 Venemaa propagandas esinevate 
narra tiivide maailmas on oluline Venemaa eripära ja alternatiivsuse rõhuta
mine, mistõttu leitakse hõlpsasti ühine keel rahulolematute kogukondadega 
lääneriikides, see tähendab aga tõsist väljakutset nii lääneriikide sisemisele 
stabiilsusele kui ka nende ideoloogilisele ühtsusele liberaaldemokraatlike 
väärtuste kaitsel.27 

22  Szostek, J. 2017. The Power and Limits of Russia’s Strategic Narrative in Ukraine: The 
Role of Linkage. – Perspectives on Politics, Vol. 15 (2), pp. 379–395. https://doi.org/10.1017/
S153759271700007X; Sakwa, R. 2007. Vladimir Putin and Russian Foreign Policy towards 
the West: Towards a New Realism. – Gower, J.; Timmins, G. (eds.). Russia and Europe in 
the TwentyFirst Century. An Uneasy Partnership. Anthem Press, pp. 1–22. https://doi.
org/10.7135/UPO9781843317548.004.
23  Kuhrt, Feklyunina 2017.
24  Hinck, R. S.; Kluver, R.; Cooley, S. 2018. Russia reenvisions the world: strategic narrati
ves in Russian broadcast and news media during 2015. – Russian Journal of Communication, 
Vol. 10 (1), p. 27. https://doi.org/10.1080/19409419.2017.1421096.
25  Laruelle, M.; Radvanyi, J. 2018 Understanding Russia: The Challenges of Transformation. 
Rowman and Littlefield Publishers, p. 126.
26  Kuhrt, Feklyunina 2017.
27  Ibid.
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Identiteeti rõhutavate strateegiliste narratiividega kujutatakse Venemaad 
kui omapärast ja omaette tsivilisatsiooni. President Putin on nime tanud 
Venemaad unikaalseks tsivilisatsiooniks, mida tuleb kaitsta, arendades 
geneeti kat, tehisintellekti, mehitamata sõidukeid ja muud kõrgtehnoloogiat.28 
Identiteedipõhised strateegilised narratiivid on sageli rajatud tugevale meie 
ja teiste vastandusele, mida toetab narratiiv sellest, et Balti riikides surutakse 
alla venekeelseid elanikke, keda nende rahvusliku identiteedi tõttu vaena
takse ja kes jäetakse ilma mitmest põhiõigusest.29 Ühtlasi kohtab Kremli 
poliitikale sümpatiseerivates strateegilistes narratiivides russofoobiale viita
vaid motiive.30 Andreas Ventsel ja teised on arvamusel, et russofoobia  mõistet 
on Venemaal „kasutatud nii sise kui ka välispoliitilistel eesmärkidel ja aja
looliselt on Kremli võimueliit russofoobia narratiivi alla koondanud suure 
osa Venemaa suhtes negatiivsest infovoost“31.  Väga sageli esinevad Venemaa 
levitatavates strateegilistes narratiivides erinevad vandenõuteooriad, mis 
käsitlevad lääne tsivilisatsiooni vandenõu Venemaa vastu. Konspiratiivne 
mõtlemine oli juba Venemaa impeeriumi aegadel laialt kasutatud poliitiline 
tööriist, millega hoiti ühiskonda ühtses konstrueeritud teaberuumis. Nõu
kogude ajal oli ühiskonnas laialt levinud veendumus, et lääneriigid unistavad 
Nõukogude Liidu hävitamisest ja alandamisest, ning selline konspiratiivne 
mõtlemine on üle kandunud nüüdsesse Venemaa Föderatsiooni.32

Üleilmse koroonakriisi ajal ei ole Venemaa mõjutustegevus lääne  suunal 
näidanud raugemise märke. Saara Jantunen viitab põhimõttelisele erine vusele 
lääne ja Venemaa mõjutustegevuses: läänes seab seadusandlus  põhimõttelised 

28  Russia Is a ‘Distinct Civilization,’ Putin Says. 2020. – The Moscow Times, May 18. https://
www.themoscowtimes.com/2020/05/18/russiaisadistinctcivilizationputinsaysa70295 
(29.05.2020).
29 Vt Lucas, E.; Pomerantsev, P. 2016. Winning the Information War: Techniques and 
 Counterstrategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. CEPA Report. 
 Washington, D.C.: Center for European Policy Analysis (CEPA).
30 Russofoobia kohta vt nt Darczewska, J.; Żochowski, P. 2015. Russophobia in the Kremlin’s 
Strategy. A Weapon of Mass Destruction. – Point of View, 56. Warsaw: Centre of East Euro
pean Studies; Metlev, S. 2018. Russofoobia mõiste Kremli keeles. – Postimees, 7. juuni.  
https://arvamus.postimees.ee/4500778/sergeimetlevrussofoobiamoistekremlikeeles 
(16.05.2020); Ventsel, A.; Sazonov, V. 2018. Russofoobia mobiliseeriv jõud. – Postimees, 
26. juuni. https://arvamus.postimees.ee/4509822/andreasventseljavladimirsazonovrusso
foobiamobiliseerivjoud (10.05.2020).
31  Ventsel, A.; Hansson, S.; Madisson, M.-L.; Sazonov, V. 2018. Hirmu mehhanismid stra
teegilistes narratiivides õppuse Zapad 2017 näitel. – Sõjateadlane, nr 8, lk 118.
32  Mölder, H.; Sazonov, V. 2019. The Impact of Russian AntiWestern Conspiracy Theories 
on the Statusrelated Conflict in Ukraine: The Case of Flight MH17. – Baltic Journal of Euro
pean Studies, Vol. 9 (3), pp. 96−115.
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piirangud mõjutustegevuse kasutamiseks riigi ja  sõjaliste organisatsioonide 
kommunikatsioonis, mis on oma sihtrühmadele  suunatud, kuid Venemaal 
selliseid piiranguid ei tunta, seega seda probleemi ei ole.33 3. veebruaril 2020 
kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (ingl World Health Organization, 
WHO) koroonaviiruse globaalseks ohuks ning pärast seda hakkasid sotsiaal
meedias levima sõnumid, mis kuulutasid selle uut tüüpi bioloogiliseks 
 relvaks. Lääne analüütikud usuvad, et kampaania algatas president  Vladimir 
Putin, kes on varemgi välja tulnud väidetega, et  ulatuslike epideemiate, nagu 
gripi, ebola ja nüüd ka koroonaepideemia taga on  Ameerika teadlased.34 
New York Timesi järgi ei ole selles midagi üllatavat, sest oma 16aastase 
KGBkarjääri jooksul (1975–1991) vastutas Putin muu hulgas kampaania 
eest, millega  süüdistati Ameerika Ühendriike epi deemiate kasutamises bio
loogilise relvana, kus juures neist pälvisid kõige rohkem tähele panu süüdis
tused HIviiruse välja töötamises.35

Vastandumine läänele on ka koroonaviiruse tagajärgede esitamisel üks 
peamisi motiive, millega seatakse kahtluse alla lääne suutlikkus  kriisiga 
edukalt toime tulla, ning narratiivide konstrueerimisel ei põlata ära tagasi
pöördumist konspiratiivsete allikate poole. Venemaale sümpati seerivas 
 sotsiaalmeedias levitati agaralt konspiratsiooni pooldava viiruse blogi 
Natural news.com36 väiteid selle kohta, et teadlased on koroonaviiruse  laboris 
konst rueerinud, kasutades selleks geenitehnoloogia saavutusi, mis on endast 
järele jätnud geneetilise koodi, mida on võimalik ainult tehislikult tekitada. 
Blogis väidetakse, et nii ameeriklaste Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus 
(ingl Centers for Disease Control and Prevention, CDC) kui ka WHO üri
tavad koroona viiruse tekkepõhjuseid varjata, sest viirus pääses valla Hiina 
bio loogilise relva laboritest, nagu pääses ebola 1989. aastal samamoodi välja 
USA laboritest. Mitmed USA eksperdid viitavad Venemaa uuele strateegiale, 
mille järgi koostatakse ise vähem valeuudiseid ja pigem levitatakse teiste 

33  Jantunen, S. 2018. Infosõda. Tlk Tuule Meri. Tallinn: Kultuurileht, lk 158–159.
34  Broad, W. J. 2019. Putin’s Long War Against American Science. – New York Times, April 13. 
https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putinrussiadisinformationhealthcoronavi
rus.html (17.05.2020). [Broad 2019]
35  Ibid.
36  Adams, M. 2020. Irrefutable: The coronavirus was engineered by scientists in a lab using 
well documented genetic engineering vectors that leave behind a “fingerprint”. – NaturalNews.
com, February 3. https://www.naturalnews.com/20200203thecoronaviruswasengineered
byscientistsinalab.html (14.04.2020).
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https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html
http://NaturalNews.com
http://NaturalNews.com
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-scientists-in-a-lab.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-scientists-in-a-lab.html


205VENEMAA STrATEEgILISED NArrATIIVID

 toodetud sõnumeid, mis tekitavad hirmu ja kaost. Võimalik, et selliseid liba
uudiseid isegi ostetakse sisse.37 

Venemaa infomõjutustegevus on olnud märkimisväärselt aktiivne: 
videod, mida rahvusvaheline telekanalite võrk RT levitab YouTube’i kaudu, 
koguvad päevas kuni miljon vaatajat ning alates 2005. aastast on neid 
külas tatud neli miljardit korda.38 RT strateegia on orienteeritud eelkõige 
vene,  inglis, hispaania ja araabiakeelsele vaatajale, neist kolmes  esi meses 
kate goorias on oldud edukad, kuid RT araabiakeelsete kanalite mõju on 
 väiksem.39 2012. aastal asutati Peterburis Internetiuuringute agentuur, 
 millest kujunes edukas trollimisettevõte, mis korraldas mõjutusotstarbelisi 
sotsiaalmeediakampaaniaid Facebookis, Twitteris ja Instagramis ning oli 
edukas Ameerika Ühendriikides, kus agentuuri postitused jõudsid kümnete 
 miljonite sotsiaalmeedia kasutajate arvutitesse.40

Üleilmne koroonakriis andis tugeva hoobi rahvusvahelisele koos
tööle, sealhulgas käivitus ELi koostöö kriisi reguleerimisel palju hiljem, 
kui jõustati rahvuslikud kaitsemeetmed. Hoolimata Schengeni ühise 
viisa ruumi kokkuleppest, millega suur osa ELi liikmesriike on liitunud, 
algas liikmes riikide  piiride omaalgatuslik sulgemine, mida teiste liikmes
riikidega ei koordi neeritud. Viiruseohtu eirati jaanuaris ja veebruaris (enne 
kriisi jõudmist laine harja tippu), kui sellega võitlemine oleks olnud palju 
 efektiivsem.41 Kaooti line tegevus ühismeetmete elluviimisel pakkus aga 
Venemaale ja teistele Euroopa nõrgestamisest huvitatud jõududele kerge 
võimaluse propaganda sõja rünnakuteks, millega näidati ELi puudulikku 
koostegutsemis võimet.

Venemaalt lähtunud narratiivid näitavad Venemaa Föderatsiooni 
ühemõtteliselt abistaja, mitte abistatava rollis. See tõusis tähtsale kohale 

37  Broad 2020. 
38  Director of National Intelligence. 2017. Background to “Assessing Russian Activities and 
Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution, 
January 6. Washington, D.C.: Intelligence Community Assessment. https://www.dni.gov/files/
documents/ICA_2017_01.pdf (06.05.2020).
39  Orttung, R. W.; Nelson, E. 2019. Russia Today’s strategy and effectiveness on YouTube. – 
PostSoviet Affairs, Vol. 35 (2), pp. 77–92. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/106
0586X.2018.1531650?journalCode=rpsa20 (17.05.2020).
40  Howard, P. N.; Ganesh, B.; Liotsiou, D.; Kelly, J.; François, C. 2018. The IRA, Social Media 
and Political Polarization in the United States, 2012–2018. – Working Paper, December 17. 
https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/irapoliticalpolarization/ (11.05.2020).
41  Parts, M. 2020. Paet: Euroopa sulgemise vigadest on vaja tulevikus õppida. – Postimees, 
8. mai. https://maailm.postimees.ee/6968855/paeteuroopasulgemisevigadestonvajatule
vikusoppida (29.05.2020).
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1060586X.2018.1531650?journalCode=rpsa20
https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/ira-political-polarization/
https://maailm.postimees.ee/6968855/paet-euroopa-sulgemise-vigadest-on-vaja-tulevikus-oppida
https://maailm.postimees.ee/6968855/paet-euroopa-sulgemise-vigadest-on-vaja-tulevikus-oppida


hoLgEr MöLDEr, VLADIMIr SAzoNoV206

 rahvusvahelises meedias koroonakriisi haripunktis Euroopas märtsi keskel, 
kui Venemaa Föderatsioon, nagu ka Hiina Rahvavabariik ja Kuuba,  pakkus 
abi koroonakriisi keskmesse sattunud Itaaliale. Venemaa Föderatsioon  saatis 
Itaaliasse peamiselt diagnostikaseadmeid ja desinfitseerimis vahendeid.42 
Hiina seevastu tarnis eelkõige hingamisaparaate ja meditsiinimaske.43 Ana
lüütik Mark Galeotti usub, et Venemaa abi põhiline eesmärk oli seotud 
 luuretegevusega, et koguda võimalikult palju infot lääneriikide võitlusest 
viirusega, kusjuures Venemaa ekspertide hulgas oli luurega seotud inimesi.44 

42  See teema on tekitanud teravaid vaidlusi ka Itaalias. Nt Itaalia ajalehe La Stampa väitel 
osutus ca 80% Venemaalt saadetud abist tarbetuks ja kasutuks võitluses COVID19 vastu. 
Prothero, M. 2020. Russia sent Italy a military convoy of medical supplies to help with the 
coronavirus outbreak. Italy said it was useless and accused them of a PR stunt. – Business 
Insider, March 26. https://www.businessinsider.com/coronavirusitalyrussiamilitaryconvoy
suppliesuselessprstunt20203 (10.05.2020).
43  Ajaleht: 80 protsenti Vene sõjaväe abist Itaaliale osutus kasutuks 2020. – Err.ee, 26. märts. 
https://www.err.ee/1068903/ajaleht80protsentivenesojavaeabistitaalialeosutuskasutuks 
(27.04.2020).
44  Ibid.
45  Einmann, A. 2020. Kremli propagandasõnum: maskid Eestisse on Venemaa humanitaar
abi. – Postimees, 6. aprill. https://www.postimees.ee/6943089/kremlipropagandasonummas
kideestisseonvenemaahumanitaarabi (10.05.2020).
46  Several EU countries cannot ask for Russia’s help because of their ‘big brothers’ – Lavrov. 
2020. – TASS Russian News Agency, April 26. https://tass.com/politics/1149715 (10.05.2020).
47  Giuffrida, A.; Roth, A. 2020. Moscow’s motives questioned over coronavirus aid shipment 
to Italy. – The Guardian, April 27. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/moscow
motivesquestionedovercoronavirusaidshipmenttoitaly (21.05.2020).

Humanitaarabi teema kerkis esile teistegi ELi liikmesriikide vastu suuna-
tud infomõjutustegevuses, millest ei pääsenud ka Eesti. Venemaa meedia 
näitas 2020. aasta märtsi lõpus Hiinast Tallinna lennuväljale saabu nud 
kaitse maske Venemaa humanitaarabina Eesti riigile, sest kaitse maskid tõi 
Tallinnasse Venemaalt renditud lennuk.45 Venemaa välis minister Sergei 
Lavrov ütles Venemaa Esimese Telekanali saates „Bolšaja igra“ (vn „Suur 
mäng“), et paljud NATO ja ELi liikmesriigid oleksid huvitatud Venemaa 
abist  COVID-19 peatamisel, kuid nende „suured vennad“ (organisat sioonide 
juhtriigid) olevat sellise abi ära keelanud.46 Ka Itaaliasse saadetud abi puhul 
väitis Lavrov, et EL on keeldunud Itaaliat toetamast, mistõttu Itaalia pea-
minister Giuseppe Conte pöördus Venemaa poole.47 Siin tuleb välja poliiti-
line strateegi line narratiiv, mis peegeldab rahvusvahelisi suhteid ja mida 
Lavrov püüab edendada – Venemaa on valmis võtma vastutuse süsteemi 
ladusa toimimise eest, kuna ELi liikmesriigid pole selleks suutelised või 
neil puudub selleks tahe. Kokkuvõttes ei muutunud Venemaa strateegiliste 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-italy-russia-military-convoy-supplies-useless-pr-stunt-2020-3
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4. Venemaa infomõjutustegevus 
Balti riikides koroonakriisi ajal

Venemaa ametlikes strateegilistes narratiivides ei räägita enam küll Balti 
 riikidest kui Venemaa impeeriumi lahutamatust osast, kuid kindlasti ollakse 
huvitatud nende kuulumisest Venemaa mõjusfääri, kus Baltikum muutuks 
võimalikuks „aknaks Euroopasse“, mille kaudu saab avaldada survet sellis
tele lääneriikide poliitilistele institutsioonidele nagu EL ja NATO.48 Sellel 
põhjusel ollakse huvitatud sellest, et Baltimaad oleksid ebastabiilne piirkond, 
kus leviksid tugevad euroskeptilised meeleolud. 

Selles peatükis analüüsime mõningaid strateegilisi narratiive, mida Balti 
riikides kõige rohkem levitatakse ja millega rõhutatakse: 1) pandeemia
järgset majanduslikku allakäiku ja riikide suutmatust kriisi hallata, 2) ELi 
jätkusuutlikkuse ja tema demokraatliku ülesehituse nõrkusega seotud prob
leeme, 3) venekeelsete elanike diskrimineerimise ja russofoobia levikut Balti 
riikides. Esinevad kõik kolm Miskimmoni, O’Loughlini ja Roselle’i kirjel
datud strateegiliste narratiivide arhetüüpi: poliitilised, rahvusvahelist süs
teemi ja indentiteeti kujundavad narratiivid. Venemaalt pärit strateegilistes 
narra tiivides tõstetakse esile rahvusvaheliste organisatsioonide suutmatust 
kriisiga toime tulla, Balti riikide poliitika ebaõnnestumist ning lääne libe
raalsetele väärtustele toetuva Euroopa identiteedi läbikukkumist koroona
kriisis.

4.1. Poliitilised ja majanduslikud narratiivid

Venemaa poliitiliste narratiivide levikul on Balti riikides olnud pandeemia 
ajal suur osakaal infomanipulatsioonidel, mis puudutavad majandus languse 
ja kriisi teemat. RuBaltic.ru väljaandes 30. märtsil avaldatud  Mihhail Krištali 
artiklis „Kes on Baltimaades saanud kõige rohkem  kannatada  koroonaviiruse 

48  Vt Radin, A. 2017. Hybrid Warfare in the Baltics: Threats and Potential Responses. Santa 
Monica: Rand Corporation; vrd ka Karlsen 2019.

 narratiivide iseloom COVID-19 puhangu ajal Euroopas palju, sest läänele 
vastandumise motiiv jäi püsima nagu ka toetumine vandenõuteooriatele. 
Järgnevas pea tükis käsitletakse lähemalt strateegiliste narratiivide kulgemist 
koroona kriisiaegses Venemaa infomõjutustegevuses Eestis, Lätis ja Leedus.

http://RuBaltic.ru
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tõttu?“ toonitatakse seda, kui katastroofilises seisus on Balti maade  majandus 
pandeemia järel. Krištal toob sisse statistilised  andmed, üritades muuta 
artiklit usaldusväärsemaks, ja väidab muu hulgas, et koroona pandeemia 
jagas riigid tinglikult kahte gruppi. Neist esimesse kuuluvad riigid, kellel on 
olemas vajalik finantsiline turvapadi karantiini meetmetest tulenevate kao
tuste minimeerimiseks. Teise gruppi liigituvad riigid, kelle majandus sõltub 
välistoetusest, ja neis saavad koroonaviiruse tagajärjed olema kõige karmi
mad. Balti riigid kuuluvad autori väitel teise kategooriasse. Info Balti riikide 
kohta esitatakse negatiivse alatooniga, nt „seetõttu on isegi raske ette kuju
tada, milliste prognoosidega „rõõmustatakse“ leedulasi mõne aja pärast“49.

Krištali väitel on koroonaviiruse tõttu saanud Balti riikidest kõige roh
kem kannatada kõige väiksema elanike arvuga Eesti.50 20. märtsil avaldatud 
uudisloos, mis tugineb vestlusele Eesti raudteelaste ametiühingu juhi Oleg 
Tšubaroviga, prognoositakse, et pandeemia ajal piiride sulgemine Vene
maaga võib lisaks reisijateveo katkemisele lõplikult hävitada raudteetransiidi 
Baltimaade kaudu.51 Artiklis tuuakse võrdlusi ajaga, mis järgnes 2007. aasta 
pronksiööle, kui transiit Venemaaga vähenes drastiliselt, andes suure hoobi 
Eesti ning teiste Baltimaade majandusele.

Eesti ekspeaministri Tiit Vähi hinnangul läks pronksiöö maksma Eestile 
8 miljar dit eurot, majanduskasv vähenes kaks korda ja Eesti transiit ei ole 
endisi kaubavahetuse näitajaid enam uuesti saavutanud. 

2019. aastal vähenes rongide arv Venemaalt kaks korda – kaheteistkümnelt 
rongipaarilt kuueni päevas. Võrdluseks liikus 2006. aastal Eesti raudtee kaudu 
päevas 32 rongi Venemaalt.52

Sarnaseid hirme selle kohta, et raudteetransiidi lõppemine toob kaasa katast
roofilise majandusmõju, on varemgi üles puhutud Kremli kontrolli tud mee
dias. Kindlasti mõjutab transiidi vähenemine riikide majandust tervi kuna 
negatiivselt, kuna kaubavedu raudteel kahaneb, kuid seda mõju ei tasu üle 
hinnata. Aprillis 2016 väitis Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, 

49  Кришталь, М. 2020. Кто в Прибалтике сильнее всех пострадал от коронавируса? – 
RuBaltic.ru, 30 марта. https://www.rubaltic.ru/article/politikaiobshchestvo/30032020kto
vpribaltikesilneevsekhpostradalotkoronavirusa/ (27.04.2020).
50 Ibid.
51  Последний гвоздь? Коронавирус может «добить» железнодорожный транзит 
через Прибалтику 2020. – Baltnews.ee, 20 марта. https://baltnews.ee/ekonomika_online_
novosti/20200320/1018421925/PosledniygvozdKoronavirusmozhetdobitzheleznodorozh
nyytranzitcherezPribaltiku.html (11.05.2020).
52  Ibid.
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et Venemaasuunalise raudteetransiidi vähenemine ei mõjuta nende ettevõtte 
tegevust märkimisväärselt, sest kaubagrupiti on mõju erinev. Kõige rohkem 
puudutab see naftasaaduste vedu, kuid seda kompenseerivad teised ärivald
konnad ja reisijatevedu. EVR Cargo juhatuse esimehe Raul Toomsalu väitel 
(aprill 2016) pole aga keegi keelanud Eesti transiidisektoril otsida uusi kauba
teid ning partnereid.53 

Mitmed autorid kujutavad oma arvamuslugudes Balti riike ebakindla 
ning ebastabiilse majanduskeskkonnana, milles ei suudeta elanikke tööga 
kindlus tada ning seetõttu on sealt suurenenud väljaränne. Evita Puriņa 
 väitel on kriisi algusest 22. aprillini (Leedu välisministeeriumi and metel) 
aval danud soovi tulla Leetu tagasi vaid 4000 inimest.54 Strateegilise  kultuuri 
fondi elektroonilises väljaandes 27. aprillil ilmunud Anatoli Ivanovi 
artiklis „Katk kolme Baltimaa tarre – kõikidest rongijaamadest tuuakse 
remigrante“55  räägitakse kümnetest tuhandetest välismaalt Baltimaadesse 
tagasi pöör dunud inimestest, kes ei leia kodumaal enam tööd.56 Artiklis 
 väidetakse samuti seda, et suurenenud väljarände tagajärjel jäävad Baltimaad 
varsti inim tühjaks.

Kui Baltimaadest sõidab ära kasvõi 500 000 inimest, tekivad kaardil inim
tühjad rajoonid. Pole välistatud et lähiperspektiivis täituvad Eurostati 
prognoosid, mille järgi jääb 2050. aastaks Leedusse alles 2 miljonit, Lätisse 
1,3  miljonit ja Eestisse vaid 1 miljon elanikku.57

Artiklis toodud prognoosidega üritatakse illustratiivselt näidata, et 
demograafilises mõttes ootab Baltimaid veel süngem tulevik, mida paljuski 
on põhjustanud just nende majanduslik nõrkus ning suutmatus tagada ela
nikele töökohti. Venemaa väljaannetes on leedulaste väljarännet Leedust 

53  Eesti ja Venemaa vaheline raudteetransiit langeb poole võrra 2016. – Postimees, 11. aprill. 
https://majandus24.postimees.ee/3651659/eestijavenemaavahelineraudteetransiitlangeb
poolevorra (10.05.2020).
54  Пурина, Э. 2020. «Чума на три прибалтийские хаты»: что пишут в России об Эстонии 
и Латвии во времена Covid19. – Rus.Postimees.ee, 2 мая. https://rus.postimees.ee/6964048/
chumanatripribaltiyskiehatychtopishutvrossiiobestoniiilatviivovremenacovid19 
(10.05.2020).
55  Иванов, A. 2020. Чума на три прибалтийские хаты – со всех вокзалов поезда везут 
домой реэмигрантов. – Фонд стратегической культуры, 27 апреля. https://www.fondsk.
ru/news/2020/04/27/chumanatripribaltijskiehatyvezutdomojreemigrantov50733.html 
(27.04.2020). [Иванов, A. 2020]
56  Ibid.
57  Ibid.
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 võrreldud isegi Staliniaegsete massirepressioonidega58 ning viidates Leedu 
poliitikule Romualdas Ozolasele (1939–2015) väidetakse, et kokkuvõttes teki
tasid stalinlikud repressioonid 1940. aastatel Leedule vähem kahju kui prae
guste võimude poliitika, mille mõjul on aastatel 2014–2017 lahkunud Leedust 
50 000 leedulast aastas.59 Ivanov maalib Eesti ja Läti olukorrast samuti üpris 
negatiivse pildi, väites, et neis riikides võib töötus varsti kasvada paljudes 
tähtsates majandusharudes.

Koroonapandeemia tõttu võib Eestis kaotada töö 65 000 inimest töötlevas 
tööstuses, ehituses, transpordis, logistikas, kaubanduses. Tal linnas räägitakse 
juba ametlikult SKP vähenemisest 7% võrra, kuid rahandus ministeeriumi 
 eelarve koostamisel ennustati majanduskasvuks 2,2%. Lätis on töötu  staatuses 
67 000 inimest.60 

Eesti narratiivid selliseid arenguid ei toeta. Swedbanki prognoosi järgi 
väheneb Eesti SKP 2020. aastal 5%.61 Seoses COVID19 levikuga tegi Eesti 
rahandusministeerium arvutusi ning prognoosib 2020. aasta „valitsussektori 
nominaalseks eelarvepuudujäägiks 1475 mln eurot ehk 5,7% SKPst“, mida 
võib pidada valitsuse ametlikuks prognoosiks.62

Oodatava majanduskriisi kõrval pööratakse tähelepanu ka Balti  riikide 
ebapiisavale valmisolekule pandeemiaga toimetulekuks ning rahul  olematusele, 
mida see tekitab elanike seas. Aprilli alguses avaldas Baltnews loo  „Pandeemia 
hirm ja viha. Leedu maksab teiste vigade eest”, mille autor Jegor Ivanov  väidab, 
et Leedus ollakse rahulolematud valitsuse poliitikaga koroonakriisi tingimus
tes ja et valitsus ei tegutse piisavalt selle ohjamiseks, kuna riigis on väike kaitse
vahendite tagavara, kusjuures teise aspektina tuues välja leedukate endi skepti
lise ja iroonilise suhtumise valitsuse kehtestatud nõuetesse.63

58  Иванов, A. 2020.
59  Aastatel 1941–1952 küüditati Leedust ligikaudu 130 000 elanikku ning veel umbes 150 000 
elanikku paigutati Gulagi vangilaagritesse. Vt Kašauskiene, V. 1998. Deportations from 
 Lithuania under Stalin 1940–1953. – Lithuanian Historical Studies, No. 3, pp. 73–82.
60  Иванов, A. 2020.
61  Swedbank: sel aastal langeb Eesti majandus 5%. 2020. – Ärileht, 25. märts. https://ari
leht.delfi.ee/news/uudised/swedbankselaastallangebeestimajandus5?id=89351215 
(22.05.2020).
62  2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 2020. Tallinn, lk 8. https://www.valitsus.
ee/sites/default/files/2020._aasta_lisaeelarve_eelnou_seletuskiri.pdf (25.05.2020).
63  Иванов, E. 2020. Страх и ненависть пандемии. Литва расплачивается за чужие 
ошибки. – Baltnews, 1 апреля. https://baltnews.lt/mir_novosti_/20200401/1019845558/
StrakhinenavistpandemiiLitvarasplachivaetsyazachuzhieoshibki.html (13.04.2020). 
[Иванов, E. 2020]
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Õigluse nimel tasub mainida, et Leedus tõesti ei jätku kaitsevahendeid, 
kui jutt on tavakodanikest, kes tahaksid osta apteekidest maske, mida neis 
pole. Eile kehtestas tervishoiuministeerium määruse, et tänavatel ja avalikes 
 kohtades peavad inimesed kandma maske ja kindaid. Mõned võtsid seda kui 
otsest käsku ja seetõttu tekkis rahva seas isegi nali, et „maske pole, aga kandke 
neid ikka“, ja tegelikkuses nii ongi.64

Vladimir Avva väidab RuBaltic.ru artiklis, et Läti valitsuse isolatsiooni
poliitika tagajärjed on rasked ja et Läti ei ela pandeemiast tekkinud lööki üle 
eelkõige majandussfääris, kuna selle postsovetlik arengumudel pole jätku
suutlik ega toimi.65

Sarnaseid lugusid, milles kritiseeriti Eesti, Läti ja Leedu valitsuse puudu
likku haldussuutlikkust kriisi ajal, on Venemaa hallatavates meediavälja
annetes ilmunud omajagu. Taoliste artiklite peamine idee on näidata, et Balti 
riikide valitsuse poliitika on koroonaviiruse mõjudega võideldes ebaõnnes
tunud, poliitikas on palju vigu, läbi mõtlemata komponente ning kriisi pla
neerimise ja haldamise suutmatust. Kõigi kolme Balti riigi kohta ennus
tatakse, et nad seisavad kriisi järel silmitsi tõsiste majanduslike probleemi
dega, kuna nad ei ole teinud jätkusuutlikke ja õigeid poliitilisi ja majandus
likke valikuid.

4.2. Narratiivid rahvusvaheliste suhete süsteemi kohta

Eespool kirjeldatud poliitiliste ja majanduslike narratiivide juurest võib 
 kergesti jõuda tõdemusele, et COVID19 leviku ja karantiini tõttu katastroofi 
äärele viidud Baltimaade majanduse päästerõngas saab olla vaid Venemaa, 
kuna läänemaailm ning selle poliitilised institutsioonid (nt EL ja NATO) ei 
aita neid. Vähemalt võib seda välja lugeda Baltimaadele suunatud propa
gandakanalis RuBaltic.ru 24. märtsil avaldatud Vadim Avva artiklist „Läti 
tagasitulek Venemaa juurde: koroonaviirus paneb kõik oma kohtadele“. 
Avva väidab, et pandeemia hävitab Läti majanduse, ning kuna kriisi sattu
nud Lätil pole selle lahendamisel oodata abi ega toetust läänest, siis toob see 
kaasa mitme kordse negatiivse efekti. Selle pärast soovitab autor Lätil muuta 

64  Иванов, E. 2020.
65  Авва, В. 2020. Возращение Латвии к Росcии: коронавирус расставляет все по 
своим местам. – RuBaltic.ru, 24 марта. https://www.rubaltic.ru/article/ekonomikai
biznes/24032020vozvrashchenielatviikrossiikoronavirusrasstavlyaetvseposvoimmes
tam/ (22.05.2020). [Авва 2020]
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 välispoliitilisi strateegilisi valikuid ning kaaluda strateegilist partnerlust 
Venemaa Föderatsiooniga.

Koroonapandeemia on totaalne katastroof Läti majandusele.  Potentsiaalsed 
tagajärjed on niisugused, et selle Läänemereäärse vabariigi arengumudel on 
osutunud täiesti eluvõimetuks. Ainus võimalus Läti jaoks jääda uutes tingi
mustes ellu on tagasitulek strateegilise partnerluse juurde Venemaaga.66 

Venemaa meediaväljaannetes väidetakse, et koroonaviirus lõhub ja hävitab 
ELi ühtsust ja koostegutsemisvõimet, kusjuures sellele aitavad kaasa ELi 
liikmes riikide valitsused ja poliitilised jõud, kes käituvad destruktiivselt ja 
ebakonstruktiivselt.67 Baltnewsi portaalis ilmunud loos rõhutab Ilja Kruglei, 
et kriis on halvanud lääneriikide majanduse ja kommunikatsiooni ELi sise
misel tasandil ning tekitanud rahalisi raskusi.

Riigid ei näita ennast ilmselgelt heast küljest, kuna ei suuda märatseva 
 pandeemia tõttu tulla toime majandusprobleemidega. Kui rääkida aga Ida
Euroopa riikidest, siis lisandusid tööstuse peatamisest ja kommunikatsiooni 
halvatusest tingitud probleemidele välistöölistelt pärit raha juurdevooluga 
seotud raskused.68 

21. märtsil ilmus Sputniku Leedu toimetuse kolumnisti Andrius Petrinise 
artikkel „ELi hõivamine. Kuidas koroonaviirus tappis ühtse Euroopa ja näi
tas, kes on kes“69, milles rõhutatakse, et ELi ühtsus on pärast kriisi suure 

66  Авва 2020.
67  Армазанова, Т. 2020. Коронавирус разделяет Евросоюз. – Inosmi.ru, 31 марта. https://
inosmi.ru/politic/20200331/247165844.html (11.05.2020); Дневник (Болгария): если 
коронавирус уничтожит еврозону, виноватой будет «бережливая четверка». 2020. – 
Inosmi.ru, 2 апреля. https://inosmi.ru/politic/20200402/247180668.html (11.05.2020); Развал 
Евросоюза – чьи-то мечты или неизбежное продолжение пандемии коронавируса? 
2020. – Baltnews.ee, 15 мая. https://baltnews.ee/mir_novosti/20200515/1018553399/Raz
valEvrosoyuzachitomechtyilineizbezhnoeprodolzheniepandemiikoronavirusa.
html (21.05.2020); «ЕС – не Европа, а немцы, итальянцы и поляки»: американский 
эксперт высказался о будущем континента после пандемии. 2020. – RuBaltic.ru, 30 
апреля. https://www.rubaltic.ru/news/30042020esneevropaanemtsyitalyantsyipolyaki
amerikanskiyekspertvyskazalsyaobudushchemkontinenta/ (21.05.2020).
68  Круглей, И. 2020. Коронавирус «схлопнул» Шенген: куда теперь податься 
при балтийским гастарбайтерам. – Baltnews, 1 апреля. https://lv.baltnews.com/
ekonomika_online_novosti/20200401/1023795618/KoronavirusskhlopnulShengenkuda
teperpodatsyapribaltiyskimgastarbayteram.html (22.05.2020).
69  Пятринис, А. 2020. Захват ЕС. Как коронавирус убил единую Европу и показал, кто 
есть кто. – Sputniknews, 21 марта. https://lt.sputniknews.ru/columnists/20200321/11659770/
ZakhvatESKakkoronavirusubiledinuyuEvropuipokazalktoestkto.html (22.05.2020). 
[Пятринис 2020]
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küsimärgi all ning koroonaviirus aitas paljastada selle ühtsuse ebameeldiva 
ja halva tegelikkuse. Viidatakse süvenevatele vastuoludele ELi ja USA vahel 
ning olukorrale, kus Euroopa suurema föderaliseerumise toetajad on jäänud 
alla võitluses euroskeptikutega.

Enne kui lõhkes viiruse „mull“, tundus, et Euroopa Liit eesotsas Prantsuse 
presidendi Emmanuel Macroniga liigub aeglaselt, aga sihikindlalt Euroopa 
Ühendriikide suunas. Eelkõige soodustasid seda protsessi lahkhelid ELi ja USA 
vahel (viimane „sõpruse“ näide oli Donald Trumpi otsus sulgeda Ameerika 
Euroopa elanike jaoks ilma igasuguse kokkuleppeta oma „partneritega“). Siis 
andis löögi koroonaviirus, millega võitlemine kujutab endast ideaalset võima
lust tõeliste poliitiliste ja institutsionaalsete liidrite tekkeks. Teisisõnu võik
sid EL kui institutsioon ja selle föderaliseerimise kindlad toetajad kasutada 
ära seda „ideaalset tormi“, et tugevdada Brüsseli rolli. Aga tulemus on olnud 
täiesti vastupidine.70

Petrinis toob välja asjaolu, et COVID19 pandeemia andis surmahoobi 
Euroopa humanismile ja demokraatiale, mis osutusid fiktsiooniks. Autori 
tugeva kriitika alla langevad lääne tsivilisatsioon tervikuna, tema väär
tused ning samuti ELi mõjukaimad riigid Saksamaa ja Prantsusmaa, keda 
ta  süüdistab diktatuuris, sotsiaalses darvinismis, inimõiguste piiramises ja 
totaalse kontrolli kehtestamises.

Viimaks tõi koroonapandeemia algus kaasa Euroopa humanismi ja 
 demokraatia lõpu. Näiteks Saksamaa peatas oma territooriumil pagulaste 
vastuvõtu, Prantsusmaal meenutavad karantiini tingimused sõjaolukorda. 
Sellel on olemas sügavam tähendus: lääne tsivilisatsiooni olemus seisnebki 
ebainimlikus ratsionaalses individualismis, sotsiaalses darvinismis ja kodan
liku vaktsiini puudumises diktatuuri vastu (suvalisel hetkel ilma igasuguste 
probleemideta tekkida võiv kiire ja kerge üleminek piiramatust vabadusest 
totaalsesse kontrolli).71

Ühtlasi nendib autor, et koroonaviiruse mõju on Euroopas vägagi traagi
line, kuna see on näidanud Euroopa nõrkust, ebastabiilsust, jätkusuutmatust 
ja solidaarsuse puudumist, mis on otse mõjutanud Venemaa Föderatsiooni 
strateegilisi narratiive ELi kohta: ELi peetakse läbikukkunud utopistlikuks 
projektiks, mille usaldusväärsus ja prestiiž said koroonakriisi ajal ulatus
liku tagasilöögi, ning ennustatakse ELi detsentraliseerimist, lagunemist ja 
 kadumist ajalukku, nii et Euroopa naaseb minevikku, milles killustunud 
rahvusriigid konkureerisid ja võitlesid üksteisega.

70  Пятринис 2020.
71  Ibid.
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Lõpetuseks võib öelda, et Euroopas on järeldused koroonaviiruse loost üpris 
nukrad: kriisivastase süsteemi nõrkus, poliitilise juhtimise puudumine, 
Euroopa solidaarsuse, humanismi ja demokraatia allakäik. Teisisõnu on see 
probleem lahendatav, kuid see tähendab suuri kannatusi, ja tekib mulje, et 
Euroopa loomulik seisund on see, kui rahvusriigid, kes elavad põhimõttel 
„minu kodu on minu kindlus”, moodustavad kirju teki. See on Kreeka linn
riikide, mitte Rooma impeeriumi süsteem.72

Siin on näitlikustamiseks kasutatud kahte erinevat ajaloolise süsteemi 
 mudelit. Võrreldakse tsentraalselt juhitud Rooma impeeriumit, mis oli tugev 
ja ühtne, ning omavahel rivaalitsenud VanaKreeka linnriikide süsteemi. EL 
on siin samastatud viimasega, millega osutatakse ELi kui institutsiooni täie
likule läbikukkumisele.

Inosmi.ru avaldas 16. aprillil USA paleokonservatiivse ideoloogi  Patrick 
Joseph Buchanani artikli, milles väidetakse, et karantiin tekitab suure majan
dusliku depressiooni kogu maailmas. Toimetuse kommentaaris Buchanani 
artiklile imestatakse, et kui Eesti on tõsiselt hädas pandeemiaga, mis mõjutab 
1–3% elanikest, siis kuidas loodetakse toime tulla Venemaalt lähtuva tuuma
sõja ähvardusega, kusjuures Eestil soovitatakse pöörata rohkem tähelepanu 
riigi majanduse säilitamisele kui Venemaa ohule.

Buchanan arutleb inimelu väärtuse üle ning tunneb muret USA reakt
siooni pärast pandeemiale: kas keegi usub, et riik, mis kukub koroonaviiruse 
tagajärjel kokku, on valmis võitlema tuumasõjas, kus võib hukkuda miljo
neid elanikke, ning võistlema Venemaa ja Hiinaga õiguse eest valitseda Balti 
riike või kontrollida LõunaHiina merd?73

Tekitades maailma majanduses depressiooni, mis on 100% tingitud sellest, et 
328 miljonil inimesel kästi istuda kodus ja sotsiaalselt üksteisest eralduda, 
määrame me tervele maailmale hinna. Hinna, mida me maksame selle eest, 
et päästa või kasvõi vähendada ohtu neile tuhandele, kes halvimal juhul naka
tuksid viirusega ja sureksid.74

Buchanani esinemine Venemaa propagandaväljaandes tõestab veelgi 
Moskva soovi pakkuda foorumit kõigile lääne liberaalse demokraatia 
 suhtes  kriitilistele alternatiivsetele jõududele, kelle poliitilised eesmärgid 

72  Пятринис 2020.
73  Бьюкенен, П. 2020. The American Conservative (США): какова будет цена победы в войне 
с коронавирусом. – Inosmi.ru, 16 апреля. https://inosmi.ru/politic/20200416/247273254.
html (20.05.2020).
74  Ibid.
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 võivad sarnaneda Venemaa propageeritud strateegiliste narratiividega. 
Anne  Applebaum kirjeldab lääne ultrakonservatiivsete ringkondade lühi
nägelikkust Venemaa suunal ja viitab sellele, et Buchanan imetleb Venemaa 
presidenti, kuna Putin seisab traditsiooniliste väärtuste eest ja üritab taas
tada õigeusu kirikut rahva moraalse kompassina võitluses lääne liberaalse 
 kultuurieliidi vastu.75 See osutab juba lähedasele identiteeditunnetusele, 
mida jagavad Venemaa poliitiline eliit ja lääne äärmuslikud konservatiivsed 
jõud, kelle ristiisaks ja ideoloogiliseks mentoriks Buchanani sageli peetakse.

4.3. Identiteedipõhised narratiivid

Vastandumine läänemaailmale ja selle liberaalsele demokraatiale, mis on 
Venemaale sümpatiseerivates väljaannetes kujunemas sõimusõnaks, on 
muutu mas levitatava strateegilise narratiivi järgi Venemaa identiteedi osaks. 
Viimasel ajal esineb riikidevaheline konflikt poliitilises diskursuses üha 
enam „narratiivide sõjana“, milles konkreetseid emotsionaalseid mustreid 
järgivad mentaalsed konstruktsioonid, mille abil inimesed üksteist tajuvad, 
väljenduvad sageli omavahel perma nentselt võitlevates vastandlikes identi
teetides ehk virtuaalses sõjas meieidentiteedi ja teisteidentiteedi vahel.76 
Seetõttu on oluliselt aktuali seerunud russofoobia teema, mille järgi kõiki 
poliitilisi jõude, kes ei kiida heaks Venemaa ametlikku poliitikat, kahtlus
tatakse venevaenulikkuses. Venemaa massiteabekanalid üritavad maailma 
avalikkusele saata sõnumeid, et Baltimaades diskrimineeritakse vene keelseid 
elanikke ja Balti riikides õitseb russofoobia.77 Ka koroonapandeemia ajal on 
Venemaa ja venemeelsed meediaväljaanded jätkanud selle teema käsitle
mist.  RadioSputnikus 11. aprillil ilmunud Nikolai Nikolajevi artiklis „Peaaju 

75  Applebaum, A. 2019. The False Romance of Russia. – The Atlantic, December 12. https://
www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/falseromancerussia/603433/ (22.05.2020).
76  Mölder, H. 2016. The War of Narratives – Putin’s Challenge to International Security 
Govern ance in Ukraine. – Sõjateadlane, 2, p. 89.
77  Пых, О. 2020. Коронавирус в Латвии: русские и латыши попрежнему говорят 
на разных языках, и это хорошо. – Sputniknews, 12 апреля. https://lv.sputniknews.ru/
columnists/20200412/13545838/KoronavirusvLatviirusskieilatyshipoprezhnemu
govoryatnaraznykhyazykakhietokhorosho.html (19.04.2020); Бабурин, Р. 2020. Даже 
во время эпидемии страны Балтии верны русофобии. – Ритм Евразии, 6 апреля. 
https://www.ritmeurasia.org/news20200406dazhevovremjaepidemiistranybaltii
vernyrusofobii48323 (11.05.2020); Винников, А. 2020. Коронавирус подарил Прибал
тике новый повод для русофобии. – Взгляд. Деловая Газета, 7 апреля. https://vz.ru/
world/2020/4/7/1032712.html (13.05.2020).

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/false-romance-russia/603433/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/false-romance-russia/603433/
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20200412/13545838/Koronavirus-v-Latvii-russkie-i-latyshi-po-prezhnemu-govoryat-na-raznykh-yazykakh-i-eto-khorosho.html
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20200412/13545838/Koronavirus-v-Latvii-russkie-i-latyshi-po-prezhnemu-govoryat-na-raznykh-yazykakh-i-eto-khorosho.html
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20200412/13545838/Koronavirus-v-Latvii-russkie-i-latyshi-po-prezhnemu-govoryat-na-raznykh-yazykakh-i-eto-khorosho.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-04-06--dazhe-vo-vremja-epidemii-strany-baltii-verny-rusofobii-48323
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-04-06--dazhe-vo-vremja-epidemii-strany-baltii-verny-rusofobii-48323
https://vz.ru/world/2020/4/7/1032712.html
https://vz.ru/world/2020/4/7/1032712.html
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koroonaviirus: Eesti russofoobe solvas Moskva abi“ kirjutatakse Eesti russo
foobiast emotsionaalselt. Artikli autor järeldab, et Eesti patriootide peamine 
eesmärk on otsida kõikjalt müütilist Vene ohtu.

Tundub, nagu poleks nüüdsel ajal maailmas teisi uudiseid peale ülevaadete 
võitlusrindelt koroonaviirusega, kuid Eesti hurraapatrioodid suudavad 
 nendeski leida Vene ohu jälje. Neid solvas see, et Hiinast tõid Tallinnasse 
meditsiinilisi maske just Vene lennukid.

Sisemisi tundeid, kui need on sulle hinnalised, on vaja toetada tegudega, 
see on nagu tuli kaminas – kui ei lisa halge, leek kustub. Jääb vaid tuhk, 
lagune mine, pimedus, külm ... kohutav lugu. Armunutest paremini mõistavad 
seda narkomaanid, kelle jaoks on sõna otseses mõttes päevpaar ilma erutava 
annuseta piinarikas ja pelk mõte karskusest tekitab värinaid. See mõnevõrra 
toretsev sissejuhatus on vajalik vaid selleks, et mõista Eesti russofoobi, kes elab, 
hingab ja toitub nii otseses kui ka ülekantud tähenduses vihkamisest Venemaa 
vastu.

Tundub, nagu poleks praegu maailmas teisi uudiseid peale ülevaadete 
võitlus rindelt koroonaviirusega. Kõik kirjutavad ja loevad palavikuliselt ainult 
sellest, unistades vabanemisest vabatahtlikust vangistusest mugavates kodu
vanglates. Kuid Eesti patrioodi silm ei puhka, isegi kui sel on piiratud vaade 
korteri või taluaknast. Kohe, kui kuked on tervitanud koitu, on ta juba pikk
silmaga aknalaual – ta otsib jälgi Venemaa ohust.78

Autor süüdistab Eestit selles, et riik üritab propagandistlikult kasutada 
Venemaa vahendatud Hiina humanitaarabi eespool kirjeldatud narratiivide 
sõjas Venemaa vastu ning pisendada seda, kui suurel määral on Venemaa 
liitunud humanitaarmissiooniga koroonavastases võitluses. Maailma suur
jõudude Hiina ja Venemaa sissetoomine nn maskioperatsiooni kontekstis 
kõlab groteskselt, kuna tegemist ei olnud otseselt mitte humanitaar, vaid äri
operatsiooniga, milles Eesti ettevõtjate initsiatiivil ning Eesti ja Läti  valitsuse 
vahendusel toimetas Venemaa lennufirmalt VolgaDnepr renditud lennuk 
Il76 Hiinast Eestisse 11,4 miljoni dollari eest hangitud maskid ja muud 
viirusevastased kaitsevahendid.79 Sellegipoolest kujutati Eestis tegutseva ja 
Venemaa väärinfo vastu võitleva portaali Propastop suhtumist operatsiooni 
kajastamisel propagandistliku ja kallutatuna.

78  Николаев, Н. 2020. Коронавирус головного мозга: русофобов Эстонии оскорбила  
помощь Москвы. – RadioSputnik, 11 апреля. https://radiosputnik.ria.ru/20200411/1569849152.
html (13.05.2020). [Николаев 2020]
79  Vahter, T.; Vedler, S. 2020. Indrek Rahumaa toob Hiinast maske, kuni saab Lauma alus
pesuvabriku neid õmblema. – Eesti Ekspress, 2. aprill. https://ekspress.delfi.ee/kuum/indrek
rahumaatoobhiinastmaskekunisaablaumaaluspesuvabrikuneidomblema?id=89445423 
(19.05.2020).
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Alles äsja märkasid seda Propastopi hurraapatriootliku blogi autorid, kes leid
sid, et Hiinast pärit humanitaarabi (meditsiinimaskid) toimetati  Tallinnasse – 
oh õudust! – Vene lennufirmade lennukitega. Kohe tuleb  märkida, et väär
tusliku lasti üleandmise kohta uudiseid avaldanud Eesti meedia tsenseeris 
lennuväljal tehtud fotosid. Nende lehekülgedel olid avaldatud vaid need fotod, 
millel polnud näha märke, mis näitasid, mis riigile lennukid kuulusid. Seda, et 
need on idanaabri lennukid, saime teada VFi [Venemaa Föderatsiooni] mee
diast, mis mainis oma riigi lennufirmade osalemist humani taarmissioonis.

Härrased Propastopist pidasid neid Venemaa sõnumeid kohe propaganda
rünnakuks. Olles ähvardanud Eesti taevasse Venemaa tiibu lubanud riigi
ametnikke, soovitasid nad [Propastopi autorid] ülbelt otsida järgmiste saade
tiste jaoks muid tarnevõimalusi. Ja see polnud ainus kohaliku natsionalistliku 
soo ilming, kuna teisedki tegelased said ennast selles valdkonnas kiiresti 
 näidata.80

Üks Venemaa mõjutustegevuses sageli ilmnev motiiv on reputatsiooni 
hävita mine (ingl character assassination), kui poliitikuid või avaliku elu tege
lasi ja nende ettevõtmisi kirjeldatakse negatiivsel foonil, selleks et hävitada 
nende poliitiline mõju ja tegevus.81 Sarnaste motiivide abil polemiseeritakse 
mõne inimese poliitilise kallutatuse üle, mistõttu ei saa tema hinnanguid 
käsitleda eksperdiarvamusena. Üks tuntuim inimene, kelle reputatsiooni on 
tahetud hävitada, on Ungari päritolu Ameerika miljardär George Soros, kes 
on tugevasti investeerinud IdaEuroopa demokratiseerimisprotsessi ning 
seetõttu muutunud Venemaale sümpatiseerivate jõudude viha objektiks.82 
Tihtipeale on ka Balti riikide avaliku elu tegelased sattunud Venemaa 
infomõjutus tegevuses osalevate meediaväljaannete propagandistlikuks siht
märgiks, nagu juhtus Eesti ettevõtja, majanduseksperdi ja endise ministri 
Raivo Varega (riigiminister üleminekuvalitsuses 1990–1992 ning teede ja 
sideminister 1996–1999).

Kunagi Eesti Vabariigi ministri toolil istunud härra Raivo Vare otsustas 
fanta seerida, mida peaks Eesti tegema, kui Venemaa – jumal hoidku! – pakub 
 Eestile abi koronaviirusevastases võitluses. Ja Vare ütles, et „meie riik ei saa 
nõustuda mitte ühegi viitega „Itaalia variandile““. Ja teda ei huvita, et ida
naaber ei mõelnud Balti vabariigile midagi peale suruda. Endine minister 

80  Николаев 2020. 
81  Icks, M.; Shiraev, E. (eds.). 2014. Character Assassination Throughout the Ages. Palgrave 
Macmillan.
82  Stronski, P.; Himes, A. 2019. Russia’s Game in the Balkans. – Carnegie Endowment for 
International Peace, February 6. https://carnegieendowment.org/2019/02/06/russiasgame
inbalkanspub78235 (13.05.2020).
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ütles selle rumaluse niisama, igaks juhuks, et olla pead tõstvate rahvuslaste 
seas oma mees, mis on tänapäeval oluline.

Ka teised kohalikud poliitikud tunnevad sarnaseid tundeid nagu Vare, kui 
näevad Itaalias Vene sõjaväearste ja räägivad sellest kohe oma potentsiaal
setele valijatele. Me sureme, kuid me ei alistu salakavala vaenlase armule – 
tõenäoliselt tahavad nad just seda mõtet neile edasi anda. Sophoklesel oli 
õigus, kui ta ütles: „Keda Jumal tahab hävitada, sellelt võtab ta kõigepealt 
mõistuse“.83

Nagu eeltoodud näidetest võib järeldada, näitab Venemaa Balti riike sageli 
russofoobsena ehk venevaenulikuna. Peamise sõnumina rõhutatakse seda, 
et Baltimaad vihkavad ja samas kardavad Venemaad, mistõttu vaenavad 
kõike venepärast, mis on seotud venelaste, vene keele, ajaloo ja kultuuri ning 
üldse Venemaaga. Seda fenomeni on Venemaa kasutanud Balti riikide vastu 
 peetava infosõja strateegiana juba aastakümneid. See viitab jällegi vastandu
vatele identiteetidele, mis on olnud Venemaalt pärinevate strateegiliste narra
tiivide üks lemmikmotiive.84 Identiteedi mõjutamine ja identiteedi teemadel 
mängimine kujutab endast tavapärast Venemaa infomõjustegevuse mudelit, 
millega üritatakse lüüa kiilu Baltimaades elavate rahvaste vahele, eelkõige 
mõjutades venekeelse sihtauditooriumi tundeid ja identiteeti. Samal ajal 
üritab Venemaa konsolideerida enda kodanikke oma riigis, näidates seda, 
kuidas lääs propageerib russofoobseid meeleolusid Venemaa lähinaabrus
konnas, sh Baltimaades, Ukrainas ning laiemalt endises Nõukogude Liidu 
mõjusfääris IdaEuroopas. 

5. Kokkuvõte

Nendel strateegilistel narratiividel, mida Venemaa Föderatsioon  konstrueerib 
ja levitab Balti riikides, võivad olla: 1) poliitilised ja majanduslikud motii
vid, mis on seotud nende valitsuste poliitikaga, 2) rahvusvahelist  süsteemi 
 lõhkuvad motiivid, kui arvestada Eesti, Läti ja Leedu kuulumisega lääne
riikide poliitilistesse institutsioonidesse, 3) Venemaale ning vene rahvu
sele  vastanduvatest identiteetidest lähtuvad motiivid, mis on sageli ase
tatud russo foobsesse taustsüsteemi. Infomõjutustegevuses avalduvad need 

83  Николаев 2020.
84  Vt nt Баранов, А.; Афонина, Е. 2016. Прибалтийская русофобия и её истоки. – 
Программа «Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда», 8 апреля.  
https://www.kp.ru/radio/26511/3531281/ (21.05.2020).
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 motiivid strateegilistes eesmärkides, millega taotletakse ELi kui Venemaa 
Föderatsiooni poliitilise, majandusliku ja ideoloogilise oponendi ühtsuse 
lõhkumist ning ELi ideoloogilise killustatuse suurendamist. Balti riigid 
(Eesti, Läti ja Leedu), mis kujutavad endast Venemaaga piirnevat ELi ala, on 
muutunud Kremli mõjutustegevuse üheks peamiseks sihtmärgiks, kuna neis 
riikides elab arvestatav hulk vene keelt valdavaid elanikke, kes võivad olla 
ühtse venekeelse inforuumi kaudu kergemini mõjutatavad.

Analüüsitud artiklite põhjal seisnes Kremlist lähtuvate narratiivide pea
mine sõnum selles, et koroonakriisi tagajärjel on Eesti, Läti ja Leedu majan
dus sattunud katastroofilisse seisundisse ning kriisieelse majanduse taasta
misel sõltuvad nad mujalt tulevast abist, kuid EL ei ole huvitatud nende aita
misest ega suuda seda teha. Baltimaade valitsusi näidati ebakompetentsena, 
nad ei suuda oma riike kriisist välja viia, kusjuures eriti tugeva kriitika alla 
sattus Leedu valitsus. Mõned olid arvamusel, et strateegiline partnerlus ja 
tihe koostöö Venemaaga võiksid olla alternatiivne päästerõngas Balti riiki
dele, konkreetselt mainiti seda Läti puhul. Käsitleti ka Venemaa Föderat
siooni huve peegeldavates strateegilistes narratiivides juba traditsiooniliseks 
muutunud russofoobseid motiive, mida omistatakse Balti riikidele.

Kokkuvõtvalt võib väita, et Kremli mõjutustegevusega üritati Balti 
 riiki des õhutada COVID19 pandeemia tekke ja leviku ajal laiapõhjalist 
usaldus kriisi, mis oli suunatud nii Balti riikide valitsuste, nende rahvus likult 
meeles tatud elanike, ühiskondlike organisatsioonide kui ka laiemalt ELi 
vastu, mis lähtub institutsioonina lääne liberaalse demokraatia põhimõtetest. 
 Propagandistlike sõnumitega püüti näidata ELi kui tervikliku ja töövõimelise 
organisatsiooni nõrkust, kuna puudulik koostöö, ebakompetentne juhtimine 
ja jätku suutlikkuse puudumine ilmnesid just koroonakriisi ajal. Selles mõttes 
ei erine Venemaa tegevuse sihid koroonakriisis oluliselt neist strateegilistest 
eesmärkidest, mis on seal tugevnenud Vladimir Putini administratsiooni 
ajal. Selle uuringu põhjal pole ette näha nende peatset muutumist.
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Three-Dimensional Model of Leader 
Competencies in Military Context
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In the field of organizational theory and practice, leadership is gaining more 
and more attention as an object of research (Bratton, 2020: 12). Our socie
ties are changing and becoming progressively peoplecentered and value
based. As a result, leadership is increasingly viewed from the viewpoint of 
employees, placing greater value on their wellbeing, motivation and dedica
tion. In the context of the defence forces, the core features of leadership are 
going through a transition from the traditional autocratic style (e.g., Gill, 
2011) in favour of an approach placing greater value on the development of 
human resources (e.g., Hawkins, 2011), consequently requiring a different set 
of competencies from military leaders. The contemporary security environ
ment requires military leaders to operate in nonlinear environments char
acterised by the following keywords: dynamic, complex, multicultural, and 
so forth. Due to that, military leaders are expected to master a wide range 
of competencies. For example, modern leaders must have a comprehensive 
understanding and the ability to solve complex problems, as well as commu
nicate effectively to subordinates or colleagues. In addition, leaders must be 
flexible and adapt efficiently to changing circumstances, capable of under
taking activities with objectives, as well as having a deeper understanding 
of social processes, not to mention the effective means of handling them. 
Finally, competent leaders exhibit a growth mindset, i.e., seeing both them
selves and others as subjects of continuous development. Moreover, these 
competencies are often applied in highly stressful situations that also entail 
the consideration of ethical principles and underlying values.

Taking guidance from previous research on leadership (e.g., Katz, 1974; 
Singh, Chan & Lim, 2006; Walker, 2006, etc.), and taking into account organ
isational needs – in our case the Estonian Defence Forces – as well as those 
arising from larger social changes, this article aims to put forward a com
petence model for military leaders in the Estonian Defence Forces (EDF). 

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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The proposed model covers three central domains: taskoriented, relation
shiporiented and changeoriented competencies. Each domain comprises 
two interconnected competencies: technical (professional) and management 
competency; interpersonal and intrapersonal competency; leadership and con
ceptual competency. These, altogether six competencies, are further  broken 
down into specific skills, knowledge, and attitudes (ethical and valuebased). 
In the first pairing, technical (professional) competency is best illustrated by 
the following sentence: the way things are done in the armed forces (EDF). 
This includes everything related to technical systems (e.g., weapons), as 
well as procedural systems (e.g., communication or command procedures). 
On the other hand, management competency can be described through the 
 application of effective management functions such as planning, organis
ing, command and control. This competency requires operational resolve 
and adherence to set objectives. The second pairing includes the leader’s 
inter personal competency that refers to understanding social context and 
the  ability to choose the most suitable means of communication depending 
on the situation or participants, including in a multicultural context. This 
competency is deemed extremely important for organizational effectiveness, 
especially considering that previous research has shown that ineffective com
munication may negatively influence individual and collective performance 

sonal competency refers to their personal selfawareness, selfdevelopment, 
emotional regulation, as well as the ability to recognize and accept their 
strengths and weaknesses. In this case, intentional and systematic selfdevel
opment enables people to generate and analyse information about one’s self 
(i.e., character traits and behaviour), and consequently modify their behav
iour. In the final pairing, conceptual competency refers to systematic think
ing, the ability to grasp broader concepts, and aligning one’s actions with the 
collective longterm perspective; whereas leadership competency refers to the 
ability to influence others by personal example to adopt positive behaviours 
that serve the higher endgoals. 

These leader competencies must be developed and evaluated not only 
during formal military training, but also throughout subsequent military 
service by way of continuous selfanalysis and selfdevelopment. Van  Velsor 
and McCauley (2004) have suggested that effective development requires 
three components: assessment, challenge, and support. In this context, chal
lenge and support focus on intrapersonal development because challenges 
make people do things they have not done before or see things from a dif
ferent perspective, thus offering a valuable learning opportunity; whereas the 

(as summarized by Gill, 2011: 304). At the same time, the leader’s intraper
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role of the support component is to enhance selfefficacy (Van Velsor and 
McCauley, 2004). Therefore, in order to be efficient in the development of our 
leaders, we must offer them challenges coupled with systematic assessments 
along with support for selfdevelopment that would kindle their interest in 
continuous learning. This is akin to the modern approach to learning (i.e., 
supportive and guided learning atmosphere, supporting inner motivation, 
using reflection, etc. (Pedaste, 2018)) which is the aspirational standard for 
today’s educational organisations.

relies on experience and yields results only when meaning is sought and 
found in that experience. To that end, it is recommended to adopt suitable 
selfreflection practices to gain a deeper understanding of one’s behaviour 
and make the necessary improvements. Depending on their position and 
duties, leaders need to use different sets of competencies, i.e., in some situ
ations, a leader may need management or conceptual skills, while in others 
they are expected to have good interpersonal competencies and leadership 
ability. What is more, lowerlevel leaders may need more technical compe
tency, while top leaders must be able to see the big picture and set goals based 
on wider conceptual knowledge. 

In conclusion, although the scope and the relative importance of com
petencies may vary, all these skills still need to be developed in a balanced 
way to achieve highlevel competence as a leader. The leader competencies 
model proposed in this article can be a useful tool for guiding leaders in their 
personal evaluation and development of their own competencies, while also 
offering principles for the training of future leaders, as well as for devising 
and evaluating development programmes for military leaders.

Objectified Cultural Capital and Military Service Readiness 
Among Reservists of the Estonian Defence Forces

Taavi Laanepere, Kairi Kasearu, LiinaMai Tooding

One of the objectives of military service is the generation and accumula
tion of positive cultural and social capital in the military field in order to 
establish the readiness of reservists to serve in the civilian field. This study 
is based on Pierre Bourdieu’s theory of capital, and focuses on the analysis of 
the impact of military artefacts, i.e., mementos collected from the military 

Furthermore, Olivares et al. (2007: 79–80) have stressed that competency 
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field, as objectified cultural capital. The analysis is based on data from the 
reservist survey administered/conducted during the Spring Storm 2019 exer
cise. The results of this data analysis form the basis for a model for assess
ing the interrelationships between the various types of objectified cultural 
capital collected in the military field, and the service readiness of reservists, 
as well as their effect on other types of cultural capital and social capital. 
Based on this model, the objectified cultural capital collected in the mili
tary field has a positive correlation with the service readiness of reservists  
(i.e., readiness to take part in the in the next refresher training exercise). 
The results indicate that the most influential military artefacts are selfmade 
photographs and videos of the more indelible mementos of the most excit
ing or extreme activities, situations or events in the military field. At the 
same time, there also appears to be a strong correlation between objectified 
cultural capital and the readiness to serve with both the positive experience 
of the most recent exercise and unit cohesion experienced within the reserve 
unit, which in turn depends on the value placed on the skills and knowledge 
garnered in conscript service (embodied cultural capital) and the possibilities 
for implementation in both military and civilian fields. Thus, the positive 
impact of military artefacts depends on the combined effect of other types of 
capital. What is more, it also seems to contribute to the cumulative impact of 
different types of capital. The specificities of the impact of photographs and 
videos taken in the military field need to be further explored in order to bet
ter regulate and guide their creation in order to increase the positive impact 
of cultural and social capital on the readiness of reservists.

Kaitseväe reservväelaste teenistusvalmidus 
ja objektiveeritud kultuuriline kapital

Taavi Laanepere, Kairi Kasearu, LiinaMai Tooding

Ajateenistuse üks eesmärke on positiivse kultuurilise ja sotsiaalse  kapitali 
loomine ja kogumine militaarväljal, et panna alus reservväelaste teenistus
valmidusele tsiviilväljal. Uurimus põhineb Pierre Bourdieu’ kapitalide käsi
tusel ja keskendub militaarväljal kogutud mälestusesemete ehk militaar
artefaktide kui objektiveeritud kultuurilise kapitali mõju analüüsile. 
Analüüsis on kasutatud õppusel Kevadtorm 2019 kogutud reservväelaste 
küsitluse andmeid. Analüüsi tulemusele tuginedes on pakutud välja mudel, 
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mille abil on võimalik vaadelda militaarväljal kogutud objektiveeritud kul
tuurilise kapitali mõjuseoseid nii reservväelaste teenistusvalmiduse kui ka 
kultuurilise kapitali teiste vormide ja sotsiaalse kapitaliga. Mudeli kohaselt on 
militaarväljal kogutud objektiveeritud kultuurilisel kapitalil positiivne mõju 
reservväelaste teenistusvalmidusele, mida on vaadeldud kui valmis olekut 
osaleda järgmisel õppusel. Kõige suurema mõjuga militaarartefaktid on ise 
tehtud fotod ja videod värvikamatest ehk põnevamatest või ekstreemse matest 
tegevustest, olukordadest ja sündmustest militaarväljal. Samal ajal ilmneb 
ka objektiveeritud kultuurilise kapitali ja teenistus valmiduse tugev seos nii 
teoksil õppuse positiivse kogemuse kui ka reservväelase üksuses kogetud 
sidususega. Viimati nimetatu sõltub omakorda ajateenistuses omandatud 
oskuste ja teadmiste kui kehastatud kultuurilise kapitali väärtusta misest 
ning rakendusvõimaluste tajumisest militaar ja tsiviilväljal. Seega sõltub 
militaarartefaktide positiivne mõju teiste kapitalide koosmõjust ja selle abil 
on võimalik kapitalide kogumõju suurendada. Militaarväljal tehtud fotode 
ja videote mõju eripära on võimalik põhjalikumalt edasi uurida ka selleks, 
et nende loomist paremini reguleerida ja suunata ning suurendada sel moel 
kultuurilise ja sotsiaalse kapitali positiivset mõju reservväelaste teenistus
valmidusele.

Warship Life-Cycle Costing Model

Priit Sander, Marek Mardo, Kertu Lääts, Jaan Murumets, Toomas Haldma

Lifecycle costing provides decisionmakers with a comprehensive overview 
of the costs of acquiring, maintaining and operating a warship. In addition, 
it allows for the assessment and comparison of the total costs of competing 
tenders before making the final selection. From 2017 to 2018, the Estonian 
Military Academy (EMA) carried out a research and development project 
in collaboration with the University of Tartu and the Estonian Navy with 
the aim of designing an evaluation model for the assessment of the costs 
of a warship across its entire life cycle. The main objective was to develop a 
practical instrument for decisionmakers to help in their deliberations over 
whether to acquire a warship, and which capabilities should be installed. The 
model generated in the course of this research contributes to the careful con
sideration of a largescale investment decision that must take into account 
the financial costs and expenditures accrued throughout the entire life cycle 
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of the warship, i.e., from the moment of the decision to acquire the warship 
up to its eventual disposal.

The financial aspects of our research are based on the theoretical frame
works of cost accounting, life cycle costing and the net present value prin
ciple. The resulting multiperiod model is based on the net present value of 
future cash flows to account for the fact that the distribution of cash flows 
related to different decision alternatives varies considerably over time. Due 
to that, future cash flows are discounted at a rate that corresponds to their 
level of risk and the overall economic situation.

The militarytechnical aspects of our research rely on the sevenphase 
warship life cycle used by NATO, and the Expanded Ship Work Breakdown 
Structure (ESWBS). For the purposes of analysis we identified the cost 
 categories and cost elements across the entire life cycle (i.e., acquisition costs, 
operating and maintenance costs), and also analysed the main influencing 
factors. In addition, we ascertained the useful lifetime of a generic warship, 
and calculated the corresponding discount rates. Finally, we developed a 
spreadsheetbased cost model, and prepared an accompanying user guide
lines document.

The developed lifecycle costing model that aggregates different cost cate
gories and cost elements, reflecting the generation of costs in different phases 
of the warship life cycle, could be used as an analytical tool by the  Estonian 
Navy in the process of acquiring new warships (incl. installed  weapons 
 systems). In addition, the proposed model also contributes to the develop
ment of a common methodology for calculating and estimating the total 
costs of a warship as a capability solution, thus providing higher quality input 
data for the capability planning process in the context of national defence.

Insurgent Combat Tactics: a Chechen Field Manual

Art Johanson, Üllar Peterson

Following the 1991 August coup in Moscow, the Chechen Republic of Ichke
ria was declared in the territory of the former ChechenoIngush  Autonomous 
Soviet Socialist Republic. However, the newly independent state was never 
recognised internationally, relegating it to the status of a politically secession
ist area where the laws of the Russian Federation did not apply. The remain
ing Russian military units left the area in the summer of 1992,  abandoning 
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their armaments which were immediately seized by separatist Chechen 
forces. In 1994, Russia attacked the Chechen Republic of Ichkeria, launching 
the First Chechen War (1994–1996) where the Chechens managed to inflict 
heavy losses on the Russian forces. Due to the influx of money and volunteers 
from the Islamic world, the military operations of Shamil Basayev (1965–
2006), and, most importantly, due to the dilapidated state of the Russian 
economy and army, the Chechens were able to regain their independence by 
the autumn of 1996.

The subsequent period of Chechnya’s independence (1996–1999) 
 demonstrated just how poorly prepared the Chechens were for  independent 
statehood: the central government functioned only in the capital Grozny 
(renamed DzhokharGhala during this period), while elsewhere the terri
tory was ruled by recalcitrant field commanders and local chieftans. Mean
while, the Russian army, as well as the Russian public at large, were much 
better prepared for the Second Chechen War which began in October 1999. 
By March 2000 most of Chechnya was conquered and the proindependence 
forces had retreated to the mountains. By 2002 armed resistance had sub
sided into guerrilla warfare.

By 2004 the proindependence forces had about a thousand men whose 
leadership sought to maintain the vision of the Chechen Republic of Ichkeria. 
At the same time, the Kadyrov dynasty came to power in Chechnya, sup
ported by the Russians. Surprisingly for a wartorn nation, the new leader
ship managed to secure popular support. Today, substantive resistance in 
Chechnya has come to an end. However, there are some moderate Chechen 
nationalists keeping alive the image of the independent Chechnya in the 
West, but nothing has been heard of them lately.

The Chechen field manual of combat tactics, a short booklet of a mere 
dozen pages, seized by the Russians as a war trophy1, has hereby been trans
lated into Estonian. The document indicates that its original publisher is the 
National Defence Committee – an advisory body to the government of the 
Chechen Republic of Ichkeria that was formed by the secessionist leadership 
in 2002 and headed by Shamil Basayev, one of the most experienced field 
commanders of the Chechen independence movement.

The text of the field manual is in Russian, which is actually quite common 
for Chechen texts, and comprises two parts. The first part, titled “Activities 
in the mountains and forest”, provides instructions for selecting locations for 

1  Original text, available only in Russian: Тактика ведения боя. Трофейная инструкция 
чеченских боевиков. – Twirpx.com, 16 June 2012. https://www.twirpx.com/file/827638/.

http://Twirpx.com
https://www.twirpx.com/file/827638/
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shelter, concealing and defending access roads, guarding, hiding equipment, 
providing drinking water, ambushing potential attackers, etc. The second 
part, which is shorter and titled “Activities in the settlement”, has two main 
themes: firstly, choosing the location of the conspiracy apartment, and its 
protection against surprise attack, and secondly, ambushing and attacking 
‘nonbelievers’ in the settlements.

Although the text of the Chechen field manual is in Russian, it can hardly 
be considered a forgery by the Russians or Kadyrovans since the text has no 
ideological value for the other side, does not refer to acts that compromise 
the independence movement, and does not contain names or events. Thus, 
it would be futile to falsify such a manual that contains mainly practical 
instruction, especially considering that similar texts exist in every major 
 language. In addition, none the editors of other Russiarelated portals that 
have published the manual have raised any doubts regarding its authenticity.

Outside Russia, the only reference to the Chechen field manual can be 
found in Ukraine. It is mentioned in a 2014 peerreviewed article that was 
published in the scientific journal of the Yaroslav Mudryi National Law Uni
versity based in Kharkiv, and the authors are also convinced that this docu
ment is an authentic Chechen text.2 Several guideline documents outlining 
the tactics of the Chechen insurgents have also been prepared in the West, for 
example, “RussianManufactured Armored Vehicle Vulnerability in Urban 
Combat: The Chechnya Experience”.3

2  The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, Philosophies of 
Law, Political Science, Sociology, 2014, Vol. 42, No. 1, pp. 7–15. http://fil.nlu.edu.ua/. Available 
only in Ukrainian: Поляков, C. Ю.; Ленкин, В. М.; Королев, С. С.; Змиевской, Г. А. 
2014. Пути усовершенствования противодействия тепловизионной разведке. Збройна 
боротьба: теорія, забезпечення, досвід. – Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія, Харьков: Национальный юридиче
ский университет имени Ярослава Мудрого, с. 7.
3  Grau, L. W. 1997. RussianManufactured Armored Vehicle Vulnerability in Urban Combat: 
The Chechnya Experience. – Red Thrust Star, January 1997, Foreign Military Studies Office 
(FMSO), U.S. Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, KS. https://fas.org/man/dod
101/sys/land/row/rusav.htm. 

http://fil.nlu.edu.ua/
https://fas.org/man/dod-101/sys/land/row/rusav.htm
https://fas.org/man/dod-101/sys/land/row/rusav.htm
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The Properties of Estonian Soils and Their Effect on  
the Soil Trafficability of Military Vehicles  

and on Rut Formation

Kersti Vennik, Peeter Kukk, Kaarel Piip

Mobility is a critical capability for the military, and the formation of deep 
ruts hinders the ability of military vehicles to cross difficult terrains. In the 
context of military operations, tactical as well logistical vehicles must travel 
over different types of soils, i.e., arable land, grasslands and peat areas. In this 
situation, military terrain analysts are tasked with ascertaining the factors 
that might hinder the trafficability of military vehicles in conjunction with 
other factors. 

The primary objective of this paper is to provide a general overview of 
soil properties, as well as the parameters of wheeled vehicles that influence 
soil trafficability. Second, this paper presents the results of the rut  formation 
study carried out on different types of soils in Estonia. The aim of the rut 
formation study was to measure rut depth on different types of soils, and also 
test the rut prediction ability of precompression stress, the SoilFlex com
paction model, and different cone penetrometer models. Based on previous 
research, rut formation is dependent on vehicle wheel load, tyre size and 
inflation pressure, the number of passes, and the type of movement (e.g., in 
a straight line vs turning). Additionally, soil texture, moisture, organic mat
ter content, and density are also among the key variables in the estimation 
of offroad traffic ability. 

The rut formation study was carried out in 2013 and 2014 at seven 
 experiment sites with a 7tonne military logistics truck, and once also with a 
23tonne armoured personnel carrier (APC). Both test vehicles had equiva
lent tyre inflation pressures – 650 kPa. The experiment sites covered different 
types of soil textures (incl. peat soil), as well as different categories of land use 
(incl. natural grassland and arable areas). The experiments were carried out 
on days when high moisture content was expected. Test vehicles conducted 
one and/or ten passes, and rut depth was measured after the first pass and 
then again after ten passes. In addition, we collected cone penetrometer read
ings and undisturbed soil samples from right next to the tracks for laboratory 
analysis with an oedometer. For the purposes of ascertaining bulk densities, 
soil samples were taken at different depths both from ruts and also from 
undisturbed areas. After one and ten passes, the highest rut depths were 



235SuMMArIES – KoKKuVÕTTED

observed on natural grassland soils. Ruts were lower on arable sites which 
is attributable to the higher mechanical strength of soils in cultivated areas 
due to precompaction resulting from agricultural vehicles. After one pass, 
the ruts become deeper as a result of passage by a heavier vehicle. After ten 
passes, the deepest ruts were formed on clay soils. 

Overall, the results of this study indicate that rut depth can be success
fully predicted with models based on penetrometer readings, i.e., in the case 
of the 7tonne truck, the best prediction was made using the Willoughby and 
Turnage model; in the case of the 23tonne APC, the Maclaurin model per
formed best. However, if all the tested sites are considered, precompression 
stress does not seem to be a good threshold value for rut depth. At the same 
time, the compaction model SoilFlex was able to adequately predict rut depth 
on arable soils, whereas on natural grasslands the ruts were largely underes
timated or overestimated depending on soil type. 

COVID-19 in Russia’s Influence Operations 
Targeting Baltic States: Strategic Narratives

The strategic narratives constructed and disseminated by the Russian 
 Federation and targeting the Baltic states (i.e., Estonia, Latvia and  Lithuania) 
usually emphasise: 1) political and economic motives related to the policies 
of their governments; 2) motives to disrupt the international system and 
Western political institutions with Baltic membership; 3) motives indicat
ing conflicting identities of Russian and Baltic nations, which have often 
been framed in a Russophobic context. These motives reflect the strategic 
objectives of the Russian Federation, aiming to disrupt and dismantle the 
unity of the European Union and increase ideological fragmentation. The 
Baltic states have become an important and vulnerable target for the influ
ence operations conducted by the Kremlin because those countries are home 
to a considerable Russianspeaking minority. 

Based on the analysis of sixteen articles published in the Russian media, 
the central message seems to attempt to convince the audience that the 
 Estonian, Latvian and Lithuanian economies depend on future assistance 
from abroad to restore their precrisis economic standards, but the EU is 
neither interested nor able to provide this assistance. The Baltic  governments 
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are shown as incompetent in managing crises, and after this one they might 
face shrinking economies with increasing levels of unemployment and 
 emigration. 

Additionally, Russian and proRussian media outlets have also discussed 
the Russophobic motives attributed to the Baltic states. During the  outbreak 
and spread of COVID19, such articles have attempted to fuel  mistrust 
towards the Baltic governments and civil society organizations, not to 
 mention Western liberal democracy and its institutions (e.g., NATO, and the 
EU). During the COVID19 crisis, propaganda messages from Russia sought 
to demonstrate and highlight incompetent leadership and management, as 
well as poor of cooperation and sustainability among the Baltic states. Over
all, Russian’s strategic objectives in the Baltics during the COVID19 crisis 
do not seem to differ significantly from their overarching strategic goals in 
the last two decades, and we do not expect a significant change in narratives 
 disseminated by Russian influence operations in the near future.
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täppis teaduste õppetooli geoinformaatika lektor; alates 2019. aastast Kaitse
väe Akadeemia strateegia ja innovatsiooni õppetooli geoinformaatika lektor.
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