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SAATESÕNA

Hea lugeja!

2020. aasta on toonud Kaitseväe Akadeemia (KVA) teadus- ja arendus-
tegevusele kaasa suurenenud teadusorganisatsioonilise vastutuse, eduka 
arengu võimearendust toetavate uurimisprojektide vallas ja rahvusvaheliselt 
mõjukaid kvaliteedinäitajaid. Sõjateaduse valdkonna koordineerimisel Kaitse-
ministeeriumi valitsemisalas tuleks uue tahuna esile tõsta NATO Teadus- ja 
Tehnoloogiaorganisatsiooni rahvusliku koordineerija rolli, mis annab võima-
luse senisest rohkem kaasa rääkida ning suunata töörühmades tehtavat sisulist 
uurimis- ja arendustegevust. Samuti osales KVA ministeeriumi valitsemisala 
uue teadus- ja innovatsioonipoliitika väljatöötamisel, mis on kavas jõustada 
2021. aasta teisel poolel. Uus poliitika keskendub senisest enam tehnoloogia 
ja operatsioonianalüüsi arendamisele. Positiivse arenguna võib esile tõsta veel 
KVA allüksuste hea koostöö teadusprojektide elluviimisel.

2020. aasta oli edukas ka välisprojektides osalemise poolest. Algas  EDIDP 
(European Defence Industrial Development Programme) projekt mehitamata 
maismaasüsteemide arendamiseks, kus KVA täidab mehitamata süsteemide 
arendamise sotsiaalsete, eetiliste ja õiguslike aspektide uurimise ülesannet. 
Projektis analüüsitakse nii tegevväelaste kui ka avalikkuse arvamust mehita-
mata süsteemide kasutamise võimaluste ja ohtude ning eetiliste küsimuste 
kohta. Lisaks on algatatud kaks RITA 2 projekti vaenuliku pette- ja mõjutus-
tegevuse uuringu ning Kaitseväe kuivtoidupakkide uuringu elluviimiseks. 

2020. aastal jätkus olulisima võimearendusprojektina tulejuhtimis-
programmi TOORU arendus. Uute projektidena algatati teadusprojektid 
täppisründevõime arendamiseks ja sõjaajaloo valdkonnas projekt sõjalise 
mõtte ajaloost 1920–1940, mille eesmärk on välja selgitada Eesti sõjateooriat 
ja sõjakunsti ning selle kujunemist mõjutanud tegurid. 

2021. aasta suurimad eesootavad väljakutsed on uue teadus- ja innovat siooni -
poliitika rakendamiseks valdkondlike tegevuskavade koostamine,  suurem 
osalemine Euroopa Liidu ja NATO projektides ning teadustegevuse tugevam 
sidumine Kaitseväe võimearendusega.

Käesolev artiklikogumik annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas 2020. aastal tehtud koostööst ja saavutatud tulemustest. Soovime 
kõigile mõtestatud lugemist ja teadmispiiri avardumist.





TEADUSE JA INNOVATSIOONI MÕISTED NING  
PEAMISED ARENGUSUUNAD

Kol-ltn dr Raul Järviste
Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakond

Dr Kairi Talves
Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakond

2020. aastal ühtlustati Eestis teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni (TAI) 
kulude määramise metoodika ja mõistete kasutamine. Samuti alustati Kaitse-
ministeeriumi (KaM) valitsemisala teadus- ja innovatsioonipoliitika uuen-
damist ning osaleti rohkem rahvusvahelistes projektides. Järgnevas ülevaates 
kajastatakse teaduse ja innovatsiooni olulisemaid põhimõtteid ja arengu-
suundi.

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni mõiste

Teadus- ja arendustegevus1 on süstemaatiline loominguline tegevus, mille 
eesmärk on suurendada teadmiste hulka ning kasutada saadud teadmisi uute 
rakendusalade leidmiseks. See hõlmab kolme liiki tegevusi:

1)  alusuuringud, mille alla kuulub eksperimentaalne või teoreetiline töö uute 
teadmiste saamiseks ilma otsese praktilise eesmärgita;

2)  rakendusuuringud ehk algupärased uuringud, mis on suunatud kindla 
praktilise eesmärgi täitmiseks;

3)  eksperimentaalarendus, mille eesmärk on uue teadmise loomine uute 
toodete valmistamise, nende kasutuselevõtu või olemasolevate toodete ja 
protsesside täiustamise kaudu.

Teadus- ja arendustegevust iseloomustavad viis põhialust, mis peavad olema 
põhimõtteliselt alati täidetud. Tegevus peab olema uudne, loominguline, ette-
määramatu tulemusega, süstemaatiline ja korratav:

1 Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development. OECD. https://www.oecd.org/publications/frascati-manu-
al-2015-9789264239012-en.htm.

Raul Järviste, Kairi Talves

https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
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1) teadus- ja arendusprojekti eeldatav tulemus on alati uus teadmine; 
2) teadus- ja arendustegevus peab põhinema algupärastel käsitlustel ja hüpo-

teesidel või uute meetodite väljatöötamisel üldiste ülesannete lahenda-
miseks;

3) teadus- ja arendustegevuse lõpptulemus on alati ettemääramatu, projekti 
alguses ei ole võimalik kindlaks määrata lõpptulemit ega isegi mitte seda, 
kas eesmärke on üldse võimalik saavutada;

4) teadus- ja arendustegevus põhineb süstemaatiliselt korraldatud tegevusel 
selleks koostatud plaani järgi ning nii tööprotsessid kui ka saadud tule-
mused dokumenteeritakse;

5) teadus- ja arendustegevuse etapid ja tulemused peavad olema süstemaati-
liselt dokumenteeritud, et luua võimalus tulemuste korratavuseks või üle-
kantavuseks. Ülekantavuse tõendamiseks on võimalik näiteks avaldada 
tulemusi teaduskirjanduses või kaitsta intellektuaalomandit.

Teadus- ja arendustegevuse kulude aluseks on Kaitseväes või Kaitse-
ministeeriumis formaalselt registreeritud teadus- ja arendusprojekt, mille 
 avalikud osad on kajastatud Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Otse-
sed teadus tulemuste väljundid on patendid, kasulikud mudelid ja kõrge-
tasemelised eelretsenseeritud teadusartiklid. Valitsemisala TAI kulud 
2020. aastal olid 4,5 miljonit eurot, mis oli kaitsekuludest 0,78%. Kaitseväe 
 Akadeemia (KVA) osakaal moodustas sellest poole ning perioodil 2021–2024 
on kavandatud jätkata kõiki käimasolevaid püsiuuringuid.

Selguse huvides on allpool esitatud tegevused, mis Frascati käsiraamatu 
kohaselt ei kuulu teadus- ja arendustegevuse alla:

• poliitikauuringud, sealhulgas programmide, strateegiate ja meetmete 
analüüs, eel- ja järelhindamine, mõjude hindamine; poliitikameetmeid ja 
seadusandlikku tegevust toetav töö (poliitiline ja juriidiline nõustamine, 
haldustegevuse tehniline tugi);

• andmete kogumine, kodeerimine, salvestamine, liigitamine, levitamine, 
tõlkimine, kopeerimine, jäljendamine, pöördprojekteerimine;

• turu-uuringud ja teostatavusuuringud;
• tarkvara ja infosüsteemide loomine ja arendus teadaolevate meetodite 

ning olemasolevate tarkvaraliste töövahenditega;
• teadus- ja arendustegevuse toetuste taotlemise, haldamise ja jagamisega 

seotud tegevus ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste levitamisega 
seotud tegevus, sh teaduskonverentside korraldamine;

• pedagoogiline tegevus akadeemilistes asutustes, v.a doktoriõppe 
 juhendamine.
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Innovatsiooni2 all mõeldakse uut või oluliselt täiustatud toodet, teenust või 
protsessi (või nende kombinatsiooni), mis erineb märkimisväärselt eelmisest 
tootest, teenusest või protsessist ning mis on võetud kasutusele või tehtud 
kasutajale kättesaadavaks.

Innovatsiooni iseloomustavad neli tunnust: teadmine, uudsus, rakenda-
mine ja väärtuse loomine.

• Teadmine (ingl knowledge). Innovatsioon põhineb teadmistepõhisel 
tegevusel, olemasoleva või uue (sh teadus- ja arendustegevuse tulemusel 
 saadava) teadmise rakendamisel.

• Uudsus (ingl novelty). Innovatsiooni tulemuseks on uus või oluliselt 
täiustatud toode, teenus või protsess võrreldes seni kasutusel oleva alter-
natiiviga. Uudsus võib väljenduda nii tehnilises lahenduses kui ka kasutaja 
subjektiivses tunnetuses (sh kasutajakogemuses).

• Rakendamine (ingl implementation). Innovatsiooniks saab nimetada 
ainult selliseid tooteid, teenuseid või protsesse, mis on kasutusele võetud 
või kasutajale kättesaadavaks tehtud. Rakendamine eristab innovatsiooni 
teistest tegevustest, sh uute ideed genereerimisest, prototüüpimisest või 
leiutistest.

• Väärtuse loomine (ingl value creation). Innovatsiooni kaudne eesmärk on 
alati väärtuse loomine (väärtuse säilitamine või kasvatamine), mis toob 
kasu innovatsiooni rakendavale asutusele, kogukonnale või indiviidile.

Oslo käsiraamatu kohaselt ei kuulu innovatsiooni alla uus kontseptsioon, 
proto tüüp, mudel või toode, mida pole veel rakendatud. Samuti ei käsitata 
innovatsioonina tavapäraseid toote või teenuse muudatusi ja uuendusi, 
 näiteks tarkvarauuendusi koodis olevate vigade parandamiseks.

NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni raport teaduse ja tehno-
loogia arengusuundadest 2020–20403 käsitleb tuleviku väevõime edukuse 
alusena nelja põhimõtet:

2 Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 
Edition, OECD. https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm.
3 Science & Technology Trends 2020–2040. 2020. Exploring the S&T Edge. NATO Science 
& Technology Organization, Office of the Chief Scientist. https://www.nato.int/nato_static_
fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf.

https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf


RAUL JÄRVISTE, KAIRI TALVES12

• intelligentsete süsteemide arendamine ja kasutuselevõtmine;
• sensorsüsteemide laiaulatuslikum kasutamine ning organisatsioonide, 

indiviidide ja autonoomsete süsteemide koostoime;
• suurandmete kaitse ja haldamine;
• digitaalsed lahendused otsustusprotsesside kiirendamiseks ja analüütilise 

toe rakendamiseks.

Teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni uued eesmärgid

Kaitseministeeriumi valitsemisala eelmine teadus- ja arenduspoliitika 
kinni tati aastateks 2014–2022. Selle poliitika kehtivuse ajal algas järjepidev 
TAI sidumine võimearenduse vajadustega. KVA kujundati kaitsealase TAI 
kesku  seks ning loodi selgem rollijaotus KaM-i ja KV vahel (strateegilised 
vs. võime arendust toetavad uuringud). KVA on loonud mitmeid edukaid 
uurimis suundi, nt inimvara uuringute vallas, olnud edukas välisteadurite 
kaasamisel teadusmõjukuse suurendamiseks ning osalenud järjest rohkem 
välis projektides. Tehnoloogiate suunal on tekkinud mehitamata süsteemide ja 
raadioside uurimistegevuse pädevus, mis on koondanud ülikoolide teadlased 
ja ettevõtted koostööle.

Sel aastal on välja töötatud teadus- ja innovatsioonipoliitika  perioodiks 
2021–2030, mis seab kaitsealase teadus-, arendus- ja innovatsiooni tegevuse ees-
märgiks toetada Eesti laiapindset riigikaitset ning sõjalise kaitse planeeri mist 
ja elluviimist. Teadus- ja arendustegevuses pannakse rõhk uurimis rühmade 
kvali teedile ja arendamisele, rahvusvahelise teadus- ja arendus tegevuse 
edenda misele ning suuremas mahus riigisisesele koostööle strateegiliste 
 teemade uurimisel. Innovatsiooni puhul on ennekõike oluline uute tehno-
loogiate kasutuselevõtu soodustamine, teadmussiiret toetava  mõtteviisi ja 
järelkasvu tagamine teadlaskonna ja ettevõtete hulgas ning  Kaitseväes. 

Teadus- ja innovatsioonipoliitika eesmärkide saavutamisel lähtutakse Eesti 
riigikaitse ja sõjalise võimearenduse seisukohalt olulistest valdkondadest. Eri-
nevate valdkondade arendamise eest vastutavad järgmised asutused:

• eestvedamine, sõjaväeline juhtimine ja sõjaväepedagoogika – Kaitseväe 
Akadeemia; 

• julgeoleku- ja kaitsepoliitika – Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus; 
• küberjulgeolek ja kübertehnoloogiad – CR14;
• operatsioonianalüüs – Kaitseväe Akadeemia; 
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• ressursihaldus – Kaitseväe Akadeemia; 
• riigikaitse strateegia – Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus;
• riigikaitseline inimvara – Kaitseväe Akadeemia;
• sõjaajalugu – Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum;
• tehnoloogiad – Kaitseväe Akadeemia. 

Osalemine Euroopa Liidu kaitsekoostöös

Alates Euroopa kaitsefondi moodustamisest on Eesti osalenud rohkem 
Euroopa Liidu kaitsekoostöös. Eesmärk on lisaks kaitse-eelarvele leida 
 rohkem välisvahendeid oluliste võimearendusprojektide elluviimiseks. Eesti 
eesistumise ajal valmistati KaM-i juhtimisel ette loodava kaitsefondi piloot-
programmi tegevuskava, mille tulemusel investeeris Euroopa Liit kaitse-
valdkonna teadus- ja arendustegevusse aastatel 2019–2020 EDIDP4 prog-
rammi kaudu 500 miljonit eurot. Eesti ettevõtete ja teadusasutuste osalusel 
sai EDIDP 2019. aasta voorus rahastust neli projekti, mis tõi Eestisse ligi-
kaudu 10  miljonit eurot kaitsevaldkonna arendustegevuseks. Neist suurim on 
mehitamata maismaasüsteemide arendusprojekt iMUGS5, mida juhib Eesti 
ettevõte Milrem. Eesti oli taotlemise edukuselt teiste Euroopa Liidu liikmes-
riikidega võrreldes 6.–7. kohal. EDIDP 2020. aasta voorus osaleb taotlusega 
12 Eesti ettevõtete osalusega projekti, nende rahastusotsus selgub 2021. aasta 
suvel. Käimas on ka ettevalmistused kaitsefondi 2021–2027 rahastusperioodi 
rakendamiseks. 

2020. aastal osales Eesti NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni 
(STO) viie teaduspaneeli tegevuses ning 24 töögrupis. NATO STO Eesti 
 rahvuslik koordineerimine asub KVA-s, strateegilise töörühma tegevuste 
 planeerimine KaM-is ja KV-s. Paneelide ja töörühmade kaudu osalevad 
kaitse väelased ja teadlased NATO STO rahvusvahelises teadus-arendus-
koostöös, näiteks saab 2020. aastal esile tuua maastikuläbitavuse, olukorra-
teadlikkuse ja maksumusmudelite uuringute töörühmad. NATO AVT 
 paneelis pälvis KVA lektor kpt dr Kersti Vennik paneeli silmapaistva teadus-
tulemuse (Panel Excellence Award) auhinna.

4 EDIDP = European Defence Industrial Development Programme
5 iMUGS = integrated Modular Unmanned Ground System
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Väljatöötamisel on valitsemisalaülene Euroopa Liidu teadus- ja arendus-
projektides osalemise kord ning uuendatakse NATO teadus- ja tehno loogia-
organisatsiooni tegevustes osalemise põhimõtteid, mille tutvustus ilmub 
2021. aasta kogumikus.

Lähituleviku eesmärk on teadus- ja innovatsioonipoliitika rakendamiseks 
valdkondlike teekaartide koostamine, laiapindsem osalemine EL-i ja NATO 
projektides (nt Combat Unmanned Ground System, European Future Highly 
Mobile Augmented Armoured System) ning teadustegevuse tugevam sidu-
mine KV võimearendusega. Uute suuremate riigisiseste teadusprojektidena 
võib nimetada KV täppisründevõime arendamist, KV toidupakkide arenda-
misega seotud uuringuid ja sõjaajaloo uurimisprojekte. Teadusmõjukuse 
suurenda miseks avaldatakse kaalukamate projektide tulemused Springeri ja 
Miles Verlagi kirjastustes. Lisainformatsiooni käimasolevate teadusprojektide 
kohta leiab valitsemisala teadusportaalist6 ja Eesti Teadusinfosüsteemist7.

6 Vt https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/
Teadus-%20ja%20arendustegevusest.aspx.
7 Vt https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Display/6f0b4cd3-eba3-4c3c-b77b-
322a39ad6b7a/?tabId=tab_Projects.

https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Teadus- ja arendustegevusest.aspx
https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Teadus- ja arendustegevusest.aspx
https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Display/6f0b4cd3-eba3-4c3c-b77b-322a39ad6b7a/?tabId=tab_Projects
https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Display/6f0b4cd3-eba3-4c3c-b77b-322a39ad6b7a/?tabId=tab_Projects
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In 2020, a consortium of military institutions and technology enterprises 
from several European countries initiated a joint project for researching, 
designing, prototyping, and testing multipurpose unmanned ground systems. 
The project was set to start in 2021. Within this project, the Estonian Military 
Academy (EMA) took on the assignment of covering the following topics:

• Using UGSs in the context of the customary law of war and applicable EU 
and national legislations.

• Attitudes of military personnel and the general population towards the use 
of unmanned platforms.

• Ethics of employing MUGSs in operations.

In September, LTC Raul Järviste, the research representative of EMA, con-
vened a working group of experts who started work in October. The initial 
researchers included Eleri Lillemäe, Markus Otsus, and MAJ Janar Pekarev 
from the Academy, Kairi Talves from the Ministry of Defence, Auli Viidalepp, 
a semiotician from the University of Tartu, and myself.

Globally, the working group focused on a step-by-step development of 
a public survey, a survey among conscripts, and a series of interviews with 
officers. Based on the experience gained from other large-scale survey pro-
jects, the group established several focus groups to provide an opinion on the 
semantic space of using unmanned ground systems in public. The findings of 
this qualitative research will be used for developing the details of a representa-
tive general public survey, scheduled to be conducted in the spring of 2021. 
Simultaneously, an inquiry will be held among conscripts at the end of spring. 

While preparing for the qualitative research, it became clear that strictly 
researching the stimulus of unmanned ground systems will not be enough to 
elicit a meaningful discussion with respondents. Unmanned ground vehicles 
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are basically self-driving cars and those are already tested by the car industry 
in experimental trials and have been widely discussed in the media and the 
public. Hence, the difference in opinions about military and civilian uses of 
unmanned ground systems would be negligible. Evidently, we had to integrate 
autonomous and semi-autonomous weaponry into the research to underscore 
the military aspects of such systems. 

During the first months of research in 2020 and 2021, the group focused 
primarily on developing the general public opinion survey and discussing 
potential theoretical approaches, from psychology and social psychology, to 
provide a framework for the research. The theoretical approaches  commonly 
used in psychological research on AI and robotics have to do with clari fying 
the concept of the so-called uncanny valley. It is a phenomenon used to 
describe the fact that people usually have no problem accepting robots that 
are recognizably of a machine character. However, attitudes towards robots 
change when they become more anthropomorphic and exhibit quasi-human 
behaviours. Humanoid robots are perceived negatively and con sidered 
uncanny. For example, one research indicates that a robot’s capacity to feel 
generates stronger emotions of eeriness than its capacity to plan ahead or exert 
self-control1. Different psychological projections of human “essence” may play 
a role in generating the feeling of eeriness towards humanoid robots2. Other 
psychological aspects of robot perception are related to the  so-called theory of 
mind, according to which people judge others by assuming a similar pattern 
of behaviours as themselves3.

During the first months of the project, Janar Pekarev compiled a com-
prehensive overview of relevant literature by different authors on the ethical 
aspects related to our research. It will give us important information on the 
contemporary concerns underlying the continuous scholarly discourse about 

1 Appel, M.; Izydorczyk, D.; Weber, S.; Mara, M.; Lischetzke, T. 2020. The uncanny of mind 
in a machine: Humanoid robots as tools, agents, and experiencers. – Computers in Human 
Behavior, Vol. 102, pp. 274–286. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.031; Lischetzke, T.; 
 Izydorczyk, D.; Hüller, C.; Appel, M. 2017. The topography of the uncanny valley and 
individuals’ need for structure: A nonlinear mixed effects analysis. – Journal of Research in 
 Personality, Vol. 68, pp. 96–113. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.02.001.
2 Wagner, W.; Kronberger, N.; Nagata, M.; Sen, R.; Holtz, P.; Flores Palacios, F. 2010. 
Essentialist theory of ‘hybrids’: From animal kinds to ethnic categories and race. – Asian 
Journal of Social Psychology, Vol. 13(4), p. 244 [pp. 232–246]. https://doi.org/10.1111/j.1467-
839X.2010.01315.x.
3 Davies, M.; Stone, T. (eds.) 1995. Folk Psychology-The Theory of Mind Debate. Oxford: 
Blackwell. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.031
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.02.001
https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2010.01315.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2010.01315.x
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autonomous weapons and further the understanding and interpretation of 
empirical data collected from the public, EDF conscripts, and officers. Inter-
views with soldiers and practitioners in the field, e.g. in Mali, are expected 
to provide insight into the practical and operational aspects of applying 
unmanned weapon systems on the ground.

As the project is scheduled to run until the first months of 2022, legal 
scholars were included into the research group in the beginning of 2021 
to cover the aspects that circumscribe the legitimate uses of autonomous 
 weapons in warfare, their connection with the customary law of war, and 
correspondence with EU legislations and rules. Among others, this topic will 
be researched by Camilla G. Cooper from the Norwegian Defence Command 
and Staff College.

The qualitative and quantitative material collected over the following year 
will presumably provide excellent data for extrapolating the ethical, moral, 
and legal dimensions of employing weaponised autonomous and semi-auto-
nomous systems in ground-based warfare.

Figure 1. Tactical testing of THeMIS 4.5., an unmanned ground vehicle (UGV) by 
Milrem, at a mission in Mali.
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2019. aastal alustati Eesti Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli koostööna 
uurimisprojekti „Strateegiline narratiiv julgeolekudilemma kujundajana“1, 
millesse on kaasatud veel Tallinna Tehnikaülikooli ja Rahvusvahelise Kaitse-
uuringute Keskuse teadlased. Projekti keskmes on Venemaa strateegilised 
narratiivid ja nende mõju Eesti julgeolekule. Strateegilised narratiivid on 
avalikkuses levitatavad lood, mida poliitilised toimijad (nt riigid, poliitilised 
ja ideoloogilised liikumised, organisatsioonid) kasutavad vahendina rahvus-
vahelise poliitika ühise mineviku-, oleviku- ja tulevikutähenduse kujunda-
miseks, et vormida kodumaiste ja rahvusvaheliste toimijate arusaamu ning 
käitumist2. Kontseptuaalselt on strateegilised narratiivid seotud poliitiliste ees-
märkide ja erinevate kriisiolukordadega (majanduse, julgeoleku jms), mis seos-
tuvad omakorda vastumeetmete õigustamise, rahvusvaheliste alliansside loo-
mise ning nii sise- kui ka välisauditooriumi avaliku arvamuse  kujundamisega.

Projekti teoreetiline eesmärk on uurida strateegiliste narratiivide kontsept-
siooni julgeolekudilemma tekitajana. Julgeolekudilemma on rahvus vahelistes 
suhetes selline olukord, kus riigi julgeoleku suurendamiseks kasutusele 
 võetud meetmed põhjustavad teiste riikide reaktsioone, mis lõppkokkuvõttes 
viivad pigem riigi julgeoleku vähenemiseni3. Siinne lühiartikkel annab üle-
vaate  projekti raames 2020. aastal valminud olulisematest teadustöödest, mis 

1 253 (O-014). Strateegiline narratiiv julgeolekudilemma kujundajana (8.03.2019−31.01.2023).
2 Vt nt Miskimmon, A.; O’Loughlin, B.; Roselle, L. 2015. Strategic Narratives: a response. – 
Critical Studies on Security, Vol. 3, Issue 3, pp. 341–344. https://doi.org/10.1080/21624887.201
5.1103023.
3 International Encyclopedia of Political Science. Badie, B.; Berg-Schlosser, D.; Morlino, L. 
(eds.). Sage.

Holger Mölder, Vladimir Sazonov, Andreas Ventsel

https://doi.org/10.1080/21624887.2015.1103023
https://doi.org/10.1080/21624887.2015.1103023
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21624887.2015.1103023
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käsitlesid muuhulgas poliitilist ja strateegilist kommunikatsiooni, sealhulgas 
infomõjutustegevuse diskursiivseid võtteid.

Projekti põhitäitjad olid 2020. aasta lõpu seisuga dr Sten Hansson, 
dr Mari-Liis Madisson, dr Andreas Ventsel, dr Holger Mölder, dr Ivo Juurvee 
ja dr Vladimir Sazonov. 2020. aastal oli projekti välisteadurina kaasatud ka 
Glasgow’ Ülikoolis töötav dr Joanna Szostek.

2020. aastal ilmusid mainekates teadus-
kirjastustes mitmed projekti eesmärkidega 
seotud monograafiad. Tartu Ülikooli semioo-
tika kaasprofessor Andreas Ventsel avaldas 
koos Tallinna Ülikooli poliitikateooria pro-
fessori Peeter Selgiga Palgrave Macmillani 
kirjastuses monograafia „Introducing Rela-
tional Political Analysis: Political Semiotics 
as a Theory and Method“4. Teoses esitatakse 
läbivalt relat sioonilis-semiootiline lähenemine 
poliitikale nii teoreetiliste lähtekohtade, mee-
todite kui ka empiirilise rakenduse mõttes 
ning käsitletakse võimu, valitsemistava (gover-
nance) ja demokraatia problemaatikat ennekõike semiootilise probleemina. 
Lisaks metoodilistele juhistele poliitika uurimiseks pakutakse raamatus välja 
ka originaalne meetod – poliitiline vormianalüüs. Monograafia teoreetilised 
lähtekohad ja pakutud analüüsimeetod sobivad strateegiliste narratiivide ana-
lüüsimiseks: nt kuidas avalikus diskursuses mingeid teemasid agendas väljen-
datakse, kuidas soovitakse kujundada auditooriumi olukorra-/probleemitaju 
ja milline on seesuguse probleemiesituse järelmõju konkreetsele poliitilisele 
praktikale.

Mari-Liis Madisson ja Andreas Ventsel avaldasid Routledge’i teadus kirjastuses 
monograafia „Strategic Conspiracy Narratives: A Semiotic Approach“5 (vt 
kaanepilti lk 20), mis võtab kokku nende seni tehtud töö strateegiliste narra-
tiivide uurimisel. Raamatus keskendusid autorid peamiselt vandenõuteooriate 
semiootilisele spetsiifikale ning nende funktsioonidele auditooriumi 

4 Selg, P.; Ventsel, A. 2020. Introducing Relational Political Analysis. Political Semiotics as a 
Theory and Method. [Palgrave Studies in Relational Sociology]. Palgrave Macmillan, 319 p.
5 Madisson, M-L.; Ventsel, A. 2020. Strategic Conspiracy Narratives: A Semiotic Approach. 
Routlege, 144 p.
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 olu korra taju ja otsustusprotsesside kujunda-
misel. Strateegiliselt loodud ja  läbimõeldult 
levitatud vandenõunarratiivid on tõhus 
vahend, millega mõjutada audi tooriumi olu-
korrataju ning käitumist.  Vandenõuteooriad 
võivad infomõjutustegevuses olla ohtlikumad 
kui üksikud valeuudised, kuna vandenõu-
teooriad on süsteemsed, pakkudes maa-
ilmas toimuva kohta kõikehõlmavat ja lihtsat 
seletus skeemi, mida on võimalik laiendada 
üha uutele sündmustele ja nähtustele. Mono-
graafias esitati semiootiline mudel, mille abil 
on võimalik määratleda strateegilist toimijat ja 
analüüsida infomõjutustegevuses kasutatavaid 
tekstistrateegiaid.

Kolmas projektiga seotud monograafia „Popu-
lism ja poliitiline äärmuslus muistsest ajast 
kuni tänapäevani“6 ilmus Holger Mölderi ja 
Vladimir Sazonovi sulest Äripäeva kirjastuses. 
Raamat annab retrospektiivse ülevaate palju-
dest populistlikest ja äärmuslikest liiku mistest 
ning nende tekkepõhjustest alates inim-
tsivilisatsiooni algusest muistses Lähis-Idas 
kuni tänapäevani. Monograafias tutvustatakse 
põhjalikult ka nüüdisaegseid populistlikke ja 
äärmuslikke liikumisi Euroopas, Ameerikas, 
Aafrikas ning Lähis-Idas, sealhulgas Venemaal 
ja Eestis. 

Lisaks juba ilmunud monograafiatele alustati projekti raames ja koostöös 
Tallinna Tehnikaülikooliga 2020. aastal erinevate riikide (Eesti, Leedu, 
 Ameerika Ühendriigid, Norra, Tšehhi, Portugal, Hispaania, Ühendkuning-
riik,  Rumeenia, Ukraina, Iisrael) teadlasi ning praktikuid koondava teadus-
artiklite kogumiku „The Russian Federation in Global Knowledge Warfare. 

6 Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Populism ja poliitiline äärmuslus muistsest ajast kuni täna-
päevani. Tallinn: Äripäev, 204 lk.
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Influence Operations in Europe and Its Neighbourhood“7 ettevalmistamist. 
Artiklid  valmisid 2020. aasta lõpuks ja kogumik ilmub Springeri teadus-
kirjastuses 2021. aastal. Kogumikus käsitletakse Venemaa Föderatsiooni 
infomõjutustegevuse erinevaid aspekte nii välis- kui ka julgeolekupoliitilises, 
sotsiaalses, majanduslikus, tehnoloogilises, juriidilises, kultuurilises ja aja-
loolises perspektiivis. Kogumikus uuritakse Venemaa mõjutusoperatsioone 
ja Venemaa rolli ülemaailmses teadmistesõjas ning antakse ülevaade hübriid-
sõjas kasutatavast uusimast tehnoloogiast ja strateegilise kommunikatsiooni 
vormidest.

Uurimisprojekti raames on projekti liikmed 2020. aastal avaldanud mitmeid 
kõrgetasemelisi teadusartikleid (ETIS 1.1, 1.2 ja 3.1).
• Juurvee, I. 2020. U-2 luurelennud okupeeritud Eesti territooriumi kohal. – 

Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 72−78.
• Kasper, A.; Mölder, H. 2020. The EU’s Common Security and Defense 

Policy in Facing New Security Challenges and Its Impact on Cyber-
defence. – Ramiro Troitiño, D.; Kerikmäe, T.; de la Guardia, R. M.; Perez, 
G. A. (eds.). The EU in the 21st Century, Springer, pp. 271−294.

• Kleve, K. L.; Juurvee, I. 2020. Introduction to the Special Issue: Need to 
Know – Major Political Change and Access to Secrets. A Special Edition 
of the Best from the Need to Know Conference in Bodø 2018 and Tal-
linn 2019. – The International Journal of Intelligence Security and Public 
Affairs, Vol. 22 (3), pp. 133−138. 

• Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Kremlin Information Campaign in the 
Baltic States During the COVID-9 Pandemic Escalation of Spring 2020. – 
Modern Management Review, Vol. XXV (4), pp. 83−97.

• Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. The Kremlin’s strategic narratives on the Bal-
tic states during the COVID-19 crisis. – Kwartalnik Bellona, Vol. 703 (4), 
pp. 1–10.

• Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Venemaa strateegilised narratiivid Balti 
riiki dele suunatud mõjutustegevuses COVID-19 kriisi ajal. – Sõjateadlane, 
nr 14, lk 197−225.

• Ploom, I.; Sazonov, V.; Veebel, V. 2020. Moscow’s Srategies in the 
Middle East. – Sazonov, V.; Espak, P.; Mölder, H.; Saumets, A. (eds.). Cul-
tural Crossroads in the Middle East The Historical, Cultural and Political 

7 Mölder, H.; Sazonov, V.; Chochia, A.; Kerikmäe, T. (eds.) 2021. The Russian Federation in 
Global Knowledge Warfare. Influence Operations in Europe and its Neighbourhood. [Contri-
butions to International Relations]. Springer International Publishing, 481 p.
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Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict from the Ancient Near East 
to the Present Day. Second revised and expanded edition. Tartu: Univer-
sity of Tartu Press. Tartu: University of Tartu Press. [Studia Orientalia 
 Tartuensia Series Nova VIII], pp. 389−426.

• Tamm, D. 2020. Antiteetiline identiteediloome semiootika ja strateegiliste 
narratiivide seisukohast. – Acta Semiotica Estica, XVII, lk 63–92.

• Ventsel, A. 2020. Venemaa humanitaarabi meediadiskursus kui strateegi-
line narratiiv: semiootiline analüüs. – Acta Semiotica Estica, XVII, 
lk 33–62.

2020. aastal juhendati ja kaitsti projekti raames edukalt ka mitmeid tudengi-
töid, millest on juba valminud (Tamm 2020) või valmimas (Voltri 2021) 
kõrge tasemeline teadusartikkel.
• Tamm, D. 2020. Antiteetiline identiteediloome kui strateegiline narratiiv. 

Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. Juhendaja Andreas Ventsel. 
• Voltri, J. 2020. Comparison Governmental Approaches to Counter 

 Russian Information Influence in the Baltic States. Magistritöö. Tartu Üli-
kool. Juhendajad Andreas Ventsel ja Vladimir Sazonov.

• Tüür, O. 2020. Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti vastu suunatud des-
informatsiooni narratiivides kajastuvad teemad. Magistritöö. Kaitseväe 
Akadeemia. Juhendajad Vladimir Sazonov ja Ülle Säälik.

• Libert, M. 2020. Õppuse „Vostok-2018“ kajastamine Eestile suunatud 
venekeelsetes online-väljaannetes. Lõputöö. Kaitseväe Akadeemia. Juhen-
daja Vladimir Sazonov.
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In 2020, a human resource research group consisting of researchers from the 
Estonian Military Academy and the University of Tartu conducted research 
on the different perspectives of the Estonian conscription system and con-
scripts. First, we elaborated the role and position of the Estonian Defence 
Forces in the framework of the military covenant, the social contract, and 
social cohesion (Study I), and analysed the conscription system in the context 
of social transformations (Study II). Second, we focused on how competences 
are converted between the civilian and the military field from the perspective 
of conscripts and employers (Study III). Third, we carried out an annual con-
scription survey, asking approximately 3,000 conscripts about their attitudes, 
motivation, health, and satisfaction with the military service in the begin-
ning and in the end of the conscript service. Every year, the annual report 
is focused on a specific topic, and in 2020, it was the progress of conscripts 
during the service (Study IV). The main subjects covered in the report were 
satisfaction with the service, changes in physical abilities, military training 
preferences and achievements in the service, social services, and handling the 
COVID-19 situation in conscription.

The first three studies were carried out in cooperation with Dr. Eyal Ben-
Ari, a visiting professor of the Estonian Military Academy and a renowned 
researcher who resides in Israel and works as a research fellow at the Institute 
for Society, Security and Peace at Kinneret College on the Sea of Galilee.

A brief overview of these four studies is presented below.

Eleri Lillemäe, Kairi Kasearu, Eyal Ben-Ari
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The Military Covenant and the Social Contract: 
Contractual Relations and Social 

Cohesion in Estonia (Study I)

This study involves the concepts of a military covenant, a social contract, 
and social cohesion. A military covenant represents the implicit relations and 
exchange among the military, the society, and the state, where the  military 
personnel demonstrate their willingness to make personal sacrifices in 
exchange for recognition on their important social role, fair treatment for 
them and their families, and commensurate terms and conditions in the 
 service. All of these three concepts address the questions of how and what 
binds the  society together. In this study, we extend the concept of a military 
covenant by  showing its relation to the social contract and social cohesion. 
As duality is inherent to military – being comparable to any other public 
institution on the one hand and holding a monopoly over state violence on 
the other –, it shapes the relations among the aforementioned three concepts. 
Duality is the prism through which soldiers and civilians interpret the mili-
tary service, preparations for an armed conflict, and use of force.

These three concepts provide a basis for binding the four areas within the 
sociology of civil-military relations: civilian control and democratic ground 
rules, demands for efficiency and efficacy, social inclusivity and managing 
diversity, and the rise of a more conditional attitude towards the military ser-
vice. Democratic ground rules implicate that the EDF is carrying out a wider 
bargain between itself, the state, and the citizens by abiding to those rules 
(maintaining political neutrality, being transparent and accountable etc.). By 
optimising the resources at its disposal and being functionally and economi-
cally efficient, or attempting to do so, the EDF holds on to its side of the bar-
gain and signals that it is adapting to societal expectations of a neoliberal 
era. By reacting to the demands of conscripts and reservists that their time 
should be used more efficiently, the EDF is meeting individual expectations. 
Universality through drafting all healthy Estonian men and integrating the 
men of the Russian-speaking minority is an important part of the covenant, 
resonating well with the wider social contract and facilitating social cohesion. 
The shared feeling of a common fate widens the social capital of conscripts in 
an organisation that crosscuts linguistic and social boundaries. Conditional 
attitudes refer to how the EDF considers it increasingly important to respond 
to the expectations of recruits to gain convertible competencies and achieve 
personal fulfilment through challenges. Adaptation to these expectations is an 
indicator of reacting to wider amendments in the social contract governing 
the relations between individuals, the society, and the state. 
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Conscription and Social Transformations: 
The Security Needs and Social 

Expectations of Estonia (Study II)

The Estonian military, as other militaries that have retained conscription, is 
faced with a challenge to meet the twin requirements of security needs as 
well as changing social expectations, and has instituted new arrangements 
and practices for that purpose. Similarly to other conscription systems, there 
are four key organising principles emphasised in relation with Estonia: selec-
tive recruitment, exemptions, voluntary routes, and material and non-material 
incentives. 

Selective recruitment indicates differences in recruitment. While the con-
script service is voluntary for women and compulsory for men, women are 
excluded from the draft, making approximately half of the cohort not eligible 
for recruitment. Exemptions could be divided in two – formal releases and 
‘informal’ evasions. Exemptions are usually made for health reasons, but also, 
to a lower extent, for educational achievements under an upper- secondary 
level, a criminal record, acquiring higher education in medicine, or  residing 
abroad at least seven years before becoming eligible for conscription. In addi-
tion, it is possible to apply for an alternative service due to religious or ethical 
reasons and not take part of the regular military service. Voluntary routes 
describes the oxymoron of volunteering for a mandatory military service. 
Volunteering allows a person to schedule the service in a suitable way and 
join a unit or achieve a military role per preference. Volunteering does not 
always guarantee the desired outcome, however, as the EDF is not obligated 
to fulfil any wishes, and the career path of a conscript is rather shaped by their 
performance in the service. Another aspect in voluntary routes is women 
 volunteering for service. Although women can opt-out during the first 
90 days of conscription, most of them finish the service, and more than half 
continue a career in active duty. The final cluster includes different  material 
and non-material incentives for conscripts such as special pins or insignia for 
members of units the military deems important. 

These four clusters of arrangement allow the EDF to be more flexible and 
meet security needs as well as societal expectations.
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How to Make Conscription Count? 
Converting Competencies in Estonia (Study III)

With the shift towards individualisation and individuals taking more  control 
over their life course, there are higher individual expectations to conscrip-
tion as a meaningful experience. We argue that a central mechanism for 
 addressing this challenge is convertibility, or the ability to use the competen-
cies gained in one sphere in another, thus increasing the value of conscrip-
tion for recruits. Although Estonia applies compulsory military service, active 
duty members are following the principles that resemble those prevalent in 
all-volunteer forces. The job model is rather occupational, i.e. service charac-
teristics are similar to civil jobs and motivation comes from intrinsic (e.g. 
patriotism, defence will, etc.) as well as extrinsic (salary and other material 
incentives, etc.) aspects. At the same time, conscripts who are drafted still 
represent the institutional model; occupational motivators are limited for 
them. From the military point of view, however, it is important to increase 
institutional commitment, organisational identity, and pro-organisational 
behaviour among conscripts. While in the case of active members, the shift 
towards an occupational model may weaken the military institution through 
higher transferability of practical skills, in the case of conscripts, it may be 
exactly the other way around. Higher convertibility may increase the value of 
conscription because recruits would obtain the skills and knowledge that are 
directly convertible to the civilian labour market. However, it is important to 
address convertibility not merely as a one-way process, but a two-way process, 
where converting civil competencies to the military sphere is as important as 
the opposite direction.

Convertibility is strongly affected by societal values and attitudes toward 
conscription, especially concerning the perception of military service. Indi-
vidual agency and motivation also play an important part. While the ideas of 
what and why is convertible are shaped on a societal level, the action of con-
verting depends on how actively people contribute to their personal lives and 
how balanced their occupational and institutional motivators are. In addition 
to meeting societal expectations and contributing to the personal develop-
ment and competencies of young people, enhancing the possibilities for con-
vertibility will also support the achievement of military objectives through 
strengthening institutional commitment and pro-organisational behaviour, 
which may later be evident in the participation rates of reserve trainings and 
overall defence will.
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The progress of conscripts in the service (Study IV)

The mean age of conscripts has decreased since 2016; in 2019, an average 
conscript was 20 years old. This also means that the profile of conscripts 
 regarding the age and educational level is more homogenous than a couple 
of years back. Moreover, the share of conscripts who started service with a 
personal application has increased from 39% to 51% in 2020. This means 
that young adolescents are more aware about their duties and possibilities 
in relation with the Estonian Defence Forces and they are taking the lead to 
integrate  compulsory service with personal life and plans. Different start in 
the  service also affects adaptation with conscription. Satisfaction with service 
has increased from year to year: conscripts are most satisfied with relation-
ships among each other (75%), followed by living conditions (71%), exer-
cising options (70%), and relationships with leaders (65%). Satisfaction was 
lowest with equipment (32%) and possibilities for spending free time (49%). 
Recruits who were positively minded and understood the importance of con-
scription for Estonian security and personal development in the beginning 
of con scription were more satisfied with their service experience by the end 
of the conscription period. Satisfaction is also related to personal  progress in 
the service. The conscripts who achieved the position of a  junior non-com-
missioned sergeant were generally more satisfied with the service compared 
to those who maintained on a soldier’s position1. Progress in the service is 
enhanced by individual expectations and intention to attend the junior non-
commissioned officer (NCO) course in the beginning of the  service. 45% of 
Estonian-speaking conscripts and 11% of Russian-speaking conscripts pre-
ferred to join the course. This clearly demonstrates a sharp division in the 
level of expectations and perceived possibilities for a military career. Approxi-
mately ¾ of conscripts who intended to attend the NCO course finished con-
scription as NCOs. However, looking more closely at the associations between 
intention and practice, we see that almost half (48%) of conscripts did not 
intend to join the NCO course and did not achieve a NCO position by the 
end of the service. 13% of conscripts expressed no intention to attend the 
NCO course in the beginning of the service but changed their mind during 
conscription and achieved the position of NCO. Recruits with a higher edu-
cational level and Russian-speaking recruits who were proficient in Estonian 
were more likely to belong to this group. Evidently, these are the positive 

1 The analysis of achievements in the conscription service are based on longitudinal data of 
conscripts drafted in July 2019. (N=1144).
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 factors affecting the possibilities to have a military career in conscription. 
The smallest group (11%) consisted of conscripts who did not manage to 
fulfil the plan to join the NCO course and achieve the status of NCO. Their 
achievements were limited due to poor educational background, language 
skills, and physical abilities (based on the score of the physical fitness test at 
the beginning of the service). The final group, 28% of conscripts drafted in 
July, had clear behavioural intentions to join the NCO course and achieved 
the position of NCO by the end of the service. On average, they are more edu-
cated, assessed themselves as taking a leader position on different occasions, 
and were more motivated to start the service (personal application or will to 
join conscription even if it were voluntary). 
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Soldier by the end of conscription
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The results of a physical fitness test have improved in the last years; this is 
related with the younger age of conscripts and higher physical activeness 
before conscription. At the beginning of the service, conscripts have high 
expectations for improving their fitness and it is evident that, on average, 
the fitness level of conscripts improves during conscription. Nevertheless, the 
improvement is more significant among those who were physically less active 
compared to those who demonstrated good fitness levels at the beginning of 
the service. It means that during the conscript service, the physical abilities of 
conscripts become more even and disparities decrease. For some conscripts, 
the service increases the possibilities for doing sports and improving personal 
fitness, while the motivation of conscripts who were actively exercising before 
conscription (including professional sports) rather decreased. 
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There are several social services available for conscripts during the  service. 
They are well aware about the services but tend not to take advantage. How-
ever, satisfaction with the services is relatively high among those who  consume 
them, and satisfaction is especially high with the friendly and supportive 
 attitudes of professionals. The COVID-19 pandemic affected the  training 
process of conscripts. The pandemic increased worries about  personal issues 
(health, state of family members, confusion about personal plans, etc.), but 
decreased problems with military training. 

Conclusion

To understand the meaning of conscription in a contemporary society, we 
have to start with a broader approach to the interconnection of military and 
civilian spheres (Study I) which, in turn, sets the scene for the conscription 
system (Study II) and its relations with other institutions such as the labour 
market (Study III). Finally, this reveals individual agency of conscripts – 
 preferences, intentions, and actual behaviour (Study IV) – that, in turn, shape 
the conscript system and social cohesion.
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Kaitseväelase mitmekülgne ettevalmistus on üks riigikaitse alustalasid,  milles 
on olulisel kohal kehaline ettevalmistus. Eesti kaitseväelase kehaline ette-
valmistus on määratletud kolme alusdokumendi põhjal: „Kaitseväe spordi-
kontseptsioon“, „Kaitseväe spordi eeskiri“ ning „Kehaliste võimete kontroll-
test ja normatiivid“1. 

Kaitseväelase kehalist ettevalmistust hinnatakse kehaliste võimete 
kontroll testi (KVKT) alusel, mille normatiivid varieeruvad vanuse, mitte 
ülesandekohaste füüsiliste nõuete järgi. Meie uurimisrühma lähteülesanne 
oli kaitse väelaste ülesandekohaste füüsiliste nõuete analüüs ja üldistatud 
tasemete väljatöötamine, mis oleks aluseks kavandatava Kaitseväe spordi-
rakenduse loomisele.

Ülesande lahendamiseks oli uurimisrühmal idee võrrelda kaitseväelase 
sõjaaja (SA) ülesannete füüsilisi nõudeid rahuaja (RA) teenistusülesannete 
täitmisega. Suurimad erinevused viitavad vajadusele arendada ja  tugevdada 
neid kehalisi võimeid, mille jaoks RA teenistusülesanded ei paku  piisavat 
koormust. Eesmärgiga uurida erinevusi RA ja SA teenistusülesannete inten-
siiv  suses korraldasime 2020. aastal Kaitseväe tegevväelaste seas ankeet-
küsitluse, millele eelnes pilootprojekt Scoutspataljoni tegevväelaste seas, kus 

1 Nimetatud dokumendid on uuendatud Kaitseväe juhataja 18.03.2021 käskkirjaga nr 67.
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lisaks ankeetküsitlusele kasutati kehalise aktiivsuse uurimiseks liikumis-
andureid ja mõõdeti käe haardejõudu. 

Kaitseväeüleses ankeetküsitluses andsid tegevväelased hinnangu oma 
kehalisele aktiivsusele RA ja SA ülesannete täitmisel. Saadud andmetele tugi-
nedes tehti klasteranalüüs k-keskmiste meetodil. Klasteranalüüsi eesmärk 
oli luua empiirilised rahu- ja sõjaaega iseloomustavad erinevad füüsilise 
 aktiivsuse tüübid. RA klastrite moodustamisel kasutati 620 indiviidi andmeid 
ja SA puhul 466 indiviidi andmeid. Analüüsiga olid hõlmatud vaid maaväes 
teenivad tegevväelased, kuna mere- ja õhuväe teenistusülesanded erinevad 
 märkimisväärselt maaväe teenistusülesannetest ning nende tegevusprofiil 
vajab edaspidi eraldi käsitlust.

Uuringus osalenuid kirjeldati nende omaduste – klasterdustunnuste kaudu: 
1) teenistusülesannete täitmise koht (sise- või välitingimustes);
2) maksimaalne tõstetav raskus;
3) täisvarustuses liikumisele kuluv aeg;
4) plahvatusliku jõu kasutamise sagedus;
5) aeroobse tegevuse aeg;
6) teenistusülesannete täitmisel läbitav distants.

Tunnuste erineva jaotuse põhjal standardiseeriti need tunnuste keskmise 
ja standardhälbe suhtes ning analüüsiti z-skooridena, kus kõikide tunnuste 
keskmine oli 0 ja standardhälve 1.

Klasteranalüüsi rakendades tekkisid rahu- ja sõjaajal neli füüsilise aktiiv-
suse tüüpi: 1) füüsiliselt vähenõudliku töö tegijad, 2) kerge füüsilise töö tegi-
jad, 3) keskmise raskusega füüsilise töö tegijad ja 4) raske füüsilise töö tegijad 
(joonis 1).

Vähenõudliku töö tegijaid iseloomustas nii rahu- kui ka sõjaajal füüsi-
liselt madal aktiivsus. Sellesse gruppi kuuluvad indiviidid viibisid enim 
sise tingimustes ja olid füüsiliselt aktiivsed keskmisest vähemal määral. 
Kerge füüsilise töö tegijaid iseloomustas RA tingimustes keskmisest enam 
täis varustuses liikumine ja plahvatusliku jõu rakendamine, SA tingi mustes 
keskmisest suurema maksimaalse raskuse tõstmine. Keskmise füüsilise 
töö gruppi ise loomustas RA ja SA tingimustes pigem füüsiline tegevus ja 
teenistus ülesandeid täites viibiti pigem välitingimustes, kuid rahuajal liikus 
see grupp keskmisest vähem täisvarustuses ning kasutas vähem plahva tus-
likku jõudu. Raske füüsilise töö tegijaid iseloomustas nii rahu- kui ka sõja-
ajal väli tingimustes teenistusülesannete täitmine, plahvatusliku jõu sage 
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 rakendamine, pikki distantse täisvarustuses läbimine ning suurte maksimaal-
sete raskuste tõstmine.

Töö iseloom rahu- ja sõjaaja ülesandeid täites võib erineda, mistõttu oli 
võimalik muutus ka tegevväelase füüsilise aktiivsuse tüübis. Sõjaajal jäi 50%-l 
(218 indiviidi puhul) füüsilise aktiivsuse tüüp samaks ehk nad jäid samasse 
gruppi. Veidi üle kolmandiku (160 indiviidi) liikus füüsiliselt raskema töö 
gruppi ja 14% (60 indiviidi) füüsiliselt vähem aktiivsesse gruppi. Kokku võttes 
võib öelda, et RA ja SA ülesannete täitmiseks on osati vaja likud eri nevad 
 liigutuslikud võimed ning SA tegevuste puhul intensiivistub  kolmandiku 
kaitseväelaste tegevus. 
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Joonis 1. Kaitseväelaste füüsilise aktiivsuse tüübid rahu- ja sõjaajal klasterdus-
tunnuste kaupa

Ankeetküsitlusele eelnes pilootprojekt Scoutspataljoni tegevväelaste seas. 
Projekti raames mõõtsime Scoutspataljoni tegevväelaste kehalist aktiivsust 
ning käe haardejõudu RA kohustuste täimisel ning väliõppusel (VÕ) ja selle 
järel. Kehalise aktiivsuse mõõtmiseks kasutati liikumisandurit (ActiGraph 
LLC, Penascola, FL, USA), mis fikseeris liikumisaktiivsuse. Varem on  sarnase 
meetodi abil hinnatud kehalist aktiivsust erinevatel tegevus- ja vanuse-
gruppidel, mitte aga kaitseväelastel. Andurit kanti RA tegevuste juures kogu 
päeva vältel, välja arvatud veega seotud tegevused (nt ujumine, pesemine). 
VÕ-l kanti andurit kogu osalemise perioodil. Pilootprojektis kandsid 23 
tegevväelast liikumisandurit pidevalt 3–16 päeva, VÕ perioodil 4–16 päeva. 

Kerge Kerge 
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Varasematele uuringutele tuginedes2 jaotati kehaline aktiivsus inten-
siivsustasemete järgi neljaks: kehaline mitteaktiivsus (KM < 100 aktiivsuse 
 loendust minutis), kerge kehaline aktiivsus (KKA, 100–1999 aktiivsuse 
 loendust  minutis), mõõdukas (MKA, 2000–4000 aktiivsuse loendust  minutis) 
ja tugev kehaline aktiivsus (TKA > 4000 aktiivsuse loendust minutis). And-
med  töödeldi statistiliselt ning RA ja VÕ tulemuste erinevusi võrreldi paaride 
t-testi abil. 

Pilootprojekti tulemusi ei ilmesta statistiliselt olulised muutused RA ja 
VÕ füüsilises koormuses. VÕ liikumisanduri andmed varieerusid suures ula-
tuses, mis seostuvad erinevate teenistusülesannetega. Vaatlusalused liiku sid 
maastikul jalgsi, patrullides või valvates ettenähtud perimeetrit, seisid valve-
postil, täitsid taktikalisi ülesandeid transpordivahendiga või jalgsi, jalas tusid 
nii seisvalt kui ka liikuvalt transpordivahendilt. Liikumisaktiivsus jaotus 
ööpäeva peale, kanti lisavarustust, mis raskendas liikumist, kuid ei kajastunud 
liikumis andurite andmetes.

Tabel 1. Pilootuuringus osalenud 23 tegevväelase kehaline aktiivsus (min) RA ja 
VÕ tingimustes 

RA +/– SD VÕ +/–SD

KM 593 68 622 105

KKA 206 40 197 48

MKA 70 19 72 24

TKA 9 10 7 6

Pilootprojektis määrasime tegevväelastel (n = 23) mõlema käe haardejõudu 
enne ja pärast VÕ-d. Käe dünamomeetri abil on võimalik määrata nii maksi-
maalset haardejõudu kui ka tsentraalse väsimuse ulatust pingutuse järel3. Käe 
haardejõu näitajad (tabel 2) RA ja VÕ järel on võrreldavad hästitreenitud 
võime kusega varasemates uuringutes4. VÕ järel ilmnes suur individuaalne 

2 Evenson, K. R.; Catellier, D. J.; Gill, K.; Ondrak, K. S.; McMurray, R. G. 2008. Calibration 
of two objective measures of physical activity for children. – Journal of Sports Sciences, Vol. 26 
(14), pp. 1557–1565.
3 Bohannon, R. W. 2015. Muscle Strength: Clinical and Prognostic Value of Hand-grip 
Dynamo metry. – Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, Vol. 18 (5), 
pp.  465–470.
4 Cronin, J.; Lawton, T.; Harris, N.; Kilding, A.; McMaster, D. T. 2017. A Brief Review 
of Handgrip Strength and Sport Performance. – The Journal of Strength & Conditioning 
Research, Vol. 31 (11), pp. 3187–3217.



RAIVO PUHKE, ANDO PEHME, TAAVI RAND, LISANNA LEHES, ELERI LILLEMÄE34

variatiivsus ja olulist erinevust võrreldes RA-ga grupi keskmises näitajas ei 
esinenud. Haardejõu vähenemist täheldasime ca 60%-l vaatlusalustest VÕ 
järel. See seostub kroonilise väsimuse tekkega, mida on varasemate uuringute 
põhjal täheldatud pärast taktikaliste ülesannete täitmist5. Vaatamata haarde-
jõu vähenemisele jäävad üksikväärtused siiski hästitreenitud kutsealuste 
 tasemele6.

Tabel 2. Pilootprojektis osalenud tegevväelaste (n = 23) keskmised käe haardejõu 
 näitajad (kg) RA ja VÕ järel (parem ja vasak käsi kokku) 

keskmine +/– SD

RA 52,7 9,9

VÕ 52,0 11,5

Kokkuvõtteks viitab objektiivselt mõõdetud karakteristikute suur indi-
viduaalne variatiivsus pilootprojekti tulemustes kaitseväelase teenistus-
kohustuste mitmekülgsusele, eeldades samaväärset ettevalmistust. Erine vused 
kaitseväelaste RA ja SA teenistusülesannete profiilides näitavad vajadust 
tagada RA tingimustes füüsiliste võimete tase, mis võimaldab täita nõutavaid 
kohustusi SA olukorras. Kaitseväelaste tegevuste teadusuuringuteks sobiv 
meetodite valik eeldab spetsiifilist lähenemist ja valdkondadeülest koostööd 
ning vajab edaspidi lähemat käsitlemist ja arendamist.

5 Schram, B.; Robinson, J.; Orr, R. 2020. The Physical Fitness Effects of a Week-long Specia-
list Tactical Police Selection Course. – International Journal of Environmental Research and 
Public Health, Vol. 17 (18), p. 6782.
6 Wood, P. S.; Grant, C. C.; du Toit, P. J.; Fletcher, L. 2017. Effect of Mixed Basic Military 
Training on the Physical Fitness of Male and Female Soldiers. – Military Medicine, Vol. 182 
(7), pp. e1771–e1779.
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Uurimisprojekt „Sõjaväeliste juhtide arendusprogramm“1 lähtub eeldusest, et 
Kaitseväe personalistrateegia eesmärkide saavutamiseks on olulise tähtsusega 
Kaitseväe juhtide valiku ja arendamise süsteemi ajakohastamine. Seda, milli-
sed omadused teevad juhist hea juhi, ei oska praegu keegi täpselt öelda, ent 
on võimalik teha siiski mingeid oletusi, et nende paikapidavust teaduslikult 
kontrollida. Kindlasti peab juht olema pädev mitmes valdkonnas, tal peavad 
olema kindlad oskused, teadmised ja hoiakud. Nagu teistelgi elualadel, nii on 
ka Kaitseväe juhi pädevusmudel pidevas muutumises, sest tingimuste teise-
nedes muutuvad tõenäoliselt ka juhilt eeldatavad pädevused. Kõne all oleva 
projekti raames moodustatud töörühma väljapakutud mudel eristab kolme 
pädevussuunda – orienteeritus ülesandele, suhetele ja muutustele –, mis oma-
korda jagunevad spetsiifilisemateks alaliikideks2.

Mudeli üldist ülesehitust näitlikustab joonis 1. Selleks, et hõlbustada 
võrdle mist teistes riikides koostatud sarnaste mudelitega, on lisatud ka 
inglis keelsed terminid. Mudelis on keskendutud pädevustele, mida Kaitse-
vägi vajaks ning mida teaduskirjanduses määratletakse arendatavate päde-
vustena. Teoreetilistest uurimustest ilmneb, et eri tasandi ja rolliga juhtide 
puhul on tõenäoliselt vaja erinevas osakaalus pädevusi3. Näiteks, esmatasandi 
sõja väeliselt juhilt (rühmaülemalt) oodatakse rohkem ülesandele suunatud 
eriala pädevusi kui kõrgema tasandi sõjaväeliselt juhilt (pataljoni ülemalt), 
kes võiks seevastu vajada pigem muutustele suunatud avarat pilku ehk 

1 E-002. The Leadership Development Program of the EDF 2018–2022, projekti juht alates 
2020. aastast dr Martin Mooses.
2 Vt lähemalt Säälik, Ü. et al. 2020. Kaitseväelise juhi pädevusmudel. – Sõjateadlane, nr 14, 
lk 11–38.
3 Wolters, H. M. K. et al. 2014. Identifying and Training Brigade Command Competencies. – 
Military Psychology, Vol. 26 (4), pp. 278–291.
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 mõtestamis võimet. Suurel määral on sellised pädevused arendatavad välja-
õppe või teenistuse käigus ning seega on lisaks mudeli tutvustamisele esi tatud 
ka mitmeid soovitusi, mida saaks ühe või teise pädevusala toeta miseks õppe-
töö käigus rakendada. Nii näiteks on projekti ühe kõrvaltulemusena aval-
datud teadusartikkel õpimängude kasutamisest, arvestades eelkõige kaitse väe 
konteksti4.

Kaitseväe 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. Sõjaväelise juhi pädevusmudel (allikas Säälik jt 2020)

Mitmed uuringud5 lubavad arvata, et lisaks väljaõppe käigus omandata-
vatele teadmistele ja oskustele eeldatakse healt juhilt ka püsivamaid omadusi, 
mida muuta on koolituse ja praktika käigus keerukas kui mitte võimatu. Eel-
kõige peetakse silmas võimet lahendada abstraktseid ülesandeid (nn vaimne 
võime kus) ja ka mõningaid isiksuseomadusi6. Hea juht peaks keerulisteski 

4 Männamaa, I. 2020. What Games Will Military Leaders Need? –14th European Confe rence 
on Game-Based Learning (ECGBL 2020, Reading), pp. 380–388, https://doi.org/10.34190/
GBL.20.130.
5 Allen, M. et al. 2014. Predicting Leadership Performance and Potential in the U.S. Army 
Officer Candidate School (OCS). – Military Psychology, Vol. 26 (4), pp. 310–326. https://doi.
org/10.1037/mil0000056
6 Judge, T. A. et al. 2002. Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. – 
Journal of Applied Psychology, Vol. 87 (4), pp. 765–780. https://doi.org/10.1037/0021-
9010.87.4.765.

https://doi.org/10.34190/GBL.20.130
https://doi.org/10.34190/GBL.20.130
https://doi.org/10.1037/mil0000056
https://doi.org/10.1037/mil0000056
https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.765
https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.765
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 oludes suutma säilitada n-ö külma pead ja olema oma tegevuses järjekindel. 
Seetõttu on projekti üks alateemadest seotud psühhomeetrilise abivahendi 
 rakendamisega.

Psühhomeetriline testipakett töötati välja koos Tartu Ülikooli teadu-
ritega. Paketis on test nii vaimsete võimete kui ka isiksuseomaduste välja-
selgita miseks. Lisaks eespool nimetatud testidele on võimalik hinnata ka usku 
oma võimetesse ja selgitada välja peamised tööalased huvid seoses võimaliku 
teenis tusega Kaitseväes. Parimate juhiomadustega inimeste valik olemas-
olevate kandidaatide seast on oluline nii ajateenijate, õppuri kandidaatide kui 
ka tegevväelaste puhul, mistõttu on erinevaid teste täitnud mitmed  erinevad 
valimid. Ülevaate testipaketi kasutusvõimalustest annab Kaitseväe Aka-
deemias 2020. aastal kaitstud magistritöö7, milles uuriti psühho meetri lise 
instrumendi ennustusvõimet ülemateks sobivate ja mittesobivate  inimeste 
prognoosimisel. Nimetatud uurimusest selgus, et ülemateks määratud aja-
teenijad said testikomplekti täitmisel kõrgemad tulemused nii vaimses võime-
kuses kui ka enesetõhususes, isiksuseomaduste puhul ilmnes neil lisaks 
ennustatud kõrgele tulemusele meelekindluses ja ekstravertsuses ka kesk-
misest kõrgem tulemus avatuses. Ootuspäraselt oli neil keskmisest mada-
lam tulemus neurootilisuses. Kaitseväe üksustes tehtud juhtide valiku võrd-
lusel psühhomeetrilise instrumendi prognoosi tulemustega leiti mõõdukas 
seos, mille alusel võib väita, et loodud testikomplekt suudab eristada juhiks 
 sobivaid ja mittesobivaid isikuid Kaitseväes. 

Lähiajal on esitamisel veel kahe uuringu tulemused, milles vaadeldakse 
erinevate testide rakendatavust. Eespool mainitud magistritööga sarnase 
suunit lusega uuring on valmimas KVA teaduri Marten Varese8 eest vedamisel. 
Situatsioonitaju testi valiidsust käsitleb 2020. aastal ette valmistatud  artikkel, 
mille tutvustuse on avaldaja juba heaks kiitnud9. Kuna nende uuringute 
 lõplikud tulemused pole veel üheselt selged, siis siinkohal nende juures 
 lähemalt ei peatuta.

2020. aastal tehtud ettevalmistuste põhjal on 2021. aastal seatud eesmärgiks 
kasutada testipaketti senisest oluliselt suuremas mahus. Lisaks  ajateenijatele on 

7 Kalle, A. 2020. Psühhomeetrilise instrumendi kasutamine ajateenijate seast ülemate 
vali misel. Magistritöö. Tartu: Kaitseväe Akadeemia. https://ilias.mil.ee/goto.php?target=-
file_84688_download&client_id=uusilias.
8 Vares, M. et al. [esitamisel]. Individual Differences between Soldiers Selected for Leader-
ship- and Specialist Training.
9 Konstabel, K. et al. [esitamisel]. Construction and Preliminary Validation of a Military 
Situational Judgment Test.

https://ilias.mil.ee/goto.php?target=file_84688_download&client_id=uusilias
https://ilias.mil.ee/goto.php?target=file_84688_download&client_id=uusilias
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nüüd kõne all ka kutsealuste testimine, mis aitab kaasa hea  juhipotentsiaaliga 
kutsealuste suunamisele eelkutsesse. Kuna sellega kaasneb vajadus leida 
uusi sisulisi ja vormilisi lahendusi, on koostöös Kaitse ministeeriumi ja 
Kaitseväe peastaabi personaliosakonnaga koostatud vastav lähteülesanne, 
mis hõlbus taks testimise korraldamist. Ilmnenud on vajadus uue kasutaja-
sõbraliku  IT-lahenduse järele, mis lihtsustaks ligipääsu testi keskkonnale. 
Kaalutakse ka võimalust, et mõnele testile tuleb luua venekeelne versioon, 
ning mõne testi puhul tekib vajadus eestikeelsete paralleel versioonide järele. 
Uus lähte ülesanne on esitatud küberväejuhatuse teenuste arendamise grupile 
2021. aasta märtsis. Kui IT-rakendus valmib 2021. aasta suveks, siis on pla-
neeritud seda katsetada juba 2021. aasta suvise eelkutse ajateenijate valimi 
peal. 
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Eesti kui väikeriigi kaitsetööstusel on korraga olemas nii silmatorkavad 
tugevused kui ka selged piirangud. Nõrkused on näiteks seotud siseturu 
mahu  piiratusega, mistõttu peaks olema oluliselt raskendatud tehnoloogi-
liselt keeru kate ja seetõttu ressursimahukat arendustööd nõudvate pro-
jektide elluviimine. Eesti kaitsetööstuses näeme siiski mitmeid edukaid 
tehnoloogia mahukaid arendusprojekte. Nende edu allikad ja edasine potent-
siaal avalduvad eriti  selgelt tänapäeva ettevõtluses toimivate väärtusahelate 
globaliseerumise näol. Globaalsete väärtusahelate puhul koosneb üks tehno-
loogiliselt keerukas toode tervikuna erinevatest koostisosadest ja etappidest 
ning need valmivad sageli eri riikides. Siin on väikeriigi ettevõtetel võimalus 
spetsialiseeruda ja keerukate toodete valmimisel osaleda.

Ometigi haakuvad tänapäeva Eesti kaitsetööstuses rakendatud arendus-
mudelitega mitmed väljakutsed. Laias plaanis on siin taas kord tegu väike-
riigile paratamatult kohanduvate piirangutega. Põhiprobleem avaldub nn 
klaaslaena, mis takistab ettevõtetel jõudmast masstootmise ja mass turustamise 
etappi. Isegi juhul, kui tooted suudetakse välja arendada, jääb nende  täielik 
 majanduslik potentsiaal kasutamata. Teisisõnu, paljudes projekti des ei 
 suudeta realiseerida masstootmise mastaabiefektist tulenevat tootlikkuse 
potentsiaali. Seetõttu on arusaadav, miks üks Eesti kaitsetööstuse toimimis-
mudel on arendada toode või ettevõte ning müüa see tervikuna edasi juba 
uutele omanikele, kes suudavad jõuda sellega järgmisesse ehk masstootmise 
etappi. Neis aspektides nähtub Eesti kaitsetööstuse juurprobleem, suutmatus 

Illimar Ploom, Kaarel Piip, Tarmo Kalvet, Marek Tiits
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ületada masstootmise ja -turustamise ees seisvat barjääri. Võimalikke põhju-
seid sellise barjääri või klaaslae tekkeks on mitmeid ja enamasti moodustubki 
see erinevatest osistest. Kuigi osa probleeme võivad olla ilmsed ja üldised, siis 
tegelikud põhjused vajavad täpset ja nende omavahelised seosed kompleksset 
uurimist.

Projektis rakendatakse nende põhjuslike seoste uurimiseks peamiselt kahte 
teooriat: väikeriigi piirangute ja globaalsete väärtusahelate teooriat. Väike riigi 
piirangute teooria kohaselt iseloomustavad väikeriike üldjuhul väiksema-
mahulisem koduturg, piiratum finantsvõime ning inimkapital jms1. See on 
omakorda seotud teise teooriaga, kuna mainitud piirangud võivad takistada 
väikeriikidest pärinevate ettevõtete osalust globaalsetes väärtusahelates2. 
Tänapäeval on tööstuse areng aga just globaalsete väärtusahelate põhine – 
konkreetse toote või teenuse turulejõudmiseks on vaja läbida hulk tegevusi 
alates idee väljatöötamisest kuni tootmise ja lõpptarbijale tarnimiseni – ning 
just kõrgtehnoloogiliste kaitsetööstuse toodete ja teenuste korral on sellesse 
protsessi kaasatud osalised erinevatest riikidest.

Seega, selleks et Eesti kaitsetööstusettevõtted jõuaksid edukalt rahvus-
vahelisele turule ning viiksid oma tooted masstootmisse, on vaja uurida spet-
siifilisi ja detailseid seoseid. Neid detailseid põhjuseid ei ole varem põhjalikult 
uuritud ning seetõttu siinne projekt just sellega tegeleb.

Alates 2020. aasta aprillist on Kaitseväe Akadeemia ja Tallinna Tehnika-
ülikooli ärikorralduse instituudi koostöös alustatud Eesti kaitsetööstuse aka-
deemilise uurimisega väikeriigi piirangute teooria ning globaalsete väärtus-
ahelate teooria perspektiivist. Teema liigitub Kaitseministeeriumi arengukava 
ressursihalduse valdkonda ja majandusanalüüsi alamvaldkonda.

Projektil on mitmeid alaeesmärke:
1)  selgitada välja Eesti vastavale kaitsetööstuse sektorile kohanduvad väike-

riigi piirangud; 
2)  globaalsete väärtusahelate teooria kaudu mõista kaitsetööstuse uuritavate 

sektorite rahvusvahelisi turge ning tuua esile nende eripära;

1 Vt nt Freeman, C.; Lundvall, B. Å. (eds.) 1988. Small Countries Facing Technological Revo-
lution. London: Pinter; Katzenstein, P. J. 1985. Small States in World Markets. Industrial Policy 
in Europe. Ithaca: Cornell University Press.
2 Vt nt Braunerhjelm, P.; Halldin, T.; Heum, P.; Kalvet, T.; Pajarinen, M.; Pedersen, T.; Ylä-
Anttila, P. 2010. Large Firm Dynamics on the Nordic-Baltic Scene. Implications for Innovation 
and Growth. Bergen: Institute for Research in Economics and Business Administration.
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3)  tuvastada ja mõista olulisemate probleemsete tegurite rolli Eesti kaitse-
tööstuse ettevõtete osalemisel globaalsetes väärtusahelates; 

4)  määrata kindlaks võimalikud kitsaskohad toote täistsükli arendusest kuni 
masstootmise ja turustamiseni tulenevalt väikeriigi spetsiifikast;

5)  selgitada välja, kuidas mõjuvad pakutavad riiklikud ja regionaalsed 
toetus meetmed nende sektorite tootearendusele ning jõudmisele rahvus-
vahelisele turule; siinjuures on olulised asutused Eesti Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus, Euroopa Liidu Nõukogu juures asuv Euroopa Kaitse-
agentuur (European Defence Agency) ning Euroopa Komisjoni juures olev 
Euroopa Kaitsefond (European Defence Fund); projekti eesmärk on uurida, 
kuidas mõjuvad erinevad toetused erinevatele kaitsetööstuse  segmentidele; 

6)  anda soovitusi haridussüsteemi ning selle suhtes, kuidas koolitada Eesti 
kaitsetööstuste ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu vajadusi arvestades valdkonna 
jaoks olulist tööjõudu.

Kasu väljendub projektis osalenud ettevõtete nõustamises, kuidas ületada 
välja selgitatud takistusi. Samuti on võimalik töötada välja üldised soovitused 
sektori ettevõtetele. Lisaks töötatakse välja soovitused riiklike meetmete ja 
toetuste kohta, et suurendada ettevõtete konkurentsivõimet.

Seni on kaitsetööstuse uurimisprojekt keskendunud Eesti kaitsetööstuse 
paigutamisele teiste väikeriikide kaitsetööstuse konteksti. Konkreetsemalt 
võrdleme Eesti kaitsetööstuse arendamise kogemust Iisraeli, Šveitsi, Norra, 
Taani ja Hollandi kogemustega. Lisaks on projekti raames tehtud Kaitse-
ministeeriumi tellimisel kaks alauuringut: neist esimene käsitles  COVID-i 
kriisi majanduslikke mõjusid Eesti kaitsetööstusele ning teine puudutas 
kaitse tööstuspoliitika uuendamisega seotud küsimuste kontekstualiseerimist 
akadeemilise kirjanduse ja teiste riikide parimate kogemuste kaudu.

Esimene nimetatud uuringutest näitas, et Eesti kaitsetööstus, nagu Eesti 
majandus tervikuna, on üldiselt COVID-19 kriisile hästi vastu pidanud, ehkki 
reisipiirangud raskendavad oluliselt rahvusvahelist turundus- ja müügi-
tegevust. COVID-i kriisi mõjud puudutasid Eesti kaitsetööstuse ettevõtteid 
eelkõige just põhjusel, et ettevõtted on rahvusvaheliste ahelate (sh tarne- ja 
transpordiahelate) osaks. Vahetuid probleeme esines nii transpordi- kui ka 
tarneahelatega, samuti müügi korraldusega. Uuringust nähtus, et rõhuva 
enamiku ettevõtete sisendtooted ja -teenused olid ka Euroopa Liidu või 
 kolmandate riikide päritolu. Sama kehtis turustamise kohta, kus eksporti 
takistas näiteks edasilükatud kvaliteedihindamine. See uuring näitaski muu-
hulgas, kuivõrd tugevasti on Eesti kaitsetööstus osaline globaalsetes väärtus-
ahelates.
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Eesti kaitsetööstusega seotud poliitika uuendamise raames tehtud uuring 
näitas sama fenomeni hoopis laiemalt kui ainult Eestis ja teistes väike riikides. 
Tänapäeva majanduse areng ja spetsialiseerumine on viinud olukorrani, 
kus kogu kaitsevaldkonna toodete ampluaad ei suuda isegi EL-i ja NATO 
suuremad liikmesriigid üksinda katta. Isegi kui nad seda suudaksid, ei oleks 
see majanduslikult väga otstarbekas. Just spetsialiseerumine annab võima-
luse majanduse tootlikkust suurendada. Seega võiks igaüks teha pigem neid 
asju, milles ta on tugev. Samas ei tähenda see, et Eesti peaks keskenduma 
ainult lihtsamatele asjadele. Mida keerukamad ja tehnoloogiamahukamad on 
tooted, seda kõrgemat lisandväärtust ja sissetulekut pakuvad nad tootjale ja 
riigile. Teine huvitav aspekt kaitsetööstuspoliitika uuendamise käigus tehtud 
uuringus näitas seoseid rahvastiku vananemise ja automatiseerimise vahel. 
Ehk teisisõnu, mõju tööstusele laiemalt, sealhulgas ka kaitsetööstusele. Vana-
neva rahvastiku ja suureneva kulubaasiga Eesti (või ka Lääs laiemalt) võib 
näha selles vajadust võimalikult palju tööd automatiseerida ja roboteid kasu-
tusele võtta. Siin saab kaitsetööstus juhinduda tsiviilsektorist, kus tööstus 4.0, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtt ja automatiseerimine 
on vägagi päevakohased teemad.
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Käesolev artikkel annab ülevaate teadus- ja arendusprojekti1 raames  tehtud 
uuringute eesmärgist ja senistest tulemustest. Võib öelda, et vähemalt 40 aasta 
jooksul ei ole toimunud ühtegi suuremat relvastatud konflikti, mida saab 
 vaadelda metsas peetud sõjana. Ka NATO standard ATP-3.2.12  käsitleb võit-
lust metsas pigem erijuhtumina, mis vajab spetsiifilist lähenemist.  Sarnast 
suhtu mist on märgata isegi Venemaa Föderatsiooni lahingumäärustikes. 
 Teisalt aga on näiteks Ukraina ja Georgia konfliktides tulnud tihti ette olu-
kordi, kus nii soomustehnika kui ka jalavägi otsivad varjet puudesaludest, 
üksikute puude vahele rajatakse positsioone ja koondumisalasid ning seatakse 
üles varitsusi. Paratamatult tekib klassikaline küsimus: mitu puud on mets? 
Eestis kehtiva metsaseaduse3 (2006) järgi on metsamaa tüki vähim suurus 
0,1 ha. Selle määratluse põhjal on mainitud konfliktid vähemalt osaliselt käsit-
letavad võitlusena metsasel alal. Riigid, kelle territooriumil on arvestataval 
hulgal puudekogumeid, peavad olema teadlikud selle keskkonna üldisest 
mõjust sõidukitele, relvadele ja lahingutegevusele. Soomlaste kergejalavägi 
kasutas metsast maastikku oskuslikult näiteks Talvesõjas Nõukogude Liidu 
mehhaniseeritud üksuste vastu.

1 420 (T-005) Eesti muldade läbitavuse andmete täpsustamine ja metsade taktikalise mõju 
kaardistamine, sh tehnilise lahenduse väljatöötamine (29.04.2019−1.08.2023), projekti juht 
dr Kersti Vennik, Kaitseväe Akadeemia.
2 ATP-3.2.1. 2018. NATO Standard No. 3.2.1: Allied Land Tactics. Edition B, Version 1, 
August 2018. NATO Standardization Office (NSO).
3 Metsaseadus 2006. – Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020008 (01.04.2021).

Kersti Vennik, Mait Lang, Kaarel Piip, Andrus Põldma

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020008
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Eesti territooriumi metsasuse osakaal on üle 50%4. Mõned metsamassiivid 
on nii ulatuslikud (Alutaguse, Soomaa ja Kõrvemaa piirkondades), et sõltu-
valt liikumissuunast tuleb lähima lagealani jõudmiseks läbida kuni 20 km. 
Lagealasid killustavaid metsatukkasid ja -siilusid esineb aga üle kogu Eesti. 
Põhimaanteid mööda liikudes võib kohati tekkida tunne, et metsade mõju 
lahingutegevusele on marginaalne. Siiski eeldab ka sellise järelduse tegemine 
praegusest märksa paremaid teadmisi metsades esinevatest oludest ja nende 
olude seostamist taktikalise tegevusega. Metsaalad on olemuselt väga eri-
nevad ning metsa ei saa kindlasti käsitada homogeense keskkonnana. Kaardil 
on rohelisega tähistatud nii kõrge, aga alt hõre männik kui ka tihe puude- 
põõsaste padrik. Kriitilise tähtsusega on hea ülevaade metsade omadustest, 
mis mõjutavad taktikalisi tegevusi. Samas ei tohi unustada, et nii metsa 
kasva mise kui ka aktiivse raietegevuse ja muu häirimise tõttu muutuvad olud 
 kiiresti.

Lahingupidamise seisukohast on olulised tegurid metsase ala suurus, 
puistu5 tüüp ja tihedus, mullastik ning liikumisteede tihedus6. Taktikaliselt 
on ehk kõige olulisemad metsase ala pakutavad võimalused: varje ja kaitse. 
Teisisõnu, ka siis, kui metsas ei toimu otsest lahingutegevust, on mets väga 
sobiv keskkond tegevusteks, mida soovitakse vastase eest varjata. Relva-
jõududes vaadatakse kohe kaardil piiritletud metsaalade poole, kui otsitakse 
koondumis- ja paiknemisalasid, varjatud lähenemisteid, varitsuskohti või pla-
neeritakse sisse- ja väljaimbumist. Standardis AFM7 märgitakse, et metsas on 
raskendatud vaatlus, luure, sidepidamine ja orienteerumine. Samuti on piira-
tud liikumis- ja tulistamisvõimalused. Kuigi liikumisteid on metsas suhte-
liselt kerge blokeerida, on metsa kui takistuse mõju hea maastikuläbitavusega 
soomukitele, lahingumasinatele ja tankidele eeldatust väiksem8. 2019. aastal 
Kaitseväe Akadeemias käivitatud teadusprojekti „Eesti muldade läbitavuse 
andmete täpsustamine ja metsade taktikalise mõju kaardistamine, sh tehnilise 
lahenduse väljatöötamine“ eesmärk on käsitleda Eesti metsi taktikalises võt-
mes. Uuringu käigus täpsustatakse taktikaliselt oluliste metsatunnuste loendit 

4 Metsastatistika. Keskkonnaministeerium. https://www.envir.ee/et/metsastatistika 
(01.04.2021).
5 Puistu – metsaosa, mis on ühtlane metsa kõikide komponentide (puurinded, järelkasv, alus-
mets, alustaimestik, muld, loomastik) ja tunnuste poolest.
6 AFM (Army Field Manul), Vol. 2. Operations in specific environments, Part 6. Operations 
in woods and forests. 2001. Issue 1:0. June 2001, p. 1-1.
7 Ibid.
8 Ibid.

https://www.envir.ee/et/metsastatistika
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ja leitakse metoodilised lahendused vastavate kaartide loomiseks. 2020. aasta 
tegevustest olid kõige olulisemad sõidukite liikumisvõimaluste määratlemine 
metsades, horisontaalse nähtavuse mõõdistamine ja model leerimine met-
sades, samuti jalgsiläbitavuse kirjeldamine. 

Roomiksoomuki eksperimentide metoodika ja tulemused

Teadusuuringu eksperimendid 35 t roomiksoomukiga CV9035 tehti  augustis 
2020. Peamine mõõdetav suurus oli 100 m läbimiseks kuluv aeg. Sõiduki 
kolme liikmelisel meeskonnal lubati kasutada neile harjumuspärast liiku-
mise ja tee valimise moodust puistutes. Juhatati kätte liikumise algusjoon, 
lõpujoon tähistati punase-valge lindiga. Lõpp-punkti jõudmiseks oli luba-
tud puude vahel manööverdada, aga ka puid ümber lükata. Lõpp tulemusena 
 arvutati läbitavushinnangu andmiseks liikumiskiirus, mida metsas tegutse-
mise  meetodi põhjal võib nimetada efektiivseks kiiruseks (operational speed). 
 Selleks, et kirjeldada läbitud keskkonna mõju liikumiskiirusele, mõõdeti pikali 
lükatud puude rinnasdiameetrid9 ja määrati puude koguarv, samuti  mõõdeti 
läbitud teekonna pikkus ning fikseeriti pinnase tugevus. Viimast  mõõdeti 
koonilise indeksina, mida registreeriti penetromeetriga kümme korda. 
Metsaregistrist võeti andmed puudevahelise kauguse, metsa kasvukohatüübi 
ja metsa vanuse kohta.

Mõõtmistulemusena selgus, et CV9035 liikumiskiirused eri metsa tüüpides 
jäävad vahemikku 0,4–4,6 km/h. Suurema kiirusega liikus soomuk nooren-
dikes ja latimetsades (metsa vanus oli vähem kui 35 aastat), väiksem oli  kiirus 
täiskasvanud metsades (vanus üle 35 aasta). Roomiksoomuk ei manööver-
danud puistu läbimiseks jämedate puude vahel, vaid  sõitis otse puudele 
peale, ja seda sõltumata puu diameetrist või kasvavate puude vahele jäävast 
ruumist. Tihedalt kasvavate peenikeste puude vahel  sõideti suure  kiirusega 
(3,6–4,6 km/h), pikemalt liikumissuunda valimata. 

Kirjeldatud tulemused on esitatud joonistel 1 ja 2, kus on graafikutel näha, 
et katse käigus ümberlükatud puude diameetrite summa ei mõjutanud kiirust, 
küll aga vastupidi Blackomi ja Stolli (1986)10 uurimusele vähendas suurem 

9 Rinnasdiameeter ehk rinnasmõõt on puutüve 1,3 m kõrguselt juurekaelast mõõdetud läbi-
mõõt.
10 Blackmon, C. A.; Stoll, J. K. 1968. An Analytical Model for Predicting Cross-Country 
Vehicle Performance. Appendix B: Vehicle Performance in Lateral and Longitudinal Obstacles 
(Vegetation), Vol. I: Lateral Obstacles. TR No. 3-783. US Army Engineer Waterways Experi-
ment Station, Corps of Engineering, Vicksburg, MS. [Blackmon, Stoll 1968]
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puudevaheline vaba ruum statistiliselt oluliselt kiirust. Põhjuseks on asjaolu, 
et puudevaheline kaugus on suurem vanades metsades, kus puud on jäme-
damad ja kõrgemad ning jämedama puu suhtes sobiva pealesõitmiskoha vali-
miseks kulus rohkem aega kui peenikeste ja tihedalt paiknevate puude puhul. 
Ühe rusikareeglina kasutatakse parasvöötme metsapiirkonna relva jõududes 
järgmist lähenemist: sõiduki ümberlükatava puu rinnasdiameeter on leitav 
massi (tonnides) korrutamisel koefitsiendiga 0,6. Selline seaduspärasus ei leid-
nud katsete põhjal kinnitust: selle reegli järgi oleks CV9035 pidanud piirduma 
kuni 21 cm puu lükkamisega, tehtud katsetes lükati ümber ka 31 cm puu.
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Joonis 1. Liikumiskiiruse ja ümberlükatud puude diameetrite summa seos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 2. Liikumiskiiruse ja puudevahelise keskmise kauguse seos 

 

Kui analüüsida statistiliselt maapinna tugevuse mõju liikumiskiirusele, siis lineaarne seos nende 

vahel puudus. Joonisel 3 esitatud graafikult on näha, et katsetused toimusid esiteks väga 

pehmetes oludes (koonilised indeksid jäid kogu mullaprofiili ulatuses vahemikku 18–140 psi) 

ja teiseks tugevatel (koonilised indeksid 42–300 psi) aluspindadel. Ühesuguse kiirusega sõideti 

nii pehmel mullapinnal kui ka tugeval aluspinnal, aga sellise kiirusevaliku põhjused olid 

erinevad. Tugeval pinnal noorendikus sõites oli takistusi vähe ja oli võimalik liikuda suurema 

kiirusega (3,6 km/h). Samasuguse suhteliselt suure kiirusega (3,1 km/h) liiguti pehmel 

rabamullal ja seda põhjusel, et vältida kinnijäämist. Ülejäänud pehmetel (turba)muldadel 
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Kui analüüsida statistiliselt maapinna tugevuse mõju liikumiskiirusele, siis 
lineaarne seos nende vahel puudus. Joonisel 3 esitatud graafikult on näha, 
et katsetused toimusid esiteks väga pehmetes oludes (koonilised indeksid 
jäid kogu mullaprofiili ulatuses vahemikku 18–140 psi) ja teiseks tugevatel 
aluspindadel (kooni lised indeksid 42–300 psi). Ühesuguse kiirusega sõideti 
nii  pehmel mullapinnal kui ka tugeval aluspinnal, aga sellise kiirusevaliku 
 põhjused olid erinevad. Tugeval pinnal noorendikus sõites oli takistusi vähe 
ja oli võimalik liikuda suurema kiirusega (3,6 km/h). Samasuguse, suhte-
liselt suure kiirusega (3,1 km/h) liiguti pehmel rabamullal ja seda põhju-
sel, et  vältida kinnijäämist. Ülejäänud pehmetel (turba)muldadel kujunesid 
lühikeste manöövrite käigus ümber sõiduki telje märkimisväärse sügavusega 
 roopad. Lisaks oli nähtav ja tunnetatav roomiku libisemine. Teisisõnu, sõiduk 
oli lähedal kinnijäämisele ning see sundis juhti ettevaatlikult tegutsema, seega 
liiguti edasi aeglaselt. Kujunenud kiirus oli võrreldav tugeval aluspinnal suur-
tele puudele pealeliikumise kiirusega. 
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Joonis 3. Soomuki CV9035 katsekohtade pinnase tugevus (mõõdetud penetromeetriga) 
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ühendatud, on juurestikku kergem mõjutada.  

                                                            
11 Blackmon C. A.; Randolph D. D. 1968. An Analytical Model for Predicting Cross-Country Vehicle 
Performance. Appendix B: Vehicle Performance in Lateral and Longitudinal Obstacles (vegetation), Vol. II: 
Longitudinal Obstacles. TR No. 3-783. US Army Engineer Waterways Experiment Station, Corps of 
Engineering, Vicksburg, MS. [Blackmon, Randolph 1968] 
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 pindadel on juured mõjutamisel altimad rebenema ja maa seest välja tulema. 
Katsed näitasid, et just liivade puhul, kus liivaterad ja juured ei ole ilmselt nii 
tihedalt ühendatud, on juurestikku kergem mõjutada. 

  
Joonis 4. ümberlükatud puud ja juured tugeval liivmullal (vasakpoolne pilt) ja peh-
mel turbamullal (parempoolne pilt)
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hõredate täiskasvanud männimetsadega: puudevaheline keskmine kaugus oli 
vahemikus 4,5–4,9 m. Eksperimentide metoodika oli sama eelmises peatükis 
kirjeldatuga. Katsed toimusid kolmel erineval mullatüübil 2020. aasta augustis.
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Ratassõidukite kiirused metsas jäid vahemikku 0,7–4,3 km/h. Joonisel 5 esi-
tatud penetromeetri väärtused viitavad sellele, et kuigi metsad olid visuaalselt 
sarnase tihedusega, oli mulla kandevõime erinev. Esitatud tugevusprofiilidest 
kõige vasakpoolsemal polnud võimalik liikuda maapinna vähese kandevõime 
tõttu ning MAN 4610 jäi kinni. 

Hoolimata sellest, et esitatud kiiruse väärtused on võrreldavad roomik-
soomuki kiirusega, on ratasmasinate liikumismeetod oluliselt erinev. Kuna 
puude ümberlükkamiseks kasutatavat jõudu on vähem, masin on õrnem 
ning ümber lükatud tüvest on ratastega tunduvalt keerulisem üle sõita, liigu-
takse valdavalt puude vahel ning lükatakse peenikesi puid (katsete käigus 
puid kuni 10 cm rinnasdiameetriga). Vähim aeg ca 150 m läbimiseks mõõ-
deti MAN 4610 puhul hõredas männimetsas, kus puudevaheline keskmine 
kaugus oli 4,9 m. Eraldi fikseeriti vähim puudevaheline kaugus, kust sõiduk 
läbi liikus. See oli 2,7 m, kusjuures sõiduki enda laius on 2,5 m. Blackmoni ja 
Stolli (1968)12 käsitluse järgi tuleks läbitava avause leidmiseks sõiduki laiust 
korrutada 1,4-ga, kuid siinsed katsed näitasid, et liikuda saab ka puude vahel 
esineva väiksema vahekauguse korral. Jooniselt 6 on näha, et ümberlükatud 
jämedama puutüve puhul tuleb ratastega masinal selle pikkuses sirgelt sõita, 
sest üle jämeda tüve sõitmine võib masina lõhkuda. Samuti on näha, et ka siin 
rebiti juurestik liivasest pinnasest välja. Katsesõidukite ümberlükatud puude 
rinnasdiameetrid olid järgmised: MAN 4610 puhul 22 cm, DAF YAD-i puhul 
20 cm ja XA-188 puhul 34 cm. 

12 Blackmonn, Stoll 1986.

Joonis 6. ümberlükatud puust 
ülesaamiseks tuleb sõita kuni 
puu ladvani
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Ülevaade Eesti metsade horisontaalse 
nähtavuse uuringutest

Metsas eristatakse puu- ja põõsarindeid, lähtudes sellest, kui kõrgel nende 
võrad paiknevad (joonis 7). Täiskasvanud metsa kõige kõrgemad puud moo-
dustavad esimese rinde, teises rindes on puud, mille võrad on madalamal 
(kõrgus kuni 80% esimese rinde puude keskmisest kõrgusest). Veelgi mada-
lamale jäävad alusmets ehk põõsad, järelkasv, alustaimestik ehk puhmad. 
Puude hulk, suurus ja arv pinnaühikule puistus ning alusmets ja taimestik 
sõltuvad mulla viljakusest, niiskusoludest ning alumiste rinnete puhul ka 
nendeni läbi esimese rinde võrastiku jõudvast valguse hulgast. Kasvukoha 
tingimusi üldistav niinimetatud metsakasvukohatüüp kujuneb ühesuguste 
looduslike, taimestikku mõjutavate tegurite kompleksina13. Eestis esineb 
Lõhmuse (2004)14 järgi 28 kasvukohatüüpi, mis on oma nimed saanud alus-
taimestiku iseloomulike liikide järgi, nt osja, pohla, naadi, jänesekapsa või 
lubikaloo kasvukohatüübid. Selline tüpiseerimine annab ülevaate valitsevatest 
tingimustest ning aitab metsamajandajatel piltlikult väljendudes ka tuvastada 
üksikute puude tagant kindla välimusega metsa. Järgnev käsitlus on lihtsus-
tatud lähenemine, milles puurindeid eraldi ei eristata ja kõiki puurinnete alla 
jäävaid taimi nimetatakse koondnimetusega alustaimestik.

Joonis 7. Pilt erinevate rinnete, alustaimestikuga (alusmetsa, järelkasvu, 
alustaimestikuga) 

13 Lõhmus, E. 2004. Eesti metsakasvukohatüübid. Tartu: Loodusfoto, lk 10. [Lõhmus 2004]
14 Ibid. 



51EESTI METSADE TAKTIKALISED OMADUSED: 2020. AASTA UURINGUTE KOKKUVÕTE 

Kuigi metsaga kaetud alasid käsitatakse taktikaliselt kui kinnist maas-
tikku15, kus nägemisulatus ja seega ka otsetulerelvade kasutamisvõimalused 
(tule ulatus) on väga piiratud16, varieerub metsamassiivides vaatlusulatus 
 suures vahemikus. Vaatlusulatust maapinnal seisva sõduri või ka  soomuki 
või tanki tornis paikneva vaatleja jaoks (suhteline kõrgus maapinnast  
ca 1,7–2,1 m) piiravad puude tüved, oksad, lehed, okkad ja põõsarinde esine-
misel põõsad. 

Vaatlusulatus määrab otsetulerelvade kasutusvõimaluse, mõjutab  vaatlus- 
ja julgestuspostioonide määramist, aga ka maa-ala jälgimist  võimaldavate 
kaamerate paigutamist17. Vaatevälja erinev piiratuse aste dikteerib ka 
orienteerumis  võimalusi metsas18 ning määrab liikumisteekondade valiku. 
Mehitamata sõidukite suurema kasutamise tõttu muutub nähtavuse hinda-
mine veelgi olulisemaks19 teekonna planeerimisel ja masina isejuhtimis-
süsteemide töö optimeerimiseks. Kui senini ülesloetud aspektid vajavad 
 võimalikult head ja takistustevaba vaatlust, siis vastupidi head varjet ja kaitset 
vajavad kaitsepositsioonid, paiknemisalad, varitsuskohad. Samuti on piira-
tud nähtavus oluline varjatud lähenemisteede ja rünnakukoridoride leidmisel. 
Hea varjega metsa puhul tuleb omakorda arvestada juhtimise keerukust.

Kuna senised Eesti metsade uuringud ei ole kvantitatiivselt määratlenud 
erinevate metsatüüpide nähtavusulatust, siis selle teadusprojekti raames tehti 
nii mõõtmised maastikul kui ka koostati empiirilistele andmetele tuginevad 
mudelid, mida testiti.

15 Mõts, E. 2019. Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Maaväe ohvitseride ja staabi-
töö väljaõppejuhend. Teine parandatud ja täiendatud trükk. Kaitseväe Akadeemia.
16 ATP-3.2.1., 2018, p. 8-2.
17 Hofmeester, T. R.; Rowcliffe, J. M.; Jansen, P. A. 2017. A Simple Method for Estimating the 
Effective Detection Distance of Camera Traps. – Remote Sensing in Ecology and Conservation, 
Vol. 3 (2), pp. 81–89.
18 ATP-3.2.1., 2018, p. 8-2.
19 Li, Q.; Nevalainen, P.; Queralta, J. P.; Heikkonen, J.; Westerlund, T. 2020. Localization in 
Unstructured Environments: Towards Autonomous Robots in Forests with Delaunay Triangu-
lation. – Remote Sensing, Vol. 12 (11), p. 1870.
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Horisontaalse nähtavuse määramise 
metoodika ja mõõtmistulemused

Teadusprojekti raames mõõdeti modelleerimise jaoks empiirilise alg-
andmestiku saamiseks maksimaalset nähtavusulatust erineva tihedusega 
metsa eraldistes. Kokku tehti mõõtmisi 120 trassil. Mõõtmise alustamiseks 
liiguti esmalt läbi metsaala, valiti hinnanguliselt keskmise nähtavusega asu-
koht, kuhu jäi vaatleja seisma. Kaitseväelase vormis vaadeldav liikus vaatlejast 
eemale, kuni vaatleja andis teate nähtavusulatusest kadumise kohta. Seejärel 
liikusid mõlemad mõõtjad oma asukohas mõned meetrid juhuslikus suunas 
ja kui nähtavus ei taastunud, fikseeriti vahekaugus. Sellise mõõtmismetoodika 
alusel mõõdeti metsas liikuva objekti nähtavust, mis on defineeritav kui pikim 
distants, mida paikne, püsti seisev vaatleja saab pidevalt jälgida. Mõõtmisi 
tehti kevadel, suvel ja sügisel ehk nii lehtedega kui ka lehtedeta olukorras. 
Mõõdukohad valiti metsaregistri portaali andmete alusel. Saadud mõõtmis-
tulemuste põhjal töötati välja ja testiti metsa inventeerimisandmetele ning 
lidariandmetele toetuvat ennustusmudelit.

Maastikul saadud tulemuste analüüsimisel kasutatakse Lõhmuse (2004)20 
metsakasvukohatüüpide tüpoloogiat. Kogutud andmete põhjal jagati metsad 
kahte gruppi, lähtudes metsa arenguetappidest: kuni 35-aastased on noored 
metsad ja üle selle täiskasvanud metsad. Üldjoontes saab täiskasvanud metsad 
Eestis horisontaalse nähtavuse poolest jagada nelja gruppi (joonis 8). 

Esimese grupi moodustavad hõreda alustaimestikuga kuivad metsad, kuhu 
kuuluvad kõigepealt sambliku-, pohla- ja kanarbikumännikud, kus sõltumata 
aastaajast küündis nähtavus vähemalt 100 m, maksimaalselt isegi peaaegu 
200 m, ning seejärel hõreda struktuuri ja suure nähtavuskaugusega (kesk-
miselt 90 m), peaaegu ilma alustaimestikuta mustika-, karusamabla- mustika- 
ja jänesekapsa-mustikametsad. AFM-is (2001)21 toodi esile, et maksimaalne 
nähtavus ulatubki ca 150 m, sest kaugemale nägemist piiravad vaatesuunal 
asuvate puude tüved.

Teise grupi (joonis 8) moodustavad nii kuivad kui ka märjad metsad, kus 
alustaimestik mõjutab nähtavust juba oluliselt. Keskmine nähtavus sellistes 
puistutes on 54 m. Eraldi esiletoomist väärivad selles grupis lodumetsad, kus 
mitmeski mõõdukohas ka keset suve vesi maapinnal voolas ja nähtavus ulatus 
täiesti alustaimestikuta puistus kuni 113 m.

20 Lõhmus 2004.
21 AFM, Vol. 2, 2001. p. 1-1.
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Kolmandasse gruppi saab liigitada märgadel turbamuldadel kasvavad 
puistud, kus alustaimestikuta metsades oli keskmine nähtavus 67 m.

Neljanda grupi moodustavad kuivendatud turbamullametsad, mille 
keskmine nähtavusulatus oli tihedama alustaimestiku tõttu 39 m. Märgade 
 muldade puhul mõjutab kuivendus oluliselt nähtavust. Ühelt poolt muudab 
töötav kuivendussüsteem muidu hõredad siirdesoomännikud alus taimestiku 
intensiivse kasvu tõttu tihedamaks, teiselt poolt aga märjad angervaksa 
ning tarna kasvukohad natuke hõredamaks ja nähtavamaks. Omakorda 
kuivendatud puistute puhul (mustika-kõdusoo ja jänesekapsa-kõdusoo 
metsakasvukoha tüüpides) mõjutab alusmetsa tihedust toitainete hulk  mullas, 
toitainevaestel liivadel võivad ka need männimetsad olla oluliselt parema 
horisontaalse nähtavusega.

Joonis 8. Horisontaalse nähtavuse mõõtmistulemused täiskasvanud metsades 
mõõdetud trasside ja metsakasvukohatüüpide kaupa 

Joonis 9. Horisontaalse nähtavuse mõõtmistulemused noortes metsades mõõde-
tud trasside ja metsakasvukohatüüpide kaupa
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Mõõdistatud noorte metsade vanus oli vahemikus 3–34 aastat (joonis 9). Sel-
les vanusrühmas võib leida noori raskesti läbitavaid puistuid, kus kasvab iga 
ruutmeetri kohta mõni puu, ja vanemaid, kus harvendusraiete tulemusena 
on puidu tihedus väiksem ning horisontaalne vaatlusvahemik oluliselt suu-
rem. Joonisel 10 näidatud angervaksakaasikus küündis nähtavus maksimaal-
selt 118 m, sinilillekuusikus oli nähtavus 13 m. Jättes välja erandlikult suure 
nähtavusulatuse väärtused (joonis 9), jääb nähtavusulatus noortes metsades 
keskmiselt 42 m piirile. 

     
Joonis 10. Horisontaalne nähtavus noores metsas: angervaksakaasik kevadel 
(vasakpoolne pilt) ja sinilillekuusik suvel (parempoolne pilt)

Horisontaalse nähtavuse mõõtmistele lisaks anti puistutes liikudes kvali-
tatiivne hinnang ka jalgsiläbitavuse lihtsusele. Tunnetusliku skaala järgi 
kõige raskemad olud liikumiseks (joonis 11) olid kuivendamata anger-
vaksa-, lodu-, tarna-angervaksa-, tarna-, madalsoometsades, kus vesi oli 
maa pinnal ka tavapärasel kuival perioodil ning maapind jalgsi ületamiseks 
liiga pehme. Peale selle takistas liikumist tihe kasvav alusmets, mis piiras 
lisaks füüsi lisele liikumis takistusele oluliselt ka nähtavust ja teekonna vali-
mist. Samuti on füüsi liselt raske kõndida siirdesoos ja rabas, sest jalg vajub 
sügavale pehme samblakihi sisse või takerdub mätaste vahele. Samas ei esine 
seal võsa ja nähta vus on hea. Siiski võib noores siirdesoometsas olla nähtavus 
väga  piiratud. Kolmanda grupina, kus liikumine on keeruline, võib esile tuua 
 kuivadel muldadel kasvavad kuuse- ja männinoorendikud (vanus ca 7 aastat). 
Puud kasvavad seal tihedalt, pooleldi või täiesti laasumata okslikud tüved tee-
vad edasiliikumise väga raskeks. Teisalt oli kõige lihtsam liikuda sambliku-, 
pohla-, kanarbiku-, jänesekapsa-mustika-, karusambla-mustika- ja mustika-
metsades. Nimetatud järjekorras suureneb nendes metsakasvukohatüüpides 
ka rännaku puhul metsa varjav mõju.
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Horisontaalse nähtavuse modelleerimine

Nähtavuse esialgse regressioonimudeli loomiseks metsaportaali andmete 
põhjal rakendati ajavahemikus 2014–2020 inventeeritud metsade andmeid. 
Neile lisati mõned üle 80-aastaste metsade andmed, kus oli oodata vähe muu-
tusi ja aeglast metsakasvu. Horisontaalse nähtavuse leidmise põhimõte metsa 
inventeerimise andmete põhjal on esitatud joonisel 12. 

 

iga üksiku, kindla diameetriga (D; Dv) puu horisontaalne katvus (Z, %)
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Joonis 12. Horisontaalse nähtavuse hindamine metsade inventeerimisel koguta-
vate andmete põhjal

Joonis 11. Kuivendamata lodumets kui 
Eestimaa džungel
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Väljatöötatud ennustusmudelid, mille alusena kasutatakse metsa inventeeri-
mise andmeid, võimaldavad arvutusi teha järgmisel põhimõttel. Valem (3) 
hindab nähtavuse kaugust, lähtudes puutüvede (täiesti läbipaistmatud) dia-
meetrist (D, cm) ja arvust pindalaühikul (N, tk/ha).
 

 
Lnähtavus, tüved

104Z
D N=

 
(3)

Z tähistab valemis katvusprotsenti. Katvusprotsent 100 tähistab juhtumit, 
kus vaateväli on täielikult ühekordse kõrvuti olevate puude reaga piiratud. 
Kui puude varjav moment peaks olema suurem, võib rakendada katvus-
protsendina väärtust 200. Sellisel juhul leitakse nähtavuskaugus tingimusel, 
et vaatleja ja vaadeldava objekti vahele jääb kahekordne tüvede kiht. Sellise 
katvusprotsendiga oleks põhjust arvutusi teha näiteks siis, kui puud peaksid 
lisaks nähtavusele pakkuma katet otselaskerelvade pihtava tule eest. Kuna 
peale tüvede piirab nähtavust ka maapinna lähedale ulatuva puu võra, siis 
arvestatakse selle takistavat mõju. Selleks rakendatakse valemis (3) tüve 
diameetri asemel võra diameetri väärtust. Kuna võrad ei ole täiesti läbi-
paistmatud (eriti talvel), on okste, lehtede ja okaste mõju vaatlusele väiksem 
ning katvusprotsendina on õigem kasutada valemis (3) konstanti 100–400. 
Lõplik nähtavus metsas kujuneb valemi (4) alusel: 

 
Lnähtavus = Lnähtavus, võra  Lnähtavus, tüved

Lnähtavus, võra  + Lnähtavus, tüved  
(4)

Joonisel 13 on esitatud nähtavusulatuse sõltuvus puude arvust ja tüve läbi-
mõõdust. 
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Takseerandmetele tuginevat mudelit kasutati välimõõtmisalade eelvalikul. 
Selle mudeliga saadud hinnangute abil oli võimalik leida edasiste analüüside 
jaoks selline metsaeraldiste valim, mis esindaks võimalikult erineva nähta-
vusega puistuid.

Lidariandmetest kasutati ennustusmudeli koostamiseks Maa-ameti laser-
skaneerimise andmeid (tagasipeegelduste tihedus 0,15–2 punkti/m2). Alg-
andmetes on salvestatud peegelduste kõrgus merepinnast. Metsa kõrguse saa-
miseks kasutati ka maapinna digitaalset kõrgusmudelit (digital terrain model), 
mis on samuti Maa-ameti avaandmete hulgas olemas. Kolme mõõtmeliste 
punktipilvede iseloomustamiseks arvutati neid kirjeldavad meetrikud,  millest 
üks olulisemaid on iga metsaeraldise kohalt lõigatud punktipilves olevate 
peegel duste kõrgusjaotus. Edasises analüüsis kasutati ainult neid punkte, mille 
kõrgus oli üle 1 m maapinnast. Lidariandmetest rakendati nähtavuse model-
leerimiseks järgmisi näitajaid: peegelduste osakaalu maapinna lähedases kihis 
(täpsemalt 0,7–2,2 m kihis), maapinnast 2 m kõrgusel asuvale tasa pinnale 
arvutatud puuvõrastiku suhtelist osakaalu ehk katvust ning punktipilve 
kõrguse jaotuse 10-protsentiili. Vastavad mudelid on täpsemalt lahti seletatud 
Langi jt artiklis (2020)22. 

Horisontaalse nähtavuse modelleerimise tulemused näitasid, et metsa 
inventeerimise parameetritel põhinev lähenemine ei olnud täpne23. Näiteks, 
hõredas männimetsas, kus mõõdetud nähtavuse ulatus oli 180 m, oli ennus-
tatud mõnikord nähtavuseks 80 m ning tihedas noorendikus, kus maas-
tikul määrati nähtavus 25 m, võis prognoositud väärtus olla 200 m. Peamine 
ebatäpsuste põhjustaja on info puudumine alustaimestiku kohta ja takseer-
andmete vananemine ajas, sest neid uuendatakse siis, kui metsaomanik seda 
soovib. Ajakohasemaid ja täpsemaid vaatevälja prognoose võimaldavad teha 
mudelid, mis põhinevad lidariandmetel. Aerolaserskaneerimise andmete 
põhjal saadud mudelid kirjeldasid determinatsioonikordaja (R2) järgi pea-
aegu 70% tegelikult metsas mõõdetud horisontaalse nähtavuse variatsioonist. 
Kokkuvõttes on selliste mudelite põhjal võimalik nähtavust juba praegu prog-
noosida mis tahes punktis Eesti metsamaastikul enamasti ca 25 m täpsusega.

2021. ja 2022. aastal jätkatakse horisontaalsete nähtavusulatuste mõõt-
mist Eesti metsades. Esmajärjekorras on kavas teha kordusmõõtmised juba 
mõõdetud metsaaladel nii, et samade mõõdukohtade puhul oleks  fikseeritud 

22 Lang, M.; Vennik, K.; Põldma, A.; Nilson, T. 2020. Options for Estimating Horizontal 
 Visibility in Hemiboreal Forests Using Sparse Airborne Laser Scanning Data and Forest Inven-
tory Data. – Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused, Vol. 73, pp. 125–135.
23 Ibid.
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väärtused suvistes ja talvistes tingimustes. Mõõtmiste eesmärk on täius-
tada lidariandmetel põhineva nähtavuse ennustusmudeleid. Lidariandmete 
uuendus tsüklist lähtudes on edaspidi võimalik nähtavusprognoose teha kahe-
aastase sammuga. Selliste algandmete põhjal saab koostada horisontaalset 
nähtavust ja ka vertikaalset varjet kajastavaid kaardikihte, mille mõõtkava on 
1: 10000 ja mis sobivad edasiseks kompleksanalüüsiks ruumiandmete töötle-
mise programmides, näiteks ArcGIS-is.



VÕIMEARENDUST TOETAV RESSURSIANALÜÜS 
KAITSEVÄE AKADEEMIAS

Dr Jaan Murumets
KVA rakendusuuringute osakonna ressursihalduse grupp

Jaan Murumets

Rakendusuuringute osakonna ressursihalduse grupi (RHG) uurimis- ja 
arendus tegevus 2020. aastal toimus kolmes suuremas valdkonnas:

1) riigikaitselise inimvara ja eestvedamisega seotud uuringud, sealhulgas 
doktorantuuri läbivate nooremteadurite individuaalplaanide alusel tehtud 
uuringud;

2) Venemaa mõjutustegevuse ja infooperatsioonidega seotud uuringud; 
3) riigikaitse planeerimise ja haldamisega seotud projektid.

Kahte esimest tegevusvaldkonda käsitlevad põhjalikumalt siinse kogumiku 
eraldi peatükid, järgnev ülevaade keskendub riigikaitse planeerimise ja halda-
misega seonduvatele tegevustele.

Eesti kaitseväe võimearenduse toetamine

RHG põhieesmärk on Eesti kaitseväe võimearenduse toetamine finants- ja 
inimressursiuuringute ja analüüsidega. Võime seda eesmärki täita suurenes 
2020. aastal märkimisväärselt. Finantsanalüütiku lisandumine grupi koosseisu 
andis kauaoodatud võimaluse asuda süsteemselt looma maksumus- ja kulu-
mudelite taksonoomiat ning mudeleid, mis toetaksid Kaitseministeeriumi 
valitsemisala planeerimis- ja haldamisprotsesside kriitilisi otsustuspunkte. 

Väevõime elukaare kulumudeli pilootprojekt
2016. aastal valminud merejulgeoleku uuringu ning 2017–2018 koostöös 
Tartu Ülikooliga tehtud sõjalaeva maksumusmudelite projekti loogilise 
 jätkuna alustas RHG 2020. aasta sügisel väevõime elukaare kulumudeli välja-
töötamist. 2021. aasta kevadeks on loodud üldine mudel, mille täpsustamiseks 
ja esialgseks valideerimiseks on RHG koostöös õppeosakonna juhtimise ja 
pedagoogika õppetooliga käivitanud akadeemiasisese pilootprojekti. Projekti 
lisaeesmärk on selgitada välja väe- ja relvaliikide erialase oskusteabe vajadus, 

 Jaan Murumets



JAAN MURUMETS60

analüüsiks vajalikud andmed ja nende allikad ning anda esialgne hinnang 
elutsüklikulude mudeldamise protsessi aja- ja tööjõukulule. Projekti juhib 
ressursihalduse grupi juhataja dr Jaan Murumets.

Alternatiivide analüüsi metoodika põhjal võetakse vaatluse alla viis kaud-
tule relvasüsteemi, mille juures uuritakse ja võrreldakse nende operat sioonilist 
mõjusust ning eeldatud elukaare kulu. Elukaare kulude mudelda misele 
 keskenduva ressursianalüüsi töösuuna eest vastutab RHG. Relva süsteemide 
 sooritusparameetrite analüüsiga tegeleb akadeemia 15.   keskastmekursus 
 kolonel (res) Aarne Ermuse juhendamisel ja rakendusuuringute osakonna 
operatsiooni analüüsi grupi ülema kolonelleitnant Riivo Piirsoni nõustamisel.

Projekti aruande eelnõu on kavas valmis saada 2021. aasta juuni kesk-
paigaks ning seejärel seda tutvustada ja see läbi arutada Kaitseväe peastaabi 
analüüsi- ja planeerimisosakonnaga.

Rahvusvaheline koostöö

RHG osales 2020. aastal neljas NATO teadus- ja  tehnoloogiaorganisatsiooni 
(STO) süsteemianalüüsi paneeli (SAS) raames tehtavas uuringus ning 
 val mistas ette ühe uuringu ettepaneku.

SAS-146 „Understanding the Cost-Related Implications of Autonomy – 
A System of Systems Perspective“ (autonoomsete süsteemide kulumõjud – 
süsteemide süsteemi vaade)

Uuring tehti Ühendkuningriigi juhtimisel ning Eesti ja Rootsi osalusel. 
Eesti poolt osalesid uuringus dr Jaan Murumets ja kol-ltn Sten Allik. Uuringu 
90-leheküljeline lõppraport on juurdepääsupiiranguga „Ametialaseks 
 kasutamiseks“ ning avaldatud NATO STO teadusportaalis 2020. aasta det-
sembris. Raporti tervikteksti võib vajadusel küsida KVA rakendusuuringute 
osa konnast. Avalikkusele kättesaadav uuringu kokkuvõte on kavas eestikeelse 
teadusartiklina avaldada 2021. aastal ajakirjas Sõjateadlane. 

SAS-152 „Conceptual framework for Comprehensive National Defence 
System” (laiapindse riigikaitsesüsteemi kontseptuaalne raamistik)

2019. aastal alanud uuringu eesmärk on esmalt selgitada välja laiapindse 
riigikaitse kogemused ning seejärel käsitleda sügavuti erineva organisatsiooni-
kultuuriga, erinevate ministeeriumide valitsemisalas asuvate tsiviil- ja sõja-
väestatud asutuste ja ametkondade ühise planeerimise, väljaõppe, logistilise 
tagamise ja võimete rakendamise erinevaid aspekte.
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Uuring toimub kahes etapis: esimeses analüüsiti teemakohast eriala-
kirjandust ja tehti mitmeid juhtumiuuringuid, teises käsitletakse tsiviil- ja 
militaarorganisatsioonide ühistegevuse erinevaid aspekte.

Uuringut juhib Eesti ning selles osalevad lisaks veel Belgia, Läti, Norra ja 
Türgi esindajad. Projekti eeluuringust võttis osa ka Rootsi, kes personalialastel 
põhjustel põhiuuringus ei osale. Põhiuuringuga liitus projekti esimeses etapis 
Ühendkuningriik, kes panustas projekti juhtumiuuringuga. 

KVA poolt osalevad uuringus dr Jaan Murumets projekti juhina ning kol 
(res) Aarne Ermus. Uuringu teise etappi kaasatakse autoritena ka KVA stra-
teegia ja innovatsiooni õppetoolist maj Leenu Org ja dr Aleksandr Popov ning 
maj Ivo Peets Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonnast (APO). 

Esimese etapi vaheraport, mis koosneb kirjanduse analüüsist ja juhtumi-
uuringutest ning kus esitatakse esmased järeldused, on elektrooniliselt 
eelavaldatud NATO STO teadusportaalis 2021. aasta jaanuaris. Uuring on 
kavandatud juurdepääsupiiranguta, kuid NATO protseduurireeglite tõttu on 
elektrooniliselt eelavaldatatud raportid kättesaadavad vaid portaali regist-
reeritud kasutajatele. Juurdepääsupiiranguta raportid saavad üldsusele kätte-
saadavaks nende avaldamisprotseduuri lõppemise järel.

SAS-ET-ER „Optimising Long-term Defence Plans with Respect to 
Resources, Defence Capabilities and Risk” (pika perspektiivi kaitseplaanide 
optimeerimine ressursside, väevõimete ja riski suhtes)

Norra juhtimisel ning Eesti, Rootsi ja Türgi osalusel tehtud eeluuringu 
eesmärk oli välja töötada uuringukava, mis määraks kindlaks ja seoks NATO 
ning liikmesriikide pikaajalises kaitseplaneerimises kasutatavad riskianalüüsi 
meetodid väevõime portfellide haldamise kogemustega ning looks metoodika 
ressursijaotuse otsuste prioriseerimiseks, et vähendada koguriski.

Eeluuringu tulemusena leiti, et see temaatika on piisavalt kaetud juba 
 tehtud või käimasolevate SAS-paneeli uuringutega ning lisauuring ei ole 
 põhjendatud.

SAS-P47-02 „Integration of Unmanned Systems (UxS) into Operational 
Units” (mehitamata süsteemide lõimimine riviüksustesse)

RHG koostöös Kaitseväe peastaabi APO-ga valmistas ette uuringu ette-
paneku STO SAS-i paneelile. Uuringu eesmärk on selgitada välja mehita-
mata süsteemide mõjusaks ja tõhusaks riviüksustesse integreerimiseks vaja-
likud institutsionaalsed muudatused, anda ülevaade senistest positiivsetest ja 
negatiivsetest kogemustest ning töötada välja esialgsed suunised mehitamata 
süsteeme hõlmavaks võime- ja väearenduseks.
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Uuringu ettepanek on esitatud kinnitamiseks süsteemianalüüsi paneeli 
2021. aasta aprillis toimuvale kevadkohtumisele. 

SAS-144 „Code of Best Practice for Conducting Survey Research in a Mili-
tary Context“ (teadusuuringute parimad tavad sõjandusvaldkonnas)

Uuringu töörühm alustas tegevust 2018. aastal, seades eesmärgiks luua 
kolmeaastase tegevusperioodi jooksul uuringute tegemise juhis militaar-
sfääris. Juhis käsitleb nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete meetodite 
rakendamist alates uuringu planeerimisest kuni tulemuste avaldamiseni. 
Juhises võetakse arvesse ja tuuakse näiteid militaarkonteksti eripära kohta, 
kus ligipääs uuritava(te)le on sageli kas raskendatud või piiratud ning uurijal 
tuleb uuringu tegemisel sellega kohaneda, jäädes samas objektiivseks. 

Töörühma juhib dr Zhigang Wang Kanadast, tegevustesse on  kaasatud 
25  esindajat Austraaliast, Eestist, Saksamaalt, Uus-Meremaalt, Poolast, 
 Iirimaalt, Rootsist, Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest ning 
NATO allorganisatsioonidest (NATO HQ Allied Command Transformation, 
NATO Communication and Information Agency, NATO Joint Analysis Lessons 
Learned Centre). Eestit esindavad töörühmas KVA RHG-st Eleri Lillemäe ja 
Tartu Ülikoolist prof Kairi Kasearu. 

Ülemaailmse pandeemia tõttu on töörühma tegevusi pikendatud ja juhise 
valmimine on planeeritud aastasse 2022.

Magistritööde juhendamine

2020. aastal sai Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juures kaitsmis-
valmis major Ivo Peetsi riigiteadustealane magistritöö „Organisatsiooni-
arhitektuuri metoodika rakendamisvõimalused võimepõhise planeerimise 
evitamisel riigikaitse laia käsituse raamistikus“, mille kaasjuhendaja oli 
 ressursihalduse grupi juhataja dr Jaan Murumets.

Magistritöö uurimisprobleem lähtus riiklikust vajadusest eri ministeeriu-
mide planeerimismetoodikat ühtlustada, et tõhustada erinevate valdkondade 
vahel koostööd riigikaitse laia käsituse rakendamisel. Kuna kaitsevaldkonnas 
on edukalt kasutatud võimepõhise planeerimise põhimõtteid, tekkis küsimus, 
kas oleks põhjendatud selle metoodika kasutuselevõtt ka teistes valdkondades.

Võimepõhise kaitseplaneerimise metoodika täiendava parandus- ja 
rakendamis võimalusena käsitleti erasektoris levinud organisatsiooni-
arhitektuuri metoodikat, mis võimaldab vaadelda keerukaid organisatsioone 
arhitektuuri põhimõtete alusel. 
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Töö käigus vaadeldi organisatsiooniarhitektuuriga seotud probleemis-
tikku, kus kesksel kohal oli küsimus, milliste planeerimisülesannete lahenda-
miseks organisatsiooniarhitektuur sobib. Tervikpildi saamiseks uuriti metoo-
dika kujunemise põhjusi ja eeldusi ning käsitleti töö kirjutamise hetkel 
enamlevinud organisatsiooniarhitektuuri lahendeid ehk raamistikku. 

Selgus, et võimepõhise planeerimise metoodika üldine kasutuselevõtt 
 võimaldab leida optimaalsed võimelahendid, mida saab kuluefektiivsuse taga-
miseks kasutada valdkondadeüleselt, sobivusel ka mitme erineva ülesande 
täitmiseks. Organisatsiooniarhitektuuri kasutades on võimalik luua nende 
võimelahendite ja valdkondade vahel seosed, mis annavad hetkeolukorrast 
detailse ülevaate ning aitavad luua rakendusplaani üleminekuks või muutus-
teks tulevikus. 

Magistritöös leidis kinnitust, et organisatsiooniarhitektuuri ja võime-
põhise kaitseplaneerimise süntees on asjakohane alternatiivne lahend, mille 
alusel ühtlustada planeerimismetoodikat riigikaitse laia käsituse kontekstis.

Magistritöö põhjal kirjutatud teadusartikkel ilmus 2020. aasta lõpus KVA 
teadusajakirja Sõjateadlane erinumbris „Laiapindne riigikaitse ja olukorra-
teadlikkus“ (nr 15)1.

2020. aasta sügisel alustas oma magistritöö kirjutamist kol-ltn Sten Alliku 
juhendamisel ja dr Jaan Murumetsa kaasjuhendamisel 16. keskastmekursuse 
kuulaja ltn Martin Kallas. Magistritöö teema on „Innovatsioon ning uudsete 
tehnoloogiate määratlemise, uurimise, katsetamise ja rakendamise tsükkel 
Eesti väevõime arendamisel“.

1 Peets, I. 2020. Organisatsiooniarhitektuur ja võimepõhine planeerimine – tõhusa riigi 
tööriistad. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus. Tartu: Eesti 
Ülikoolide Kirjastus, lk 261–310.



OPERATSIOONIANALÜÜSI PANUS  
KAITSEVÄE VÕIMEARENDUSSE

Kol-ltn Riivo Piirson
KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupp

Dr Rihhard Nadel
KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupp

Operatsioonianalüüs on mõiste, millel pole üheselt mõistetavat definitsiooni – 
erinevate inimeste jaoks tähendab see erinevat. Näiteks sotsiaal- ja reaal-
teadlased lähenevad operatsioonianalüüsile täiesti eri vaatepunktidest. Neil 
on aga vaatamata erinevatele vaatenurkadele ühine eesmärk: toetada ülemate 
otsuste vastuvõtmise protsessi. Erinevad vaid selleks kasutatavad meetodid: 
sotsiaalteadlane kasutab rohkem kvalitatiivset ja reaalteadlane pigem kvanti-
tatiivset analüüsi. Käesolev ülevaateartikkel käsitleb just operatsioonianalüüsi 
kvantitatiivset panust Kaitseväe võimeplaneerimisse ja -arendusse.

Operatsioonianalüüs kui valdkond on paindlik selles mõttes, et seal saab 
kasutada oma eesmärkide saavutamiseks ükskõik mis teiste valdkondade 
meetodeid. Tulemuste saavutamise kiirus ja seega ka analüüsi maht määra-
vad suuresti, kas tegemist on n-ö kiiranalüüsi või põhjalikuma analüüsiga. 
Kiiranalüüsi puhul ei ole sageli aega ega ka ülesandest tulenevat vajadust 
 põhjalike füüsikaliste mudelite jaoks, mis matkivad päriselu võimalikult lähe-
daselt. Põhjaliku analüüsi puhul tuleks süveneda süsteemi rohkem, et matkida 
süsteemi erinevaid osiseid võimalikult täpselt, mis lubab saada ka täpse maid 
tulemusi. Kiiranalüüsi eelis on aga kiirus ja samuti selle lihtsus, mis võimal-
dab tellijal kogu protsessi hoomata.

Ühe kiiranalüüsi võimalusena sobib kasutada tõenäosusteooria meeto-
deid, et lähendada süsteemi füüsilised omadused tõenäosustega, mis peaksid 
endas kätkema väga palju omadusi. Siinkohal on oht, et selle tõenäosuse arvus 
on kodeeritud kompleksne süsteem, mis ei pruugi sugugi olla lähendatav 
üheainsa arvuga. Üldiselt sisaldab süsteemi hävitamistõenäosus avastamis-, 
 fikseerimis-, tabamis- ja hävitamistõenäosust. Matemaatiliselt näeb valem 
välja järgmine:

𝑃𝑃���� = 𝑃𝑃�������𝑃𝑃���𝑃𝑃���𝑃𝑃���� 

 

Riivo Piirson, Rihhard Nadel
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Tõenäosusteooria reeglite järgi need tõenäosused korrutatakse omavahel. 
Loomulikult saab arvestada ka rohkemaid tõenäosusi. Kui tõenäosuste väär-
tuste valik on korrektselt valideeritud, tähendab see, et erinevate tõenäosuste 
lisamisel arvutusse on tulemus lähedasem päriselu olukorraga. Kui aga mõni 
nendest tõenäosustest on vale, rikub see ka teiste väärtuste panuse tulemusse 
ning saadud tulemus pole enam valiidne.

Niisiis kasutatakse kiiranalüüsis lähendatud väärtusi ja ümardusi selleks, 
et saavutada oma lõppeesmärk: saada kiirelt infot uuritava süsteemi kohta, et 
ülematel oleks mingi kvalitatiivne alus oma otsuste vastuvõtmiseks. Küll aga 
peab ettevaatlik olema väärtuste valikuga ning analüüsides tuleb säilitada n-ö 
kainet pead. Täpsema analüüsi puhul on vaja kulutada rohkem aega, kuid 
tulemus peaks olema sedavõrd täpsem.

Operatsioonianalüüsi grupi üks suuremaid projekte on tuletegevuse 
 juhti mise süsteemi TOORU arendamine. Süsteemid, mida TOORU-projekt 
kasutab, on kvantitatiivselt testitud ja muuhulgas arendatud operatsiooni-
analüüsi meetodite abil. Otsene roll operatsioonianalüüsil on TOORU- 
projektis olnud erinevate algoritmide testimisel ja kontrollil. Näiteks kaudtule-
relvade sihtimispunktide asetamine sihtmärgialasse võib esmapilgul tunduda 
lihtne ülesanne, kuid sellesse on peidetud väga palju erinevaid muutujaid, 
mis teevad ülesande lahendamise üldjuhul üsnagi raskeks. Probleem põrkub 
ka teaduses praeguseni lahtise probleemiga – ellipsi pakkimise probleemiga. 
Pole ülemäära raske määrata kindlaks sihtimispunktid näiteks ühe relva jaoks, 
aga kui üksusi on mitmeid ja nad asuvad maastikul täiesti erinevates punk-
tides, siis võib optimaalse sihtimispunktide jaotuse leidmine olla ajakulukas 
ning aega ei pruugi olla ülesande täitmise ajal kuskilt võtta. Siinkohal on üks 
võima likke lahendusi näiteks lähendamised või ette arvutatud väärtused, 
mida saab kiiresti kasutada.

Operatsioonianalüüs kui meetod võib olla ülimalt kasulik otsuste vastu-
võtmise protsessi tõhustamiseks ja otsuste kvaliteedi parandamiseks ning 
pakub võimalust rajada otsuste tegemise teaduslikele alustele. Operatsiooni-
analüüs võimaldab süsteeme uurida kiiresti ja sageli palju odavamalt, näiteks 
saab ära jätta suuremad testimised ning analüüs ei pea olema väga mahukas 
ega võtma mitmeid kuid aega. Kõik mudelid aitavad mõtestada uuritavate 
süsteemide osi selleks, et neid eraldi analüüsida. Seejuures tasub aga meeles 
pidada järgmist: kõik mudelid on valed, aga mõned on kasulikud. 

Operatsioonianalüüsi grupi analüüsid ja eksperthinnangud ei ole üld-
juhul avalikud ning nende jaotus ja kättesaadavaks tegemine on korraldatud 
teadmis vajaduse põhjal.



KAITSEVÄE TERMINITÖÖST JA 
SÕJANDUSTERMINOLOOGIA TÖÖRÜHMA 

TEGEVUSEST 2020. AASTAL

Dr Reet Hendrikson
KVA rakendusuuringute osakonna toimetus- ja terminoloogiagrupp

Reet Hendrikson

Sõjandusterminoloogia töörühm (edaspidi töörühm)1 jätkas 2020.  aastal oma 
mõlemat põhitöösuunda: riigikaitseterminoloogia andmebaasis  Militerm 
oleva info ajakohastamist, täiendamist ja parandamist ning  päringutele 
vasta mist. Aasta peamised märksõnad olid olemasoleva korrastamine ja 
aja kohastamine, Militermi uue platvormi sünnivalud, logistikaterminid 
ning termini kogumik. Kummatigi ei piirdu Kaitseväe terminitöö sõjandus-
terminoloogia töörühma tegevusega, mistõttu peatun järgnevas ka 2020. aasta 
teistel tähtsamatel terminoloogiaga seotud ettevõtmistel.

Terminitöö põhipingutus 2020. aastal 
ja Militermi uus võrgukodu

2020. aasta oli Kaitseväe terminitöö jaoks mitmes mõttes tähtis verstapost. 
Esimesena väärib mainimist Militermi platvormivahetusega seotu. Aasta 
alguses saime jätkata tegevust uuel, Eesti Keele Instituudi (edaspidi EKI) 
ellukutsutud platvormil Ekilex. Nimetatud platvorm on eesti keele sõnastikke 
ja terminibaase koondav keskkond ning Sõnaveeb selle lõppkasutajavaade. 
 Militermi andmed ongi nüüdseks nähtavad Sõnaveebis ja kõik Militermi 
 lingid juhatavad kasutaja uude vaatesse. Ometi ei kulgenud ka aasta 2020 
tõrge teta: selgus, et andmete ülekandmisel oli tekkinud põhimõttelisi prob-
leeme, mistõttu seiskus andmebaasi täiendamine enam kui pooleks aastaks. 
Intensiivne korrastustöö algas taas sügisel ja seda jätkub veel pikaks ajaks. 

1 2018. aastal anti Kaitseministeeriumi valitsemisala terminitöö üle Kaitseväe  Akadeemiale. 
Sama aasta kevadel loodi Kaitseväe Akadeemia eestvõttel töörühm, kes jätkab Kaitse-
ministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni (2003–
2017) tegevust. Töörühma koosseisu kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad (koos 
juhi ja spetsialistiga 15 liiget).

Reet Hendrikson
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2020. aasta lõpuks oli Militermis korrastatud ja sinna lisatud mõistekirjeid 
744, mis teeb kokku 3158 terminit.2

Militermi loomisest möödub 2021. aasta kevadel 17 aastat, mistõttu on 
ilmne, et andmekogu sisaldab ohtralt praeguseks vananenud infot. Kirjete 
ajakohastamisega seostub teine, vähemalt sama ulatuslik töölõik: tegelemine 
ebaühtlaselt sisestatud, infomüra sisaldavate ja topeltkirjetega (duplikaati-
dega). Viimased kaks on lõppkasutajale suures osas nähtamatud, aga andmete 
uuendamise ja ajakohastamise käigus on vaja need süsteemselt läbi vaadata. 
Nähtamatutest ja infomüra sisaldavatest kirjetest kuulub suur osa sõjandus-
terminite põhivarasse (alates väe- ja relvaliikide nimetustest, lõpetades selliste 
terminitega nagu jalaväe lahingumasin, soomustransportöör jne). Probleemi 
ulatus sai ilmsiks järk-järgult pärast seda, kui Kaitseväe Akadeemiale baasi 
eest vastutus üle anti. Näiteks 2018. aasta lõpus, mil algas Militermi andmete 
ülekandmine uuele platvormile Ekilex, oli lõppkasutajatele nähtavate kirjete 
arv 4038, kirjete koguhulk aga ületas 18 000. Valdav enamik kasutajale nähta-
matutest kirjetest vajab spetsialistide kaasabil läbivaatamist ning värskemate 
allikate ja definitsioonide otsimist, nende sobilikkuse hindamist, uuesti tõlki-
mist, allikakirjete korrastamist, allikalinkide lisamist jpm.

Uue platvormi põhieeliseid võrreldes vana, Multitermi keskkonnaga on 
seik, et Sõnaveebis uuenevad andmed üldjuhul kord ööpäevas. Multitermi 
platvormil toimus see kord kuus või harvemgi. Ka võimaldab uus platvorm 
nüüdseks lisada kirjetele pilte, jooniseid jm selesid. Kuna Militerm on koond-
andmebaasi osa, saab kasutaja teha koondotsingu erinevatest andmebaasidest. 
Andmesisestajatele ja -korrastajatele on suur edasiminek seegi, et uus tark-
vara võimaldab leida andmeid väga erinevate parameetrite järgi. Nimetatu 
hõlbus tab ja kiirendab tunduvalt Militermi korrastamist. Näiteks on nüüd 
avas tatavad ka definitsioonides esinevad, praeguseks vananenuks või eba-
sobivaks peetavad terminid. Multitermis sellist võimalust ei olnud. 

Sõnaveebis vajab ehk enim harjumist muutunud otsisüsteem. Tark-
vara kasutab Google-tüüpi ehk ennustavat otsingut. Otsinguväljale tippides 
hakatakse rippmenüüs kuvama ühendeid, kus esineb otsitav keelend. Nii on 

2 Militermi andmed olid uuel platvormil väikeste vaheaegadega nähtavad juba 2020.  aastal, aga 
lisaks andmete ülekandmisel tekkinud probleemidele ei rahuldanud andmeesitus eriala keelte 
ega Kaitseväe vajadusi. Seetõttu otsustati, et uut platvormi ei reklaamita Kaitse ministeeriumi 
valitsemisalas laiemalt enne, kui on kõrvaldatud põhimõttelised vajakajäämised. Teavet Mili-
termi uue vaate kohta hakatakse levitama 2021. aasta märtsis. Selleks ajaks valmis ka Militermi 
uus avaleht ja vanast, Multitermi platvormil olnud vaatest suunati kasutaja uude keskkonda 
(https://sonaveeb.ee/ds/mil).

https://sonaveeb.ee/ds/mil
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 võima lik leida teavet ka juhul, kui otsitavat terminit baasis täpselt sel kujul ei 
ole. Sõnaveebi praegune seis pole siiski lõplik: andmeesitust täiustatakse veel 
mõnda aega.  

2020. aastal käsitletud teemad ja valdkonnad

2020. aastal jätkus töö logistikaterminitega, ajendiks logistikaeeskirja 
uuenda mine. Toimus kuus logistikaterminitele keskendunud koosolekut 
(teema- ehk fookuskoosolekud)3, lisaks neile kaks teiste erialade termi-
neid käsitlevat koosolekut (üldkoosolekud)4. Logistikakoosolekutel osa-
lesid peale töörühma logistika esindaja ka lisaeksperdid: mjr Kauri Raju ja 
mjr Rivo Aavel. Koosoleku  tulemuste põhjal hakati 2020. aasta sügisel koos-
tama termini kogumikku, mis sisaldab põhiosa 2019.–2020. aastal töörühma 
koos olekutel käsitletud termineid. Nii hõlmab see lisaks logistikaterminitele 
ka teise ulatus likuma valdkonna ehk luuretermineid. Esitatud on inglis- ja 
eestikeelsed  vasted, lühendid, definitsioonid, märkused ning ebasobivaks 
 tunnistatud terminivariandid. Kogumik ilmus 2021. aasta märtsis ja on 
kättesaadav Kaitseväe SharePointist. Taolisi kogumikke on plaanis hakata 
andma välja edaspidigi. Siinkohal tuleb rõhutada, et trükitud erialasõnastikel 
on täna päevaks eeskätt hetkeseisu fikseeriv ülesanne – seda eriti nii kiiresti 
arenevates valdkondades nagu sõjandus ja laiemalt riigikaitse. Erialane mõte 
areneb pidevalt ja käsitletut tuleb lisanduvate mõistete valgel nii mõnigi kord 
uuesti üle vaadata, mistõttu on terminite viimast seisu soovitatav kontrollida 
andmebaasist Militerm. Näiteks on kahe aasta jooksul mitu korda peatutud 
terminil loitering munition (kaitsetööstuse päring).

 Töörühma teine, eelmisega tihedalt seotud tegevusvaldkond oli ka 
2020. aastal päringutele vastamine. Päringutest ongi sageli ajendatud ulatus-
likumate loendite ja teemade arutelu. 2020. aastal dokumenteeriti 38 päringut, 
mis sisaldasid 148 terminit. Nimetatud arv ei kajasta siiski kõiki päringuid. 

3 Teemakoosolekutel keskendutakse vaid ühe eriala terminitele ja osalejate ring on väiksem 
kui üldkoosolekutel. Teemakoosolekutel kaasatakse lisaks kindla eriala esindajale töörühmas 
veel vähemalt üks töörühmaväline ekspert, eeltöös osaleb neid  tavaliselt mitu. Kõrvalpilgu 
saamiseks võtab koosolekust osa veel üks töörühma liige (üldjuhul jalaväelane). Kirjeldatud 
süsteem on osutunud olusid ja (inim)ressursi piiratust arvestades otstarbekaimaks. 
4 Üldkoosolekutel osalevad kõigi erialade esindajad või nende asemikud. Mõlema koosoleku-
vormi puhul otsused protokollitakse ja pannakse üles töörühma töökeskkonda. Nii saavad 
otsustega tutvuda kõik töörühma liikmed ja avaldada arvamust ka juhul, kui nad koosolekul ei 
osalenud.
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Näiteks ei peegeldu siin need, millele vastas töörühma juht ise ja millele vasta-
miseks polnud vaja teha ulatuslikumat eeltööd (nt lahingkord pro lahingu-
kord, treeningvahend pro matkevahend, rahvusvaheline NATO üksus pro 
mitmeriigiüksus jpt). Lisaks ei saa päringutegi puhul üldjuhul piirduda vaid 
küsitava mõiste või terminiga: tuleb arvestada külgnevaid mõisteid ning nii 
mõnigi kord muuta ka vastavaid termineid ja definitsioone. Peamised küsi-
jad olid samad mis eelmistel aastatel: Kaitseväe peastaap, Kaitseministeerium, 
Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Eesti Keele Instituut, samuti Kaitse-
väe ja tsiviilsektori keeletoimetajad ja tõlkijad. Termininõu on küsinud ka 
ajakirjanikud, ilukirjanduse tõlkijad-toimetajad jne. Niisiis on rõõm tõdeda, 
et teave Militermi ja Kaitseväe terminitöö kohta on levinud ka väljapoole 
 Kaitseväge. 

 2020. aasta päringute ampluaad illustreerivad Euroopa Nõukogu PESCO-
projekti päringud (nt operational committments, EU battlegroups rosters), 
Kaitseliidu peastaabi nõustamine (hot wash up (HWU), debriefing jt) ja 
kirjastuse Fantaasia küsimused (another incoming). Ohutus- ja laskevälja-
õppe-eeskirja uuendamisest ajendatuna aidati süstematiseerida laskemoona 
liike (harjutus moon, õppemoon, lahingumoon jt) ning täpsustada relvaosade 
nimetusi (nt salvetõstuk, salvepõhja fiksaator). Relvastustermineid arutati 
ka tõlkijate päringute põhjal (nt muzzle reference system, bustle autoloader), 
samuti küsisid nad nõu sõjaõiguse valdkonda kuuluvate terminite vastenda-
misel (nt Judge Advocate General Corps). Koostöös Kaitseväe Akadeemia 
taktika õppetooliga aidati defineerida käsuõiguse liike ja toetati Kaitseväe 
struktuuriüksuste ingliskeelsete nimetuste kindlaksmääramist (Kaitseväe 
peastaabi päringud). Kõigisse aruteludesse olid kaasatud töörühmavälised 
eksperdid: lähtudes päringu spetsiifikast kas kindla eriala tippspetsialistid   
ja/või asjaomas(t)e üksus(t)e esindaja(d). Termini- ja keeleküsimusis nõustati 
ka ajakirja Sõdur toimetajaid (nt United States Army Forces Command koos 
selle alammõistetega). Täpsuse huvides olgu öeldud, et 2020. aastast jäi mõni 
päring ka ootele. Taolistel juhtudel on põhjuseks põhimõttelised eri meelsused, 
mis vajavad esmalt töörühmavälist selgeksmõtlemist ja  -vaidlemist. Nii 
ootab Kaitseväe ja Kaitseliidu spetsialistide ümarlauda mõiste hajutatud 
lahingu tegevus, millega seostuvad omakorda teised mõisted, sh parvlemine ja 
manööver sõjapidamine.

 Olude tõttu oli töörühma põhiline töökeskkond 2020. aastal telesild, 
päringute aruteluks kasutati peamiselt SharePointis paiknevat Terminipesa 
foorumit, samuti meilisuhtlust. Terminipesa on töörühma töökeskkond, kus 
asuvad lisaks foorumile terminiloendid, allikmaterjalid jm töörühma tegevust 
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toetav info. Terminipesale on ligipääs töörühma liikmetel, ülematel ja lisa-
ekspertidel. Nii võtavad päringuaruteludel sageli sõna kol (res) Aarne Ermus, 
brig-kin Riho Ühtegi jt. Samuti on abiks töörühma endised liikmed, nt kol-ltn 
Kaarel Mäesalu, kol-ltn Margus Kuul. 

2020. aasta koostöövormidest ja suurematest projektidest

2020. aastal kutsuti Kaitseväe Akadeemias ellu projekt „Riigikaitse-
terminoloogia korrastamine“, mille üks raskuspunkte ongi sõjandus-
terminoloogia töörühma tegevus. Projekt hõlmab teisigi, terminikorrastusega 
lahutamatult seotud tegevusi, mille üldmärksõna on teavitustöö. Siia kuulub 
muu hulgas õppepäevade, konverentside ja koolituste korraldamine ning 
 teadus- ja aimeartiklite koostamine. Tihedat koostööd tehakse teiste riigi-
kaitseliste ja tsiviilkehamitega.  

 2020. aasta sügisel lõppes laiapindse riigikaitse ehk Manticus Apollo 
 projekt, mille tellija oli riigikantselei. Selle üks eesmärke oli ühtlustada laia-
pindse riigikaitse osaliste terminikasutust ja mõistekäsitust. Siinkirjutajal 
oli au olla projekti terminoloogiaosa koordinaator. Projekti tulemusena anti 
 tellijale projektiosalistega koostöös valminud loend, mille põhjal täiendati 
andmebaasi Militerm. 

 Kaitseväes olemasolevat terminoloogilist oskusteavet on kasutatud ka 
väljas pool riigikaitsesektorit. Näiteks leidis 2020. aasta 31. jaanuaril aset järje-
kordne üleriigiline terminoloogiaüritus, mis kannab nende ridade  kirjutaja 
antud nimetust: terminipäevak. See peegeldab koolituste- seminaride sarja 
praktilist rõhuasetust. Eelmise aasta alapealkiri oli „Mõtestades mõistet“. 
Sihtgrupiks olid traditsiooniliselt kõrgkoolide õppejõud, teadlased, õppe-
materjalide koostajad, teadustöötajad, doktorandid, ministeeriumide esin-
da jad  jt. Ürituse korraldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Eesti 
Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikool. Siinse kirjatüki autor oli 
ühtaegu nii Kaitseväe esindaja kui ka koolitaja rollis. Nn misjonitöö korras ja 
kõrgkoolide vahelise koostöö tihendamiseks nõustati Tartu Ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemia terminikomisjoni ja Eesti Maaülikooli terminikomisjoni. 

 2020. aasta sügisel algatas riigikantselei infokorratuse5 terminite arutelu. 
Kaitseväest osalevad koosolekutel kol-ltn Uku Arold ja allakirjutanu. Ka 
infokorratuse terminid kantakse praeguse plaani järgi Militermi. Viimane 

5 Üld- ja kõnekeeles kasutatakse selles tähenduses sageli terminit infooperatsioonid, mis on 
ekspertide hinnangul liiga kitsas (infooperatsioon on infokorratuse tekitamise üks mooduseid). 
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on selleks loogilisim koht, kuna andmebaas sisaldab juba nagunii nime tatud 
valdkonna termineid. Needki vajavad uue info valgel ülevaatamist ja aja-
kohastamist. 

 Eestikeelse terminivarata ei saa eksisteerida ka eestikeelset sõjateadust. 
Nagu teadus ei saa kunagi valmis, nii ei saa kunagi valmis ka terminivara. 
Töörühm ja siinkirjutaja ootavad Sinu tagasisidet ning kaas- ja koostööd, hea 
lugeja!



ÜLEVAADE KAITSETÖÖSTUSE 
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JA KAITSEVÄE AKADEEMIA ROLLIST 
2020. AASTAL TEHTUD KATSETUSTEL

Eneli Saabas
Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakond

Markus Otsus
Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakond

Eneli Saabas, Markus Otsus

Kaitseministeerium (KaM) on koos Kaitseväe ja Eesti Kaitsetööstuse  Liiduga 
(EKTL) viimased kümmekond aastat Eesti kaitsetööstust süstemaatiliselt 
arendanud. Eesmärk on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline,  ekspordile 
orienteeritud ning kõrge arendustasemega kaitsetööstuse loomine ja kinnistu-
mine Eestis. Peamiste tegevuste ja meetmetena on KaM edendanud  sektorit 
kaitsetööstusettevõtete arendusprojektide konkursside kaudu, EKTL-i 
 toetamisega ja soodsa keskkonna loomisega ettevõtluskeskkonna  arenduseks 
(innovatsioonivõistlused, kiirendid). Ettevõtetele pakutakse tuge sellega, 
et eksporditurgudel avatakse koostöövõimalusi ja vahendatakse kontakte. 
Kaitse vägi toetab ettevõtteid toodete arendamisel ja testimisel, aastate jooksul 
on Kaitseväes välja kujunenud välitestimise pädevus.

Kaitsetööstussektor ise on küll kogumahu mõttes alles kasvuetapis, kuid 
KaM-i süsteemsel toetusel on tekkinud majandusharu, mille aastakäive on 
rohkem kui 200 miljonit eurot. Sellest eksport moodustas 2019. aastal 48% 
(100,3 mln), mis on 2020. aastal jõudsalt kasvanud. Ettevõtete peamised siht-
turud on Põhjala ja Balti riigid, kuid aktiivselt tegutsetakse ka Euroopa Liidu, 
Lähis-Ida ja Ameerika Ühendriikide suunal.

Viimase kümne aastaga on sektorisse tekkinud palju uusi ettevõtteid, 
välja on kujunenud oma tugevused: küberkaitse, autonoomsed süsteemid, 
 sensorid, side- ja seiretehnoloogiad, elektroonika, isikuvarustus, sõidukite 
remont ja hooldus.

Kaitsetööstuse arendamine on KaM-ile oluline tegevussuund, sest tugev 
kodumaine kaitsetööstus toetab riigi kaitsevõimet, peegeldab KaM-i panust 
majandusarengusse ning annab eksporditehingute ja rahvusvaheliste koostöö-
projektide kaudu oma arvestatava panuse liitlassuhete kindlustamisse.

Eneli Saabas, Markus Otsus
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Eesti ettevõtted panustavad olulisel määral riigi kaitsevõimesse. Igal 
 aastal läheb üle poole kaitseinvesteeringute eelarvest Eesti majandusse, 
 näiteks 2019. aastal oli selleks summaks 180 miljonit eurot. Teisisõnu, umbes 
kolman dik kaitseotstarbelisest varustusest ostetakse Eesti pakkujatelt. Eesti 
ettevõtete panus on suurim individuaalvarustuse, maismaasõidukite hoolduse 
ja remondi ning side- ja vaatlusvahendite pakkumisel.

Sellegipoolest tuleb märkida, et Eesti kaitseväe vajadus ja Eesti kaitsetööstus-
turg on väike ning ainult sellele tuginedes ei ole võimalik elujõulist kaitse-
tööstust arendada. Peame tegema pingutusi, et aidata kaitsetööstusettevõtetel 
oma kliendiportfelli mitmekesistada. Seetõttu on kaitsetööstuspoliitika selgelt 
suunatud Eesti kaitsetööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime ja ekspordi 
arendamisele. 

Kaitsetööstuse arengule on olulise tõuke andnud iga-aastane kaitse tööstuse 
arendusprojektide konkurss, mis aitab välja töötada uuenduslikke ja suure 
ekspordipotentsiaaliga tooteid. Konkurssi on korraldatud alates 2013. aas-
tast ja selle eesmärk on aidata kaasa tugeva, suurt lisandväärtust pakkuva ja 
ekspordi võimelise Eesti kaitsetööstuse arengule.

KaM-i toetus ühele arendusprojektile moodustab 25–45% selle kogu-
maksumusest, ülejäänu investeerivad ettevõtted ise. Rahastatud projektid 
on väga erinevatest valdkondadest: side- ja seiresüsteemid, IT- ja meditsiini-
seadmed, materjalid, mehitamata õhu- ja maismaalahendused, pioneeri-
vahendid, relvad, lõhkematerjalid. KaM on varasematel aastatel eraldanud 
silma paistvate kaitsetööstusprojektide arendamiseks kokku 2,35 miljonit 
eurot.

Eespool nimetatud konkursi teema on üldjuhul olnud vaba,  viimastel 
 aastatel on konkursile oodatud nutikaid uuslahendusi, mis puudutavad 
 näiteks tehisintellekti, krüptograafiat, andmeanalüüsi ja automatiseerimist 
või drooni tõrjevõime arendamist.

Konkurss on aidanud tuua sektorisse ka mitmeid tsiviilettevõtteid, nagu 
näiteks Semetron ja Maru Ehitus või Baltic Workboats, ergutades neid looma 
kaitsevaldkonna rakendusi.

Arendusprojektide programmist on välja kasvanud paljud praegused Eesti 
kaitsetööstuse edulood ja uued ettevõtted, mis on riigi toel jõudnud pelgast 
ideest tegelike eksporditehinguteni, arendades nii kodumaist kaitse tööstust 
kui ka panustades majandusse. Siinkohal on nimetatud mõned  näited  viimaste 
aastate toodetest, mida Kaitsevägi ka ise oma ülesannete täitmisel kasutab: 
Milrem Roboticsi ja Threod Systemsi mehitamata sõidukid, Nordic Armoury 
raskekuulipilduja Browning M2 paukpadruni laskeseade,  Semetroni ja Maru 
Ehituse koostöös loodud välihaigla.
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Mainida tuleks veel mõnda kaitsetööstusturule sisenenud uut ettevõtet, 
nagu Penhouse Studio, Krattworks, Asymmetric Systems (pioneerivahendid); 
DefsecIntel Solutions, Marduk Technologies. Uute side- ja IT-lahenduste 
 loomiseks on saanud tuge ka juba tegutsevad ettevõtted (nt Rantelon, Tele-
grupp, Bytelife).

Konkursi erilisus peitub võimaluses oma toodet arendada ja testida koos-
töös Kaitseväega, sealhulgas Kaitseväe Akadeemiaga.

Kaitseväe sõjaline ekspertiis ja erialased teadmised annavad toote arenduse 
etapis olevale ettevõttele vajalikku tagasisidet ning suurema kindluse, et 
arendatav toode vastab võimalike lõppkasutajate vajadustele ja on edaspidi 
rakendatav kaitsevaldkonnas. Kaitseväele annab konkurss võimaluse tutvuda 
uuenduslike lahendustega ja katsetada ise uusi tehnoloogiaid, mis võivad olla 
kasulikud Eesti kaitsevõime tagamisel.

Ehkki 2020. aastal jäid pandeemiast tingitud olukorra tõttu mitmed 
planeeritud katsetused ja testid tegemata, jõudsid mõned ettevõtted sellest 
hoolimata välikatsetuste etappi. Järgnevalt esitatud kolme erineva ettevõtte 
tootekatsetused näitlikustavad nende tegevuse ulatust ning illustreerivad 
katse võimalusi, millega Kaitsevägi on võimeline ettevõtjaid nende arendus-
tegevuses toetama.

Miiniväljade demineerimise treeninguseade
Penhouse OÜ miiniväljade demineerimise treeninguseadmeid (kokku 12 sea-
det) testiti vahemikus 06.04.–31.05.2020 Pioneeripataljoni juures. Selle toote 
puhul oli tegemist paukmoona kasutava imitatsioonivahendiga, mida eelmisel 
kevadel katsetati kolmandat korda. Kui eelnevalt oli testitud seadme üldist 
tööpõhimõtet ja ohutust, siis seekord oli põhieesmärk hinnata seadme vastu-
pidavust ja kasutajasõbralikkust. Testiti erinevaid initsieerimismeetodeid, 
5,56 ja 9 mm paukmoona, optimaalset matmissügavust ning tõrkekindlust.

Katsetuste tulemusena leiti, et seade oli tavalist Kaitseväe turvavarustust 
(kaitseprillid, kiiver, killuvest, kuulmiskaitsmed) kasutades ohutu ning see 
hinnati heaks abivahendiks nii pioneeride esmases väljaõppes kui ka jala-
väelastele, et imiteerida reaalset miiniväljale sattumist. Seade osutus lihtsasti 
kasutatavaks ning vastupidavaks: seda initsieeriti nii pealeastumise kui ka 
 sõidukiga ülesõitmise teel, kuid ühtegi tõrget katseperioodil ei esinenud.

Eesti Arsenali lõhkamised
Eesti Arsenali katsetused koosnesid nelja eri tüüpi laengu lõhkamisest. Testiti 
nii arenduses olevat pikendatavat laengut DL-50, põhjamiini M-61 ja laengut 
loitering munition kui ka valmistootena kvaliteedikontrollis olnud külgmiini 
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M-14. Lõhkamised toimusid koostöös toetuse väejuhatuse ning Pioneeri-
pataljoniga Sirgala harjutusväljal.

Iga laengu tarvis ehitati spetsiaalsed sihtmärgid, et hinnata nende  tõhusust 
ja sihtotstarbelist mõju. Katsetuste tulemusena anti ettevõttele tagasisidet 
 toodete edasise arenduse kohta, näiteks jagati soovitusi sobivaima sütiku-
mehhanismi ja tõhusaima lõhkeaine kombinatsiooni ning suuniseid laengute 
disaini ja nimetuste kohta.

Milrem THeMIS-e sertifitseerimiskatsed
2020. teises pooles tehti ka Milrem THeMIS-e osalise sukeldamise (joonis 1) 
ning tõsteaasade sertifitseerimise katsed. Testiti ja kinnitati THeMIS-e vasta-
vust NATO STANAG-i 4370 AECTP-300 standardi meetodis 307 kirjel datud 
osalise sukeldamise nõuetele ning tõsteaasade vastavust STANAG-i 3542 
punktile 4.g.2, mille alusel peab iga seadme tõstmiseks kasutatav tõsteaas 
vastu pidama 4,3 korda suuremale jõule, kui on ette nähtud tõsteaasa nor-
maalse kasutuse korral. 

Joonis 1. Milrem THeMIS-e osalise sukeldamise katsetus (Läsna, august 2020)

Osalise sukeldamise testid tehti Kaitseväe keskpolügooni kontrollitava 
kõrgu sega settekanalis, kus standardile vastavuse hindamiseks viibis masin 
üle 60 cm sügavuses vees ligemale viis tundi. Pärast testimist võeti masina 
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 elutähtsad komponendid lahti ning kinnitati nende veepidavust. Testide tule-
musena kinnitati Milrem THeMIS-e NATO standardile vastavust ning juhen-
dati ettevõtet rakendama lisameetmeid, mille abil kontrollida komponente 
enne üleandmist ja nende veekindlust tulevaste hoolduste ajal.

Tõsteaasade testid tehti Kaitseväe Akadeemia ja TalTechi teadurite koos-
töös. Testimiseks valmistati spetsiaalne rakis tõsteaasade positsiooni matki-
miseks võimalikult lähedasel moel sellele, kuidas need masinal paiknevad. 
Tõmbe testide tulemusena (joonis 2) leiti kõige nõrgemad kohad tõsteaasade 
süsteemis ning tõsteaasad hinnati olevat vastavuses eespool nimetatud stan-
dardi  nõuetega.

Kaitseväe Akadeemia toetab kaitsetööstust testimismetoodika väljatöötamisel 
ja KaM-i arendustoetuse lepingute olemasolul ka testimisel.

Kaitseväe Akadeemia toetab kaitsetööstust testimismetoodika välja-
töötamisel ja KaM-i arendustoetuse lepingute olemasolul ka testimisel. 
Arendusprojektide suur varieeruvus nõuab paindlikkust. Koostöös teiste 
teadus asutuste ja Kaitseväe allüksustega on aastate jooksul tehtud väga mitme-
külgseid teste ja katsetusi alates varajastele prototüüpidele tagasiside and-
misest kuni lõpptoote standardimiseni, meditsiiniinfosüsteemidest  miinide 
ning relvaarendusteni, kattes kõiki Eesti kaitsetööstuse tegevus valdkondi. 
Seeläbi ei toetata KaM-i arendusprojektide kaudu ainult üksikuid ettevõtteid, 
vaid kogutakse ka väärtuslikku oskusteavet ja kogemusi Kaitseväe kohta.

Joonis 2. Tõmbe-
testide tulemusena 
deformeerunud ja   
puru nenud kinnitus  -
poldid (oktoober 
2020)
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N-ltn Valter Voomets
KVA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Ltn Hele-Reet Lille
KVA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Valter Voomets, Hele-Reet Lille

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse (SKMK) kaks 
 suurimat arendustegevust sõjameditsiini varustuse alal on seotud Eesti kaitse-
väe meditsiinivõime tõhustamisega lahingutoetuse valdkonnas. Arendus-
tegevuse eesmärk on luua mobiilsed, kiiresti ümberpaigutatavad ning 
olu korrale vastavad maksimaalse meditsiinivõimega meditsiiniüksused bri-
gaadile ja patal jonile. Meditsiiniüksuste mobiilsus peab olema teenindatavate 
üksuste liikumis kiirusega kooskõlas ja toetama nende taktikalist tegevust 
lahingu ruumis.

Senised meditsiiniüksused on põhinenud telklahendusel või olemas-
olevatele veokitele ise käepärastest vahenditest ehitatud (joonised 1 ja 2).

Joonis 1. Vana Role 1 välisvaade

Valter Voomets, Hele-Reet Lille
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Joonis 2. Vana Role 1 sisevaade

Esimesi liikuva sidumispunktiga seotud tegevusi alustati juba 2015. aastal 
koostöös Scoutspataljoni S4 ja meditsiinirühmaga. Nende loodud sidumis-
punkti neljateljelise MAN-i veoki prototüüp avas esimese võimaluse prakti-
listeks katsetusteks ja nendest lähtunud teoreetilisteks aruteludeks, mille 
põhjal valmisid ka esmased kontseptuaalsed liikuva sidumispunkti  joonised. 
Puuduvate rahaliste vahendite tõttu jäi see projekt siiski lõpule viimata. 
2019. aastal alustati uuesti arendusprojektina liikuva sidumispunkti (Role 
1) loomist mehhaniseeritud üksustele, sel korral kaasati ka projekti lõpule-
viimiseks vajalikud rahalised vahendid. Esimene projektimeeskonna koos-
olek toimus 2019. aasta kevadel, mil kinnitati mobiilse Role 1 lähte ülesanne, 
tehnilised tingimused ja projekti ajakava. Esimesed 3D-joonised said  valmis 
2019.  aasta suveks (joonised 3 ja 4). Esialgse ajakava järgi pidi projekt 
 valmima juba 2019. aasta lõpuks. Muudatused eelarves ja tehniliste küsimuste 
lahendamine lükkasid aga projekti valmimise tähtaja 2020. aasta kevadesse. 
 COVID-19 viirusest tekitatud eriolukorra ja muutunud prioriteetide tõttu 
lükkus projekti valmimine veelgi edasi ning mobiilne Role 1 valmis planeeri-
tust rohkem kui aasta hiljem. Pidulik üleandmine lõppkasutajale ehk Scouts-
pataljonile toimus 30. märtsil 2021. 
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Joonis 3. Uue Role 1 välisvaade (3D-joonis)

Joonis 4. Uue Role 1 sisevaade (3D-joonis)

Loodud mobiilne Role 1 on võimeline tootma hapnikku, suudab ennast 
varustada elektriga, tagada raske traumahaige kohtlemise seisukohast olu-
lisima komponendi, sooja keskkonna, ning mitte vähem olulise, meditsiini-
protseduurideks hädavajaliku puhta ruumi. Meeskonda kuulub kuus inimest: 
arst, kaks õde, kaks parameedikut ja autojuht. Korraga on võimalik tegeleda 
kõige rohkem kahe raskes seisus (T1) patsiendiga, hoiustamistingimused on 
viiele lamavale kannatanule. Samuti on väga oluline liikuvus: mobiilne Role 1 
on valmis ümber paiknema vähem kui 15 minuti jooksul. See on neli korda 
kiiremini kui senise telktaristul põhineva sidumispunkti puhul. Mobiilsust ja 
paindlikkust pakub uus Role 1 ka sellega, et sisu on võimalik ümber tõsta kas 
kuhugi hoonesse või teise sõidukisse. 
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Valminud mobiilne Role 1 on prototüüp. Selle kasutamisel ja testimisel 
tekkivaid muudatusettepanekuid arvestatakse järgmiste mobiilsete Role 1-de 
projekteerimisel ja ehitamisel. Kindlasti on sellised mobiilsed sidumispunktid 
vajalikud kõikidele mehhaniseeritud jalaväepataljonidele, erialapataljonidele 
nagu pioneerid ja suurtükivägi, aga tulevikus ka kõikidele lahingu- ja lahingu-
toetusüksustele.

Esimest korda kasutati uut liikuvat sidumispunkti kevadisel Tartus toimu-
nud meditsiiniüksuste koostööharjutusel „Varblaserünnak 2021“, kus saadi 
kinnitust, et see on hädavajalik täiendus mehhaniseeritud üksustele. Samuti 
tuli mobiilne Role 1 hästi toime talle püstitatud ülesannetega.

Brigaadi meditsiinikompaniid (Role 2) on arendatud alates 2007.  aastast. 
Tegemist on suuremahulise projektiga, mis on valminud moodulite kaupa. 
Arenduse eesmärk on luua brigaadile mobiilne meditsiiniüksus, mis võimal-
dab kiires lahingutempos lahinguüksustega kaasa liikuda ja rakendada 
nüüdis aegseid traumahaige kohtlemise põhimõtteid. Hetkel on saavutatud 
tulemus, kus haigla püstitamiseks alale saabumisest kuni haigla täielikku töö-
korda jõudmiseni kulub kaks tundi. Samuti pakitakse töökorras haigla liiku-
miseks kokku kahe tunniga. Saavutatud tulemus on võrreldes teiste sarnaste 
üksustega väga hea, tavapäraselt kulub võrreldavate välihaiglate püstitamiseks 
6–10 tundi ja tihti ka ööpäev või rohkem.  

Üks olulisi eesmärke on olnud võimalikult suure paindlikkuse loomine. 
Valminud lahendust saab kombineerida erinevates variatsioonides maastiku 
või haigla profiili järgi. Vajadusel saab moodulitest meditsiinivarustuse välja 
võtta ning luua välihaigla näiteks linnatingimustes olemasolevasse hoonesse 
või vajadusel ka telkidesse. Kogu arendusprotsessi vältel on olnud tihe koos-
töö spetsialistide ja tootjaga ning kõiki mooduleid on kogemuse saamiseks 
rakendatud võimalikult palju õppustel „Kevadtorm“ ja „Varblaserünnak“.

Loodud üksuse võime on neli erakorralise haige (T1) voodikohta EMO-s 
ehk kahes erakorralise meditsiini moodulis, neli operatsioonilauda kahes 
operatsioonitoas, kaheksa intensiivravikohta ning nelikümmend tavapalati 
(T2-T3) voodikohta. Üksuse koosseisu kuulub kaks ressursimoodulit, mis 
võimaldavad üksuse kaheks jaotada ja liikuda n-ö üks jalg maas (joonis 5). 
Kirurgiavõimega meditsiiniüksuse jaoks on olulised vahendid hapnik ja vere-
komponendid. R2 toodab ise hapnikku ja sellel on ka hapniku balloonidesse 
villimise võime. Verehoiustamise võime on arendamise lõppetapis. 
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Joonis 5. Pool brigaadi meditsiinikompaniist ehk Role 2 üksuse liikumine n-ö üks 
jalg maas

Role 2 meditsiiniüksust on katsetatud kahel korral NATO õppusel „Vigorous 
Warrior“. Tegemist on suurima õppusega, mida liitlaste ja partnerriikidega 
koostöös meditsiiniüksustele korraldatakse. Õppuse eesmärk on rahvus-
vahelise koostöö ja meditsiiniketi harjutamine. Õppus on andnud võimaluse 
katsetada üksuse siirmist, moodulite vastupidavust, kliinilise töö koordi-
neerimist ja rahvusvahelist koostööd.

2017. aastal toimus õppus Saksamaa Liitvabariigis asuval Lehnini polü-
goonil. Eesti osales Role 2 üksusega, mis koosnes triaaži-, erakorralise medit-
siini, kirurgia-, apteegi- ja ressursimoodulist. Eesti konteinerid pakkusid uut 
tüüpi Role 2 lahendusega partneritele suurt huvi. Erilist tähelepanu pälvis 
üksuse kiire kokkupakkimine ja tõsiasi, et üksusel puudub logistiline mees-
kond ning seda liigutatakse koostöös kliinilise personali ja üksuse juhtimis-
meeskonnaga. 

2019. aastal toimus Rumeenias õppus korraga nii õhu-, mere- kui ka maa-
väele. Eesti osales maaväe õppuse koosseisus meditsiinikompaniiga, millel 
olid kaasas seni arendatud konteinerlahendused. Eesti üksusega soovis koos-
tööd teha Soome kaitsevägi, kes saatis Eesti R2-üksuse koosseisu kirurgia-
meeskonna ja meditsiinilise matkemeeskonna. Koostöö sujus hästi ning 
õppusel katsetati erinevaid masskannatanute kohtlemise võimalusi. Matke-
meeskond andis lisaväärtuse kliinilise tööprotsessi kujundamisse. Lisaks 
soomlastele tegi koostööpakkumise ka Leedu kaitseväe Role 2, kes soovis 
harjutada Eesti R2-üksuse moodulite liitmist Leedu R2-üksusega. Õppus 
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kujunes suureks proovikiviks eelkõige raskete maastikuolude tõttu. Õppuselt 
saadi teadmisi ja praktilisi oskusi üksuse logistilise juhtimise ning varustuse 
pakkimise kohta. Edasise arendustöö jaoks koguti vajalikke tehnilisi andmeid 
ja kirjeldati üksuse varustuselementide tugevusi-nõrkusi.

2020. aasta kevad oli brigaadi meditsiiniüksusele senini suurimaks proovi-
kiviks. COVID-19 viiruse tõttu väljakuulutatud eriolukorra raames saadeti 
R2-üksus toetama Kuressaare haiglat, et vähendada koormust haigla nakkus-
osakondades. Otsus saata Kaitseväe R2-üksus Kuressaare haigla toetuseks 
sündis seetõttu, et haiglas oli piiratud arvul intensiivravikohti (kokku viis 
kolmanda astme intensiivravikohta) ja suur puudus oli ka COVID-19 haigete 
ravis üliolulise hapniku manustamiskohtadest. Sellel hetkel oli Kuressaare 
haiglas 36 hapnikuga varustatud voodikohta. Välihaigla viimisega sellesse 
piirkonda tõsteti tehnilise võime poolest intensiivravikohtade arvu kahe-
kümne võrra ja hapnikuga varustatud voodikohtade arvu neljakümne võrra, 
mis mitme kordistas piirkonna COVID-19 haigete ravivõimet ning leevendas 
kiire hospi taliseerimise ja evakuatsiooniga seotud probleeme.

Kuressaares rakendati R2-lahendust esimest korda reaalsete patsientide 
ravis. Brigaadi meditsiiniüksus on arendatud lahingukannatanute raviks ehk 
peaasjalikult traumaprofiiliga patsientide jaoks. Üldjuhul tähendab see lühi-
ajalist, mõnest tunnist kuni ööpäevani vältavat haigete ravimist ja põetamist 
ning tavaliselt on need haiged noored ja terved inimesed. COVID-19 tingi-
mustes tuli üksuse profiili muuta ning luua nakkushaigete raviks vajalikud 
eritsoonid: saastatud, hallid ja puhtad alad. Seetõttu tuli muuta ka personali 
struktuuri ja profiili. Vajati lisapersonali nakkustõrjeks, sise- ja kopsuhaiguste 
arste, suuremal hulgal intensiivraviõdesid ning füsioterapeute. Personal koos-
nes logistilisest juhtimisest (üksuse ülem ja veebel), Kaitseväe meedikutest, 
reservväelastest meedikutest, tsiviilhaiglatest saabunud vabatahtlikest ning 
ajateenijatest.

Loodi kahekümne voodikohaga intensiivraviüksus, millest neli voodi-
kohta oli juhitaval hingamisel patsientide jaoks ka mehitatud. Lisavarustusena 
oli kaasas veel kakskümmend hingamisaparaati, mis võimaldas suurendada 
juhitaval hingamisel olevate patsientide arvu. Valmisolek oli ka neljakümne 
lisavoodikoha loomiseks telkidesse (joonis 6). 
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Joonis 6. Kaitseväe välihaigla Kuressaare haigla toetamisel 2020. aasta aprillis

Oluline prioriteet oli rakendada nakkustõrje protokolli, et kaitsta välihaigla 
personali nakatumise eest. Neid ametikohti täitsid ajateenijatest para-
meedikud, kelle tööülesanneteks oli järgida loodud juhendeid personali 
kaitseriietuse selgapanekul ja eemaldamisel, puhastada vahendeid, abistada 
personali ja täita logistilisi ülesandeid. Sellist praktilist väljaõpet polnud seni 
saanud ühegi aastakäigu parameedikutest ajateenijad. Ajavahemikus 2. kuni 
28. aprillini raviti R2-üksuses viitteist COVID-19 viirusega nakatunud pat-
sienti, kellest kõik vajasid hapnikuravi ning kolm ka hingamisparaadi abi. 
Hea on tõdeda, et keegi R2-üksuses töötanud inimestest ei nakatunud, mida 
kahjuks ei saa öelda Kuressaare haigla personali kohta.

Saadud kogemused R2-üksuse kasutamisel on oluline alus täienduste ja 
uuenduste tegemisel. Hetkel on käimas R2-üksuse planeerimine 2. jalaväe-
brigaadile, lahendus peaks valmima 2022. aasta lõpuks.
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2015. aastal loodi Kaitseväe doktoriõppe programm, mis on suunatud kaitse-
väelaste spetsialiseerumisele erinevates teadusdistsipliinides ja mille eesmärk 
on panustada teadustegevuse kaudu Eesti kaitseväe (KV) arengusse. Kaitseväe 
Akadeemia rakendusuuringute osakonnas (KVA RUO) aitasid 2020. aastal 
seda eesmärki täita kuus kaitseväelasest doktoranti. Nende teenistus  edendab 
KV-s teaduspõhist arengut ja otsustamist ning seda küllaltki avara uurimis-
valdkondade spektri kaudu. Käesolevas ülevaateartiklis tutvustatakse kokku-
võtlikult KVA doktorantide peamisi saavutusi 2020. aastal, et  suurendada 
teadlikkust teaduse rakendamisvõimaluste kohta Kaitseministeeriumi 
 valitsemisalas.

Doktoriõppe programmi esimeseks edulooks oli kol-ltn Tõnis  Männiste 
doktoritöö „Sõjaväeliste juhtide otsustamisoskuse mõõtmine  lahingu juhtimist 
matkivas olukorras“1, mis kaitsti 2020. aastal Tartu Ülikooli haridus teaduste 
instituudis. Väitekirja ajendiks olid sündmused Gruusias 2008. ning  Ukrainas 
2014. aastal, mille tulemusena on NATO riigid  keskendunud  iseseisva   

1 Männiste, T. 2020. Measuring military commanders’ decision making skills in a simulated 
battle leading environment. Tartu: University of Tartu Press. http://hdl.handle.net/10062/69717.
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kaitsevõime tugevdamisele ning järjest enam ka reservüksuste  juhtide välja-
õppele. Reservarmee põhimõtetest lähtub ka Kaitsevägi, mille rahuaja struk-
tuur on aga väike ja mis saab konflikti puhkemise korral loota vaid sellele, 
et reserv üksuste ülemad suudavad lahinguolukordades tegutseda paremini 
kui vastane. KV jaoks on seega oluline reservülemate välja õpe, mis peab nad 
11 kuu jooksul valmistama ette tegutsema olukorras, kus juhitakse oma üksust 
 lahingus. Paraku pole rahuajal võimalik lahingu juhtimist harju tada muul 
moel kui õppeolukordades, mis ei pruugi aga tagada  piisavat  autentsust. Sama 
kehtib ka õppe tulemuslikkuse hindamise kohta, mida pole KV-s  võimalik 
praegu  piisava usaldusväärsusega teha. See omakorda ei võimalda langetada 
asjakohaseid otsuseid väljaõppe tõhustamiseks ja isik koosseisu  valimiseks 
ning pärsib samuti KV teadus- ja arendus tegevust. Seega on KV-l vajadus 
usaldus väärse mõõtevahendi järele, mis võimaldaks kulu tõhusalt mõõta 
reserv ülemate otsustusvõimet lahinguolukordades. Nimetatud doktori töö 
keskendubki reservülemate otsustusvõime mõõt miseks sobiva mõõtevahendi 
väljapakkumisele ning selle usaldusväärsuse testi misele. Selleks tehti esmalt 
süstemaatiline kirjandusanalüüs, mille eesmärk oli selgitada välja, milliseid 
mõõtevahendeid on varem kasutatud väikeüksuste ülemate otsustamise 
mõõtmiseks lahingutegevuse juhtimisel. Lisaks huvituti, kuidas neid mõõte-
vahendeid on kasutatud ning milliseid neist sobiks kasutada KV-s kohe või 
muudetud kujul. Selgus, et laialdaselt kasutatav ning ka KV vajadustele vastav 
mõõdik on olukorrapõhine otsustamistest (OPT) vaatamata sellele, et ükski 
tuvastatud mõõdikutest ei keskendunud otseselt lahinguolukorras otsusta-
misele2. Seega loodi otsustamise mõõtmiseks sobivad testid, mida rakendati 
KVA kadettidest (134) ja reservrühmaülema baaskursuse ajateenijatest (80) 
koosneva valimi puhul. Selgus, et koostatud testid annavad usaldusväärseid 
tulemusi, eristades lahendajaid hästi nii erineva väljaõppetaseme kui ka vara-
sema kogemuse alusel3. Seega sobivad OPT-d hästi mõõtma väike üksuse 
ülemate otsustamisoskust lahingujuhtimisel4. Töö  praktilise tulemusena 
saab KV edaspidi kasutada valminud mõõtevahendit erinevatel eesmärkidel, 

2 Männiste, T.; Pedaste, M.; Schimanski, R. 2019a. Review of instruments  measuring  decision 
making performance in military tactical level battle situation context. – Military  Psy chology, 
Vol. 31 (5), pp. 397–411. https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1645538.  [Männiste et al. 
2019a]
3 Männiste et al. 2019a; Männiste, T.; Pedaste, M.; Schimanski, R. 2019b. Situational 
judgment test for measuring military tactical decision-making skills. – Military Psychology, 
Vol. 31 (6), pp. 462–473. https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1664366. [Männiste et al. 
2019b]
4 Männiste et al. 2019b.

https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1645538
https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1664366
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 sealhulgas väljaõppe hindamiseks ja tõhustamiseks ning samuti teadus- ja 
arendustegevuses5. Edasised uuringud võiks keskenduda sellele, et välja selgi-
tada, kui hästi ennustab OPT-de tulemuslik lahendamine tegelikku üksuse 
juhtimist.

Kol-ltn Veljo Raide peatselt valmiv doktoritöö Eesti Maaülikooli tehnika-
instituudis on seotud taktikalise taseme lahinguvälja elektrienergia toot-
misega mootorgeneraatorite abil. Kitsamalt keskendutakse töös väga erine vate 
kütuste kasutamisvõimalusele väikese kubatuuriga sädesüütega mootor-
generaatoris. Täpsemalt uuritakse sädesüüte ja karburaator toitesüsteemiga 
varustatud sisepõlemismootoris erinevate omadustega, pikkade ja lühikeste 
süsivesinike ahelatega kütuste kasutamise võimalusi. Üks selliseid võima-
lusi on küttesegu kuumutamine karbureerimise järel. Eelmainitud doktori-
töö täpsus tuseni jõuti vabakolbmootoreid käsitleva artikli abil, kus selgus, et 
kütte segu kuumutamine aitab valmistada ette kvaliteetsemat segu ja ennetada 
selle põlemisel tekkivaid probleeme6. Doktoritöös keskendutaksegi kuumu-
tatud küttesegude uurimisele. Eesmärk on selgitada välja erinevatest  kütustest 
valmistatud kütte segu kuumutamise mõju sisepõlemismootori tööle,  mootori 
erinäitajatele, põlemisrõhkudele mootori silindris, kütusekulule ja heit-
gaaside kahjulikele komponentidele (CO2, CO, HC, NOX, tahm). Mootori 
koor museks on valitud 40, 60 ja 80% maksimaalsest lubatud koormusest. 
 Erinevad kütused, mida katsetatakse, on mootoribensiin 95E, etanool (vee-
vaba), reaktiivkütus Jet A-1, diislikütus, hüdrogeenitud taimerasv (HVO) ja 
rasvhapete metüülestrid (FAME). Erinevate vedelate mootorikütuste puhul 
on kaks olulist mõjutajat, EL-i7 ja NATO ühe kütuse kontseptsioon F-67 ja 
F-34 kasutamiseks.

Küttesegu kuumutamiseks kasutatakse soojusvahetit, mis lisatakse katse-
mootori toitesüsteemile ning paigutub karburaatori ja sisselaskekollektori 
vahele. Kasutatav soojusvahetuse süsteem ei tohi takistada tehase seadis tustega 
võrreldes mingilgi moel mootori tööd. Kuna eelkirjeldatud nõuetele vastavat, 
mootori toitesüsteemi jaoks sobivat soojusvahetit ei ole  võimalik osta, on selle 

5 Männiste, T.; Rajaste, R.; Suviste, R.; Pedaste, M. 2018. Olukorrapõhised otsustustestid 
rühmataseme sõjaväeliste juhtide otsustusvõime mõõtmiseks lahingujuhtimist matkivates olu-
kordades. – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), nr 9, lk 63–118.
6 Raide, V.; Ilves, R.; Küüt, A.; Küüt, K.; Olt, J. 2017. Existing state of art of free-piston 
engines. – Agronomy Research, Vol. 15 (S1), pp. 1204–1222.
7 Küüt, A.; Ilves, R.; Küüt, K.; Raide, V.; Ritslaid, K.; Olt, J. 2017. Influence of European 
Union Directives on the Use of Liquid Biofuel in the Transport Sector. – Procedia Engineering, 
Vol. 187, pp. 30–39. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.346.

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.346
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väljaarendamine doktoritöö üks osa. Kokku on arendatud kaheksa erinevat 
soojusvahetit ja katsetatud nende sobilikkust valitud katse mootorile. Neljanda 
arenduse kohta saab täpsemalt lugeda ajakirjas Engineering for Rural Deve-
lopment 2018. aastal avaldatud artiklist8. 2020. aasta  aprillis lõpetati kahek-
sanda soosjusvaheti arendamine ja testimine. Selle kohta saab lugeda peagi 
avaldatavast artiklist ajakirja Engineering for Rural Development 2021. aasta 
toimetistes. Peale seda tehti vajalikud katsed eel mainitud kütustega katse-
mootori erinevatel koormustel. Eksperimendid lõpetati 3.  juulil 2020, juuli-
august kulus katseandmete sisestamiseks, ette valmistamiseks ja esialgseks 
arvutamiseks9. Katseandmetele tuginedes oli mõttekas teha patenditaotlus, 
kuna välja töötatud küttesegu kuumutamisel esines tunnuseid, mida varem 
teada ei olnud. Koos katseandmete arvuta misega tehti patendiuuringud ja 
valmistati ette patenditaotluse tekstid. Patendi taotlus valmis 28. novembril 
2020. Lisaks patenditaotlusele kirjutati kaks artiklit, millest esimene käsit-
leb heitgaaside kahjulike komponentide muutust, kui küttesegu kuumu-
tada.  Teises artiklis vaadeldakse põlemisrõhkude muutust mootori silindris 
kuumu tatud küttesegude puhul, kui kasutatakse väga erinevaid kütuseid säde-
süütega mootoris. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et küttesegu kuumutades on võimalik  kasutada 
kõiki eelmainitud kütuseid sädesüütega karburaatori toitesüsteemiga 
 mootoris. Katseandmetele tuginedes võib väita, et me oleme valmis NATO ühe 
kütuse kontseptsioonile üle minema kümme korda odavamate generaator-
mootoritega ja tootma elektrienergiat hajutatult väikeste generaatoritega 
nii taktikalisel tasemel kui ka häda- ja kriisiolukorras. Lisaks on oluline ära 
märkida, et kohapeal toodetava etanooli ehk mootoripiirituse kuumutamine 
annab märkimisväärseid tulemusi, mis väljenduvad just kütuse kokkuhoius ja 
heitgaaside kahjulike komponentide vähenemises. Lisaks ei vaja sellise lahen-
duse puhul etanool määrimisomaduste parandamiseks manustena bensiini ja 
mootoriõli. Seda saab kasutada puhtal kujul ilma mootoridetailide purune-
miseta. Diisli- ja biodiislikütust oleme bensiinimootorites valmis kasutama 
puhtal kujul, ilma manusteta. Etanooli, FAME-i ja HVO biokütused on meil 

8 Raide, V.; Ilves, R.; Küüt, K.; Olt, J. 2018. Development of heat exchange reactor for 
preparation of air-fuel mixture in spark ignition engine. Presented at the 17th International 
Scientific Conference Engineering for Rural Development, May 23. https://doi.org/10.22616/
ERDev2018.17.N247.
9 Kaletnik, H.; Mazur, V.; Gunko, I.; Ryaboshapka, V.; Bulgakov, V.; Raide, V.; /…/ Olt, J. 
2020. Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel [PDF]. – Agro-
nomy Research, Vol. 18 (S1). https://doi.org/10.15159/AR.20.027.
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kohapeal olemas, juhuks kui tarneahelad on katki või häiritud. Küttesegu 
kuumutamisega vähendatakse heitgaaside kahjulike komponentide osakaalu, 
tarbides sedasi kokkuhoidlikult vedelaid mootorikütuseid. Süütenurk peab 
seejuures olema õige ehk tarbitava kütuse ja küttesegu temperatuuri ning 
mootori koormuse jaoks sobiv.

Kol-ltn Taavi Laanepere õpib TÜ ühiskonnateaduste instituudi doktori-
õppes ning uurib Pierre Bourdieu’ käitumisteooriale tuginedes sotsiaalseid ja 
individuaalseid tegureid, mis mõjutavad reservväelaste teenimisvalmisolekut. 
2020. aastal avaldas ta sellel teemal kaks artiklit. Esimene neist ilmus ajakirjas 
Armed Forces & Society10 ning selle eesmärk oli uurida militaar- ja tsiviil-
väljale omaseid majandusliku, kultuurilise, sotsiaalse ja sümboolse kapitali 
mõjumehhanisme. Autorid pakuvad välja kaks mudelit. Esimene mudel 
kesken dub militaarvälja mõjuteguritele ja teises mudelis on lisatud ka tsiviil-
välja mõjutegurid. Militaarväljal olemasolevast kapitalist on kõige suurema 
mõjuga sotsiaalne kapital ehk sidusus. Pea sama suure mõjuga kultuuriliseks 
kapitaliks on need sõjalised oskused ja teadmised, millest on kasu olnud 
 inimese isiklikule arengule. Kolmas mõjuvõimas kapital on need  positiivsed 
ja värvikad tippelamused, mida reservväelased on kunagi ajateenistuses 
 kogenud ja mida nad väärtustavad sümboolse kapitalina. Militaarväljast 
sõltu vatest teguritest mõjutasid just need kolm kõige enam positiivset suhtu-
mist reservteenistusse ja õppustel osalemisse. Kui aga mudelisse lisada tsiviil-
välja tegureid, kahaneb militaarvälja tegurite mõjuvõim ning esile kerkivad 
tsiviil välja sotsiaalne kapital ja majandusliku kapitaliga seotud probleemid. 
Kõige mõjukam militaarväljalt omandatud kapital tsiviilvälja kapitali konku-
rentsis on kehastatud kultuuriline kapital ehk reservväelase isiklikku aren-
gusse panustatud sõjalised oskused ja teadmised, mis säilitas teises mudelis 
oma koha kolme kõige tugevama teguri hulgas. Reservväelase jaoks on kõige 
dominantsem sotsiaalne grupp tema perekond ja sõbrad ning nende suhtu-
misel reservteenistusse on tema teenimisvalmisolekule märkimisväärselt 
suur mõju. Kolmas, ent kõige kaalukam mõjutegur on majandusliku olukorra 
 haavatavus, mis ei ole seotud niivõrd reservväelase sissetuleku suurusega, kui-
võrd hetkel olemasolevate rahaliste kohustustega. 

10 Laanepere, T.; Kasearu, K. 2020. Military and Civilian Field–Related Factors in Esto-
nian Reservists’ Military Service Readiness. – Armed Forces & Society, pp. 1–20. https://doi.
org/10.1177/0095327X20944093.

https://doi.org/10.1177/0095327X20944093
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Teine artikkel avaldati ajakirjas Sõjateadlane11 ja selles uurivad autorid 
militaarväljal omandatud mälestusesemete ehk objektiveeritud kultuurilise 
kapitali võimalikku mõju reservväelaste teenistustahtele. Uuring kinnitas, 
et mälestusesemetel on positiivne mõju teenimisvalmisolekule ning kõige 
 suurem on selline mõju videotel ja huvitavatest seikadest ise tehtud fotodel. 
Samas ilmnes, et mälestusesemete mõjukus oli seotud ka teiste  kultuurilise 
kapitali vormide ja sotsiaalse kapitali positiivse mõjuga. Artiklis esitatud 
mudel tõi esile ka teenimisvalmisoleku tugeva seose eelmisest õppusest 
 saadud positiivse kogemusega.

Mjr Artur Meerits õpib TÜ majandusteaduskonnas ja tema doktori-
töö eesmärk on uurida, millised on KV esmatasandi ülemate eestvedamis-
pädevused (leadership competencies) ning nende seos üksuse tõhususega 
(effectiveness). Eestvedamist individuaalsel tasandil käsitletakse töös kui allu-
vate (ümbritsevate inimeste) mõjutamist ühise (organisatsiooni) eesmärgi 
täitmisel; pädevused on inimese teadmiste, oskuste ja võimete kogum ning 
üksuse tõhusus on võime tulla toime kollektiivsel tasandil, hõlmates näiteks 
üksuse sidusust (cohesion), jätkusuutlikkust (resilience) ja kollektiivset eest-
vedamist (collective leadership). 

Esimese publikatsiooni12 keskmes on sõjaväeline eestvedamine, selle ole-
mus ja oluliste eestvedamispädevuste määratlemine ning KV esmatasandi 
 ülemate eestvedamispädevuste analüüs. Uurimistulemuste põhjal võib väita, 
et sõjaväeline eestvedamine väljendub erinevate pädevuste kaudu, mis on 
suuna tud ülesandele (task), arengule (change) ja suhtele (relations). Need 
pädevused on omavahel seotud, kuid sõltuvalt kontekstist on neil erinev kaal. 
Kui üles andele suunatud eestvedamispädevused on seotud ülesande täit-
misega reeglite ja normide kehtestamise kaudu, siis arengule  suunatud päde-
vuste eesmärk on motiveerida nii indiviide kui ka üksust sooritust parandama. 
Suhtele suunatud pädevused loovad tingimused usalduse tekki miseks ülema 
enesetead likkuse ja avatud suhtluse kaudu. Kui ülesandele suunatud päde-
vused toetuvad positsiooni mõjule (positional power), siis nii suhtele kui ka 
arengule suunatud pädevused toetuvad isiku mõjule (personal power). Lisaks 
saab pädevusi eristada mõju objekti põhjal, kus sisemised ( intrapersonal) 

11 Laanepere, T.; Kasearu, K.; Tooding, L.-M. 2020. Objectified cultural capital and military 
service readiness among reservists of the Estonian Defence Forces. – Sõjateadlane (Estonian 
Journal of Military Studies), Vol. 14, pp. 39–64.
12 Meerits, A.; Kivipõld, K. 2020b. Leadership competencies of first-level military leaders. – 
Leadership & Organization Development Journal, Vol. 41 (8), pp. 953–970. https://doi.
org/10.1108/LODJ-09-2019-0392.

https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2019-0392
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 pädevused on  suunatud iseendasse ning välimiste (inter personal) ees-
märk on alluvaid mõjutada. Eelnimetatud lähtekohti arvestades analüüsiti 
89 KV esmatasandi ülema eestvedamispädevusi, mille avaldumisele andsid 
 hinnangu nende alluvatest ajateenijad. Tulemuste põhjal võib järeldada, et 
ülesandele suunatud pädevustest rakendatakse ennekõike reeglite jõustamist 
ja eksimuste korral karistamist ning vähesel määral alluvate tegevuse tunnus-
ta mist. Kui arengule suunatud pädevustest esineb rohkem isikliku eeskuju 
näitamist ja tegevuse eesmärgistamist, siis tagasihoidlikuks jääb nii tegevuse 
mõtesta mine kui ka vähene individuaalne lähenemine alluvatele. Suhtele 
 suunatud pädevuste põhjal võib järeldada, et usalduslike suhete loomine allu-
vatega tugineb ülema eneseteadlikkusele. Selleks, et saada teada, kuidas ülema 
eestvedamis pädevused muutuvad ajas ning mõjutavad üksuse tõhusust, töö-
tati välja ja korraldati uuring 2019–2020 eel- ja põhikutse ajateenijate  hulgas. 
Uuring  toimus kolmes etapis: 1) esmatasandi ülemate pädevuste taseme ja 
üksuse tõhususe hindamine pärast SBK-d (sõduri baaskursust), ülemate 
eestvedamis profiilide koostamine ja tagasiside andmine; 2) vabatahtlikele 
ülematele eestvedamis koolituse korraldamine; 3) kordusuuring ajateenistuse 
lõpus, et selgitada välja muutused ülemate eestvedamispädevustes ning üksuse 
tõhususes. Uuringu esimese etapi tulemuste põhjal valmis publikatsioon13, 
 milles tuuakse esile, et esmatasandi ülemad keskenduvad lühiajalistele ees-
märkidele ja jätavad tähele panuta pikaajalised eesmärgid. Kuigi andmeid 
ei ole lõpuni analüüsitud, näitavad esmased tulemused, et eestvedamis-
pädevused on  arendatavad ning ülema enda huvi ja tahtmise korral saab 
 keskenduda  vajalike pädevuste arendamisele.

Kpt-mjr Marek Mardo uurib oma doktoritöös Kaitseväe põhivarustuse 
(raamatupidamise seisukohalt põhivara) elutsüklikulude hierarhilist struk-
tuuri (cost breakdown structure) ja selle komponente. Eesmärk on luua 
 selline elutsüklikulude alusstruktuur koos alamkomponentidega, mida oleks 
võimalik üheselt rakendada nii maa-, õhu- kui ka mereväe põhivarustus-
elementide ülalpidamiseks koos vajalike rahavoogude hindamisega. Töö 
ajendiks oli osale mine uurimisprojektis, mis toimus KVA juhtimisel koostöös 
TÜ majandus teaduskonna ja mereväega 2017–2018 ning mille eesmärk oli 
koostada sõjalaeva elutsükli- ja käituskulusid hindav mudel. Projekti raames 
määrat leti elutsüklikulude komponendid, analüüsiti neid mõjutavaid tegureid 

13 Meerits, A.; Kivipõld, K. 2020a. Collective Leadership in the Military: Necessity or not in 
Raising Unit Effectiveness? – Proceedings of the 16th European Conference on Management 
Leadership and Governance ECMLG 2020, pp. 158–166. Reading, UK: Academic Conferences 
International Limited. https://doi.org/10.34190/ELG.20.042.

https://doi.org/10.34190/ELG.20.042
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ja koostati vastavad mudelid14. Kuigi mereväe Sandown-klassi sõjalaevade 
miinitõrjevõime uuendusprogrammi lõpptähtaegade ja peatöövõtja vaeg-
tööde tõttu viibis doktorant 2020. aastal akadeemilisel puhkusel, jätkuvad 
2021. aasta jaanuarist õpinguid TÜ majandusteaduskonnas.

Mjr Janar Pekarev alustas doktoriõpinguid 2020. aastal TÜ ühiskonna-
teaduste instituudis. Ta uurib kaitseotstarbeliste mehitamata süsteemide kasu-
tamise õigussotsioloogilisi aspekte. Autonoomsed relvasüsteemid on saanud 
nüüdisaegse sõjapidamise osaks ja seetõttu vajab tehisintellektil põhineva 
tehno loogia rakendamine õigussotsioloogilist analüüsi. Relvastatud tehis-
intellekt deklareerib järgmist revolutsiooni sõjapidamises, kuna autonoomsed 
relvasüsteemid suudavad sihtmärke identifitseerida ja neid rünnata inimese 
sekkumiseta, mis ühtlasi on tõsine proovikivi rahvusvahelise humanitaar-
õiguse jõustamisele. Pealegi seisneb põhimõtteline eetiline küsimus selles, kas 
elu ja surma otsuseid ja vastutust saab inimestelt delegeerida tehis intellektile. 
Esimeses artiklis antakse ülevaade levinumatest eetilistest aspektidest, mis 
seonduvad mehitamata süsteemide arendamise ja kasutuselevõtuga. Kavan-
datava teadustöö eesmärk on välja selgitada need eetilised, õiguslikud ja 
 sotsiaalsed aspektid, mis võivad tekkida mehitamata süsteemide kasuta misel 
rahvusvahelises sõjalises operatsioonis. Eesmärk on uurida, kas sõjalise jõu 
kasutamise delegeerimine inimeselt masinale on eetiliselt põhjendatav ja 
kas kehtiv õigus reguleerib seda valdkonda piisavalt, samuti seda, milliseid 
sotsiaalseid seoseid mehitamata süsteem tekitab interaktsioonis kasutajate 
ja  süsteemi arendajatega nii Kaitseministeeriumi valitsemisalas kui ka ühis-
konnas laiemalt.

Kokkuvõttes võib öelda, et doktorantidega seotud teadustegevus Kaitse-
väes on olnud võrdlemisi mitmekesine ning andnud võimaluse paremini 
mõista ja juhtida kaitsevaldkonnas toimuvat. 2020. aastal tehti edusamme nii 
juhtimise, majandamise, tehnoloogia kui ka juriidika valdkonnas. Loodeta-
vasti selline areng jätkub ja doktoriõppe programmiga suudetakse tulevikus 
panustada veelgi rohkem erinevatesse Kaitseväe võimearendussuundadesse. 
Selleks, et KVA põhiväärtused loovus, haritus ja tõhusus kannaksid jätkuvalt 
head vilja kogu Kaitseväe jaoks, oodatakse uusi ideid arendamist vajavate 
võime lünkade kohta ja muidugi ka uusi võimekaid doktorante, kes kasutaksid 
erinevate teadusvaldkondade instrumentaariumi.

14  Sander, P.; Mardo, M.; Lääts, K.; Murumets, J.; Haldma, T. 2020. Sõjalaeva elutsüklipõhise 
kulumudeli loomine. – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), nr 14, lk 94–116.
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Õppemetoodiline konverents „Väärtuspõhine õpe“ 
31.01.2021

Viiendal õppemetoodilisel konverentsil käsitleti väärtuspõhise õppimise 
ja õpetamise erinevaid aspekte. „Sel aastal arutlesime vääruste teemadel: 
Kaitse vägi, Kaitseväe Akadeemia ja üldinimlikud väärtused. Kuna Kaitseväe 
 Akadeemia on haridusasutus, siis keskendusime õppimisele ja õpetamisele 
ning lisandus ka juhi dimensioon,” ütles konverentsi peakorraldaja, Kaitseväe 
Akadeemia (KVA) didaktika arendusjuht dr Svetlana Ganina. Ta lisas, et sel 
aastal oli konverentsil just akadeemia õppuritel kandev roll: nad tegid ette-
kandeid, korraldasid töötube ning harjutasid akadeemiliste diskussioonide 
juhtimist.

Konverentsi teema oli ajendatud Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin 
Heremi intervjuust „Väärtuspõhine ajateenistus” ajalehele Sõdur. Lisaks õppu-
ritele esines konverentsil ka Tartu Ülikooli professor Raul Eamets, kes rääkis 
ettekandes „Globaalsed trendid ja tulevikuoskused” õppija arengust kiiresti 
muutuvas ja arenevas maailmas. Konverentsi raames oli võimalik osaleda ka 
töötubades ja kuulata erinevatel teemadel lühiesitlusi.

Konverentsil osales üle kahesaja huvilise KVA-st, Kaitseliidust, Eesti 
Lennu akadeemiast, Sisekaitseakadeemiast, Tartu Ülikoolist, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolist, Päästeametist, Kaitseministeeriumist ning Politsei- ja Piirivalve-
ametist.

Konverentsi ettekanded ilmusid ajakirja EMA Occasional Papers sarjas 
esseekogumikuna „Väärtuspõhine õpe“1.

1 Väärtuspõhine õpe. Esseekogumik. Ganina, S.; Saumets, A. (toim.). – EMA Occasional 
Papers, Vol. 9. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, 156 lk. https://www.kvak.ee/files/2020/01/
Occasional_Papers_9_2020.pdf.

Andres Saumets

https://www.kvak.ee/files/2020/01/Occasional_Papers_9_2020.pdf
https://www.kvak.ee/files/2020/01/Occasional_Papers_9_2020.pdf
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Foto 1. Õppemetoodilise konverentsi avamine KVA aulas

Teine rahvusvaheline õhujõuseminar 
11.03.2020

KVA korraldas koostöös õhuväe staabiga teist korda rahvusvahelise õhujõu-
seminari. Maa- ja õhujõu lõimimine on vajalik selleks, et kasutada vägede 
manöövrit kõige otstarbekamalt ja tõhusamalt. See on olnud keeruline 
 küsimus viimase sajandi jooksul, mil õhujõud on eksisteerinud.

2016. aastal toimunud esimesel õhujõuseminaril keskenduti õhujõu mõjule 
väiksemates õhuvägedes. Sel korral oli põhirõhk maa- ja õhujõu lõimi misel 
ning mitme väeliigi koostoimimise põhimõtetel, kitsaskohtadel ja võima likel 
lahendustel. 

Seminaril esinesid paljud tunnustatud välisriikide  õhujõuteoreetikud: 
Ühendkuningriigi kuningliku õhuväe erukommodoor Peter W. Gray, 
dr Frank Ledwidge Ühendkuningriigi Õhuväe Kolledžist Cranwellis ja dokto-
rant Justin Bronk (RUSI). Eesti õhuväge esindas ettekandega kolonelleitnant 
Kristo Lipasaar.

Seminar oli avatud osalemiseks kõigile Kaitseväe ja ka Kaitseliidu tegev-
väelastele ja töötajatele.
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Foto 2. Õhujõuseminari kõnepuldis on KVA ülema asetäitja kol Riivo Valge

Juhtimiskonverents „Juhtide valik ja arendamine 2020“ 
12.03.2020

Kaitseväele ja Kaitseliidule sõjaväelisi juhte koolitav KVA jätkas ka 2020. aas-
tal sõjaväelise juhtimise erinevaid aspekte käsitlevate juhtimiskonverentside 
korraldamise traditsiooni. Juhtimise ja pedagoogika õppetooli eestvedamisel 
toimus juba seitsmes juhtimiskonverents, mille eesmärk oli edendada inter-
distsiplinaarset diskussiooni sõjaväeliste juhtide valiku ja selle võimalikkuse 
ning juhtimisega seotud pädevuste arendamise üle nii KVA-s pakutavas õppes 
kui ka teenistuses üldisemalt.

Teaduskonverents toetas juhtide valiku ja arendamise teaduspõhist lähene-
mist Kaitseväes. Konverents oli traditsiooniliselt lõimitud KVA-s  tehtava 
teaduspõhise juhtimisalase õppe- ja arendustööga, ent pakkus erialase 
enese täiendamise ning kogemuste vahetamise võimalusi ka õppejõududele, 
tegevväelastele ja kaitseliitlastele ning teistele juhtimistemaatikast huvitu-
vatele kuulajatele.

Teaduskonverents toetus kahele juhtimisega seotud sambale, mida 
KVA-s arendatakse: 1) juhtide valik, 2) juhtide arendamine. Esimest teemat 
 toetas koostöös TÜ-ga valminud personalivaliku testikomplekti esmane 
 versioon, mille mõõtmisomadusi on analüüsitud lisauuringute najal. Juhtide 
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 arendamise samba toetamiseks oli KVA-s valminud juhtimispädevuste mudel, 
mis pakub pisut teaduspõhisemat loogikat juhtide arendamiseks. Konverentsi 
eesmärk oli tutvustada mõlema samba uuringuid ja nendega seotud teemade 
üle arutleda.

Konverentsile osalema olid oodatud kõik, kes huvituvad juhtide valikust ja 
nende arendamisest militaarkeskkonnas. Koroonaviiruse leviku tõttu  järgiti 
Kaitseväe peastaabi soovitusi ning konverentsi ettekanded, paneelsessioon ja 
diskussioon toimusid interneti vahendusel, lisaks kanti üle personalivalikuga 
seotud  töötuba.

Eesti sõjamuuseumi, Balti Kaitsekolledži ja Kaitseväe Akadeemia 
rahvusvaheline Balti sõjaajaloo konverents 

22.–23.09.2020

Eesti sõjamuuseumi, Balti Kaitsekolledži ja KVA rahvusvaheline Balti sõja-
ajaloo konverents tõi kokku 15 riigi tunnustatud eksperdid, kes arutlesid selle 
üle, kas ja kuidas saab väikeriik edukalt vastu astuda ülekaalukale sõjalisele 
jõule. Sõjamuuseumi jaoks oli tegu 11. ja Balti Kaitsekolledži jaoks 10. taolise 
konverentsiga, kuid esimest korda toimus sündmus kolme organisatsiooni 
koostöös.

Eesti suurima sõjaajaloo konverentsi teemavalik „Väike aga võimekas? 
Paremus suuruse vastu sõjaajaloos“ (Small but Capable? Quality Against Mass 
in Military History) on Eesti jaoks kestvalt aktuaalne. Olukorda Läänemere 
idakaldal peetakse NATO seisukohalt murettekitavaks. Mõneti samamoodi 
nagu külma sõja aegset Lääne-Berliini, on ka Balti riike raske kaitsta. Vene-
maal on Läänemere ruumis arvuline ülekaal konventsionaalsetes  jõududes 
ning seda ei pruugi olla võimalik korvata ka külma sõja ajal päästerõngaks 
olnud tuumaheidutusega. Üheks väikeriigi sõjalise edu aluseks on  peetud 
head juhtimist – häid näiteid pakuvad selleks nii Lähis-Ida kui ka Balti 
vabadus sõjad ja Soome Talvesõda.

Konverentsi esimese päeva peaesineja oli üks maailma tuntumaid sõja-
ajaloo ja strateegia eksperte, Jeruusalemma Heebrea ülikooli emeriitprofessor 
Martin van Creveld, kelle mitmekümnest raamatust kolm on tõlgitud ka eesti 
keelde. Konverentsi lõpetas Balti Kaitsekolledži esimese ülema, erubrigaadi-
kindral Michael H. Clemmeseni sõnavõtt, kes on lisaks edukale sõjaväelisele 
karjäärile saavutanud tuntuse ka teadlase ja sõjaajaloolasena.

Esineja või paneeldiskussiooni moderaatorina osales konverentsil sõja-
ajaloo ja sõjanduse eksperte Lätist, Leedust, Iisraelist, Taanist, Rootsist, 
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 Poolast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, USA-st, Serbiast, Küp-
roselt, Indiast, Austraaliast ja Eestist.

“Koos Kaitseväe Akadeemiaga oleme konverentse teinud juba varem, kuid 
seekord ühendasime jõud ka Balti Kaitsekolledžiga,“ ütles sõjamuuseumi 
direktor Hellar Lill. „See loob veelgi suurema sünergia ja võimaluse tuua 
mõlema õppeasutuse õppurite ja kõigi sõjaajaloohuvilisteni oma ala parimate 
õpetlaste vaated sõjaajaloole.“

Art Johanson Balti Kaitsekolledži esindaja ja ühe korraldajana rõhutas 
konverentsi tähtsust kaitsekolledžis ja KVA-s õppivate ohvitseride silmaringi 
laiendamisel: „See on üks paremaid võimalusi kuulda nii paljusid tunnustatud 
valdkonna eksperte Eestile olulistel sõjaajaloo teemadel rääkimas.“

Konverents toimus Tartus KVA aulas ja sellest võttis osa üle saja viiekümne 
huvilise, kuigi enamik esinejaid osales pandeemiaga seotud piirangute tõttu 
videoülekande vahendusel.

Foto 3. Konverentsil osalejad kuulavad prof Martin van Creveldi ettekannet
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Taktikaseminar 
15.10.2020

Taktika õppetoolil on saanud juba traditsiooniks korraldada sügiseti taktika-
seminari. Sel korral olid teemadeks lahingufunktsioonid tulejõud ja  kaitstus. 
Tulejõu teemal tegid ettekandeid 1. ja 2. jalaväebrigaad, õhuväe ja mereväe 
esindajad. Kaitstuse teemat käsitlesid oma ettekannetes 1. ja 2. jalaväe brigaadi 
kaitseväelased.

Erinevalt varasematest aastatest toimus osa seminarist ka töötubadena. 
Kogu seminar, k.a tegevused töötubades, salvestati hilisema järelevaatamise 
eesmärgil ja aulas toimuvat seminari sai jälgida otseülekandena.  Jätkuva 
COVID-19 nakkusohu tõttu oli sel aastal seminarikohtade arv piiratud 
150 osalejani.

Sõjatehnoloogia konverents 
„Militaargeograafia – kaardi peal ja kaardi taga“ 

11.11.2020

Traditsioonilise sõjatehnoloogia konverentsi raames toimus KVA-s kaarte 
ja maastiku taktikalise mõju mõistmist käsitlev teadusseminar. Selle pea-
korraldaja kpt dr Kersti Vennik tõi seminari teemavaliku kohta esile fakti, et 
esimese militaargeograafiagrupi toodetud 1:50 000 kaitseväekaardi  lehtede 
trükkimisest möödus 2020. aastal juba 23 aastat. Selle ajaga on olukord 
ruumi andmete rindel tunduvalt muutunud. Lisandunud on andmeallikaid 
ja kogumismeetodeid, kaardiandmete tootjaid ja maastikualaseid teadmisi.

Siiski võib toonaste ja nüüdsete kaardilehtede kõrvutamisel tõdeda, et 
Kaitseväes kasutatav standardne paberkaart ei ole kuigi palju muutunud. 
Militaar geograafe ja teisi kaardi- ning ruumiandmete huvilisi ühendava semi-
nari eesmärk oligi ühiselt arutada, miks see nii on ja kuidas selline kaart kui 
valmistoode kaitseväelase kätte jõuab.

Teadusseminaril osales nii vahetult kui ka veebi vahendusel ligikaudu 
seitse kümmend huvilist.
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Kaitseväe Akadeemiaga seotud avalikud kõrgetasemelised 
teaduspublikatsioonid 2020. aastal

2020. aasta on olnud KVA-le edukas publitseerimisaasta: KVA töötajad 
ja teadus projektides osalevad isikud üllitasid 58 avalikult ilmunud2 kõrge-
tasemelist teaduspublikatsiooni. Trükis ilmusid Sõjateadlase tavanumber 
(nr 14) ja erinumber (nr 15 „Laiapindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus“) 
ning kaks ajakirja EMA Occasional Papers numbrit (nr 10 „Teadus- ja 
arendus tegevus 2019“; nr 11, esseekogumik „Iga juht on õpetaja, iga õpetaja 
on juht“).

Kaitseväe Akadeemiaga seotud avalikud kõrgetasemelised 
teaduspublikatsioonid 2020. aastal 

 
2020. aasta on olnud KVA-le edukas publitseerimisaasta: KVA töötajad ja teadusprojektides 
osalevad isikud üllitasid 58 avalikult ilmunud2 kõrgetasemelist teaduspublikatsiooni. Trükis 
ilmusid Sõjateadlase tavanumber (nr 14) ja erinumber (nr 15 „Laiapindne riigikaitse ja 
olukorrateadlikkus“) ning kaks ajakirja EMA Occasional Papers numbrit (nr 10 „Teadus- ja 
arendustegevus 2019“; nr 11 esseekogumik „Iga juht on õpetaja, iga õpetaja on juht“). 
 

 
 
 
 
Koostöös Tartu Ülikooliga ilmus rahvusvahelise autorkonnaga 
(Eesti, Ukraina, Iisarel, Poola, Läti ja Aserbaidžaan) 
artiklikogumik „Cultural Crossroads in the Middle East. The 
Historical, Cultural and Political Legacy of Intercultural Dialogue 
and Conflict from the Ancient Near East to the Present Day“ sarjast 
Studia Orientalia Tartuensia, Series Nova, VIII (pildil). 

Strateegiliste narratiivide uurimisrühma (KVA ja TÜ) 
liikmed on peale kõrgetasemeliste teadusartiklite üllitanud 2020. 
aastal projekti käigus kaks monograafiat: Madisson, M.-L., 
Ventsel, A. Strategic Conspiracy Narratives: A Semiotic Approach 
(Routledge); Sazonov, V., Mölder, H. Populism ja poliitiline 
äärmuslus muistsest ajast kuni tänapäevani (Äripäev).3 
 

                                                            
2 Juurdepääsupiiranguga teadustulemused avalikus statistikas ei kajastu. 
3 Nimetatud monograafiate kohta saab lähemalt lugeda käesolevast kogumikust lk ??? 

15

33

3
7

Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid 2020

ETIS 1.1. ETIS 1.2. ETIS 2.1. ETIS 3.1.

Joonis. Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid 2020

Koostöös Tartu Ülikooliga ilmus rahvus-
vahelise autorkonnaga (Eesti, Ukraina, Iisarel, 
Poola, Läti ja Aserbaidžaan) artiklikogumik 
„Cultural Crossroads in the Middle East. The 
Historical, Cultural and Political Legacy of 
Intercultural Dialogue and Conflict from the 
Ancient Near East to the Present Day“ sarjast 
Studia Orientalia Tartuensia, Series Nova, VIII 
(pildil).

2 Juurdepääsupiiranguga teadustulemused avalikus statistikas ei kajastu.
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Strateegiliste narratiivide uurimisrühma (KVA ja TÜ) liikmed on peale 
kõrgetasemeliste teadusartiklite üllitanud 2020. aastal projekti käigus kaks 
monograafiat: Madisson, M.-L., Ventsel, A. Strategic Conspiracy Narra-
tives: A Semiotic Approach (Routledge); Sazonov, V., Mölder, H. Populism ja 
poliiti line äärmuslus muistsest ajast kuni tänapäevani (Äripäev).3

Monograafia ilmus ka sõjaajaloo valdkonnas: 
Kopõtin, I. 2020. Rahvuse kool. Eesti rahvus-
armee ja vähemusrahvused aastatel 1918–1940 
(pildil). Raamatus avatakse esmalt vähemus-
rahvuste osalus Eesti Vabadussõjas ja seejärel 
laiemalt Eesti riigikaitses kuni 1940. aastani. 
Monograafia on valminud Rahvusarhiivi ja 
KVA koostöös.

2020. aastal lõppes Kaitseministeeriumi telli-
musel mahuka koguteose „Eesti sõjaajalugu. 
Valitud peatükke Vabadussõjast tänapäevani“ 
II osa ettevalmistamine. 2021. aasta mais 
 trükis ilmunud teos (pildil) valmis akadeemik 
Tõnu Tannbergi eestvedamisel koostöös Tartu 
Ülikooli ja KVA-ga. 

3 Nimetatud monograafiate kohta saab lähemalt lugeda käesolevast kogumikust lk 19–20.
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ETIS 1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science’i andmebaasides 
Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Huma-
nities Citation Index, Emerging Sources Citation Index ja/või andmebaasis 
 Scopus, v.a kogumikud (15).

Chahla, J.; Kunze, K. N.; LaPrade, R. F.; Getgood, A.; Cohen, M.; Gelber, P.; 
Barenius, B.; Pujol, N.; Leyes, M.; Akoto, R.; Fritsch, B.; Margheritini, 
F.; Rips, L.; Kautzner, J.; Duthon, V.; Togninalli, D.; Giacamo, Z.; Grave-
leau, N.; Zaffagnini, S.; Engbretsen, L.; /.../ Robinson, J. 2020. The postero-
medial corner of the knee: an international expert consensus statement on 
diagnosis, classification, treatment, and rehabilitation. – Knee  Surgery Sports 
Traumatology Arthroscopy. https://doi.org/10.1007/s00167-020-06336-3.

Juurvee, I. 2020. U-2 luurelennud okupeeritud Eesti territooriumi kohal. – 
Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 72−78.

Kasemaa, A.; Suviste, R. 2020. Comparing Two Instruments of Transfor-
mational Leadership. – Central European Management Journal, Vol. 28 (1), 
pp. 2−31. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.13.

Kaletnik, H.; Mazur, V.; Gunko, I.; Ryaboshapka, V.; Bulgakov, V.; 
Raide, V.; Ilves, R.; Olt, J. 2020. Study on performance of compression engine 
operated by biodiesel fuel. – Agronomy Research, Vol. 18 (S1), pp. 862−887. 
https://doi.org/10.15159/AR.20.027.

Kleve, K. L.; Juurvee, I. 2020. Introduction to the Special Issue: Need to 
Know – Major Political Change and Access to Secrets. A Special Edition of the 
Best from the Need to Know Conference in Bodø 2018 and Tallinn 2019. – 
The International Journal of Intelligence Security and Public Affairs, Vol. 22 
(3), pp. 133−138. https://doi.org/10.1080/23800992.2020.1840088.

Kopõtin, I. 2020. Sissepiiramise interventsioon. Eesti osa Rovsi sõja plaanides 
Bahmetevi arhiivi dokumentide põhjal. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 3, 
lk 89−100.

Lang, M.; Vennik, K.; Põldma, A.; Nilson, T. 2020. Options for estimating 
horizontal visibility in hemiboreal forests using sparse airborne laser scanning 
data and forest inventory data. – Forestry Studies / Metsanduslikud Uuri-
mused, Vol. 73 (1), pp. 125−135. https://sciendo.com/de/article/10.2478/
fsmu-2020-0019.

http://dx.doi.org/10.1007/s00167-020-06336-3
http://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.13
http://doi.org/10.15159/AR.20.027
https://doi.org/10.1080/23800992.2020.1840088
https://sciendo.com/de/article/10.2478/fsmu-2020-0019
https://sciendo.com/de/article/10.2478/fsmu-2020-0019
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Meerits, A.; Kivipõld, K. 2020. Leadership competencies of first-level mili-
tary leaders. – Leadership & Organization Development Journal, Vol. 41 (8), 
pp. 953−970. https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2019-0392.

Ploom, I.; Sliwa, Z.; Veebel, V. 2020. The NATO “Defender 2020” exercise 
in the Baltic States: Will measured escalation lead to credible deterrence or 
provoke an escalation? – Comparative Strategy, Vol. 39 (4), pp. 368−384.  
https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1772626.

Rips, L.; Rahu, M.; Kuik, R.; Varblane, A.; Olveti, I.; Ööpik, V.; Mölder, H.; 
Timpmann, S.; Tammaru, M.; Toom, A.; Kartus, J.-T.; Gapeyeva, H. 2020. 
Self-Reported Knee Pain Does Not Impact Physical Training Negatively in 
Conscripts. – Military Medicine, Vol. 7−8. https://doi.org/10.1093/milmed/
usz486.

Sazonov, V. 2020. Mõningad märkused nelja ilmakaare kuninga ja jumal-
kuninga kontseptsiooni kohta Sumeris ja Akkadis 3. at eKr. – Mäetagused, 
nr 78, lk 173−184. https://doi.org/10.7592/MT2020.78.sazonov.

Sazonov, V. 2020. Sergei Stadnikovi teaduspärand. – Tuna. Ajalookultuuri 
ajakiri, nr 1, lk 150−151.

Zaleski, K.; Sliwa, Z.; Veebel, V. 2020. Baltic visions and dilemmas of territo-
rial defence after 16 years in NATO. – Journal of International Studies, Vol. 13 
(4), pp. 204−217. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-4/13.

Tenjes, S. 2020. Mitmeviisiline suhtlus ja teise käitumise mõistmine sõja-
väelistel juhtidel. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 16, 
lk 203−221. https://doi.org/10.5128/ERYa16.12.

Veebel, V.; Vihmand, L.; Ploom, I.; Markus, R. 2020. Western Misperception 
When Deterring Russia: Cultural and Linguistic Factors. – Journal of Politics 
and Law, Vol. 13 (3), pp. 151−159. https://doi.org/10.5539/jpl.v13n3p151.

ETIS 1.2. Teadusartiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on 
registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eel-
retsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele 
(33)

Boltovsky, M.; Piirimees, A. 2020. Erinevad õpetamis- ja õppimis-
filosoofiad – konflikt või võimalik koostöö? – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; 
Saumets, A. (toim.). EMA Occasional Papers, Vol. 9, lk 132−139.

http://dx.doi.org/10.1108/LODJ-09-2019-0392
http://doi.org/10.1080/01495933.2020.1772626
http://doi.org/10.1093/milmed/usz486
http://doi.org/10.1093/milmed/usz486
https://doi.org/10.7592/MT2020.78.sazonov
https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-4/13
http://doi.org/10.5128/ERYa16.12
http://doi.org/10.5539/jpl.v13n3p151
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Dieves, V. 2020. Manticus Apollo projekti sõjamäng ja selle tulemused. – 
Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus. Tammel, K.; 
Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Conflict Studies Series, Vol. X]. 
Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 147–176.

Ermus, A.; Murumets, J. 2020. Kriis, oht ja risk. – Sõjateadlane, nr 15. Laia-
pindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). 
[Cultural. Peace and Conflict Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide 
Kirjastus, lk 87–112.

Ganina, S. 2020. Kas tunneli sees on ka valgus ehk loovusest Kaitseväe Aka-
deemias. – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; Saumets, A. (toim.). EMA Occa-
sional Papers, Vol. 9, lk 48−54.

Hansen, T. 2020. Ärakuulamisõigus kui väärtus menetluses, õppeprotsessis ja 
mujal. – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; Saumets, A. (toim.). EMA Occasional 
Papers, Vol. 9, lk 24−27.

Hendrikson, R. 2020. Ühtse mõistmise ja terminikasutuse võimalikkusest 
laiapindses riigikaitses. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olu-
korrateadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Con-
flict Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 31–86.

Johanson, A.; Peterson, Ü. 2020. „Lahingupidamise taktika“ – tšetšeeni 
sõdalastelt trofeena saadud instruktsioon. – Sõjateadlane (Estonian Journal 
of Military Studies), nr 14, lk 116−133.

Juurvee, I. 2020. Ühtsest riigikaitsest totaalkaitse kaudu riigikaitse laia 
käsituseni: Eesti riigikaitse määratlemisest kõrgema tasandi strateegia-
dokumentides. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorra-
teadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Conflict 
Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 11–30.

Jürine, A. 2020. Kirjutamise väärtus. – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; 
 Saumets, A. (toim.). EMA Occasional Papers, Vol. 9, lk 28−32.

Koort, E. 2020. Õpikogemuse roll tsiviil- ja kaitsevaldkonna koostöö ning 
infovahetuses. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorra-
teadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Conflict 
Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 113–146.

Kopõtin, I. 2020. A Generational Shift: The Military History Crisis in the 
Estonian Military Education 1919–1940. – Estonian Yearbook of Military 
History, Vol. 9, pp. 66−113.
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Kopõtin, I. 2020. School of Nation. The Concept and Praxis of the Soldier’s 
Education in the Estonian National Army in the Interwar Period (1920–
1940). – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 38 (2019), pp. 117.

Kundla, T. 2020. Õppimise ja õpetamise väärtustamisest. – Väärtus põhine 
õpe. Ganina, S.; Saumets, A. (toim.). EMA Occasional Papers, Vol. 9, 
lk 117−120.

Laanepere, T.; Kasearu, K.; Tooding, L-M. 2020. Objectified Cultural 
Capital and Military Service Readiness Among Reservists of the Estonian 
Defence Forces. – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Vol. 14, 
pp. 39–64.

Laud, P.; Bahşi, H.; Lenin, A.; Mändmaa, K.; Priisalu, J.; Tuuling, R. 2020. 
Elutähtsate teenuste ristsõltuvuste analüüs. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne 
riigikaitse ja olukorrateadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. 
Peace and Conflict Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, 
lk 207–237.

Meriste, M.; Rannat, K.; Mõtus, L.; Teichmann, M.; Kelder, T.; Helekivi, J. 
2020. Olukorrateadliku käitumise matkimine otsustustoes. – Sõjateadlane, 
nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. 
(toim.). [Cultural. Peace and Conflict Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Üli-
koolide Kirjastus, lk 177–206.

Mõtus, L.; Teichmann, M.; Meriste, M.; Rannat, K.; Priisalu, J.; Kauge-
rand, J. 2020. Süsteemide süsteemi olukorra hindamisest selle komponentide 
võimemudelite abil. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorra-
teadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Conflict 
Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 238–260.

Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Kremlin Information Campaign in the Baltic 
States During the COVID-19 Pandemic Escalation of Spring 2020. – Modern 
Management Review, Vol. XXV (4), pp. 83−97.

Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. The Kremlin’s strategic narratives on the 
 Baltic states during the COVID-19 crisis. – Kwartalnik Bellona, Vol. 703 (4), 
pp. 1−10. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6983.

Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Venemaa strateegilised narratiivid Balti riiki-
dele suunatud mõjutustegevuses COVID-19 kriisi ajal. – Sõjateadlane (Esto-
nian Journal of Military Studies), nr 14, lk 197−225.

http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6983
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Peets, I. 2020. Organisatsiooniarhitektuur ja võimepõhine planeerimine – 
tõhusa riigi tööiistad. – Sõjateadlane, nr 15. Laiapindne riigikaitse ja olukorra-
teadlikkus. Tammel, K.; Saumets, A. (toim.). [Cultural. Peace and Conflict 
Studies Series, Vol. X]. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 261–310.

Piip, K.; Tärgla, T.; Vennik, K. 2020. Eesti kaitseväe vajadustele vastav 
elukestev innovatsiooniõpe. – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; Saumets, A. 
(toim.). EMA Occasional Papers, Vol. 9, lk 127−131.

Ploom, I.; Sazonov, V.; Veebel, V. 2020. Russia’s Pursuit Of Power In The 
Middle East: Context, Strategy and Methods. – Sõjateadlane (Estonian Jour-
nal of Military Studies), Vol. 13, pp. 11−45.

Punda, Y.; Shevchuk, V.; Veebel, V. 2020. Is the European Migrant Crisis 
Another Stage of Hybrid War? – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military 
Studies), Vol. 13, pp. 116−136.

Sander, P.; Mardo, M.; Lääts, K.; Murumets, J.; Haldma, T. 2020. Sõjalaeva 
elutsüklipõhise kulumudeli loomine. – Sõjateadlane (Estonian Journal of 
Military Studies), nr 14, lk 94−116.

Sazonov, V. 2020. Kuningas Anitta tekst. Tõlkinud ja kommenteerinud 
 Vladimir Sazonov. – Idakiri: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 
x−x.

Sazonov, V. 2020. Universalism and deification: The concept of the king of the 
four corners and the deified king in Mesopotamia in 3rd millennium BCE. – 
EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised, nr 29, lk 10−20.

Sazonov, V.; Kupp-Sazonov, S. 2020. Some Words about the Possible Ancient 
Near Eastern Origin of M. Bulgakov’s Hella (GELLA). – Sociétés humaines 
du Proche-Orient ancien, Mars 2019 (Histoire et archéologie des sociétés 
antiques, ISSN 2606-7587 BILLETS).

Säälik, Ü. 2020. Kas väärtuspõhisus või väärtuslodevus? Ehk miks me ei räägi 
sellest, mis päriselt tähtis on? – Väärtuspõhine õpe. Ganina, S.; Saumets, A. 
(toim.). EMA Occasional Papers, Vol. 9, lk 33−38.

Säälik, Ü.; Ermus, A.; Männamaa, I.; Toom, L.; Kasemaa, A. 2020. Kaitse-
väelise juhi pädevusmudel. – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military 
 Studies), nr 14, lk 11−38.

Veebel, V.; Ploom, I.; Vihmand, L.; Zaleski, K. 2020. Territorial Defence, 
Comprehensive Defence and Total Defence: Meanings and Differences in the 
Estonian Defence Force. – Journal on Baltic Security, Vol. 6 (2), pp. 1−13. 
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Vennik, K.; Kukk, P.; Piip, K. 2020. Muldade mõju militaarsõidukite 
maastiku läbitavusele ja roobaste kujunemisele Eesti tingimustes. – Sõja-
teadlane (Estonian Journal of Military Studies), nr 14, lk 163−196.

Ventsel, A. 2020. Venemaa humanitaarabi meediadiskursus kui strateegiline 
narratiiv: semiootiline analüüs. – Acta Semiotica Estica, XVII, lk 33−62.

ETIS 2.1. Monograafiad (3)

Kopõtin, I. 2020. Rahvuse kool. Eesti rahvusarmee ja vähemusrahvused aas-
tatel 1918–1940. Tartu: Rahvusarhiiv.

Madisson, M.-L.; Ventsel, A. 2020. Strategic Conspiracy Narratives: A  Semiotic 
Approach. Routledge.

Mölder; H.; Sazonov, V. 2020. Populism ja poliitiline äärmuslus muistsest 
ajast kuni tänapäevani. Tallinn: Äripäev.

ETIS 3.1. Artiklid/peatükid lisas loetletud kirjastuste välja antud kogu-
mikes, k.a andmebaaside Web of Science Book Citation Index, Web of Science 
 Conference Proceedings Citation Index, Scopus refereeritud kogumikud (7)

Lahe, J.; Sazonov, V. 2020. Mitras Erstbenennung in der Indoarischen Götter-
liste im Vertrag von Hattuša? – Sazonov, V.; Espak, P.; Mölder, H.; Saumets, A. 
(eds.). Cultural Crossroads in the Middle East The Historical, Cultural and 
Political Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict from the Ancient Near 
East to the Present Day. Second revised and expanded edition [Studia Orien-
talia Tartuensia Series Nova, VIII]. Tartu: University of Tartu Press, pp. 80−86.

Leone, M.; Madisson, M-L.; Ventsel, A. 2020. Semiotic Approaches to Conspi-
racy Theories. – Butter, M.; Knight, P. (eds.). Routledge Handbook of Conspi-
racy Theories. Routledge, pp. 43−55. https://doi.org/10.4324/9780429452734-
1_3.

Meerits, A.; Kivipõld, K. 2020. Collective Leadership in the Military: Neces-
sity or not in Raising Unit Effectiveness? – Proceedings of the 16th Euro-
pean Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2020: 
16th European Conference on Management Leadership and Governance, 
Oxford, UK, a Virtual Conference 26–27th October 2020. Griffiths, P. (ed.). 
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