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1. Konflikt ja jõu kasutamine 

Tänases ebakindlas ja kiiresti muutuvas maailmas toimub strateegiline juhtimine sageli 

olukorras, mida kirjanik A. A. Milne oma raamatutegelase Winny Puhhi sõnadega kirjeldaks: 

„Enne kui midagi otsima asuda, oleks hea teada, mida otsima asuda.“ 

1.1. Olemuse ja iseloomu eristamine.  

Olemus ja iseloom on erinevad asjad. Olemus on sünnipärane ja püsiv, iseloom areneb. 

Konflikti korral on selle erinevuse arvestamisel oluline tähendus maismaa 

tegevuskeskkonnale. Nii konflikti olemuse kui ka iseloomu ja nende poolt 

maismaakeskkonnale avaldatava mõju uurimisest tõuseb kahesugust kasu. Esiteks süveneb 

tunduvalt arusaam konfliktikeskkonnast, mis omakorda suurendab operatsiooni edukuse 

võimalikkust. Teiseks saab teha tasakaalustatud järeldusi, milleks maavägi peab olema 

suuteline. Ainult olemuse põhjal tehtavad järeldused ei võimalda valmistada plaane ja üksusi 

ette kõigiks nüüdisaegse keskkonna peensusteks. Üksnes iseloomul põhinev kava võib ühe 

korra õnneks minna, kuid selle jätkuv edukus oleks juba vedamine. Seetõttu on oluline 

tasakaalustatud lähenemine: olemus kõigepealt, kujundatuna iseloomust. 

Eesti ei ole huvitatud sõjast, kuid agressiivse naabri tegevusi jälgides võib oletada, et sõda 

võib tunda huvi Eesti vastu.  

1.2. Konflikti olemus 

Konflikti ja sõja iseloom muutuvad, kuid nende olemus on muutumatu. Selle keskmes on 

poliitika ja poliitika võib õigustada vägivalla kasutamist eesmärkide saavutamise nimel. Kuid 

poliitika töövahendina alguse saanu võib muutuda millekski vähem põhjendatuks, sest 

konfliktis osalemine kujundab poliitikat ja muudab konflikti ennast. Konflikt kujutab endast 

pidevat võitlust mõistmise, soodsa võimaluse ja kontrolli saavutamise nimel. Kuigi edukas 

osalemine konfliktis eeldab alati selle lahtimõtestamist ajakohastes oludes, ei muutu selle 

püsilik olemus kunagi, muidu poleks see enam konflikt. Konflikt jääb alati vägivaldseks 

jõukatsumiseks, juhuse, riski ja poliitika kombinatsiooniks, mille põhiolemus on inimlik ja 

ettearvamatu. Alati on olemas: 

a) Hõõrdumine. Kui parafraseerida Carl von Clausewitzit, on hõõrdumine jõud, mis 

nurjab tegevuse, muudab lihtsa raskeks ja raske näiliselt võimatuks1. Hõõrdumine 

võib olla vaimne, põhjustatud näiteks otsustamatusest, või füüsiline, mille on esile 

kutsunud näiteks vägivald. Selle võib olla väljastpoolt peale surunud vastane või 

keskkond, aga see võib olla ka iseenda tekitatud, näiteks viletsa plaani tõttu; 

b) Ebakindlus ja kaos. Ükskõik kui palju infot konflikti kohta on, ikka on see looritatud 

sõjauduga, mis tekitab ebakindlust ja kaost. Kaosest kasvavad korratus ja segadus, 

mis on nii ettearvamatud, et tunduvad juhuslikud. See on konfliktile loomupärane. 

Konflikt on inimtegevus – erinevate seisukohtade vastandumine –, mida 

iseloomustavad ebakindlus ja ebatäpne või vastukäiv informatsioon. Kaost võivad 

vastased meelega süvendada ja see pakub enesekindlatele võimalusi juhust 

kasutada. Nii et seda tuleb pigem ära kasutada kui välja kannatada; 

c) Vägivald ja oht. Vägivalla tarvitamine või sellega ähvardamine on vahend, mille abil 

üks konflikti osaline püüab teise üle võitu saavutada. Vägivald toob kaasa 
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 Clausewitz, Carl von. On War. Everyman’s Library. New York & London & Toronto: Alfred A. Knopf, 1993. P. 138. 



  
 

 
 

verevalamise, hävingu ja inimkannatused. See tekitab üllatust, šokki, ohtu ja hirmu. 

Ohtu – ehk kahjusaamise võimalust – põhjustab jõu, hävingu või muude 

sunnivahendite kasutamine või nendega ähvardamine. Lisaks äratavad ohud hirme ja 

hirmud uusi ohte. Ohu vastuabinõud leiduvad võitlusvõimsuses, eriti selle moraalses 

komponendis; 

d) Inimlik stress. Kuigi tehnoloogia avaldab mõju sellele, kuidas inimene reageerib 

konflikti iseloomule, jääb inimlik stress alati alles. Lahing ja võitlemine võivad olla 

kohutavad ning kartus kogeda vägivalda, ohtu, hirmu, kurnatust, üksindust ja puudust 

mõjutavad ebasoodsalt kõikide asjaosaliste tahet. Sama sageli kui füüsilised 

tulemused, otsustab lahingu edukuse kummagi poole psühholoogiline võime neid 

pingeid taludes oma sidusust ja tahet kaitsta. 

 

1.2.1. Mõjud maismaakeskkonnale. 

Maismaakeskkond on inimestele võitlemiseks ja ellujäämiseks alati füüsiliselt, füsioloogiliselt 

ja psühholoogiliselt nõudlik, ohtlik ja katsumusterohke. Keskkonna olemus tuleneb 

maastikust, kliimast, inimdünaamikast ja sõjalise tegevuse tagajärgedest, mida seletatakse 

alljärgnevalt. 

a) Maastik. Maismaakeskkonna peamine iseloomustaja on maastik: avatud, rohumaa, 

haritud maa, metsad, jõed, voored, künkad, sood, linnastud ja rannikud. Igaüks neist 

toob kaasa teatud piiranguid ja vabadusi, esitades erinevaid nõudmisi inimestele ja 

varustusele. Nii inimesed kui ka varustus peavad suutma operatsiooniruumi maastikul 

tegutseda. Maastik võib takistada sidepidamist ja aeglustada liikumist, kuid samal ajal 

pakkuda kaitset ja varju. Tehnoloogia aitab maastikku kasutada, lühendades 

vahemaid ja aidates maastikust tulenevate piirangute mõju vähendada. Inimesed 

saavad maastikku muuta takistusi kõrvaldades või tõkestades. Nad peavad isiklikult 

suhestuma selle füüsilise maailmaga, milles nad elavad; nad on sunnitud seda 

nägema, tundma selle tekstuuri, seda haistma, kuulma selle helisid ja kogema selle 

tekitatud ebamugavusi. Lähedalt vaadates erineb maastik tavaliselt sellest, millisena 

see kaugemalt paistab. Tehnilistest seadmetest on väga lihtne ilma jääda ning siis 

peab inimene vastu pidama osana loodusest ja ürgsetes tingimustes, toetudes 

instinktile, leidlikkusele, oskustele, maskeeringule ja füüsilisele jõule. 

b) Kliima. Maastiku nõudlikkust toob veelgi enam esile kliima: kuumus, külm ja 

sademed. Kliima halvendab või täiustab maastikku, muutes seda mõnikord jäädavalt. 

See mõjutab nähtavust, pinnast ja liikumiskiirust, aga ka füüsilist ja virtuaalset 

suhtlust. Inimesed on kliimamõjutustele nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt äärmiselt 

vastuvõtlikud. Kliima võib isoleerida, nõrgestada ja tappa. Kuid see hoiab ka elus, 

pakub kaitset ja varju ning soodsaid võimalusi. Kliimaga on seotud valgus – konflikt 

pimeduses on sageli väga erinev konfliktist päevavalgel. Kliima ja maastiku koosmõju 

avaldab dramaatilist mõju tegevuskeskkonnale, näiteks talvine soo võib muutuda 

kergemini läbitavaks. Selliseid mõjusid saab harva ainult tehnika abil olematuks 

muuta. Need tuleb ületada inimtahte ja kannatlikkuse ning läbimõeldud kombineeritud 

tegevuste abil. 

c) Inimdünaamika. Kõige alamal tasandil motiveerivad inimolendit kolm asja: 

ellujäämine, omakasu ja väärtused. Ohuga silmitsi seistes nad paratamatult 

põgenevad, tarduvad või võitlevad. Näiteks teades oma üksuste nõrka ettevalmistust 



  
 

 
 

ja madalat moraali, asetas lord Wellington oma jalaväe positsioonid Waterloo 

lahingus küngaste tagumistele nõlvadele, vältides niimoodi silmsidet vastasega. 

Operatiivkunsti teostamise kõrval oli see muuhulgas vajalik selleks, et Napoleoni 

kaardiväe rünnaku korral oleks Briti sõdurite reageerimisaeg nii lühike, et nad peaksid 

ellujäämiseks võitlema, pikema reageerimise korral oleks olnud tõenäoline nende 

põgenemine2. Inimeste käitumine on loomupäraselt konkureeriv ja mitte alati 

mõistuspärane, nende tegevus toob kaasa nii tahtmatuid kui ka tahtlikke tagajärgi. 

Inimesed püüdlevad oma keskkonna kontrollimise, kasutamise ja kaitsmise poole. 

Nad vahetavad asupaika, et saada juurdepääs ellujäämiseks või edasijõudmiseks 

vajalikele ressurssidele. Nad suudavad muuta maastikku. Inimesed on põhimõtteliselt 

edumeelsed, otsides alati seletusi ja lahendusi, nad on võimelised kõike kahtluse alla 

seadma ning ajendatud võimu- ja edupüüdlustest. Selline areng võib viia lõpuks 

erineva intensiivsusega konfliktideni, sealhulgas ka vägivaldseteni. Konflikti kistakse 

nii võitlejad, tardujad kui ka põgenejad ning see toob kaasa kaotusi, hävingut ja 

surma. Et inimesed elavad maismaakeskkonnas, on just see paigaks, kus konflikt – 

see põhimõtteliselt inimlik tegevus – enamasti aset leiab ja tavaliselt lahendatakse. 

d) Sõjalise tegevuse tagajärjed. Maismaakeskkonnas puhkev konflikt on alati 

kompleksne ja sõltuvuses maastikust, kliimast ja inimdünaamika sõjalise tegevuse 

tagajärgedest, kujundades samal ajal neid endid: 

1) maismaaüksused – maavägi ja Kaitseliit – on suurearvulised, kuid enamiku sellest 

moodustavad üksikisikud, kes ei pruugi tingimata ühiselt tegutseda. Üksused 

koosnevad paljudest indiviididest, kes liiguvad ringi üksi või gruppidena, et mõju 

avaldada, otsuseni jõuda või ennast kaitsta. Iga inimene on eraldi manööverüksus 

oma eripäraste instinktide, arusaamade, riskisuhtumise ja otsustamismeetoditega. 

Seetõttu tuleb kasutada ühtseid doktriine ja drille tagamaks, et üksused 

tegutseksid ühise eesmärgi nimel ning liiguksid vajadusel samas suunas. Kuid 

rangeid juhiseid tuleb tasakaalustada usalduse ja kogemusega, sest maismaal 

toimuvat sõjategevust ei saa viimse üksikasjani ette kirjutada; 

 

Joonis 1. Eduka sõjakunsti viljelemise alused3 

 

                                                           
2
 Clemmesen, Michael (brigaadikindral). Balti Kaitsekolledži õppereis Waterloo lahingu väljale aastal 2000.  

3
 Joonis kol-ltn A. Lillenurm. 



  
 

 
 

Muutustest hoolimata sõja põhiolemus tõenäoliselt ei muutu, see on endiselt 

vastuoluliste taotluste võitlus, millega kaasnevad surm, hirm, verevalamine, häving ja 

inimkannatused. Sõduri jaoks on sõda ka tulevikus alaline füüsiline ja moraalne 

väljakutse. Ta satub ühteaegu silmitsi äärmuslike ohtude (surm, vigastused), kaose ja 

teadmatusega situatsioonis, kus tingimused ja niigi karmi kehalise koormuse olukord 

pidevalt muutuvad.4 

2) sõjategevus maismaakeskkonnas on tavaliselt lähedane ja isiklik ning tapmine ja 

hävitamine ei unune, sest seda lõhna, lärmi ja puudutust tunneb igaüks isiklikult ega 

unusta kunagi. Tagajärgi, mida tekitab jõu kasutamine või kellegi teise jõule allumine, 

pole kerge seljataha jätta. Üksused üritavad end kaitsta mitte ainult liikudes, vaid ka 

liikumist vältides, end varjates, pettes või rünnates. Nad ründavad või kaitsevad 

ennast tulejõu abil, mis võib olla otse- või kaudtuli, füüsiliselt või psühholoogiliselt. 

Nad kasutavad vägivaldseid ja vägivallatuid vahendeid, et lõhkuda vastase sidusust, 

purustada või vähendada tema tahtejõudu või kaitsta omaenese neidsamu omadusi 

või oma rahvast. Eelnimetatud vahendid võivad tekitada suurt hävingut, mis võib 

konflikti põhjusi veelgi enam lõkkele puhuda või hoopis taltsutada. Maismaaüksused 

tegutsevad tavaliselt inimeste seas, kellest paljud on lahingu vaatepunktist 

kõrvalseisjad. Paljud sellest tulenevad vastasmõjud võivad avaldada otsustavat mõju 

konflikti tulemustele; 

3) maaväe varustamine eeldab eraldiseisvat logistikasüsteemi, sest lahingukontaktis 

olevad üksused ei saa ennast varude ja varustuse täiendamiseks lihtsalt kontaktist 

lahti siduda. Teenindustransport, haavatute evakueerimine ja tugevdusjõudude 

siirmine tekitavad maastikule ühendusteed, mis ei saa ristuda teineteist mõjutamata. 

Palju erinevaid samaaegselt ja lähestikku toimuvaid tegevusi, mida mõjutavad 

maastik, kliima ja inimdünaamika, muudavad maismaakeskkonna teiste hulgas kõige 

keerukamaks ja proovilepanevamaks; 

4) sõjategevust maismaakeskkonnas iseloomustab ajatu omadus, mis sisaldab endas 

inimajaloo vältel vähe muutunud maaväe eetose klannile omast olemust, maismaal 

peetava võitluse isikulist loomust ning maaväe organiseerumise ja grupeerumise viisi. 

Tehnika kasutuselevõtt ei ole kaotanud vajadust väikese meeskonna, individuaalse 

relva, varje ja kaeviku järele ning ei tee seda ilmselt kunagi; 

Sõda (maismaal) toimub ohust, füüsilisest pingutusest, ebakindlusest ja juhusest 

koosnevas õhkkonnas. Sõjas on kõik lihtne, kuid ka lihtsaim asi on raske, ning need 

enamjaolt ettearvamatud ja ennustamatud raskused kuhjuvad ja tekitavad 

hõõrdumise, piduri vägivalla piiramatule paisumisele ja vallandumisele. Nimetatud 

raskused koosnevad ohust, füüsilisest pingutusest, informatsioonist või selle 

puudumisest ning loendamatust hulgast muudest juhuse loodud väikestest 

ootamatutest asjaoludest ja kahtlustest. Need on mõned neist paratamatutest 

asjadest, mis ei lase tegelikul sõjal kunagi sarnaneda sõjaga paberil või plaanides.5 

Karl von Clausewitz. On War 
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 Maaväe staap. Maaväe visioon. Tuleviku maavägi 2020+. 2006. Käsikiri. 

5
 Clausewitz, Carl von. On War. Everyman’s Library. New York & London & Toronto: Alfred A. Knopf, 1993. Esimese raamatu 

kokkuvõtlik tsitaatide kogum.   



  
 

 
 

5) sõjalist vahendit on maismaakeskkonnas harva kasutatud teistest riigivõimu 

teostamise vahenditest sõltumatult. Ajaloo edukaimad sõjakäigud on olnud 

orkestreeritud kõikehõlmavalt ja ühendatult, kaasates mere- ja hilisemates 

konfliktides ka õhukomponenti. Seda sellepärast, et konflikti olemusse on sisse 

kirjutatud, et kumbki osapool püüab saavutada üleolekut kus iganes võimalik. Maaväe 

üksuseülem peab suutma neid kõikehõlmavaid ja ühendatud mõjusid ajas ja ruumis 

sünkroniseerida; 

6) maismaakeskkonnas puhkenud konflikt kestab tavaliselt kauem, kui osalised on 

arvanud või planeerinud. See pakub peaaegu alati loodetust, oodatust või esialgu 

näivast vähem valikuvabadust. Need tegurid omakorda muudavad konflikti iseloomu. 

Tahtmatud tagajärjed pikendavad konflikti, see on saavutatu või ärahoitu hind. 

Maismaakeskkonnas on konflikti raskem lõpetada, lahendada või ümber kujundada 

kui mistahes muus keskkonnas. 

Esimene, ülim ja kaugeimale ulatuv hinnang, mille riigimees ja juht tegema peab, on 

see, millist sorti sõtta ollakse astumas, pidamata seda eksikombel või üritamata seda 

muuta millekski, mis selle olemusega kokku ei sobi.6 

Karl von Clausewitz. On War 

1.3. Konflikti iseloom 

Konflikti iseloom on pidevas arengus. See muutub inimeste kogemuse, uuenduste ja konflikti 

dünaamika tõttu. Nüüdisaegse konflikti iseloom, mis annab aimu ka tulevikust, on paremini 

mõistetav, kui kirjeldada seda kui ülekoormatut, segipaisatut, väljakutseid esitavat, seotut ja 

piiratut. Need omadused annavad olulised kontekstilised juhised maismaakeskkonna 

doktriinile. 

a) Ülekoormatud. Kuigi maavägi soovib liikumisvabadust, tuleb sõjalist mõju avaldada 

seal, kus see saavutab eesmärke, mitte aga seal, kus on kõige kergem tegutseda. 

Üksused ei saa vältida enese kaasatõmbamist linnades või enimasustatud, poliitiliselt 

ja majanduslikult aktiivsetel aladel teostatavatesse operatsioonidesse. Seetõttu on 

maastik sageli tihedalt asustatud, kohati rahulolematute inimeste poolt, kellest osa 

võivad olla relvastatud. Merekeskkond hõlmab suurt hulka veesõidukeid, tiheda 

liiklusega laevateid ja sadamaid. Õhuruum on samamoodi ülekoormatud, sest 

tehnoloogia areng toob kaasa õhuruumi kasutajate, sealhulgas mehitamata 

õhusõidukite kiire leviku. Ka elektromagnetiline spekter ja küberruum on koormatud. 

Keskkondade seotuse tõttu esineb ülekoormatus nii füüsiliste ja virtuaalsete 

keskkondade vahel kui ka nende sees. 

b) Segipaisatud. Segipaisatus toob kaasa võimetuse teha vahet inimeste, asjade ja 

sündmuste vahel. Just ülekoormatud keskkonnas pakub segipaisatus võimalusi 

varjamiseks ning tekitab segadust lahinguruumi andurites ja avalikus arvamuses. 

Nüüdisaegsed vastased püüavad taustaga ühte sulanduda. Kui nad on 

operatsiooniteatris kohalikud, kasutavad nad ära oma häid teadmisi kohalike olude 

kohta. Seaduslikkuse järgimise ja kaaskahjustuste vältimise nõue muudavad 

sihtmärkide kinnistamise, mõistmise, jälgimise ja hävitamise keeruliseks. Vastane 
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võib kasutada allmaarajatisi, haiglaid, koole ja kirikuid ning tihedalt asustatud 

elupiirkondi. Küberruumis annab võime jääda distantsilt rünnates ise varjatuks isegi 

väikestele grupeeringutele võimaluse avaldada strateegilist mõju tugevamatele 

vastastele. 

c) Väljakutseid esitav. Loovalt mõtlev nüüdisaegne vastane üritab tekitada katsumusi 

kõikides keskkondades, kus ta soovib piirata liikumisvabadust või avaldada mõju. 

Tehnoloogia kiire levik ja olemasoleva tehnoloogia uuenduslik kasutamine on sellele 

ohule toeks. Maismaal tõkestatakse liikumist miiniväljade ja isetehtud 

lõhkeseadmetega, mis on sageli üles seatud miiniväljadesarnaselt. Vastane püüab 

olulist maa-ala hoida või edundada poliitilistel või sõjalistel eesmärkidel. 

Merekeskkonnas seab miinide, laevatõrjerakettide, kiirründepaatide ja allveelaevade 

võime ohtu juurdepääsu merelt ja pärsib liitlasvägede siirmist meie 

operatsiooniteatrisse. Õhus takistatakse tegutsemist eriti madalamas õhuruumis ja 

lennubaaside läheduses. Sarnaselt on arenemas juurdepääsu ja hõivamist takistavad 

võimed, sealhulgas võrguvõimekuse aluseks olevate satelliitide segamine. Vastased 

võivad piirata juurdepääsu operatsioonitandrile kas otseselt, näiteks raketirünnakute, 

tõkete, mehitamata õhusõidukite massirünnaku, mahalaadimisjaamade 

juurdepääsuteede mineerimise teel, või kaudselt, mõjutades poliitilist tahet ja avalikku 

arvamust. Välja saadetavad strateegilised sõnumid on sama häiritavad kui füüsiline 

ruum. Küberruumis toimuv on üha enam nii autonoomne kui ka füüsiliste vahenditega 

kooskõlastatud tegevus. 

d) Seotud. Kogu maailmas koondub tegevus jätkuvalt üksteisega seotud 

sõlmpunktidesse. Need on tegevuskeskused, mis vajavad kaitset, kuid loovad samas 

ka võimalusi. Nende hulka kuuluvad nii kriitiline taristu, näiteks lennuväljad, sadamad 

ja satelliitsidejaamad, kui ka strateegilised asupaigad, sealhulgas 

valitsemiskeskused. Sõlmpunktid on ka kohad, kuhu on koondunud vastase 

strateegilised huvid, näiteks energeetikarajatised, tööstuskeskused või etnilised 

koondumisalad. Sõlmpunkte ühendavad võrgustikud, näiteks juurdeveoteed, mere- ja 

õhuteed ning arvutivõrgud. Neid võrke on võimalik lõhkuda, seepärast peab olema 

tagatud nende stabiilsus ja kohanemisvõime. Pääs operatsioonitandrile, olgu see 

füüsiline või virtuaalne, toimub tõenäoliselt just sõlmpunktide kaudu ja seetõttu, 

tuginedes eelöeldule, ei tohi seda pidada enesestmõistetavaks. Virtuaalkeskkonnas 

üritavad kõik konflikti osapooled kasutada samu sõlmpunkte, seega on sõbralike 

virtuaalvõrkude kaitsmine möödapääsmatu. Kogu maailm on meedia kaudu 

ühendatud, mis muudab kampaania sõnumi kontrollimise või isegi mõjutamise eriti 

keeruliseks. 

e) Piiratud. Tänapäeva lahinguruumis seavad liberaalsed, demokraatlikud, õiguslikud ja 

ühiskondlikud normid operatsioonide läbiviimisele suuri piiranguid. Võitlejate ja 

mittevõitlejate üha keerulisem eristamine nõuab sihtmärkide määramise põhjalikku 

ettevalmistamist ja piiranguid täideviimisel. Üksikisiku üha suurenevad õigused ja 

hagemisvõimalused panevad ülematele kasvava kohustuse riskide kaalumisel. 

Erinevalt eelnevatest ajastutest on infoajastule omane meedia jõudmine kõikjale, see 

ohustab operatsioonijulgeolekut ning võib hetkega kahjustada ülema sõnumit ja tuua 

seeläbi kaasa ebasoovitavaid mõjusid. Need on mõned näited sellest, kuidas 

tegevuskeskkonna piirangud, mis ei kehti kõikidele osapooltele võrdselt, on oma 

iseloomult oluliselt muutunud. 

 



  
 

 
 

1.3.1. Mõjud maismaakeskkonnale. 

Konflikti muutuv iseloom mõjutab maismaakeskkonda alljärgnevalt. 

a) Ohud. Ohud tulevad kõikjalt, samaaegselt ja neid ei ole võimalik selgepiiriliselt 

eristada ega grupeerida. Traditsioonilises mõttes tagalat enam ei eksisteeri. 

Sõjapidamine ei ole vaid riigi monopol ja lahinguruumi osaliste nimekiri muutub üha 

kirjumaks, nende hulgas on irregulaarsed grupid, võrgustikud, esindajad ja 

ühendused. Näiteks Ukraina avalike allikate kohaselt on ainuüksi separatistide 

seltskond väga kirju ja jagunenud laias laastus kaheksaks huvigrupiks7:  

1) Donbassi oligarhid ja nende banded (Донбасские олигархи и их банды), 
2) Ukraina jõustruktuuride ülejooksikud (ренегаты-силовики), 
3) lahingukogemusega palgasõdurid (наёмники из горячих точек), 
4) ideelised vabatahtlikud (идейные добровольцы), 
5) Donbassi ajupestud venekeelne proletariaat (одураченный русскоязычный 

донбасский пролетариат), 
6) ukraina ja vene „vatid“ (ватники), 
7) allumatud8 (беспредельщики), 
8) Venemaa jõustruktuurid (официальный Кремль). 

 

Selline hübriidne iseloom tekitab kasvavate piirangutega reageerides ägedat 

hõõrdumist. Vastaste rakendatavad vahendid on mitmekesisemad kui eales varem, 

ulatudes ühendrelvaliikide manöövritest partisanitaktika ning majandussurvestamisest 

ja diplomaatiast infosõja ja ülemaailmse infotehnoloogia kasutamiseni. Kuigi vastane 

võib olla situatsioonipõhiselt muteeruv, esineb tal siiski reeglina väliüksuste 

tunnusjooni, näiteks formatsioon, või neile omaseid põhiomadusi, näiteks 

juhtimissüsteem või ühine eetos. Tähtis on ka mõista, et ohud on suhtelised. Need ei 

pruugi olla enamat kui riskid, kuid täideläinud ohud võivad olla hullemad kui ohud. 

Ohte tuleks mõõta kas tõenäolisuse või tõsiduse seisukohalt. Analüüs, mis ei suuda 

ohte selliselt mõõta, viib ülemäärase riskivältimiseni. Seda teemat käsitletakse 

lähemalt peatükis „Operatsioonide juhtimine“. 

b) Sõjategevuse liigid. Maismaakeskkonna sõjategevust liigitatakse käesolevas 

doktriinis ainult mõistmise hõlbustamiseks. Tegelikult ei esine need kategooriad 

kunagi eraldatult ega tohiks seega olla vaadeldud jäigalt lahterdatuna. Enamik 

konflikte eeldab samaaegseid, kattuvaid või seotud sõjalisi tegevusi. Nende 

tegevuste ja konflikti seosed kujutlevad keskkonda pigem mosaiigina, mis on täpsem 

kirjeldus kui seni NATO riikide doktriinides kasutusel olnud spektri mõiste, mis on 

informatsiooniajastu jaoks liiga lihtsustatud lähenemine. Mosaiik koosneb väikestest 

kildudest, mis kõik on suure pildi nägemiseks vajalikud. Selles mosaiigis esindab iga 

tükk sõjalist tegevust või tegevuste rühma. Need tegevused toimuvad 

konfliktikeskkonnas, mida mõjutavad viis põhilist mõjurit. Esimene neist on 

üleilmastumine (turgude ja suhtluse rahvusvahelistumine). Teine on piiride 

kadumine tegevuskeskkondade ning riiklike ja valitsusväliste tegevuste vahel. 

Kolmas on innovatsioon, mis põhjustab kiiret tehnoloogilist arengut ja võimaldab 

laiemat juurdepääsu tehnoloogiale. Neljas on terav konkurents, mis tuleneb 
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ressursside nappusest ja ülemaailmsest ebavõrdsusest. Viies on paljude 

samaaegsete hübriidohtude areng konfliktis. 

c) Aeg ja ruum. Info liikumise ja ühiskondlike muutuste kasvav kiirus, millele lisandub 

üha suurenev linnastumine, vähendavad liikumisvabadust maismaakeskkonnas nii 

füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt. Eksimisvõimalusi jääb aina vähemaks. Taktikaliste 

vigadega on alati kaasnenud strateegiliste tagajärgede võimalus, kuid praegu kasvab 

see võimalus kiiresti. 

d) Ühend- ja mitmeriigioperatsioonid. Maismaakeskkonnas ei saa operatsioone läbi 

viia teistest keskkondadest eraldatuna. Õhuruum ja küberruum omavad alati otsest 

mõju ning merekeskkond avaldab mõju otseselt või kaudselt. Maismaa 

operatsioonipiirkondade füüsilisi piire on üha raskem määratleda ja hoida, sest piirid 

muutuvad poorsemaks, ebastabiilsus piirkondlikumaks ja ohud ülemaailmsemaks. 

Enamik operatsioone hõlmavad NATO ja Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid 

mitmeriigilisi koalitsioone, kahepoolset koostööd, regionaalset ja 

ametkondadevahelist mõõdet. 

e) Tehnoloogia. Laiemat juurdepääsu võimaldava tehnoloogia kiire levik jätab konflikti 

osalised ilma võimalusest üksteise üle tehnoloogilist üleolekut saavutada, tehnoloogia 

üksinda ei suuda kunagi tagada maismaakeskkonnas toimuva konflikti füüsilisi 

nõudmisi. Ümberpööratud talitlusviisid – algelise tehnoloogiaga lahendused 

kõrgtehnoloogilistele nurjumistele – on maismaakeskkonna operatsioonidel olulised, 

et vähendada tehnoloogilise eelise mõju ja leevendada konfliktile loomuomast 

hõõrdumist. 

f) Sõnum. Selge sõnum on maismaakeskkonna operatsioonide kasvava tähtsusega 

aspekt tänu pealtnägijate ja meedia kõikjalolekule. Pette- ja üllatustegevusi on selles 

keskkonnas üha raskem korraldada, kuid need jäävad siiski ahvatlevaks pakutava 

mastaabi-, pingutus- ja riskisäästu tõttu. 

g) Füüsilised tegurid. Füüsiline keskkond on muutumas üha keerulisemaks. 

Mittesurmavate ja täpsete lahenduste otsimise kiuste relvade tapmisvõime hoopis 

suureneb, nagu ka nende tekitatavate ohualade suurus. Sõdur on lahinguväljal aina 

kaitsetum. Isegi valitsevas lahingusegaduses on sõduril raske end maskeerida, seda 

nii füüsiliselt kui ka sõnumi ja mõju poolest. 

h) Operatsioonide jätkusuutlikkus. Maismaakeskkonna operatsioone tagav tegevus 

on lahinguruumi asendi lineaarsuse vähenemise tõttu muutumas üha keerulisemaks 

ning varustus- ja ühendusteed aina haavatavamaks. Nõudmiste, sihtpunkti, kestuse 

ja kauguse püsiv reaalsus tähendab, et ellu jääb ainult piisavat massi ja logistilist 

kompetentsust omav maavägi. Kuid sellised mõõtmed muudavad üksuste suurte 

kauguste taha siirmise keeruliseks ja logistiline struktuur, millele nad toetuvad, võib 

neid nii siduda kui ka võimekaks muuta. See tähendab ka, et nende taandumine või 

ümberpaigutamine eeldab eriliselt keerulist tegutsemist. 

 

1.4. Jõu kasutamine 

 

Toetudes konflikti olemusele ja iseloomule ning maismaakeskkonna olemusest ja iseloomust 

tulenevatele järeldustele, on võimalik kirjeldada, kuidas Kaitseliit jõudu kõige tõhusamalt 

kasutada saaks. Õigesti rakendatud jõud annab vastase üle füüsilise ja moraalse ülekaalu. 

Lahinguüksuste lõppeesmärk ongi surmavat jõudu kasutada või ähvardada selle 



  
 

 
 

kasutamisega. Kuid füüsiliste kahjustuste tagajärjed võivad ülekaalu sõjaliselt või poliitiliselt 

õõnestada. Ülem peab leidma tasakaalu kolme sageli konkureeriva vajaduse vahel. Need 

on: sõjaohvrite arvu piiramine kaudsete vahendite ja tugeva väekaitse abil, elanikkonnaga 

läbikäimine mõistmis- ja usaldusõhkkonna loomiseks ning vastase meeltesse isikliku riski ja 

ebakindlustunde sisendamine. Üldpõhimõte peaks olema kasutada võimalikult vähe, kuid 

mitte kõige väiksemat jõudu. Kellegi käitumist on parem muuta surve avaldamise kui tegeliku 

jõu kasutamisega. See eeldab ähvarduste ja ajendite peent kombinatsiooni, mis võimaldab 

ülemal säilitada kontrolli ilma initsiatiivi või avalikku toetust kaotamata. Jõu näitamine ilma 

selle kasutamiseta võib omada võimsat heidutavat mõju, kuid see toimib ainult siis, kui selle 

jõu võimalikkust tunnistatakse ja mõistetakse. 

1.4.1. Jõu kasutamise olemus 

Maismaakeskkonna olemus määrab, kuidas selle raames jõudu kasutada ja milleks maavägi 

peab oma olemuselt võimeline olema. Maavägi peab: 

a) mõistma, et inimesed on võime. Maavägi9 on muude väeliikide seas ainulaadne 

selle poolest, et sinna kuuluvad inimesed ongi võime. Õhu- ja merevägi 

tavaliselt mehitavad varustust, maavägi aga varustab mehi. Õhu- ja mereväes on 

inimeste eesmärk toimetada varustus kohta, kus see saab oma mõju avaldada. 

Maaväes on eesmärk kasutada varustust selleks, et viia inimesed kohtadesse, kus 

nad saavad mõju avaldada. See erisus mõjutab põhimõtteliselt maaväe eetost, liidriks 

olemist ja ressursside kasutamist. Inimesed on maaväe võime ning see võime sõltub 

nende motiveeritusest, väljaõppest, väärtustamisest ja kogusest; 

b) toetuma põhimõtetele, mitte ettekirjutustele. Maismaakeskkonnas peaksid 

ettekirjutused piirduma põhidrillide ja struktuuridega, jättes ruumi selgel 

filosoofial ja põhimõtetel põhinevale tegevusvabadusele. Rõhk on asetatud 

kavatsuse, olukorra, ohtude ja võimete mõistmisele, mitte aga kindlaksmääratud 

protseduuride järgimisele. 

Seda mõistmist kasutatakse ära kaudseks lähenemiseks, mis suunab tugevuse nõrkuste 

vastu. Seda võimet peab toetama juhtimisfilosoofia, mis tsentraliseerib kavatsuse ja 

detsentraliseerib täideviimise. Samuti eeldab see doktriini ja põhioskusi, mis on 

kohandatavad erinevates olukordades. See omakorda nõuab kujutlusvõimet ja loovat 

mõtlemist oskuse või doktriini sobitamiseks väljakujunenud olukorraga; 

Mitte efektipõhise lähenemise kontseptsioon ei ole vildakas, vaid seda rakendatakse 

vildakalt10. 

Ameerika Ühendriikide merejalaväe kindral James Mattis 

c) tulema toime komplekssusega. Maismaakeskkonnale on omane säärane 

komplekssus, et tegevuse tagajärgedes ei saa mingilgi määral kindel olla. Lisaks 

nõuab maismaise võitlusvõimsuse loomine ja kasutamine aega ja hoolikat 

seadistamist. See mõjutab põhimõtteliselt juhtimist, staabitööd ning tegutsemis- ja 

võitlusviise, mis nõuavad komplekssusega toime tulevaid staape. Komplekssusega 
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hakkamasaamine eeldab, et inimesed omandavad vilumuse keskkonna mõistmisel 

kogu selle nüanssides, visualiseerimisel ning selle põhjal lihtsate plaanide 

koostamisel ja täideviimisel, tundes seejuures ära hetked, mil olukord muutub. 

Selliseid oskusi pole võimalik omandada ilma individuaalse väljaõppe, paindlike ja 

kohanemisvõimeliste struktuuride ega korduva kollektiivse väljaõppeta; 

d) võtma riske. Riskid on neutraalsed, mitte negatiivsed. Nad pakuvad soodsaid 

võimalusi sama palju kui kujutavad endast ohtu. Et Murphy seadus (kui midagi saab 

untsu minna, siis ta ka untsu läheb) kehtib kõikjal maismaakeskkonnas, on tarvilik 

enesekindel suhtumine riskidesse. See keskkond nõuab ülemaid ja tegutsejaid, kes 

suudavad riske kaalutleda, ära kasutada ja leevendada, otsuseid langetada ja neid 

selgelt edastada. Selline võime peaks olema kultuuriliseks normiks tõhusas 

Kaitseliidus, mille liikmed pärinevad ühiskonnast, kus normiks on pigem riskide 

vältimine. Riskide võtmist käsitleb täpsemalt peatükk „Operatsioonide juhtimine“; 

e) tegutsema pragmaatiliselt. Maismaakeskkonnas toimuva konflikti ennustamatus 

tähendab, et mõned tegevuskäigud, mis peaksid toimima, tegelikult ei toimi. 

Paindlikkus, kogemus ja terve mõistus ühendavad jõud, et saavutada pigem 

pragmaatilised kui puhtad tulemused. Seega peaks Kaitseliit, mis ei saa kunagi 

nautida täielikku teadlikkust või ründamatut tehnoloogilist üleolekut, tundma end 

mugavalt ka segastes oludes ja olema asjatundlik improviseerija; 

f) mõistma asümmeetriat. Maismaakeskkonna operatsioonid on määratluse kohaselt 

asümmeetrilised, sest vastane on alati erinev, isegi kui erinevus on tilluke. Sellised 

erinevused võivad kajastuda füüsilistes tunnustes, näiteks struktuur, varustus, taktika, 

hulk, või abstraktsemalt, näiteks kavatsuses, kultuuris ja väärtustes. Sellist loomulikku 

asümmeetriat võidakse meelega rõhutada, sest vastane taotleb üleolekut enda 

tugevusi täiustades ja vastaspoole nõrkusi rünnates. Asümmeetria mõistmine eeldab 

delikaatsust, mida hägustab konflikti lihtsustatud lahterdamine. Võtmeküsimus pole 

mitte, kas konflikt on asümmeetriline, vaid kuidas ja mil viisil on see asümmeetriline; 

„Heas“ sõjas kohtuvad armeed lahinguväljal, kus on reeglid ja piirid, see on formaalne 

situatsioon. Kui rahvas tõuseb partisanisõjale, siis formaalsused, reeglid ja piirid kaovad. 

Puudub võimalus eristada sõpra vastasest, selline ettearvamatu keskkond osutus 

ameeriklastele ohtlikuks, sest nad ei olnud ette valmistatud seda tüüpi lahinguteks.11 

Josh Hochgesang, Tracye Lawyer ja Toby Stevenson USA sõdurite kogemusest Vietnami 

sõjas 

g) manööverdama, lööma ja kaitsma. Eksisteerib põhiolemuselt muutumatu vajadus 

manööverdada kaitstult ja varustusalase toetuse abil üle maastiku, jõudmaks kohta, 

kus anda tulejõudu kasutades löök, et saavutada määrava tähtsusega olukord, mis 

sageli nõuab maa-ala hõivamist ja kaitsmist. Liikumine kõrge ohutasemega 

keskkonnas võimeka vastase vastu ilma orgaanilise kaitse ja lõimitud tulejõuta lõpeb 

peaaegu alati lüüasaamisega. Neid võimeid ei saa kokku klopsida vahetult enne 

võitlust, selline ühendrelvaliikide manööver nõuab suurt asjatundlikkust, lõimumist ja 

praktikat; 

h) haarama initsiatiivi. Initsiatiivi hoidmine loob võime sündmusi dikteerida, mis on 

konfliktis edu saavutamise eeltingimus. Maismaakeskkonnas võivad initsiatiivi 
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haaramise võimalused olla üürikesed ja raskesti äratuntavad. Kaitseliit peab suutma 

tabada õiget hetke initsiatiivi haaramiseks ja siis initsiatiivi hoidma. See sõltub 

olukorra mõistmisest, füüsiliselt ja vaimsest erksusest ning jõulisusest; 

i) säilitama sidusust. Kaitseliit ilma sidususeta on suhteliselt võimetu. Keskkonna 

keerukus ja ebakindlus ning füüsiline nõudlikkus vajab üksusi, mis on võimelised 

kaost ära kasutama, mitte seda süvendama. Sidusus hoiab koos üksuse moraalset, 

füüsilist ja kontseptuaalset mõõdet. See on mõtleva vastase esmane sihtmärk; 

j) taluma šoki mõjusid. Indiviidi tasandil häirib šokk isiku tasakaalu ning lõhub tema 

mõtteid, tundeid ja füüsilist võimekust. See võib oluliselt vähendada osalust ning 

tekitada paanikat ja ebamõistlikke reaktsioone inimeste gruppides. Et šokk on konflikti 

loomulik kaasmõju, saavutab tõelise eelise seda individuaalselt või kollektiivselt 

ületada või vähemalt sellega toime tulla suutev üksus. See nõuab distsipliini, sidusust 

ja eelkõige ettevalmistust realistliku väljaõppe kaudu. 

1.4.2. Jõu kasutamise iseloom 

Maismaakeskkonna iseloomust tulenevalt on võimalik anda edasisi juhiseid selle kohta, 

kuidas jõudu kasutada. Et suuta jõudu kasutada või ähvardada selle kasutamisega, peab 

Kaitseliit olema: 

a) homogeenne. Kaitseliidu struktuuride erksus tuleneb suurel määral nende 

samalaadsusest. Mida suuremad on spetsialiseerumine ja erinevused, seda 

madalam on üksuse üldine mitmekülgsus. Homogeensus saavutatakse paljude 

võitlusvõimsuse elementide abi. Näiteks kohandatavatel alustel põhinev väljaõpe, 

põhioskustena käsitlevate oskuste hulga suurendamine erioskuste asemel, jõuliste 

struktuuride kasutuselevõtt ja võimalikult väheste variatsioonidega varustuse 

kasutamine; 

b) universaalne. Universaalne mõtteviis (kuhu iganes, millal iganes, mistahes 

ülesannet täitma) peaks olema individuaalse ja kollektiivse eetose aluseks. Seda 

sihipärast suhtumist peavad tugevdama valmidus võidelda, isiklik jätkusuutlikkus, 

selge, tsentraliseeritud kavatsuse ja ressurssidega tagatud detsentraliseeritud 

täideviimise põhimõte, professionaalne valmidussüsteem ning suutlikkus üksusi 

strateegiliselt ja kiiresti rakendada ja seejärel ülal pidada. Universaalne ei tähenda 

tingimata kiirreageerimist. Universaalne lähenemine peaks sisaldama ka kestva 

kohaloleku elementi, mis on kooskõlas Kaitseliidu kogukondliku olemusega, et 

ennetada, mõista ja ära hoida konflikti ning sellele ka reageerida; 

c) arukas. Suutlikkus olukorda aduda on maismaakeskkonnas olulise tähtsusega. 

Osaliselt annab just see inimestele eelise konkurentide ees. Kaitseliitlased peavad 

suutma mõista konflikti iseloomu. Ka kujutlusvõime on tähtis, sest see toidab 

innovatsiooni ja kaudsete lähenemisviiside ärakasutamist. Kaitseliit vajab inimesi, 

kes suudavad mõelda lõpuni ning planeerida ka teise ja kolmanda järjekorra 

tagajärgede puhuks ning ette näha tuleviku trende. Selleks on vaja haridus- ja 

õppimissüsteemi, mida kõige kõrgemal tasandil juhitakse ja vahel ka peale 

surutakse. Osaks sellest süsteemist peab olema usaldus, selged juhised ja 

professionaalne pädevus, mis sünnib korduvast praktikast ja valmidusest 

väljakutsetele vastata. Operatsioonidel peavad need omadused koonduma 

staapidesse, mis on üles ehitatud ja ressurssidega varustatud nii, et juhtida 

sündmusi maa-alal ning tulla toime kohalike omavalitsuste, koostööpartnerite ja 

kõrgemate staapide avaldatava survega; 



  
 

 
 

d) improviseeriv. Kaitseliit peab looma oma inimestele – ehk võimele – tingimused 

eelise saavutamiseks ja selle eelise hoidmiseks võimeka vaenlase vastu. See nõuab 

inimesi, keda iseloomustab isiklik universaalne eetos, pühendumine relvakandjana 

teenimisele, väga hea füüsiline vorm, vaimne vastupidavus, välioskused, 

lahinguväljadistsipliin ja enesekindel hoiak. Kõige tähtsam on tunnistada, et 

klišeedes peitub tõde: ükski plaan ei pea vastu kokkupõrkele vaenlasega, enamik 

varustust on loodud võitlemiseks eelmises sõjas ning doktriin muutub iganenuks 

niipea, kui see avaldatakse. Need stamppiirangud kehtivad kõigile konflikti 

osalistele. Seetõttu jääb peale see osaline, kes suudab tõhusamalt improviseerida. 

Improvisatsioon on initsiatiivi haaramise ja hoidmise võti ning tagab vastasega 

võrreldes vajaliku erksuse. Võitlusvõimsuse kolm komponenti on meie edukuse 

olulised lähtepunktid, kuid improvisatsioon on see, mis annab meile eelise; 

e) otsustav. Kaitseliidust on vähe kasu, kui see pole piisavalt jõuline otsuste 

elluviimisel. See peab suutma sündmusi ja tingimusi kujundada ning alal hoida. Kuid 

tõeliseks mõõdupuuks on Kaitseliidu suutlikkus otsustavaid tegevusi läbi viia, mis 

tähendab kasutada vajadusel surmavat jõudu ja seejärel saavutatud seisundit 

kaitsta, seda vajadusel ka pikemat aega. Jõu kasutamine hõlmab ohu leidmist ja 

tuvastamist, selle sidumist tema vabaduse piiramiseks ning löömist või 

kahjutustamist. Järgneb soodsa olukorra ärakasutamine. Kogu pingutus peab olema 

jätkusuutlikult varustatud ning üksuse enda haavatavused kaitstud. Tõenäoliselt 

nõuab see ühendväe- ja -relvaliikide ning tsiviilvõimude manöövrit soodsa olukorra 

saavutamiseks ning ulatuslikku alajulgestust selle säilitamiseks. Tänapäevases 

konfliktis võib võit olla eesmärgina liiga absoluutne, vaja on edu peenemat 

määratlemist. Selles suhtes on Kaitseliidul ainulaadne positsioon, et otsustavaid 

mõjusid vajadusel viivitamatult ümber suunata või muuta; 

f) põhjendatud. Tõhusa Kaitseliidu moraalne sidusus põhineb paljuski selle 

põhjendatusel. Konfliktis osalemisele ja valitud vahendite kasutamisele peab 

leiduma õigustus. Kaitseliit peab suutma toime tulla lõputult kasvavate ohtude ja 

samas aheneva tegevusvabadusega. Seetõttu on vaja kõike kaalutletult 

põhjendada, kusjuures ühtegi tahku ei käsitleta enesestmõistetavana. 

 

1.5. Sõjapidamise tasandid 

 

Konflikti olemuse ja iseloomu eristamisel on abiks, kui käsitleda seda laiemalt kolmel 

tasandil. Jutt on sõjapidamise tasanditest, mille struktuur ja distsipliin aitavad hoida selget 

eesmärgiühtsust riigi, selle maakaitsejõudude ja nende ülesannete vahel. 

Sõjapidamise tasandid on strateegiline, operatsiooniline ja taktikaline. Need on tasandid, 

millel juhitakse ja kontrollitakse sõdu, sõjakäike, operatsioone, sõjalist tegevust ja taktikalisi 

tegevusi. Need ei ole seotud juhtimistasanditega. Nii korpuse, diviisi, brigaadi kui ka pataljoni 

ülemad võivad tegutseda operatsiooni- või taktikatasandil. Operatsioonikeskkonna suurenev 

keerukus (sealhulgas ülemaailmse infovahetuse edusammud) muudab erinevate tasandite 

lahterdamise raskemaks, kuid see käsitus on endiselt abiks konflikti mõistmisel ja strateegia 

väljatöötamisel. 

Ka pole tõsi, et sõjaväljal piirdub strateegia kõrgema juhtkonna tasandiga. 



  
 

 
 

Tänapäeva konflikt oma ettearvamatuse, kaose ja inimkesksusega sätestab kasvava 

üksikindiviidi rolli lahinguruumi hindamisel ja vajalike otsuste langetamisel.12 

 

1.5.1. Strateegiline tasand 

 

Strateegilise tasandi tähtsust esile tuues viitas David Fraser feldmarssal Alanbrooke’i 

arvamusele strateegiast kui „[…] eesmärgist, mis on või peaks olema loomult poliitiline ja 

sellest eesmärgist tuleks tuletada sõjalised eesmärgid, mida soovitakse saavutada, hinnata 

neid eesmärke nende seatavate tegevusnõuete ja nende saavutamiseks tõenäoliselt vajalike 

eeltingimuste vaatepunktist, võrrelda saadaolevaid ja potentsiaalseid ressursse 

tegevusnõuetega ning koostada selle protsessi tulemusena selge tegevuste eelisjärjestus ja 

otstarbekas tegevuskäik.“13 

Strateegia puhul omavad väe seisukohalt erilist tähtsust kaks aspekti. 

a) Riiklik strateegia. Edukas riiklik strateegia rajab diplomaatilist, majanduslikku ja 

sõjalist võimuvahendit kasutades tee riiklike huvide saavutamiseni. Edukad 

strateegiad on tavaliselt algusest peale lõimitud, hõlmates kõiki valitsusasutusi ja 

ametkondi. Riiklikust strateegiast tulenevad neli üldisemat kohustust: 

1) täpsustada sõjalise tegevuse strateegilisi eesmärke; 

2) määrata selle tegevuse piirangud, sealhulgas tingimused tegevuse 

lõpetamiseks; 

3) tagada vajalikud ressursid. See peab vajadusel hõlmama riigi majanduspoliitika 

aluste suunamist; 

4) selgitada strateegiliste sõjaliste ja sõjaväliste tegevusliinide omavahelist mõju 

ning kirjeldada, kuidas nende edukus aitab saavutada üldisi riiklikke eesmärke. 

 

b) Sõjaline panus strateegiasse. Sõjaline panus strateegiasse tähendab sõjaliste 

ressursside rakendamist riiklike strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, eriti 

riigikaitse põhipingutuse ressurssidega tagamiseks. See hõlmab üksuste 

rakendamise kunsti ja teadust. Operatsioonide planeerimise ajal määrab sõjaline 

panus strateegiasse operatsioonitasandi eesmärgid, paneb paika vabadused ja 

piirangud, sätestab soovitud lõpptulemuse ning kirjeldab vajalikku sõjalist tegevust ja 

ressursse. See teeb võimalikuks pädeva sõjalise nõu andmise valitsuse 

otsuselangetajatele. Seejärel viiakse läbi kampaania. Kampaania on rida sõjalisi 

operatsioone, mis on planeeritud ja läbi viidud strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks sõjatandril või operatsioonipiirkonnas. 

Strateegiline sõnum. Maismaakeskkonnas on vajalik kõikidel tasanditel mõista 

operatsiooniliste ja taktikaliste tegevuste strateegilist konteksti. Globaliseerunud ja 

võrgustunud lahinguruumis on vähe olukordi, kus taktikalistel tegevustel ei saa olla 

strateegilisi tagajärgi. Strateegilise konteksti mõistmisel on abiks lugemisvara laiendamine. 
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 Kiili, Meelis (Brigadier General). Auftragstaktik in the Era of Network-centric Warfare. USAWC Program Research Projekt. 

Carlisle Barracks (Pennsylvania): U.S. Army War College, 2013. P. 8. 
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 Fraser, David. Thinking Strategically. The Royal College of Defence Studies, 2012. October. P. 19. 



  
 

 
 

Edukas sõjaline kampaania vajab strateegilist sõnumit, mis väljendab, milleks on sõjaline 

kampaania vajalik, milline on selle õiguslik alus, kuidas see õnnestub ja mis selle käigu 

tegemata jätmine võib riigile maksma minna. See sõnum peab jõudma kampaanias 

osalejate, kodumaise auditooriumi ja ka laiema rahvusvahelise üldsuseni. Sõnum loob 

kavatsuse ja põhipingutuse väljendamiseks keskkonna, andes orientiiri, mille järgi 

võrreldakse taktikalisi tegevusi. Samal ajal mõtlevad vastased välja oma sõnumeid. Nad 

võivad neid sõnumeid väga asjatundlikult levitada, kasutades selleks üleilmastumist ja 

arenevat tehnoloogiat. Et nad on erksad ja vähem kammitsetud näiteks järelevalvest ning 

oskuslikud lihtsameelsuse ja emotsioonidele rõhumise ärakasutamisel, jõuavad nende 

sõnumid sageli esimesena avalikkuse ette. Strateegiliste sõnumite võitlus on sama tähtis kui 

mistahes teine sõjakäigu aspekt. 

 

1.5.2. Operatsioonitasand 

 

Ühendkampaaniaid ja -operatsioone planeeritakse ja juhitakse operatsioonitasandil riikliku 

või alliansi strateegia täideviimiseks. Sellel tasandil tõlgitakse abstraktsed strateegilised 

eesmärgid praktilisteks taktikalisteks tegevusteks ja varustatakse need ressurssidega. 

„Taktika moodustab sammud, millest pannakse kokku operatsioonitasandi hüpped, kusjuures 

teed näitab strateegia14.“ Operatsiooni juht kujustab, planeerib, järjestab ja hoiab kampaaniat 

oma operatsioonipiirkonnas ülal vastavalt kinnitatud plaanile. Ta juhib operatsioone 

kampaania raames. Vahe strateegilise ja operatsioonilise tasandi vahel on harva selge, see 

on pigem hägustunud. 

1.5.3. Taktikatasand 

 

Kasutades taktikalisi põhiülesandeid, planeeritakse ja viiakse taktikatasandil läbi lahinguid ja 

kokkupõrkeid, et saavutada operatsiooni juhi poolt kampaaniaplaanis sätestatud sõjakäigu 

eesmärke. Just taktikalisel tasandil osalevad üksused otseselt sõjalises tegevuses ja sellest 

johtuvates taktikalistes tegevustes. Taktikalise tasandi edusammud ei tähenda automaatselt 

kampaania edukust. Et rajada sild, tuleb operatsioonitasandil ette võtta tõhus ja kõikehõlmav 

sõjakäik, mis juhindub harmooniliste eesmärkide, viiside ja vahendite sidusast strateegiast, 

muidu võideldakse taktikalisi lahinguid asjatult. 
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2. Manööverlik15 lähenemine operatsioonidele 

 

2.1. Sissejuhatus 

Ülesehitus. Käesolev peatükk sõnastab nüüdisaegse manöövrikeskse lähenemise 

põhialused, mille rakendamine jagatakse seejärel kuueks osaks: 

a) olukorra mõistmine, 

b) arusaamade mõjutamine, 

c) initsiatiivi haaramine ja hoidmine, 

d) sidususe ja tahte lõhkumine, 

e) sidususe ja tahte kaitsmine, 

f) manööverliku lähenemise tõhustamine. 

2.2. Manööverliku lähenemise põhialused 

 

Eesti laiapindse sõjalise alusdoktriini esimene tõekspidamine on manööverlik lähenemine 

operatsioonidele. See on kaudne lähenemisviis, mis rõhutab nii vastase võitlusvõimsuse 

kontseptuaalse ja moraalse komponendi mõistmist ning sihtmärgistamist kui ka füüsilise 

komponendi ründamist. Oluline tähtsus on arusaamade mõjutamisel ning sidususe ja tahte 

lõhkumisel või kaitsmisel. Kõnealune lähenemisviis hõlmab jõu kasutamist ja jõuga 

ähvardamist vägivaldsete ja vägivallatute vahendite kombinatsioonidena. See keskendub 

initsiatiivi haaramisele ning oma tugevuse rakendamisele vastase nõrkuste ja 

haavatavuste vastu, kaitstes samal ajal enda selliseid kohti. Nüüdisaegne manööverlik 

lähenemine eeldab teatud mõttelaadi, praktilisi teadmisi ja initsiatiivi soosivat 

juhtimisfilosoofiat. 

a) Mõttelaad. Manööverlik lähenemine on mõttelaad, mis põhineb suutlikkusel 

inimloomust mõista ja sellega manipuleerida, leidmaks üles haavatavaid kohti ja 

mõjutuspunkte. See sõltub organisatsioonilisest erksusest ja valmisolekust 

detsentraliseerida, võimest ära tunda ohtusid ning leida neile lahendusi, riskida 

vastase võitlusvõime nõrgendamise nimel, et saavutada taktikalisi ja operatsioonilisi 

eesmärke. Sellise kaudse lähenemisviisi puhul on saavutatav tulemus tähtsam kui 

selle saavutamise viis. Kurnamine ei ole välistatud, kuid mistahes meetodite 

kasutamisel peaksid taotletavad tulemused olema kasutatavatest ressurssidest 

ebavõrdeliselt suuremad. Manööverlik lähenemine seisneb mõtte manööverdamises, 

mitte niivõrd füüsilises liikumises. See ei ole manööversõja sünonüüm, sest viimane 

kirjeldab enamjaolt füüsilist tegevust ega ole enamat kui manööverliku lähenemise 

üks alajaotisi. 

b) Praktilised teadmised. Manööverlik lähenemine nõuab individuaalsel haridusel ja 

ühisel väljaõppel põhinevaid laiaulatuslikke praktilisi erialateadmisi. Need teadmised 

sisendavad enesekindlust, mis omakorda annab vabaduse rakendada originaalseid, 
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 2. Eesti keele seletav sõnaraamat: PILTL kaval toimimisviis, osav võte. Parteide valimiseelsed manöövrid. Poliitiline manööver. 

Mahhinatsioonid ja kulissidetagused manöövrid. Kogu jutt oli vaid manööver teiste tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Lubadus 

olukorda uurida oli ainult manööver aja võitmiseks. *„Telegovil on mõnda kuud juba kõige julgemad manöövrid börsil korda 

läinud,“ kõneles Maksim edasi. E. Vilde. http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=man%C3%B6%C3%B6verlik&F=M. 



  
 

 
 

uuenduslikke ja ootamatuid tegevuskäike kombinatsioonis otsusekindlusega, et 

saavutada edu, ning võimega haarata ja hoida initsiatiivi. Rõhk on pandud 

leidlikkusele, mida toetavad füüsilised vahendid. Manööverliku lähenemise kasutajat 

peavad iseloomustama kannatlikkus ja vastupidavus, aga ka kartmatus ja otsustavus. 

c) Juhtimisfilosoofia. Manööverlik lähenemine rajaneb juhtimisfilosoofial, mida 

iseloomustavad tsentraliseeritud kavatsus ja detsentraliseeritud täideviimine ning mis 

soosib tegevusvabadust ja initsiatiivi. Põhiülesandekeskse juhtimise doktriin rõhutab 

saavutada vaja oleva tulemuse mõistmise tähtsust, mitte ei kirjuta täpselt ette viise, 

kuidas seda teha. Põhiülesandekeskne juhtimine, mida kirjeldab peatükk 

„Operatsioonide juhtimine“, on Kaitseliidu operatsioonide läbiviimise teine 

tõekspidamine. 

Käesoleva peatüki lõppu paigutatud joonis 5.2 võtab kokku manööverliku lähenemise 

elemendid. 

2.3. Rakendamine 

 

Manööverliku lähenemisviisi rakendamine eeldab viit oskust, mida omakorda täiendab rida 

lisavõimeid. 

2.3.1. Olukorra mõistmine 

 

Nüüdisaegse manööverliku lähenemise praktiline rakendamine maismaakeskkonnas eeldab 

esmajoones vajadust mõista olukorda, kusjuures mõistmine koosneb teabe, luureteabe ja 

vaistu kasutamisest, inimeste ja maastiku tundmisest ning mõjudest ja tulemustest 

arusaamisest. Tavaliselt peetakse arusaamise all silmas, et isik tajub või hindab olukorda. 

Doktriini kontekstis tähendab arusaamine konkreetse olukorra ja inimeste või gruppide 

tõenäolise reaktsiooni korrektset tõlgendamist, mis on vajalik tõhusale otsustusprotsessile 

raamistiku loomiseks. Sotsiaalsed ja kultuurilised vaatenurgad avaldavad arusaamisele oma 

mõju, sest erinevad kogukonnad16 näevad samu teemasid erineva pilguga. Maismaa 

tegevuskeskkonnas nõuab mõistmine kaht ühilduvat tasandit. Esiteks konflikti kui nähtuse 

mõistmine üldisemas mõttes ja käimasoleva konflikti iseloomu mõistmine konkreetsemalt. 

Teiseks on vajalik valitseva olukorra, sealhulgas asjassepuutuvate inimeste, aga ka maastiku 

omaduste ja eripärade mõistmine. Operatsioonilise mõtestatuse saavutamiseks tuleb 

individuaalsed arusaamised konsolideerida kollektiivseks mõistmiseks, näiteks staabis, 

malevate ja nendest moodustatavate sihtüksuste üleselt, partnerite – kohalik(ud) 

omavalitsus(ed), politsei- ja piirivalveamet, päästeamet – üleselt ja lõpuks liitlaste vahel. See 

eeldab suutlikkust mõistmist edasi anda ja arusaamu omavahel vahetada, vähendamaks 

nende võimalikku subjektiivsust. 
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2.3.2. Teabe, luureteabe ja vaistu kasutamine. 

 

Olukorra mõistmine põhineb juurdepääsu omamisel teabele, mis töödeldakse luureteabeks 

ja mida kasutatakse vaistu abil. 

a) Teave. Teave koosneb andurite või luureallikate kogutud töötlemata andmeühikutest 

ehk -gruppidest, mida tõlgendatakse ja asetatakse konteksti, et avalduks nende 

tähendus, täpsus ja usaldusväärsus. Teabel on väärtust üksnes siis, kui seda 

jagatakse turvalises süsteemis. 

b) Luureteave. Luureteave on teabe töötlemise tulemus, mida seejärel hinnatakse. 

Luureteave puudutab tavaliselt olukorda mõjutavaid ohte, riske, kavatsusi ja tegureid. 

See peab esitama sidusa ja kõikehõlmava seisukoha ning olema nii täpne ja 

ajakohane kui võimalik. Luureteave toetab otsuse tegemist ja peab seega olema 

esitatud otsustajale mugaval viisil. See tähendab põhjendatud nõuannete 

esitamist, mitte andmetega ülepuistamist. Luureteave võib suuta ainult tuvastada 

lünki olemasolevas teabes, kuid siis aitab see hinnata teadmatusega seonduvaid 

riske. 

c) Intuitsioon17. Intuitsioon on võime mõista ilma pikaleveniva arupidamise või 

analüüsita. Intuitsioon on suurel määral alateadlik – otsusetegija lihtsalt teab, mida 

teha. Kuigi säärast intuitsiooni võib pidada teatud määral kaasasündinud andeks, 

peavad selle aluseks olema ja seda süvendama mõistus, kogemused, haridus, 

väljaõpe ja jõupingutused, mis üheskoos loovad võime ära tunda mustreid, 

probleeme ja lahendusi. Ülemaid tuleb julgustada vastuvõetava teabe ja luureteabe 

toetusel intuitsiooni kasutama. 

„Mind on aastaid süüdistatud, et ma teen otsuseid hetkega. Aga ausalt öeldes ei ole see tõsi, 

sest [...] ma olen pühendunud sõjanduse õppija ja mõtted, mida ma väljendan, [...] on 

aastatepikkuste mõtiskluste ja uurimuste tulemus.“18 

George S. Patton jun 

2.3.3. Luureteave praktikas. 

 

Luureteavet vajades teatab ülem oma luurepersonalile, mida ja millal ta teada tahab. Ta 

peab oma nõudeid väljendama selgelt ja lihtsalt. Kuid ka kogu ülejäänud staap peab kogu 

aeg teavet ja luureteavet mõistma, see ei ole mingi nõiakunst, millega vaid 

asjassepühendatud kinnises kambris tegelda tohivad. Staap teisendab ülema 

luureteabenõuded teabevajadusteks ja kogumisülesanneteks ning määrab töötlemisel 

kasutatavad vahendid. Ülem võib kasutada teabenõuete tulemusi oma plaanide või oletuste 

testimiseks, võib-olla selleks, et püüda need ümber lükata. Seepärast peavad 

staabiohvitserid olema piisavalt veendunud, et anda nõu, mis esitab küpsemailegi plaanidele 
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vastuväiteid ja väljakutseid, aga samas annab neile ka kinnitust. Nad peavad olema 

suutelised süvaanalüüsiks, mitte piirduma pelgalt ilmselgete tõsiasjade nentimisega. Kogutud 

teave tuleb töödelda luureteabeks ning edastada neile, kes seda vajavad, kiirelt ja 

süstemaatiliselt. Sellist suunamise, kogumise, töötlemise (sealhulgas kõrvutamise, 

hindamise, analüüsimise, lõimimise ja tõlgendamise) ja laialijagamise protsessi nimetatakse 

luuretsükliks. Neist suunamine on tähtsaim, kuid sageli ka kõige vähem kasutatud. 

Suunamine käivitab ja hoiab käigus tsüklit, mis on dünaamiline, mitte ühes suunas ja ühtlase 

kiirusega kulgev protsess. Tsüklit peab juhtima, muidu muutub iga etapp omaette 

eesmärgiks. Suunamine on see, mis tagab, et tsükkel täidab oma otstarbe ülema esitatud 

küsimusele ja teabevajadusele vastuse andmisel. 

2.3.4. Inimeste ja maastiku mõistmine. 

 

Operatsioone võib läbi viia eesmärgiga kontrollida maa-ala, purustada vastane või tagada 

elanikkonna turvalisus ja poolehoid. Piirkondlike topograafiliste ja seal oleva infrastruktuuri 

teadmiste kõrval on võrdväärselt tähtis selles piirkonnas elavate inimeste „kaardistamine“. 

Inimesi ei saa territooriumist ei sümboolselt ega füüsiliselt eraldada, sest see on nende 

elupaik. Lisaks võivad neid arusaamu tugevdada kaugemad mõjurid, näiteks võõrsil elavad 

rahvuskaaslased. Mõistmine eeldab arusaamist koha topograafiast ja kliimast ning nende 

mõjust manöövritele, aga ka üksikasjalikke teadmisi rahvastikust, konfliktiosalistest ja 

vastastest, nende ajenditest ja vajadustest, ajaloost, kultuurist ja keelest. Uurimisvaldkond, 

mida mõnikord nimetatakse inimgeograafiaks, vaatleb territooriumi selle sidemete kaudu seal 

elavate inimestega, näiteks uurides maa omandiõigust või rahvastiku etnilist koosseisu. 

Sellele võib abiks olla inimmaastikuanalüüs, mis on osa luuretsüklist. Tegu on uurimisalaga, 

mis taotleb üksikasjalikke teadmisi inimeste eneste kohta nii individuaalselt kui ka 

grupiviisiliselt. Kohaluure – füüsilise ruumi ja selle tunnetamise – tulemused ning 

inimmaastikuanalüüs sulatatakse kokku keskkonna luureettevalmistuse käigus, mille 

väljundid on lõimitud ja graafilised ning mida täiendab luurehinnang. Mõistmise 

hõlbustamiseks võib appi võtta rea muid abivahendeid, näiteks PESTEL-ED (poliitiline, 

majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline, keskkondlik, õiguslik, hariduslik ja demograafiline), 

PMESII-PT (poliitiline, sõjaline, majanduslik, sotsiaalne, infra-, teabe-, füüsiline ja ajaline) või 

ASCOPE (piirkonnad, rajatised, võimed, organisatsioonid, inimesed ja sündmused) analüüsi. 

Sõjalises staabis sõltub probleemist arusaamine ülema ja tema personali mõtteviisist ja 

soovist mitte leppida pealiskaudsete teadmistega. Uuringud, pidev kokkupuude ja 

juurdepääs asjatundjate võrgustikule on olulised abivahendid olukorra tõeliseks mõistmiseks. 

Keskkonna tõelise iseloomu tundmaõppimiseks on isiklik viibimine maastikul hädavajalik, 

keerukaid inimolukordi pole võimalik mõista kaugelt ja kriisihetkedel ei pruugi olla piisavalt 

aega nõutava süvamõistmiseni jõudmiseks. Kohapeal tehtavad taktikalised investeeringud 

inimeste mõistmiseks annavad tulevikus strateegilist kasumit. Väljaõpe peab põhinema 

üldistatud ja ühetaolistel stsenaariumidel, mis on tegelikkusele või tõenäolisele tegelikkusele 

võimalikult sarnased. Seda peavad toetama väljaõppetoetuse struktuurid, mis suudavad 

jäljendada lahinguruumi osalisi. 

Elanikkonnal on sõjalistes operatsioonides otsustav roll. Isegi organiseerunud riikide 

vahelises sõjas on võimatu inimesi ignoreerida. Elanikkond tekitab ülerahvastatust ja 

segipaisatust ning seab piirangud võimu teostamisele. Inimesed võivad füüsiliselt või 



  
 

 
 

virtuaalselt mobiliseeruda ja mingil hetkel kedagi pooldama asuda. Neid määratlevad nende 

ajendid, mis on omakorda põhjustatud vajadustest. Ajendid põhinevad vajadusel ellu jääda, 

omakasul ja väärtushinnangutel. Selline vaatenurk ajenditele mõtestab inimesi paremini lahti 

kui lihtsustatud kategooriad, nagu sõbralikud jõud, vastasjõud või tsiviilelanikkond. Inimesi, 

kellel on võim langetada operatsiooni eesmärke mõjutada võivaid otsuseid, nimetatakse 

otsustavateks osalisteks. Inimesed võib paigutada skaalale, mis ulatub sõbralikkusest 

vaenulikkuseni. Selget eristumist esineb harva ja inimesed liiguvad skaala piires, see võibki 

olla taotletav mõju. Selle saavutamiseks tuleb, sõltuvalt konkreetse osalise positsioonist, 

kasutada sunni ja veenmise kombinatsiooni. Taotletava mõju eesmärk on ära hoida inimeste 

muutumist vastaseks. Ka peab meeles pidama, et inimesed sellel skaalal ei ole passiivsed. 

Vastased, eriti skaala kõige leppimatumas ja ähvardavamas otsas asuvad, otsivad samuti 

võimalusi sunni ja veenmise kasutamiseks, aga meiega vastupidises suunas, ja nende 

liigitamisalused ei pruugi langeda kokku meie omadega. 

Kuigi inimeste liigitamine pelgalt vaenlasteks ja sõbralikeks jõududeks ei saa kunagi olla 

piisavalt täpne, on mustvalge vahetegemine siiski kasulik, kui olukord areneb lahinguks. 

Vastane on igasugune isik või grupp, kes seab ohtu operatsiooni eesmärgi, kusjuures kõige 

järeleandmatum vastane on vaenlane. Vastased kujutavad endast hübriidset ohtu, 

kombineerides tavasõjapidamist, irregulaarset tegevust ja arenenud asümmeetrilisi ohte, 

mõnikord samal ajal ja samas kohas19. Tõenäoliselt ei ole vastased rumalad ega ka 

koostööaltid. Kõige ohtlikumad ja manööverlikud vastased püüavad samal moel nagu meie 

kasutada oma tugevusi meie nõrkuste vastu. 

Kultuur ja tõekspidamised mõjutavad inimeste käitumist ja nende käitumise tõlgendamist. 

Kultuuril on oma osa selles, miks inimesed konflikti astuvad, seepärast on selle mõistmine 

tähtis sõjaline võime. Kultuurilisel võimel on kolm taset: kultuuriteadlikkus, mis on 

taktikatasandi ohtude leevendamiseks ja võimaluste ärakasutamiseks nõutav mõistmise 

algtase, kultuuritundmine, mis eeldab laiemaid ja sügavamaid teadmisi suhtlemaks otse 

kultuuriliste gruppidega, ja kultuuripädevus, mis on arenenuim tase ning mida valdavad 

kõrgemate ülemate kultuurinõunikud. 

2.3.5. Mõjude, tulemuste ja edu mõistmine. 

 

Manööverlik lähenemine toetub ülematele ja alluvatele, kes mõistavad mõjusid, tulemusi ja 

nende seoseid eduga. Nad peavad olema avatud meelega, et mõelda asjade seostest 

laiemalt. Käesolevat lõiku tuleks lugeda koos joonisel 1 kujutatud skeemiga, mille eesmärk 

on ärgitada mõtlema asjakohastel teemadel. 

a) Mõjud. Ülem peab kavandama mõjud, mida ta tahab avaldada, toetatuna 

tegevustest, mille läbiviimist ta oma alluvatelt nõuab. Need tegevused sõnastatakse 

tavaliselt ülesannetena, mis koos nende otstarbega moodustavad alluvate 

põhiülesande. Taktikatasandil on sellised põhiülesanded tavaliselt kindlaks määratud 

ja nõuavad konkreetset tegevust, näiteks mingi võrgustiku osa ründamist või mõne 

maa-ala vallutamist. Kuid sealjuures on vaja võimet mõelda laiemalt, nendest 

põhiülesannetest kaugemale. Mõjud on tegevuste tagajärjed. Tegevus toob kaasa 
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 Vastav kombinatsioon on selgelt välja toodud Valeri Gerassimovi doktriinis. Vt Ценность науки в предвидении: Новые 
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ettekavatsetud ja ettekavatsemata mõjusid, mis võivad olla kohesed, lühiajalised või 

pikaajalised. Mõjusid arvestav mõtlemine annab olukorrast ulatuslikuma ja 

pikaajalisema ülevaate ning on pigem kunst kui teadus. Ohtlik on ehitada 

operatsioone üles veendumusele, et mõjusid on võimalik vormida või allutada 

plaanipärasele kujundamisele: kui punktis B leiab aset tegevus A, järgneb 

automaatselt mõju C ja seejärel D. Konflikt on harva nii selgelt etteaimatav, et pakub 

kontrollitavaid ahelreaktsioone. Tõsi on seegi, et erinevad huvigrupid tajuvad mõjusid 

erinevalt. Veel üks oht peitub selles, et alluvad ei pruugi ülema kavatsetavat mõju 

õigesti mõista, eriti kui see on kokku võetud üheksainsaks sõnaks. Seepärast on 

tähtis vältida mitmemõttelisust, kasutades mõjude kirjeldamiseks ühist ja piiratud 

sõnavara. Siinkohal tuleb rõhutada, et mõju ei ole sama mis lahingutoiming, mida 

kirjeldatakse allpool. 

b) Tulemused. Tulemus kujutab endast mõjude poolt tekitatud olukorda. Eesmärk on 

saavutada taotletav tulemus, kuid konflikti kaootilise iseloomu tõttu ei ole saavutatud 

tulemus alati taotletud tulemus. Tulemust on kõige kindlam saavutada – ja mõjusid 

orkestreerida – ründeobjektide20 allutamise abil. Nii on võimalik ühendada kavatsus 

tulemusega kavandatavate mõjude kaudu. Need loovad strateegiliste, 

operatsiooniliste ja taktikaliste eesmärkide reaalsed seosed, et tekiksid selged 

eesmärgihierarhiad. Taktikatasandil peab ründeobjekt siiski olema kindlapiiriline ja 

saavutatav, näiteks maastikupunkti vallutamine või väeüksuse hävitamine. 

Ründeobjektid on tavaliselt vastastikku seotud, seega peab nende määramine olema 

koostöine ja kõikehõlmav, näiteks kõiki olemasolevaid relvaliike kaasav või kõiki 

jõuhoobasid kasutav. Tähtis on alati alustada taotletava tulemusega, seejärel 

määrata kindlaks vajalikud ründeobjektid. Vastupidi toimida on rumal, see võib aga 

siiski juhtuda, kui näiteks staap keskendub kangekaelselt sisendile, 

arvestamata nõutavaid väljundeid. 

 

Joonis 1. Mõjud, tulemused ja edu 

 

c) Edu. Kuigi edu on pigem suhteline kui absoluutne mõiste, peab see olema ikkagi 

määratletav ja ründeobjektide abil mõõdetav. Seda on võimalik saavutada 
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lõpptulemuse – soovitud lõppseisundi – püstitamisega, kuigi taktikatasandil seda 

tavaliselt ei kasutata. Lõppseisund on sõjaline (või poliitiline) olukord, milleni 

tuleb operatsiooni lõpuks jõuda ründeobjektide mõjutamise kaudu ja mis 

näitab, et ründeobjektide kontrolli alla võtmine oli otstarbekas. Konfliktis on 

erinevad edutasemed, mida tuleb tasakaalustada nii operatsiooni materiaalsete kui 

ka inimkadudega. Konflikt võib saada lahenduse siis, kui üks pool allutab teise oma 

tahtele või kui jõutakse kokkuleppele, mis on vastuvõetav kõikidele osalistele. Kui 

vastane tunneb, et on lüüa saanud, taandub ta lahingust või kokkupõrkest. 

Taandumine ei pruugi olla täielik. Osaline tagasitõmbumine või alistumine võib 

tekitada põgusa soodsa juhuse. Selle ärakasutamisel võib soodne juhus viia 

purustamiseni kõrgemal tasandil ja tuua lõpuks kaasa sõjakäigu eduka lõpetamise. 

Vastase kollektiivne taandumine lahingust on eelkõige psühholoogiline ja mitte niivõrd 

füüsiline käik ega pruugi olla ratsionaalne. Võib ka olla vastupidi: see võib olla 

konkreetne ja põhjendatud otsus, sest kaotaja mõistab, et kui ta ei loobu, kaotab ta 

mitte ainult oma ründeobjektid, vaid ka üksused. Mõnikord jääb osapool paigale ja 

jätkab võitlemist isegi siis, kui tema häving, purustamine või kinnivõtmine tundub 

vältimatu. Ta võib arvata, et taktikaline nurjumine võib luua tingimused 

operatsiooniliseks või strateegiliseks eduks kusagil mujal, näiteks tuua kuulsust ja 

mõjujõudu talle kui vastupanuvõitlejale21. Teine võimalus on, et ta otsustab 

pikaleveniva ja tõenäoliselt veelgi kulukama vastupanu kasuks, mis on näiliselt 

lõppenud lahingu teisenenud vorm. 

Tegur, mis tegelikult otsustab sõdade, lahingute ja väiksemategi võitluste saatuse, on mitte 

niivõrd elude, kuivõrd lootuse kaotamine. Kõigi aegade sõjapidamiskogemused on näidanud, 

et kui saabub hetk, mil mehed näevad või tunnevad, et edasised pingutused või ohvrid 

saavad lõppu veel vaid edasi lükata, minetavad nad tavaliselt tahte venitada ja lepivad 

paratamatusega.22 

B. H. Liddell Hart 

 

2.4. Arusaamade mõjutamine 

 

Mõju on tulemus – tegevuse tagajärg –, mitte tegevus iseenesest. See saavutatakse, kui 

arusaamad ja käitumine muutuvad otsese või kaudse jõu kasutamise tagajärjel. Mõju 

saavutamine ei seisne ainult sõnumiedastuses ja meedias, vaid ka selles, kuidas huvigrupid 

oma kultuuri-, ajaloo-, usu- ja traditsiooniprismade kaudu tegusid ja sõnu tõlgendavad ja 

mõistavad. Mõju kindlustamine on peen kunst, sellele töötavad vastu need, kes tahavad selle 

kaudu teostada vastupidiseid eesmärke. Sõjalised üksused peavad vältima liigset 

pühendumist üksnes füüsilistele tulemustele, näiteks maa-ala vallutamisele, kuigi need on 

sageli olulised edu saavutamiseks. Mõju on võistlus, milles seisukohad konkureerivad kuulda 

võtmise ja arusaamade kujundamise nimel. Ühelgi konflikti osapoolel ei ole takistusteta 
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 Teise maailmasõja järgne metsavendlus oli taktikalisest seisukohast läbikukkumine, kuid omas strateegilist mõju rahva 

eneseteadvusele. 
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 Heinl, Robert Debs. Dictionary of Military and Naval Quotations. Annapolis: Naval Institute Press, 1966. P. 197. 



  
 

 
 

otseteed ühegi osalise arusaamadesse. Mõju saavutamine peab olema kesksel kohal 

kõikides sõjalistes tegevustes ning sellisena planeeritud ja korraldatud. 

2.4.1. Mõju saavutamine. 

 

Sõjaline tegevus peab toimuma kontekstis, sobitumaks valitsevate tingimustega ja 

saavutamaks soovitud mõju. „Kõik probleemid ei ole naelad,“ aga kui sõjalist vahendit ainult 

haamrina käsitseda, võib nüansikamat lähenemist vajavaid olukordi vääriti kohelda. Kõik 

tegevused avaldavad erineval määral mõju erinevate huvigruppide arusaamadele, mida tuleb 

määratleda sihtmärkidena. Analüüs, planeerimine, täideviimine ja hindamine vastavad 

kahele küsimusele: milline mõju on nõutav ja millised tegevused selle mõju kõige paremini 

saavutavad? 

2.4.2. Mõju planeerimine. 

 

Mõju saavutamise planeerimine peab seostuma sõjaliste tegevuste üldskaala, teiste 

riigivõimu teostamise vahendite rakendamise, sõnade ja piltide kasutamise ning vastase ja 

teiste osaliste käitumisega. Ülem peab ette nägema, kuidas mõju avaldub, et aduda 

tahtmatute tagajärgede võimalikkust, ning võtma arvesse arvukaid kultuuriprismasid, mille 

kaudu tegevusi ja sõnumeid tõlgendatakse. See mõjutab tema kasutatavaid 

tõhususmõõdikud, mis tuleb kehtestada juba planeerimise alguses. Ta peab leppima ka 

teadmisega, et tema suutlikkusel kontrollida iga operatsiooniala mõjusfääri on piirid. Ülem 

peab end kõigepealt kurssi viima riiklike teabestrateegiatega, mis sõnastavad valitsusüleselt 

kasutatavad ja julgeolekustrateegiatega23 ühilduvad, kuid igaks operatsiooniks eraldi 

kohandatavad seisukohad. Teabestrateegiad sätestavad kampaania ründeobjektid ja 

lõpptulemuse, sihtrühmad ja tuumsõnumid ning on operatsiooni ülematele antavate suuniste 

osaks. 

2.4.3. Mõju orkestreerimine. 

Operatsiooni või taktikalise tegevuse alguses on ülema roll kindlaks määrata talle antud 

eesmärkide toetamiseks või operatsioonitasandi lõpptulemusse panustamiseks vajalikud 

mõjud. Seejärel otsustab ta, millist mõjutusvahendit on nende mõjude tekitamiseks vaja. 

Mõju peab olema juhitud, et mõjutada vastaste ja teiste, eriti otsustavate osaliste arusaamu, 

sidusust ja tahet. Mõju juhtimine on manööverliku lähenemise lahutamatu osa. Valitsevasse 

olukorda tuleb suhtuda kui tervikusse ning koostada plaane, mis kombineerivad füüsilisi ja 

psüühilisi mõjusid. Seda kombinatsiooni tugevdavad täpne ja ajakohane teave ning 

luureteave. Eesmärk on saavutada mõju õiges kohas ja õigel ajal, et sellel oleksid tagajärjed, 

mis toetavad eesmärgile jõudmist. Mõju juhtimise tegevused võib liigitada alljärgnevalt: tuli, 

manööver, seisang, kohalolek ja profiil ning erimõjumeetmed. 
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a) Tuli. Tuld annab tavaliselt lõimitud ja kooskõlastatud tegevuse käigus rohkem kui üks 

element. Tule – tavaliselt ühendtule – mõte seisneb selles, et sihtmärgile avaldab 

optimaalset mõju selleks kohaseim relv või relvasüsteem. Vaja on tuld, mis on 

võimeline nii mahasurumiseks (suuremal maa-alal) kui ka täpsusrünnakuks 

(konkreetsetele sihtmärkidele). Tuli annab võimaluse füüsiliste vahendite 

ettevalmistatud kasutamiseks, hävitamaks või avaldamaks muid mõjusid, mis on 

peamiselt suunatud vastase võimete, sealhulgas olukorra mõistmise võime vastu. 

Tuld võib kasutada psühholoogilise (näiteks võitlusvaimu kahandamine) või füüsilise 

(näiteks hävitamine või kurnamine) mõju saavutamiseks, otseselt või kaudselt. Tulel 

võib olla negatiivseid kõrvalmõjusid, näiteks kaasnevad kahjustused tsiviilomandile ja 

-infrastruktuurile. Tulesse annavad panuse ka kaks seonduvat tegevusvaldkonda. 

Esiteks juhtimistõrjetegevused, mis on spetsiaalselt suunatud vastase ülema tõhusust 

vähendama või juhtimisvõimet takistama. Juhtimistõrje võib olla otsene, näiteks 

staabi ründamine, või kaudne, näiteks vastase ülema diskrediteerimine tema üksuste 

või elanikkonna silmis. Elektrooniline sõda kasutab ära elektromagnetilist spektrit ja 

püüab takistada või vähendada selle vaenulikku kasutamist vastase poolt. 

b) Manööver. Manööver hõlmab kooskõlastatud tegevust ajas ja ruumis eelise 

saavutamiseks. See nõuab positsioneerimist, mis avaldaks mõju õiges kohal ja õigel 

ajal. Manööver võib mõju avaldada ka ilma toetavate tegevusteta, näiteks väeüksuse 

ümberpaigutamine võib vastast mingi tegevuse juurest sedavõrd pelutada, et tuld 

pole enam vajagi. Väeüksus võib manöövri läbi viia ka füüsiliselt paigalt liikumata, 

sõlmides partnerlussuhted või leides kompromisslahenduse või takistades 

juurdepääsu virtuaalvõrgus. 

c) Hoiak, kohalolek ja profiil. Hoiak (väeüksuse asend ja vahendid), kohalolek (kus 

see asub) ja profiil (nähtavus) on kohandatavad mitte ainult vastavalt ohule, vaid ka 

tõhusa suhtlusvahendina erinevate huvigruppidega. Hoolikalt kaalutletud ja 

tagasipööratavad muudatused ühes või mistahes kombinatsioonis neist kolmest 

omadusest muudavad suhtumist. Stabiliseerivate või lahingujärgsete tegevuste ajal 

tekitavad sellised muudatused kaaluka mulje olukorra lähenemisest normaalsele, mis 

omakorda vähendab ohtu. Sellisel viisil on võimalik luua eduspiraal. Kuid neid 

omadusi võib kasutada ka heidutamiseks või surve avaldamiseks. Hoiak, kohalolek ja 

profiil sisaldavad tõenäoliselt elemente nii tulest kui ka manöövrist. 

Mitusada Prantsuse langevarjurit tegi lahinguhüppe Kosovosse, et tugevdada NATO juhitud 

rahuvalvemissiooni. Sellega näidati hoiakut, kohalolekut ja profiili ning tagati rahumeelsete 

valimiste läbiviimine.24 

d) Erimõjumeetmed. Rea spetsiifilisi või erimeetmeid, mille eesmärk on avaldada 

otsest mõju, võib koondada ühte gruppi. Kuigi need eeldavad tõenäoliselt 

eriettevalmistust, kaasavad nad siiski otseselt või kaudselt ka suure osa väeüksusest. 

Mõnikord nimetatakse neid mõjutegevuseks, kuid kasutada ei tohiks väljendit 

„mõjuoperatsioonid“, millel on teine tähendus. Erimõjumeetmete kasutamine võib 

anda märkimisväärseid tulemusi suhteliselt väikeste kulude ja riski juures. Kuid neid 

on raske planeerida, täide viia ja hiljem hinnata. Erksus ja kiire teabeedastus on 

olulised, aga vastuoludest räsitud maismaakeskkonnas tegutsevatele monopoolseid 

vahendeid mitteomavatele suurtele organisatsioonidele on mõlemad katsumuseks. 

Erimõjumeetmed liigitatakse alljärgnevalt: 
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1. Infovastutegevus. Infovastutegevus (ehk teabeoperatsioonid vt lisa A) hõlmab 

meetmeid, mille abil staabid kooskõlastavad otsest mõju avaldama mõeldud ülesandeid: 

 

a) kübermeetmed. Kübermeetmeid on nimetatud ka küberoperatsioonideks. Neil on 

ründe-, kaitse- ja edundamisrakendused, mida on võimalik kasutada küberruumis 

maismaakeskkonna operatsioonide toetamiseks; 

b) psühhomeetmed. Psühhomeetmed ehk psühholoogilised operatsioonid on 

ettekavatsetud, kultuuriliselt tundlikud, tõepärased ja omistatavad tegevused, mis on 

suunatud operatsioonialal asuvatele kindlaksmääratud sihtrühmadele eesmärgiga 

saavutada poliitilisi ja sõjalisi eesmärke hoiakute ja käitumise mõjutamisega. Nende 

otstarve on nõrgendada vastase tahet, tugevdada toetajate tahet  ja võita 

erapooletute poolehoid. 

 

2. Pettetegevus. Pettetegevust määratletakse kui meetmeid, mis on mõeldud vastase 

eksitamiseks andmete manipuleerimise, moonutamise või võltsimise teel, mõjutamaks teda 

reageerima oma huvide vastaselt. Eesmärk on „[...] muuta vaenlane üsna veendunuks, väga 

otsusekindlaks ja ekslikuks“.25 Pettetegevusel on kaks haru: teesklemine, mis laseb vastasel 

meelega vaadelda libategevust, ja varjamine, mis peidab tegelikku olukorda, seda varjates 

või millekski muuks maskeerides. Igasugune pettetegevus peab toetama ülema plaani. Selle 

mõju tuleb hinnata ja mõõta, veendumaks selle kavatsetud mõjususes. Pettetegevust 

kasutavad ka vastased, seepärast peab nii ülemaid kui ka staape iseloomustama umbusklik 

mõtteviis vastase tegevusse. Pettetegevusel peab alati olema selgelt püstitatud eesmärk, 

see peab olema suunatud sihtrühma arusaamadele, eelarvamustele ja tõenäostele 

reaktsioonidele ning olema kõikehõlmav, sidus ja järjepidev, ehitades pettuse üles 

erinevatest operatsiooni perspektiividest. See peab olema ka veenev ja paindlik, kulutamata 

ebavõrdeliselt palju ressursse ega aega. 

Sõja ajal on tõde nii väärtuslik, et seda peavad alati ümbritsema valedest ihukaitsjad26. 

Winston Churchill 

3. Võtmeliidri kaasamine. Võtmeliidri kaasamine tagab ülemale isiklikud sidemed, mille 

kaudu ta saab mõjutada otsustavaid osalisi pidevalt, ehk isegi lahingu käigus, läbirääkimiste 

kaudu või relvarahu ajal. Iga liidri kaasamiseks on tarvis eraldi väljatöötatud strateegiat. 

Kontekst on otsustava tähtsusega: ilma kaasatavat isikut mõistmata võib kergesti teha 

valesid järeldusi. Ülemale on oluline omandada väljaõppes ja praktikas kõrgetasemelised 

läbirääkimisoskused. Võtmeliidri kaasamisega seonduvad konflikti lahendamise ja 

lõpetamise, kompromisslahenduste ja lepituse üldisemad distsipliinid. Neil on oma tähtsus 

kõikidel sõjategevuse tasanditel ning neid kirjeldatakse põhjalikult ühenddoktriinis ja 

akadeemilises maailmas. 

 

4. Tsiviil-sõjaline koostöö. Tsiviil-sõjalise koostöö, tuntud ka lühendiga CIMIC, 

raamistik võimaldab ülemal tõhusalt suhelda operatsioonitandri piiresse jääva 

tsiviilkeskkonnaga (valitsemisorganid, õigussüsteem, kommunaalteenused ja äritegevus). 

See aitab kaasa relvajõudude ja tsiviilametkondade koostööle, kooskõlastamisele, 
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vastastikusele toetusele, ühendplaneerimisele ja teabevahetusele. See on ülemale abiks 

sõjaliste eesmärkide saavutamisel ja maksimeerib sõjalise panuse tõhususe üldisesse 

ülesandesse. 

 

 

5. Operatsioonijulgeolek. Operatsioonijulgeolek hõlmab plaanide ja operatsioonide 

teatavaks saamise ja sekkumise eest kaitsmise meetmeid. See nõuab kindlat distsipliini kogu 

väeüksuse kõigil tasanditel. Operatsioonijulgeolekut tuleb tasakaalustada vajadusega 

detsentraliseerida nii palju kui võimalik ja jagada teavet ametkondade vahel või kohalike 

relvajõududega. Kuid infoajastul tegutsevad vastased on nii vilunud ära kasutama ja 

kohandama nende vastaspoole kohta kogutud teavet, et nüüdisaegsed üksused peavad 

tegema märkimisväärseid kultuurilisi pingutusi, kaitsmaks oma eeliseid ja vältimaks oma 

saladuste takistamatut reetmist. 

 

6. Meediasuhtlus. Meediasuhtlust (nimetatakse ka meediaoperatsioonideks) viiakse 

läbi huvigruppidele meedia kaudu faktidel põhineva teabe edastamiseks, et toetada riiklike ja 

operatsiooniliste teabestrateegiate eesmärke. Meediasuhtlus on strateegiliste seisukohtade 

avaldamise olulisim vahend. 

Ma ütlen teile, et me oleme lahingus ja üle poole sellest lahingust peetakse meedia 

lahinguväljal27. 

Ayman al-Zawahiri Al Qaedast 

2.4.4. Sihtmärgistamine.  

Sihtmärgistamine on sihtmärkide valimise, prioritiseerimise ning nende vastu kasutatavate 

vahendite valimise protsess, arvestades tegevusnõudeid ja -võimeid. Sihtmärk on ala, 

rajatis, objekt, isik, üksus, organisatsioon, mõtteviis, hoiak või käitumismudel, mida saab 

mõjutada või muuta mingi võime rakendamise kaudu. Sihtmärgistamine on erinev, sõltudes 

sõjategevuse tasandist ning staabi suurusest ja rollist. Tõhus sihtmärgistamine sõltub 

olukorra mõistmisest, parima arusaamade mõjutamise viisi ja meetmete valimisest ning 

teatavaks tegemisest, initsiatiivi haaramisest, tulemuste hindamisest ja edundamisest. 

 

2.4.5. Initsiatiivi haaramine ja hoidmine 

Initsiatiiv on võime dikteerida sündmuste käiku, võim või võimalus mõelda või tegutseda 

enne vastast, et saavutada eelis. Initsiatiivi haaramiseks peab ülemal kõigepealt olema õigus 

– ta peab andma hinnanguid ja tegema prognoose õigesti ning seejärel langetama õigeid 

otsuseid, need edastama ja nende järgi tegutsema, seda kõike vastasest tõhusamalt. See on 

ülim sõjaline relv, mille ümber koondub manööverlik lähenemine, sest ilma initsiatiivita 

operatsioon oma eesmärki ei saavuta. Võimatu on võita või isegi kaotust vältida ilma 

sündmuste käigu dikteerimise võimeta, eriti kui see võim on vastase käes. 
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2.4.5.1. Initsiatiivi haaramise ja hoidmise meetmed. 

Ülem ei tohi pidada initsiatiivi hoidmist kunagi enesestmõistetavaks. Seda saab hoida ainult 

kohalikult ja seda on kerge kaotada. Lahingus, kui üks pool tegutseb esimesena ja kasutab 

või ähvardab kasutada jõudu, reageerib teine pool tavaliselt enesekaitseks. See piirab tema 

võimet tegevusi algatada või pealetungivalt tegutseda. Initsiatiivi haaramine ja hoidmine 

nõuab alljärgnevaid omadusi: 

a) konkurentsieelis vastase ees, mis tuleneb paremast doktriinist, riskijulgetest ja 

otsusekindlatest ülematest, metoodilisest planeerimisest, tõhusamast (logistilisest ja 

administratiivsest) jätkusuutlikkusest, võimete lünkadeta lõimimisest, mis on 

kooskõlas üksteisest sõltuvuse printsiibiga, nagu seda on kirjeldatud „Operatsioonide 

juhtimise“ peatükis, ja tõhusast olukorratundmisest. Kõiki neid omadusi tuleb ära 

kasutada kiire teabeedastuse ja sageli suurema massi abil; 

b) mõistmine, et initsiatiivi hoidmine ei pruugi olla universaalne kõikidel sõjategevuse 

tasanditel. Näiteks taktikatasandil haaratud initsiatiiv võidakse hiljem 

strateegiatasandil kaotada. Sellekohane näide on 1943. aasta Kurski lahing, mida 

nimetatakse ka sakslaste kaotatud võiduks28; 

c) edu paradoksi teadvustamine: liiga uljaste või uuenduslikena näivad plaanid omavad 

suurt potentsiaali, kuid toovad kaasa ka närivaid kahtlusi. Seepärast võib nende 

edukus jääda õigeaegselt märkamata ja täiel määral kasutamata. Hästiajastatud 

pausi ja liigse venitamise vahel on lühike otsustusaken. Teadvustatud riskimise 

oskus aitab seda õigesti hinnata; 

d) kord haaratud initsiatiivi tuleb kaitsta, ohte prognoosides ja heidutades ning 

riskivältimist, rahulolu ja paindumatust tõrjudes. Samaaegselt on vaja säilitada või 

lisada tegutsemishoogu (momentum), toetamaks initsiatiivi kasutamist näiteks 

kindlate seisukohtade, jõupingutuste ja juhtimisühtsuse, organisatsioonilise erksuse 

ja tugevdamisega; 

e) võime tekitada ja edundada üllatust, mida allpool kirjeldatakse üksikasjalikumalt. 

See tähendas liikuvuse kasutamist psühholoogilise relvana: mitte tappa, aga liikuda, mitte 

liikuda selleks, et tappa, vaid liikuda selleks, et hirmutada, hämmeldada, kimbutada, tekitada 

vaenlase tagalas jahmatust, kahtlusi ja segadust, mida kuulujutud võimendaksid kuni 

paanika röögatuks paisumiseni. Lühidalt, selle eesmärk oli halvata mitte üksnes vaenlase 

juhtimis-, vaid ka valitsusorganid.29 

Kindralmajor J. F. C. Fuller (viide Guderiani välksõjaideele), „The Conduct of War“ 

2.4.6. Sidususe ja tahte lõhkumine 

Käesolev lõik uurib, kuidas vastaste sidusust ja tahet lõhkuda või kahandada. Need on 

manööverliku lähenemise kesksed sihtmärgid. Sellel ründaval mõõtmel on täiendav 

kaitseaspekt, mille eesmärk on kaitsta oma vägede neid omadusi, mida me tahame teistes 

lõhkuda või kahandada. Kaitseaspekti uurime allpool. 
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2.4.6.1. Sidusus. 

Sidusus on ühtse terviku moodustamise tegevus või asetleidnud fakt. See on mistahes 

suurusega meeskondade tõhususe põhikomponent. Nagu võitlusvõimsus, koosneb ka 

sidusus kolmest elemendist: moraalsest, kontseptuaalsest ja füüsilisest. Kontseptuaalne 

sidusus saavutatakse ühise doktriini rakendamise, väljaõppe ja hariduse kaudu. See ergutab 

ka perspektiivitunde arenemist, võimet näha edu ja tagasilööke kontekstis, et reaktsioon 

mõlemale oleks proportsionaalne. Füüsiline sidusus johtub suurel määral heast taktikast ning 

tasakaalustatud ja hea väljaõppega üksustest. 

2.4.6.2. Tahe.  

Tahe on otsustavus saavutada valitud eesmärk vastase kiuste. Sellel on kaks aspekti: 

kavatsus ja kindlameelsus. Mõlemat on võimalik mõjutada, rünnata ja õõnestada. Vastase 

kavatsus nurjub, kui ta adub oma eesmärgi saavutamatust või selle saavutamisega 

kaasnevat liiga kõrget hinda, niisiis loobub ta kavandatud tegevuskäigust. Tema 

kindlameelsus tähendab tema tahte tugevust. See saab kannatada, kui tema võitlusvaimu 

kahjustada. Kindlameelsust saab hävitada või manipuleerida mõjudega. Ja vastupidi: seda 

võib tahtmatult tugevdada valel ajal vale mõju kasutades. 

Vaherahu allakirjutamist takistas venelaste nõue luua neutraalne tsoon, millega oleks Narva 

piirkond kaitseta jäänud. Kindralmajor Soots teatas, et meie sellega ei lepi. Vene kindral 

Kostjajev küsis: „Miks mitte? Kui teie ei lepi, sunnime teid jõuga, toome kasvõi 3 armeed 

kohale ja lööme teid puruks, küll siis lepite ja kirjutate alla.“ Soots vastas: „Et teie 3 armeed 

võite kohale tuua, seda oleme ikka arvestanud. Aga karta pole meil midagi: senini on meil 3 

polku kohal olnud ja oleme vastu pannud, toome teine 3 veel reservi, ja siis ei võida meid 

keegi.“ Selle kinnituseks lasti Tartus olevatel üksustel korduvalt läbirääkimiste toimumise 

kohast mööda marssida, justkui oleks tegu üha uute ja uute rindele suunduvate vägedega.30 

2.4.7. Sidususe ja tahte lõhkumise meetmed. 

Tahte ja sidususe lõhkumine eeldab vastase kultuuri ja ajendite mõistmist. Rünnak peab 

püüdlema samaaegsete mõjude poole kus iganes võimalik, vältides etteaimatavust. Tähtis 

on valida õige lähenemine ja jääda paindlikuks. Sihtmärk tuleb muuta reageerimisvõimetuks. 

Kaalukaim viis seda saavutada on suruda peale kombinatsioon üllatusest, ennetamisest, 

nihustamisest, lagundamisest, šokitegevusest, purustamisest, kokkuvarisemisest ja 

edundamisest; 

a) üllatus. Üllatust tekitatakse ootamatuse sissetoomisega ja see võib olla üks 

mõjusamaid panuseid sõjalisse edusse kõigil tasandeil, mille mõjud pole võrreldavad 

rakendatud ressurssidega. Üllatuse võib esile kutsuda ootamatu ajastus või 

saabumise või rünnaku ootamatu suund või viis. See võib olla esialgse plaani osa või 

sündida soodsast juhusest. Näiteks võib üllatust tekitada ootamatu kaitsesügavuse 

saavutamise, läbimurdmise või möödumise, reservi varjamise ja rakendamise või 

äkilise taandumisega tagala kaitsepositsioonidele. Mässutõrjes võib üllatus olla 

mõeldud nii elanikkonnale kui ka mässulistele. Üllatuse tekitamise põhitegurid on 

pettetegevus, luure, julgeolek, kiirus ja originaalsus. Kõikide tasandite ülemad 
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peavad looma ja kasutama iga tekkivat võimalust vastase üllatamiseks. Üllatus ei pea 

olema üleüldine, vaid üksnes piisav, et sisendada kahtlusi, viivitamaks otsuse 

langetamise või tegevusega, kuni on juba liiga hilja. Üllatus on üürike, seepärast tuleb 

selle mõju kiiresti ära kasutada; 

b) ennetamine. Vastase ennetamine tähendab soodsa, ent põgusa juhuse kasutamist, 

et takistada tal eelise saavutamist enne, kui ta tegutseda jõuab. See ei lase tal 

initsiatiivi haarata ja nurjab tema plaani. Selle edu peitub olukorra järgneva 

edundamise kiiruses; 

c) nihustamine. Nihustada vaenlast tähendab takistada teda oma tugevust kasutamast. 

Selle otstarve on laiem kui vaid plaani nurjamine. Eesmärk on muuta tema tugevus 

ebaoluliseks. See võib olla nii ettevalmistatud kui ka muu tegevuse juhuslik tagajärg. 

Nihustamise kolm meetodit on süvaläbimurre, kiirrünnak (või dessant) ja haaramine. 

Mässutõrjes on mässuliste marginaliseerimine üks nihustamise mooduseid. Veel üks 

nihustamise meetod on hajutamine, mis kannustab vastast tegelema rohkemaga, kui 

ta tegelikult võimeline on; 

Tavaliselt peab nihustavale liikumisele eelnema liikumine, mida iseloomustab kõige paremini 

termin „hajutamine“, sõna-sõnalt võetuna „lõhki tõmbamine“. Sellise hajutamise eesmärk on 

võtta vaenlaselt tegevusvabadus ja see peaks toimima nii füüsilises kui ka psühholoogilises 

sfääris. Füüsiliselt peaks see põhjustama jõudude laialivenitamise või ümbersuunamise 

mõttetute asjadega tegelemisele, nii et nad on liialt hajali paigutatud ja mujal liiga hõivatud, et 

vajalikus kohas sekkuda. Psühholoogiliselt taotletakse sama mõju vastase juhtide hirmudel 

mängides ja neid eksitusse viies [...]. Hajutamist tekitab segadusse ajamine ja eksitamine, 

samas kui nihustamise peapõhjustaja on üllatus. Üksuste hajutamise tingib ülema mõtete 

hajutamine. Tegevusvabaduse kaotamine on tema mõttevabaduse kaotamise tagajärg.31 

Sir Basil Liddell Hart 

d) lagundamine. Vastase võitlusvõime ja sidususe seisukohalt kriitiliste vahendite 

lõhkumiseks ja segadusse ajamiseks võib kasutada valikulist lagundamist. Selle 

eesmärk on purustada üksuse terviklikkus, et muuta see otsustus- ja 

tegutsemisvõimetuks. Sobivate lagundamissihtmärkide väljavalimine ei pruugi olla 

lihtne, eriti mässutõrjes. Sõjaliste sihtmärkide hulka võivad kuuluda sidevõrgud, 

juhtimiskeskused, transpordisõlmed ja logistikarajatised. Irregulaarsete jõudude puhul 

võib osutuda vajalikuks kahjustada nende ühendusi võõrriigi organisaatorite ja 

rahastajate või võrgustiku muude osadega; 

42. komando korraldas Falklandil asuvale Harrieti mäele ööl vastu 11. juunit 1982 

üllatusrünnaku vaenlase tagalast. Harrieti kaitses olev Argentiina 4. jalaväerügement ootas 

rünnakut Walli mäest lääne pool, 42. komando 12. rühma petterünnak süvendas seda 

arvamust veelgi. Põhivägi ründas kagust ja jõudis Argentiina positsioonidest umbes 100 

meetri kaugusele, enne kui nad avastati. Rünne oli väga kiire: juhtelemendid jõudsid Harrieti 

harjale 40 minutiga, see puhastati umbes kahe tunni jooksul ja viie tunni pärast oli võitlus 

läbi. 

Argentiina rügemendi juhtimispunkt ja miinipildujarühm vallutati ründe käigus varakult – see 

oli valitud rünnakutelje õnnelik tagajärg, kuid valikulise hävitamise mõjud olid kaalukad. 
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Argentiinlased kaotasid suure osa oma põhilisest kaudtuletoetusest ning oma üksuste 

juhtimise võime, mõlema kaotus kahjustas sidusust. Üks Argentiina kompaniiülem üritas 

organiseerida jõude vasturünnakule mäeharja põhjaküljel, kuid selle rünnaku nurjas 

ootamatu suurtükikoondtuli. Ellujäänuid nähti põgenemas läbi suitsu ja pimeduse itta Stanley 

suunas. Üllatusrünnak, šokitegevus ja mõned hävitamise aspektid olid 4. jalaväerügemendi 

sidususest jagu saanud, see varises kokku ja hävitati võitlusjõuna tõhusalt.32 

e) šokitegevus. Šokitegevus on jõu äkiline koondatud rakendamine, mis kasutab šokki 

isikliku tasakaalu häirimiseks, paisates jõuliselt segi mõtted, tunded ja füüsilised 

võimed tarretamiseks, heidutamiseks ja hirmutamiseks. Seda iseloomustab tule 

koondamine või manöövrite kiire tempo. Šokitegevuse psüühilist toimet tugevdab 

õhusõidukite või raskesoomusväe kiire lähenemine, hirmuäratavate ja näiliselt 

rünnakukindlate relvaplatvormide kasutamine või agressiivne löök võrgu keskmesse 

kõige ebatõenäolisemal ajal kerge- või eriüksuste poolt. Šokitegevus on eriti tõhus, 

kui see õnnestub läbi viia öösel, raskesti läbitaval maastikul või vaenlase arvates 

turvalisel alal. Nagu üllatuse, nii on ka šokitegevuse mõjud mööduvad ja lokaalsed. 

Need tuleb jõuliselt ära kasutada, et saavutada edu kõrgematel tasanditel; 

f) hävitamine. Mõttetu, ilma fookuseta ja teiste tegevustega toetatamatu hävitamine, 

nagu seda tegid liitlased Saksamaa vastu Teises maailmasõjas, ei anna tavaliselt 

šokitegevusse mingit erilist panust, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse 

strateegilisel skaalal, nagu seda tegi USA Hiroshimas ja Nagasakis. Väeelementide 

eraldi võimete hoolikas väljavalimine ja hävitamine võimendab üllatuse ja 

šokitegevuse mõju, tähelepanuväärseid tulemusi saavutatakse siis, kui üllatus, 

šokitegevus ja hävitamine on samakõlastatud. Enamasti ei pea hävitamine olema 

kõikehõlmav ja selle ebapiisavalt kaalutletud rakendamisel, näiteks elanikkonna 

olulist toimetulekut kahjustades või ebaseaduslikult tegutsedes, on negatiivsed 

tagajärjed. 

g) kokkuvarisemine. Mõnikord on šokitegevuse tagajärjeks kokkuvarisemine, mis võib 

olla kas järkjärguline või katastroofiline. Järkjärguline kokkuvarisemine toimub siis, kui 

üksus alistub osade kaupa või taganeb tasapisi. Katastroofiline kokkuvarisemine on 

see, kui kogu üksus või suur osa sellest annab järele samaaegselt. Kuigi need kaks 

ei pruugi olla selgelt eristatavad, on katastroofiline kokkuvarisemine tõhusam. Selle 

põhiline tunnusjoon on nakkav paanika. See levib võrdselt nii kuulduste kui ka 

tõsilugude kaudu, sest halvad uudised liiguvad kiiresti. Kaotuse tajumine on parim 

vahend tegeliku kaotuse esilekutsumiseks; 

h) edundamine. Sidususe ja tahte lõhkumine on tõenäoliselt kohaliku ja ajutise mõjuga. 

Võimekas vastane üritab taastuda ja otsida võimalusi taas initsiatiiv haarata, 

seepärast tuleb tekitatud kahju edundada, et selle mõju ajas ja ruumis kasvatada. 

Edundamine võib olla ettekavatsetud või soodsat juhust kasutav. Ettekavatsetud 

edundamine on eelnevalt planeeritud eeldatava edu jätkuna ja võib nõuda värskeid 

järgutatud jõudusid. Juhust kasutav edundamine on kohalikult saavutatud edu 

edasiarendamise viis. See tuleb läbi viia olemasolevate ressurssidega ja algatada 

kohe soodsa juhuse äratundmisel, eriti madalamatel taktikatasanditel. Edundamine 

eeldab detsentraliseeritud juhtimisfilosoofiat, toimivat mõistmist ja tugevaid 

luureüksusi. Olulised on ka liikuv ja paindlik reserv või järgutatud üksused, mida 

saab tekkinud soodsate juhuste ärakasutamiseks kiiresti siirda. 
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Aja vaenlane segadusse ja eksitusse ning üllata teda alati kui võimalik, ja kui sa siis lööd ja 

võidad teda, ära kunagi jäta jälitamist, nii kaua, kui su mehed veel jaksavad järgneda, sest 

tagaaetav vägi satub paanikasse ja on siis hävitatav ka poole väiksema üksuse poolt [...]. 

Eduka sõja saladus on liikuda kiiresti, lüüa jõuliselt ja kindlustada kõik võidu viljad.33  

Kindralleitnant Stonewell Jackson Ameerika kodusõja konföderatsiooni vägedest 

 

 

2.4.8. Sidususe ja tahte kaitsmine 

Nüüdisaegne manööverlik lähenemine nõuab samaaegselt vastase sidususe ja tahte 

lõhkumise ja kahandamisega oma sidususe ja tahte kaitsmist. Üksuses on parim viis selle 

saavutamiseks võitlusvõime kavandamine nii kaitseks kui ka ründeks. Kui ülesanne on 

stabiliseerida, võidelda mässulistega või kaitsta territooriumi, on elanikkonna sidusus ja tahe 

olulise tähtsusega. Seda ohustavad ülalkirjeldatud ründemeetoditega need, kelle eesmärk on 

destabiliseerida. 

2.4.8.1. Sidususe ja tahte kaitsmise meetmed. 

Elanikkonna sidususe ja tahte kaitsmist saab teostada nelja toimingu abil: kujundamine, 

julgestamine, hoidmine ja arendamine. Need toimingud rajanevad põhimõtetel, mille hulgas 

on poliitilise tahte ja eesmärgi selgus, keskendumine elanikkonnale, kohalike võimude ja 

võimete toetamine ning ohtude isoleerimine. 

Ei ole lootusetuid olukordi, on vaid lootusetud inimesed.34  

Heinz Guderian 

a) Kujundamine. Kuna üksikisikute ja gruppide arusaamad on olulised, omandab 

kujundamise mõju juhtiva koha elanikkonna sidususe ja tahte kindlustamisel. 

Kujundustegevus koosneb neljast elemendist: olukorra mõistmise arendamine, 

huvigruppide mõjutamise viiside väljatöötamine, teiste osaliste soodsaid valikuid 

langetama veenmine ja piiratud ründetegevuse läbiviimine vastase tasakaalust välja 

viimiseks. Kõiki neid elemente tuleb operatsiooni kulgedes edendada. Need nõuavad 

tegevust võimalikult laial skaalal, esitades sidusaid ja järjekindlaid seisukohti. 

b) Julgestamine. Julgestamistegevus hõlmab samuti veenmist, toetamist ja sundimist. 

Valitsuse kontrolli taastamine on toetav, vastaspoole mõjuvõimu ja tegevusvabaduse 

vähendamine aga sundiv tegevus. Mõlemad kaitsevad sidusust ja tahet. Jõu 

kasutamisel on oluline leida õige tasakaal, et veenda elanikkonda nende 

julgeolekuvajaduste piisavas rahuldamises. Julgestamisfaasis võib tekkida 

vägivallapuhanguid ja julgeoleku kehtestamine võib võtta aega. Jõuametkondade 

üksused, sh Kaitseliit vajavad ametkondadevahelist toetust julgeolekuinitsiatiivi 

säilitamiseks. Sellise julgestamistegevuse võtmekomponendid on keskendumine 

                                                           
33

 Bevin, Alexander. How Great Generals Win. New York: W. W. Norton & Company, 1993. P. 133. 

34
 Niles, Douglas; Dobson, Michael. Fox at the Front. Basingstoke: Macmillan, 14 July, 2004. P. 3. 



  
 

 
 

elanikkonnale, elanikkonna kontrollimise meetmed, tuvastamaks, kes on kes, ning 

vastase karpimine, äralõikamine ja lagundamine. 

c) Hoidmine. Julgestatud ala hoidmine demonstreerib pühendumist ja loob tingimused 

olukorra parandamiseks. Kord saavutatud julgeolekut ei tohi kaotada, sest füüsiline 

julgeolek ja seda tagavate üksuste usaldusväärsus on elanikkonna sidususe ja tahte 

otsustavad tagatised. Julgestatud alade hoidmine sisendab lootust ja annab eeskuju, 

olles nõnda pidepunktiks, millele toetub operatsiooni kulg. Selles faasis loodetakse, 

et elanikkonna nõusolek kasvab aktiivseks toetuseks, nii et rõhuasetus saaks 

nihkuda jõuametkondade üksustelt tsiviilorganisatsioonidele ja kohalikule 

omavalitsusele. Julgestatud ala hoidmise operatsioonilised aspektid hõlmavad 

keskendumist õigusnormidele ja korrakaitsele ning eeldavad kõikehõlmavate 

inimeste elu parandavate meetmete sünkroonimist. 

d) Arendamine. Kontrollitavatel aladel peab valitsus tagama prioriteetsed pikaajalised 

investeeringud ja arendused, et luua ühiskondlikku võimekust ja ergutada kohalikku 

majandust. See tugevdab sidusust ja tahet veelgi, kasvatades valitsuse 

usaldusväärsust ja kahandades destabiliseerivate gruppide toetamist. Selles faasis 

peavad Kaitseliidu nii kiir- kui ka põhivalmidusüksused toetama tsiviiljõupingutusi, 

kuid kõnealuse raamistiku faasid ei ole selgelt üksteisest eraldatud, näiteks 

julgestamine on kestev tegevus. Arendamise operatsioonilised aspektid hõlmavad 

konfliktieelse olukorra taastamist ning valitsemisalase ja majandusliku arengu 

toetamist. Lõpuks hõlmab see ka üleminekut ehk võimu ja eelnevalt kindlaks 

määratud funktsioonide täitmise eest kantava vastutuse üleandmist sõltuvalt häda- 

või eriolukorras kehtestatud juhtimisseostele ühelt volitatud seaduslikult osaliselt 

teisele. See protsess on sageli kahesuunaline. Esimene üleminek toimub kohalikult 

omavalitsuselt sisejulgeoleku või operatsiooni juhile. Seejärel, olukorra 

normaliseerudes, läheb vastutus järk-järgult tagasi, et taastada kohalik kontroll.  

Kuigi Slovjanski operatsiooni strateegiline tähtsust ei ole veel võimalik täiel määral hinnata, 

võib seda pidada oluliseks võtmesündmuseks Ukraina-Vene sõjas. Ukraina julgeolekujõud 

olid võimelised mässulised linnast välja suruma, tagades samas elanikkonna julgeoleku. 

Erinevalt eelmistest operatsioonidest demonstreeris Ukraina valitsus selgelt oma tahet 

Slovjanskit kontrolli all hoida, mis tõi kaasa elanikkonna sidususe ja koostöö ning lõi 

võimaluse taastada legitiimne kord ja anda kohaliku elu korraldamine tagasi kohalikule 

omavalitsusele.35 

2.4.9. Manööverliku lähenemise tõhustamine 

Manööverlikku lähenemist tõhustavad lihtsus, paindlikkus, tempo, hoog ja samaaegsus. 

Alljärgnevalt uuritakse ka lähenemise õhumõõdet. 

2.4.9.1. Lihtsus. 

Kõiki manööverlikke plaane tuleb hinnata nende lihtsuse ja paindlikkuse ning nende kahe 

tasakaalustatuse seisukohast. Lihtsad plaanid on keerukatest vähem haavatavad ja jäävad 

lahingukeerises paremini meelde. Mida keerukam plaan, seda rohkem võimalusi 
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nurjumiseks, kuid lihtsus ei vabanda plaane, millel puuduvad toimimiseks vajalikud 

kooskõlastamise üksikasjad. Lihtsust hõlbustavad kaks planeerimissuunist: 

a) võimalikult vähe tegevusi peab sõltuma mingi eelneva tegevuse lõpuleviimisest. 

Vastasega kokkupuutes toimuva eelneva tegevuse edukas lõpetamine ei ole 

garanteeritud, seepärast suurendavad rangelt järjestatud tegevused kaotuse 

võimalikkust; 

b) ideaalvariandis peaks eduni viima mitu teed ning vastast tuleb koormata mitmest 

suunast tuleva rohkem kui üht tüüpi ja samaaegse tegevusega. Kuid kui iganes 

võimalik, peab põhipingutus olema üks paljudest samaaegsetest rööpsetest 

tegevustest. Sel moel avab lihtne jõupingutuse vahetamine, juhul, kui põhipingutuse 

suund peaks olema takistatud, kohe uue tee edule. 

 

2.4.9.2. Paindlikkus. 

Paindlikkuse nõue kehtib nii isikutele kui ka üksusele tervikuna. Isiklik paindlikkus on suuresti 

psühholoogiline, eeldades uurivat vaimu, intelligentsi, kiiret reageerimist ja alternatiivide 

vaagimise võimet. Sageli on see laiapõhjalise hariduse tulem. Füüsiline paindlikkus on 

üksuse võime ühelt tegevuselt teisele üle minna. Seda tuleb kasvatada grupeerimise, 

väljaõppe, korralike lahingutoimingute ning lihtsate ja harjutatud drillide kaudu. Paindlikkus 

põhineb kiirel ja tõhusal otsustamisel ning korralikul staabitööl, kuid ka samal doktrinäärsel 

ettevalmistusel. 

2.4.9.3. Lihtsuse ja paindlikkuse tasakaalustamine. 

Planeeritavate variantide hulga suurendamine ühe operatsiooni raames võib näida 

paindlikkust kasvatavana, kuid kahandada samas lihtsust. Ajanappuse korral keskendumine 

nõrgeneb ja iga variant planeeritakse vähem üksikasjalikult. Ja vastupidi, põhipingutuse 

vahetamine ei tohi nõuda ulatuslikku planeerimist. Selleks, et määrata, kui palju variante 

üksikasjalikult välja töötada, on vaja head otsustusvõimet. Mida kõrgema tasandi staap, seda 

paremini suudab see tegelda samaaegselt mitme variandiga. Madalamatel tasanditel, kus on 

väiksemad planeerimisgrupid, suurendavad arvukad plaanisisesed variandid keerukust ja 

muudavad eesmärgipärase tegutsemise raskemaks. Sääraste plaanide pealesurumine 

alluvatele ei pruugi olla tulemuslik. 

2.4.9.4. Tempo. 

Tempo on operatsioonitegevuse rütm või kiirus võrrelduna vastase omaga. Järjekindlalt 

kiiremini otsustav ja tegutsev pool saavutab ja säilitab eelise. Kuid tempo ei eelda alati suurt 

füüsilist kiirust, peab selle põhieesmärk olema initsiatiivi hoidmine, mis nõuab nii 

kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt kõrgema tempoga tegevust kui seda on vaenlase oma. 

Seetõttu on tempo säilitamiseks sageli oluline teha paus, et saavutada või parandada 

mõistmist. 

2.4.9.5. Hoog. 

Kui initsiatiivi haaramine seisneb esimesena õigesti tegutsemises, siis hoog seisneb kiiremas 

ja püsivamas õiges tegutsemises. Hoog on kiiruse ja massi kombinatsiooni tulem, mis 

ergutab tegevuste sisu, kaalu ja kestust. Sarnaselt Newtoni esimesele seadusele on hoogu 

võimalik muuta kas kiirust või massi muutes. See on vahend, mille abil initsiatiivi edundada, 



  
 

 
 

mass ja kiirus on olulised osised. Haaratud, kuid kasutamata jäetud initsiatiivil on vähe 

väärtust, hoo edundamine loob silla initsiatiivi haaramisest edu saavutamiseni. 

Operatsioonidel, kus elanikkonna tahe on oluline, peavad hoogu tundma ja pöördumatuks 

pidama ka tsiviilisikud, et see muutuks nende usalduse põhiallikaks. 

2.4.9.6. Samaaegsus. 

Samaaegsuse eesmärk on vastane üle koormata, rünnates või ohustades teda korraga nii 

paljudel viisidel või nii paljudest suundadest, et ta ei suuda ühelegi neist keskenduda või neid 

tähtsuse järjekorda seada. Ta ei suuda otsustada, kuidas ja kus reageerida, ta on mitme ohu 

vahel lõhestatud ega suuda neile selgelt vastata. Üheaegne tegutsemine mitme 

juhtimistasandi vastu omab kumulatiivset mõju sidususele. Mässutõrjes võib samaaegsuse 

saavutada ka kõikehõlmava lähenemise rakendamisega tegevusliinide üleselt. 

Iraagi ründamise plaanid nägid ette õhu-, mere ja maaväe üksuste üheaegset kasutamist nii 

lõunast, põhjast kui ka lääne suunast, et saavutada kiiresti ülekaal Bagdadi kaitsest ja 

vähendada sellega Saddam Husseini valikvõimalusi ja tema toetust rahva hulgas.36 

Manööverliku lähenemise õhumõõde. Õhu- ja maismaavõime lõimimine on manööverliku 

lähenemise operatsioonilise rakendamise oluline osa. Korralikult lõimituna aitab õhuvõime 

kujundada lahinguruumi ning rünnata vastase sidusust ja tahet, see kaitseb ühendväge ning 

elanikkonna sidusust ja tahet ning seda saab kasutada edu edundamiseks. 

a. Kujundamine. Ülekaalu õhus võib kasutada maismaavägede kaitseks õhu- ja 

raketirünnakute eest ning nende tegevusvabaduse säilitamiseks. Maaväed omakorda võivad 

aidata saavutada ülekaalu õhus, leides, rünnates ja maha surudes vastase 

õhukaitsevahendeid. Ülekaal õhus takistab vastasel teabe kogumist ja aitab seda teha oma 

maaväel, vähendades vastaspoole tegevusvabadust. Õhuvõimet võib kasutada maastiku 

sulgemiseks ja liikuva vastase kanaliseerimiseks või tema õõnestamiseks kaitses. See võib 

kujundada ka tema arusaamu, näiteks pettetegevuses osalemisega. 

b. Rünnak. Õhurünnak maaväele võib põhjustada viivitust, lagundamist ja kurnamist. Selle 

võib sooritada maavägede lähikokkupuutes olemise ajal ja kohas või mujal, näiteks 

eesmärgiga lõigata läbi ühendusteed või hävitada staap. Et maaväed on tavaliselt hajutatud, 

tähendab nende sidususe lõhkumine ülema veenmist tema kaotuses. Õhuvõime on oma 

kõikjaloleku ja armutu vägivalla võimalusega äärmiselt tõhus vahend tahte purustamiseks, 

eriti kombineerituna kaudtule, õhudessant- või õhupaiskemanöövriga (üksuste maandamine 

vaenlase selja taha) ning viivitamatu edundamisega maismaamanööverüksuste poolt. Selline 

sünergia loob mulje mitmest suunast tulevast ülekaalukast jõust. 

c. Kaitse. Eelmise vastand on takistada vastasel kõike eelkirjeldatut tegemast. Reservid 

peavad olema õhust tuleva kurnamise eest kaitstud ja väeüksus tervikuna peab suutma 

vältida enda avastamist õhust. Kaitsemeetmena tuleb rünnata vastase ühendtule 

kooskõlastamise raamistikku. Õhuluure, kaasa arvatud droonid, annab eelneva hoiatuse 

lähenevatest üksustest. Muud õhust tehtava taktikalise seire vormid suudavad tuvastada 

üksusi ähvardavaid konkreetseid ohtusid, näiteks varitsusi või ettevalmistusi 

operatsioonibaaside ründamiseks. 
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d. Edundamine. Ühendvägede edundustegevus peab otsima soodsaid võimalusi nii õhus 

kui ka maal. Õhuvõime annab manööverdavale maaväele suurema haarde, mis hõlmab ka 

lahinguruumi kaugeimaid alasid. Õhuvägi võib liituda jälitamisega, kimbutades taanduvat 

vaenlast, et takistada tal ümberkorraldumist vasturünnakuks või haakumist 

tugevdusüksustega. 

 

 

 

Joonis 2. Manööverliku lähenemise kokkuvõte 

  



  
 

 
 

LISA A 

INFOOPERATSIOONID 

Strateegiline kommunikatsioon 

Kui stratcom ei tööta, muuda kogu strateegiat. 

Cornelli ülikooli rahvusvaheliste ja Aasia uuringute ning riigiteaduste professori Benedict 

Andersoni 1983. aastal ilmunud raamatu „Imagined Communities: Reflections on the Origin 

and Spread of Nationalism“ järgi ei tugine valdav osa inimeste arusaamisest ümbritseva 

keskkonna kohta isiklikule kogemusele, vaid selle kujundavad vahendajad. Ühesuguse 

arusaama teke maailma faktide kohta inimgrupiti lähtub kultuurist ja meediast. 

Sõja toimumine on vaenupooltele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja 

tsiviilelanikkonnale mulje küsimus. Meedia loodud rahvusvahelise avalikkuse rolli on 

liitlasvägede ülem Lahesõjas kindral Norman Schwartzkopf iseloomustanud järgmiselt: „Sõda 

on läbi siis, kui CNN ütleb, et sõda on läbi.“  

Strateegiline kommunikatsioon on riiklik lähenemisviis kõikide riiklike jõuhoobade 

kasutamiseks vastase, oma elanikkonna ja neutraalsete osaliste mulje kujundamiseks. 

Riiklikud jõuhoovad, teisisõnu riigivõimu teostamise vahendid jagunevad üldjoontes neljaks: 

diplomaatia, informatsioon, sõjaline jõud ja majandus (DIME – diplomacy, information, 

military and economics  mudel). Jõuhoovad ei ole üksteisest eraldatud, vaid neid 

kombineeritakse ühtede ja samade määratud mõjude saavutamiseks. Näiteks kasutatakse 

relvajõudude jõudemonstratsioone majandusblokaadi jõustamiseks, sõjaliseks heidutuseks, 

diplomaatilistel läbirääkimistel parema positsiooni saavutamiseks jne. Mõned suurriigid 

(Hiina, Venemaa) toovad eraldi välja rahvusvahelise õiguse kasutamise jõuhoovana. 

Tänapäeva konfliktides eristatakse DIME mudeli jõuhoobade sees energiapoliitika 

kasutamist relvana ja küberründevõimeid, sest mõlema kaudu on võimalik mõjutada 

erinevaid aspekte sihtmärkriigi tsiviilkeskkonnas ja relvajõudude toimimist.  

Strateegiline kommunikatsioon ei ole piiratud sõjalise konfliktiga ja seda kasutavad riigid 

pidevalt. Näiteks Venemaa Föderatsiooni hübriidsõja käsitluses vaadeldakse konflikti 

permanentsena, kusjuures relvajõudude elemente võidakse kasutada episoodiliselt vastavalt 

hetkel taotletavatele mõjutustele. 

Strateegilises kommunikatsioonis kasutatavate hoobade kaudu kujundatakse mulje oma 

tegevusest ning suunatakse vastast ja teisi konfliktiosalisi käituma planeeritud viisil, mille 

tulemuseks on loona tajutav mulje. Loo osisteks, millele selle mulje tekitamine on suunatud, 

on kangelase, ohvri ja abistaja rolli kehtestamine rahvusvahelises inforuumis ning 

julgeolekuorganisatsioonides. Määratud rollides omaksvõetud lugu survestab konfliktiosalisi 

ja rahvusvahelist üldsust jõudma konflikti planeeritud poliitilise lahenduseni.  

Tänapäevane sõjategevus leiab aset erinevates keskkondades, milles konflikti sisemine 

toimimisloogika on erinev. Nagu raskusjõul on vees ja õhus erinev mõju, on ka inforuumis 

teostatav mõjutustegevus teistsugune kui kineetiliste relvade keskkonnas.  

Infokeskkonna põhilised erinevused füüsilisest lahingukeskkonnast on aja, ruumi ja tasandite 

toime erisused. Erinevad operatsioonikeskkonnad on omavahel seotud ja ühe kaudu on 

võimalik esile kutsuda mõjutusi teistes keskkondades. Näiteks Al Qaeda korraldatud 

terroriakt Hispaanias 2007. aastal viis Hispaania lahkumiseni tahtekoalitsiooni operatsioonist 



  
 

 
 

Iraagi Vabadus ja tema vägede väljatõmbamiseni Iraagist. Inforuumi kasutades kadus 

geograafiliste vahemaade tähtsus. Inforuumi globaliseerumise tõttu saab mõjutada 

relvajõude ja teisi inimgruppe peaaegu reaalajas.  

Infooperatsioonid on relvajõudude vahenditega teostatav strateegiline kommunikatsioon 

operatsiooni- ja taktikalisel tasandil. Samas paiskab strateegilise sõduri efekt37 olukorra 

hindamise ja juhtimise tasandid tänapäeva konfliktides segamini. Strateegilise sõduri efekti 

tõttu võib (sotsiaal)meediavõimendusega üksikvõitleja kangelaslikkus või õigusvastane tegu 

mõjutada konflikti poliitilist ja sõjalis-strateegilist kulgu, sest ta muudab lugu, millena konflikti 

tajutakse.  

Mobiilside ja sotsiaalvõrgustike leviku tõttu on lisaks väejuhtidele ja nende tahtele 

mõjutusoperatsioonide pidevaks sihtmärgiks ka iga üksiksõdur. 

Infooperatsioonid 

Infooperatsioonid on relvajõudude meetodite süsteem ja erivõimete kasutamise viis, mis 

võimaldab industriaalajastu loogika kohaselt ettevalmistatud relvajõududel olla edukas 

infoajastu konfliktides. Infooperatsioonid korrigeerivad manöövrit, võimaldamaks püsida 

strateegilisel tasandil planeeritud loos soovitud raamides.  

Infooperatsioonid ei ole mitte ainult teemad ja sõnumid ega ka hõbekuul intsidentide 

leevendamiseks või lahendamiseks. Neid ei planeerita isolatsioonis, vaid kooskõlas kogu 

operatsiooni kontseptsiooniga. Infooperatsioonid on staabifunktsioon, mis koordineerib ja 

sünkroniseerib mõjutustegevusi, olles seega ülema kavatsuse täitmist võimendav funktsioon. 

Määratlus. Infooperatsioonid on koordineeritud tegevused, mis mõjutavad soovitud suunas 

vastase ja teiste konfliktiosaliste tahet, arusaamisi ja võimeid ning millega toetatakse enda 

eesmärke nende informatsiooni, informatsioonipõhiste protsesside ja süsteemide mõjutamise 

kaudu, kaitstes samal ajal enda omi samalaadsete mõjutuste eest. 

Mõjud. Sünkroniseeritud infooperatsioonid häirivad ja paiskavad segi vastase otsustustsükli, 

mõjutades tema tahet, olukorrateadlikkust ja võimeid. Boyd’i VOOT toimib kontrollitud 

keskkonnas tsükliliselt, infooperatsioonide lõimimine operatsioonide kontseptsiooni 

võimaldab edukalt hägustada olukorda ja lõhkuda tsükli omavahel nõrgalt või üldse mitte 

seotud etappideks, nagu on kujutatud joonisel A1. 
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Joonis A1. Infooperatsioonide mõju VOOT-tsüklile 

 

Ära kunagi katkesta vaenlast, kui ta teeb vigu. 

Napoleon Bonaparte  

Infooperatsioonide fookus. Carl von Clausewitz on kirjeldanud konflikti kui kahe vastase 

mõõduvõtmist. Samasugune printsiip rakendub ka infooperatsioonide osapoolte vahel. 

Seetõttu vajab infooperatsioonide ellurakendamine fookustatud lähenemist. Tuleb arvesse 

võtta, et infoajastu kujundab olukorra, mis kaasab ka konfliktis otseselt mitteosalevaid pooli, 

kelle arvamus ja tegutsemine võib siiski kaasa tuua kas soovitud või soovimatuid mõjusid. 

Tabel 1A käsitleb mõjusid, mõjutuselemente ja osapooli. 

Lõppeesmärgiks on alati tahte mõjutamine, arusaamist ja võimeid mõjutatakse selleks, et 

nende kaudu väärata tahet. 

Relvad on mõjusad ainult seni, kuni nad mõjutavad vaenlase võitlusmoraali.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Arandt Du Picq, Charles (kolonel). Battle Studies: Ancient and Modern Battles. Harrisburg: The Military Servicer Publishing 
Co, 1947. Viidatud: Leonard, Robert R. Manööversõja kunst. Tallinn, 2012, lk 61–63. 



  
 

 
 

Tabel A1. Infooperatsioonide mõjud, mõjutuselemendid ja osapooled 

 Vaenlane Oma jõud Otseselt 
mitteosalevad 

Tahe Tahte nõrgendamine 
ja ühtsuse 
lagundamine 

Tugevdada ja kaitsta 
oma vägede, 
tsiviilelanikkonna ja 
liitlaste tahet, et 
tagada oma jõudude 
ühtsus ning 
tegevusvabadus 

Esitada ja 
propageerida meie 
vaadet eesmärgiga 
mõjutada nende 
tahet meie kasuks 

Olukorrateadlikkus Kahjustada vastase 
arusaamu ja seega 
nende taju ning 
suunata nad käituma 
meile kasulikult  

Tagada, et 
informatsioon ja 
juhtimisprotsessid on 
turvatud ja tagatud 

Meie lugu toetava, 
meie tahet ja 
tegevusvabadust 
tugevdava ning 
vastase ühtsust 
lagundava 
arusaamise 
mõjutamine 

Võimed Kahjustada vastase 
otsustus- ja 
juhtimisvõimet 

Kaitsta enda ja 
liitlaste otsustus- ja 
juhtimisvõimet 

Meie lugu toetava, 
meie tahet ja 
tegevusvabadust 
tugevdava ning 
vastase ühtsust 
lagundava käitumise 
mõjutamine 

 

Infooperatsioonide keskkond. Tulenevalt infoajastu omapäradest – tehnoloogia ülikiire 

areng, informatsiooni massiline kättesaadavus ja edastamise kiirus – võib nentida, et 

tegemist on kompleksse keskkonnaga, mida saab ja tuleb hinnata samade kriteeriumide 

alusel, nagu on manööverliku lähenemise peatükis eelnevalt kirjeldatud. Ka kirjeldab 

komplekssusega toimetulekut peatükk „Konflikt ja jõu kasutamine“. 

Infooperatsioonide ulatus. Informatsiooni levik ja edastamine ei järgi geograafilisi piire, 

organisatsioone ega sootsiume. Nende teostamisel peab järgima vastastikkuse sõltuvuse 

printsiipe, nagu neid kirjeldab peatükk „Operatsioonide juhtimine“. Edu saavutamiseks on 

vaja luua ja kasutada omavahel sidustatud ja lõimitud süsteeme ning 

organisatsioonideüleseid kehandeid, millel võib olla rahvusvaheline mõõde. Kaitseliit on oma 

vabatahtlike võrgustiku kaudu oluline osaleja ja tähtis strateegilise sõnumi võimendaja 

täidesaatval tasandil39. Infooperatsioonide sügav ja ametkondadeülene mõistmine 

saavutatakse manööverliku lähenemise peatükis eelnevalt kirjeldatud PMSEII-PT mudelit 

rakendades. 

Infotegevuste rakendamise printsiibid. Edukaks infooperatsioonide teostamiseks on 

oluline rakendada samu printsiipe, nagu neid kirjeldab peatükk „Operatsioonide juhtimine“. 

Ülem peab andma selged juhised koos oma kavatsusega. Kavatsus peab olema väljendatud 

keeles, mida käsu saajad mõistavad, arvestades muuhulgas, et nad võivad olla piiratud 

sõjalise ettevalmistusega vabatahtlikud või koostööpartnerid väljastpoolt Kaitseliitu. Selged 

kavatsused võimalikult väheste täiendavate üksikasjadega on alluvatele kõige 

arusaadavamad. 
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Selleks, et võimaldada alluvatel neile antud tegevusvabaduse raames initsiatiivi rakendada 

ning anda neile suurema osaluse ja panustamise tunne, tuleb rakendada tsentraliseeritud 

planeerimise ja detsentraliseeritud täideviimise põhimõtet, mis tähendab muuhulgas, et 

kõikide tasandite ülemad peavad olema võimelised lõimima strateegilisel tasandil koostatud 

sõnumeid oma operatsioonide kontseptsioonidesse. See eeldab osalejate varast kaasatust 

ja õigeaegset ettevalmistust ning tihedat koordinatsiooni ja järjestamist. Niisuguse põhimõtte 

rakendamine võimaldab õigeaegseid vastuinfooperatsioone. 

Infooperatsioonid ja sihtmärgistamine on tihedalt seotud, kusjuures sihtmärgistamine on 

kõikehõlmav, sisaldades kogu spektrit kineetilis-letaalsetest kuni mõtteviisi ja hoiakuid 

mõjutavate pehmete vahenditeni. Infooperatsioonid peavad looma ja säilitama 

usaldusväärsuse, mis tagatakse soorituse ja mõjude monitooringu ning hindamise abil. 

Infooperatsioonides on mõju allikaks aeg. Aja ekspluateerimine eeldab suurt paindlikkust ja 

tasanditevahelist sünkroniseeritust. Infooperatsioonid peavad olema võimalikult 

reaalajalähedaselt koordineeritud erinevate juhtimistasandite ja konfliktis osalevate oma 

mittesõjaliste jõudude jõupingutustega. 

Lahinguruumi luureteabe ettevalmistus ja mõjud. Manööverliku lähenemise praktiline 

rakendamine infooperatsioonide keskkonnas eeldab sarnaselt maismaakeskkonnale 

esmajoones olukorra mõistmist, mis koosneb teabe, luureteabe ja vaistu kasutamisest, 

inimeste käitumisdünaamika ja maastiku tundmisest ning mõjude ja tulemuste mõistmisest. 

Infooperatsioonide ettevalmistamisel osaleb kogu staap, mis kaasab intensiivselt ka teiste 

ametkondade läviohvitsere. Olukorrateadlikkus ja luureteabe täpsus võimaldavad 

suurendada soovitud ja vähendada ebasoovitavate mõjude tõenäosust. Vt manööverlik 

lähenemine peatükis eelnevalt kirjeldatud alapeatükki mõjude, tulemuste ja edu mõistmisest. 

Infooperatsioonide alus – luure. Infooperatsioonid peavad olema rajatud heale 

luuretoetusele, mis on õigeaegne, täpne ja asjakohane. See on vajalik nende 

planeerimiseks, täideviimiseks ja tegevuste tõhususe hindamiseks. Lahinguruumi luure 

ettevalmistus hõlmab endas inimfaktori ja -võrgustiku analüüsi, kus käsitletakse kultuuri, 

religiooni, keelekeskkonda ja mõjutusi ning süsteemide analüüsi, nagu IT, infrastruktuur ja 

protsessid, ning võrgustike haavatavusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Tabel 2A. Psühholoogilise ja füüsilise tasandi sihtmärgid 

Infooperatsioonide sihtmärgid 

Mõjutustegevused 
 
Psühholoogilise tasandi sihtmärgid  

Juhtimise vastu suunatud ja informatsiooni 
kaitsvad tegevused 
Füüsilise tasandi sihtmärgid 

Inimesed: 

 poliitikud (eriti juhtfiguurid); 

 erinevate inimrühmade formaalsed ja 
mitteformaalsed arvamusliidrid; 

 inimrühmad; 

 vastase juhtfiguurid; 

 vastase isikkoosseis, erinevad 
grupeeringud; 

 vastase tsiviilelanikkond; 

 enda ja liitlaste isikkoosseis (kaitstes 
vaenuliku mõjutustegevuse ja ohtlike 
kuulduste eest); 

 oma üksuste lähedased. 

Ühendused: 

 kullerid; 

 sideliinid; 

 raadio- ja muud informatsiooni 
edastamise ühendused. 

Sõlmed: 

 C2 keskused ja juhtimispunktid; 

 füüsilised seadeldised, sealhulgas 
raadiod, arvutid ja muud 
informatsiooni töötlevad vahendid; 

 satelliidid; 

 vastase poolt ekspluateeritavad 
OSINT-sihtmärgid ja keskkonnad; 

 oma elanikkonna ja liitlaste 
sotsiaalmeediakeskkonnad. 

 

Tabel 3A. Välistel kollektiivsetel mõjutustel ja üksikisiku tunnetusel rajanevad informatsiooni 

filtreerimise elemendid 

Informatsioonifiltrid 

Välised kollektiivsed mõjutused: 

 kultuurilised ja subkultuuride normid; 

 sotsiaalne surve; 

 perekond; 

 religioossed institutsioonid ja 
usundid; 

 meedia: 
o omanikufilter, 
o ideoloogiline filter, 
o ajakirjaniku filter, 
o flak (lugejate tagasiside)40; 

 grupidünaamika; 

 valitsusasutused; 

 vabaühendused; 

 rahvusvahelised organisatsioonid; 

 poliitilised ja ideoloogilised mõjud; 

 otsustusprotsessid: 
o üksikisikul ja 
o grupil, 
o etnosel. 

Üksikisiku isiklik tunnetus: 

 väärtused; 

 tõekspidamised; 

 kogemused; 

 ootused; 

 tunnetused; 

 emotsioonid; 

 uskumused. 

 

Infooperatsioonide mõjude tegusõnad. Selleks, et operatsioonide planeerimine ja 

täidesaatmine oleks edukas, on oluline kokku leppida üheselt arusaadavas sõnavaras ja 
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terminoloogias. Järgnevalt on välja toodud infooperatsioonide kontekstis kasutatavad 

tegusõnad: 

 veenma 

 vähendama väärtust  

 eitama 

 keelama/tõkestama 

 hävitama 

 kahandama/ 
marginaliseerima 

 häirima 

 edundama 

 paljastama 

 mõjutama 

 informeerima 

 valele järeldusele 
juhtima 

 vältima 

 ennetama 

 kaitsma 

 julgestama 

 kindlustama/turvama 

 ümber pöörama 

 neutraliseerima 

 kujundama 

 sisse tungima / 
ligipääsu looma 

 soodustama 

 heidutama 

 manipuleerima 

 aeglustama 

 nihustama 

 tähelepanu kõrvale 
juhtima 

 ümber suunama 

 peatama 

 informatsiooni/kanali 
ebausaldusväärseks 
muutma 

 šokeerima 

 kaaperdama 

 eksitama (sõjaline 
pete; mildec) 

 sundima 

 üle koormama /  
üleküllastama 

 diskrediteerima 

 raamistama 
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Infooperatsioonide põhitegevusvaldkonnad. Infooperatsioonide läbiviimiseks ja soovitud 

mõjude saavutamiseks rakendatakse kõiki asjakohaseid sõjalisi distsipliine, mis toetavad 

ülema tegevuskava. Nagu eelnevalt kirjeldatud, fookustatakse infooperatsioonid kolmele 

elemendile: tahe, võimed ja olukorrateadlikkus. Infooperatsioonid jaotuvad kolme põhilisse 

kategooriasse: mõjutustegevused, informatsiooni kaitsetegevus ja juhtimise vastu 

suunatud tegevused (joonis A3). Iseloomu ja intensiivsuse poolest jaotuvad 

infooperatsioonid ründe- ja kaitseoperatsioonideks, nagu on näha joonisel A2. 

 

Joonis A2. Ründe- ja kaitseinfooperatsioonide doktrinäärne kontseptsioon 

 

Mõjutustegevused mõjutavad kas otse või kaudselt saadaolevat informatsiooni ja selle 

tajumise viisi. Mõjutustegevuste sihtmärgiks on vastase tahe, mille mõjutamise 

võimaldamiseks rakendatakse järgmisi vahendeid: psühholoogilised operatsioonid, 

kohalolek-hoiak-profiil, pettetegevus, tsiviil-militaarkoostöö, teavitustöö ja arvamusliidrite 

kaasamine. 

Psühholoogilised operatsioonid on planeeritud tegevused, mis on loodud määratud 

sihtrühmade aistingute, uskumuste, hoiakute ja käitumise kallutamiseks, et saavutada oma 

sõjalisi ja poliitilisi eesmärke.  

Kohalolek-hoiak-profiil on protsess, mis aitab Kaitseliidu üksustel määratleda nende 

meelsust, käitumist ja julgeolekutaset vastavalt väljakujunenud olukorrale. 
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Tabel 2A. Kohaloleku-hoiaku-profiili selgitus 

Kohalolek  Ainuüksi Kaitseliidu üksuse või allüksuse kohalolek võib lisada olulist 
mõjutusjõudu olukorra tajumisele. Isegi piiratud võime rakendamine 
õigeaegselt ja õiges kohas võib oluliselt suurendada nende sõnumite 
usaldusväärsust, mida on edastatud erinevate kanalite kaudu, ja anda 
nii olulise panuse heidutusse. 

Hoiak (kehakeel) Kaitseliitlaste hoiak operatsiooniruumis võib demonstreerida nii 
pühendumist kui ka kavatsust ning peab arvestama väekaitse nõudeid 
ja olema nendega tasakaalus. Ainuüksi kaitseliitlase varustuse 
ebaproportsionaalne tase näiteks politsei- ja piirivalveameti 
operatsioonide toetamisel võib tuua kaasa vale tunnetuse tekke nii 
vastase kui ka kohaliku tsiviilelanikkonna hulgas. 
Iga kaitseliitlane kujundab oma käitumisviisi valikuga kogu Kaitseliidu 
ja Eesti Vabariigi mainet. 

Profiil (mida me 
teeme) 

Kõigi tasandite ülemate ja pealike avalikul profiilil on mõjutusjõud 
tajutavusele. Ülema või pealiku kui avaliku elu tegelase roll peab 
olema hoolikalt analüüsitud ja ära kasutatud selle kaudu 
võtmesõnumite edastamise võimalused. 

 

Pettetegevuse eesmärk on saavutada üllatusmoment, säilitada julgeolek, luua vastasele 

väärpilt, et tagada enda tegevusvabadus ja eksitada teda valima talle ebasobivat 

tegevuskava. Selle tulemuseks on vastase ressursside raiskamine ja oma potentsiaali 

kokkuhoidlik kasutamine. 

Tsiviil-militaarkoostöö on sõjaline funktsioon, mille sisuks on sõjaväelise ülema ja 

tsiviilorganite, sealhulgas riigi elanikkonna ja kohalike võimuorganite ning rahvusvaheliste, 

riiklike ja valitsusväliste organisatsioonide ning ametkondade tegevuse kooskõlastamine ja 

koostöö põhiülesande nimel toetamaks ülema tegevusvabadust. Tsiviil-militaarkoostöö 

erineb eesmärgi osas halduskorralduslikust ametiabist ning abistamisest pääste- ja 

hädaabitöödel. 

Teavitustöö on organiseeritud suhtlemisprotsess Kaitseliidu sihtgruppidega, mis on 

suunatud arusaamise ja usalduse tekitamisele Kaitseliidu suhtes tõese teabe põhjal ning 

ühtlasi väärteabe ja ohtlike kuulduste ennetamisele ja tõkestamisele. Teavitustöö koosneb 

meediasuhetest, meediaoperatsioonidest, sisekommunikatsioonist ja paikkondlikust 

suhtekorraldusest.  

Arvamusliidrite kaasamine on pidev ja riiklikult tähtis protsess. See võib olla ka teatud 

arvamusliidrite esiletoomine ja teiste mõjurite vähendamine. Oluline on saavutada 

arvamusliidrite abiga mõju, mis tagab neid autoriteedina tajuvate elanikkonnagruppide 

koostöö. 

Infokaitse on suunatud vastase olukorrateadlikkuse eksitamisele, tema ilmajätmisele meie 

kohta käivast olulisest ajakohasest teabest (EEFI), mistõttu see peab olema 

planeerimisprotsessi orgaaniline osa. Infooperatsioonide kontekstis tähendab kaitse 

informatsiooni, protsesside, süsteemide ja allikate kaitset eesmärgiga tagada ülema 

tegevusvabadus. Infokaitsel on mitmeid vorme, nagu infosüsteemide elektrooniline kaitse, 

infoallikate kaitse ning seadmete ja personali füüsiline kaitse. Kaitsetugevus on 

korrelatsioonis vastase informatsiooni kogumise, töötlemise ja selle kasutamise võimega. 

Tuleb aru anda, et kogu informatsiooni ei ole võimalik kogu aeg kaitsta. Oma haavatavuste 
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luurehinnang on seega võtmetähtsusega, et tagada piisav kaitse ilma ülema paindlikkust 

mõjutamata.  

Operatsioonijulgeolek (OPSEC) on protsess, mis annab operatsioonile asjakohase 

julgeoleku, kasutades selleks aktiivseid ja passiivseid vahendeid eesmärgiga hoida vastast 

saavutamast olukorrateadlikkust sõbralike jõudude asukohast, võimetest ja kavatsusest. 

OPSECi planeerijad peavad koostöös teavituspealikega looma sõbralike jõudude 

informatsiooni põhielemendid41 (SJIP), et takistada tundliku informatsiooni tahtmatut lekkimist 

avalikkusele. 

OPSECi mõjutavad paljud meetmed. Need on vastuluure, infojulgeolek, sidejulgeolek, 

füüsiline julgeolek jne. 

Juhtimise vastu suunatud tegevused on sihitud vastase võimete vastu ja nende 

teostamiseks kasutatakse järgmisi vahendeid: füüsiline hävitamine, elektrooniline 

sõjapidamine ja küberoperatsioonid (kaitse, rünnak, ekspluateerimine). 

Füüsiline hävitamine ja konventsionaalsete kineetiliste vahendite (millest tuleb juttu 

edaspidi) kasutamine on suunatud vastase tahte murendamisele ja murdmisele. Tuleb 

arvestada, et lahingutegevuses ja selle tagajärjel tekitatud tsiviilohvrid üldjuhul vähendavad 

avalikku toetust ja võivad anda vastasele globaalse propagandistliku tööriista oma 

strateegilise sõnumi ja äraspidise „tõe“ edastamiseks. 

Elektrooniline sõjapidamine sisaldab tegevusi, mis võimaldavad rakendada 

elektromagnetilist spektrit, milles sisalduvad elektromagnetilise kiirguse mahasurumine ja 

identifitseerimine ning elektromagnetilise energia, sealhulgas ka suunatud energia 

kasutamine, et vähendada või välistada vastase võimalusi, samas soodustada oma jõudude 

väljavaateid elektromagnetilise spektri kasutamisel. 

Küberoperatsioonid on arvutipõhiste informatsioonisüsteemidega teostatavad ründe- või 

kaitsetegevused, mis võimaldavad rünnata vastase süsteeme, kaitsta enda omi ja kasutada 

informatsiooni enda kasuks. 

Infotehnilised julgeolekumeetmed hõlmavad nii Kaitseliidu sidevahendeid ja nendes liikuvat 

informatsiooni kui ka Kaitseliidu liikmete isiklikke sidevahendeid ja elektroonilisi 

suhtluskeskkondi, mida vastane kasutab informatsiooni kogumiseks ja mõjutustegevuse 

sihtmärgina. 
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 Sõbralike jõudude informatsiooni põhielemendid on sõbralike operatsioonide kriitilised aspektid, mis vastasele teatavaks 
saades võivad paljastada operatsioonide kavandamist ning piirata oma operatsioonide edu või viia nende ebaõnnestumiseni ja 
peavad seetõttu olema kaitstud. 
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Joonis 3A. Infooperatsioonide jagunemine 

 

Nagu mainitud, mõjutavad infooperatsioonid tahet ja võimeid, millest viimane on mõõdetav ja 

esimene mittemateriaalne.  

Mõjud võimetele on olemuselt kas ajutised või alalised ja osalised või täielikud. See sõltub 

mõjurite rakendamise intensiivsusest ja viisist, nagu on kirjeldatud joonisel 4A.  

Informatsiooni edastamise ja kättesaadavuse häirimine on tavaliselt ajutine ja mõjub võimele 

ainult osalist. 

Informatsiooni keelamine võib ajutiselt peatada võime funktsioneerimise täielikult, kuid tuleb 

arvestada, et infoajastul võimaldab erinevaate tehnoloogiate rakendamine taastada endise 

olukorra. Näiteks keelates vaenulike telekanalite translatsiooni võib eeldada nende 

kättesaadavust satelliidi või interneti vahendusel, samal ajal kahaneb riigi usutavus liberaalse 

õigusriigina ja piiratud infoallikad saavad suurema tuntuse tõttu täiendavat populaarsust. 

Informatsiooni väärtuse vähendamine toob enamasti kaasa võime osalise efektiivsuse 

vähendamise, kuid tavaliselt on sellel pikaajaline mõju. 

Võime täielikuks ja alaliseks likvideerimiseks peab hävitama võimekandja kas letaalsete 

kineetiliste vahenditega või rakendades ründava iseloomuga küberoperatsioone või 

elektroonilise võitluse vahendeid. 
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Joonis 4A. Võime mõjurid 

 

Sarnaselt võime mõjutamisele toimub ka vastase tahte mõjutamine, nagu seda näitab joonis 

5A. Positiivse käitumismalli säilitamiseks tuleb kasutada innustamist ja igakülgset abi, seda 

just informatsiooni küllusliku jagamisena. Käitumismalli säilitamiseks on teatud tingimustel 

vaja informatsiooni kinni hoida ja sealjuures võimalikke tegevusi maha laita. 

Käitumismalli muutmiseks tuleb kasutada veenmist, kombineerides seda rohke 

informatsiooniga, või hoida informatsiooni kinni eesmärgiga eksitada. 

 

Joonis 5A. Tahte mõjurid 

 

Sõjalise jõu rakendamine 

Operatsiooni eesmärkide ja soovitud lõpptulemi saavutamiseks on ka hübriidsõja tingimustes 

vaja rakendada sõjalisi võimeid ja jõudu, et adresseerida konflikti tekitavaid põhipõhjusi, et 

saavutada kestev edu ja soovitud seisund. Kuigi Kaitseliit sõjalise riigikaitselise 

organisatsioonina rakendab vastase vastu oma võimete ja võimaluste piires letaalset ja 

kineetilist jõudu, tuleb seda teha siiski kombinatsioonis teiste tegevustega ja koostöös 

operatsiooniruumis tegutsevate partneritega, et saavutada eelmainitud kestev tulem. 
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Sõjalisi võimeid ja jõudu peab rakendama kõikidel juhtimistasanditel harmoniseeritult ja 

üksteist toetavalt vastavuses nendele tasanditele kohasele otsustustsüklile (VOOT/MHPJ), 

nagu seda kirjeldab peatükk „Operatsioonide juhtimine“. 

Kaitseliit rakendab operatsiooni läbiviimiseks manööverlikku lähenemist ja protsesse, mis 

tagavad taktikaliste tegevustega loodavate mõjude rakendamise operatsiooni eesmärkide ja 

soovitud lõpptulemi saavutamiseks. 

Clausewitzi parafraseerides võib märkida, et konflikti eesmärk on murda või muserdada 

vastase tahet ja muuta tema käitumist. Selleks, et mõjutada vastase tahet, arusaamu ja 

võimeid erinevatel tasanditel, tuleb seda teha kahes domeenis – füüsilises ja 

psühholoogilises. 

Füüsiline domeen koosneb operatsiooniruumis olevatest füüsilistest objektidest, 

tegevustest ja mõjudest. See sisaldab sõjalisi üksusi, elektromagnetilist spektrit, 

tsiviilelanikkonda, logistilisi ressursse ja infrastruktuuri, kuid ka geograafiat, meteoroloogiat 

jne. Selles domeenis on tegevused ja mõjud materiaalsed ja mõõdetavad. Füüsiline domeen 

on otseses sõltuvuses riigi industriaalsest ja majanduslikust võimsusest ning tavaliselt 

suhteliselt lihtsalt hinnatav, mõõdetav, jälgitav ja arusaadav. Selle domeeni massiivne 

rakendamine ei tähenda, et see oleks kohene edu garantii, kuid kindlasti loob selle 

rakendamine õiges kontekstis tingimused edu saavutamiseks. 

Tuli. Sõjalise jõu rakendamine materiaalsete tegevuste kaudu loob kohe esimese taseme 

mõju. Surmav ja ka mittesurmav tuli ning manööver on fookustatud füüsilise hävitamise, 

kurnamise, häirimise ja vastasele vajaliku ressursi keelamise saavutamisele. Tule 

kasutamine on suunatud füüsilisi vahendeid rakendades sihtmärgi käitumise mõjutamisele 

teise tasandi mõjude kaudu, et alandada vastase tahet ja ühtsust. Vastupidiselt 

tavauskumusele on teise tasandi mõjud tavaliselt otsustavad. Füüsiline hävitamine ei vii 

ilmtingimata eduni, pahatihti toob see kaasa vastase mobiliseerimise, luues soovimatu mõju. 

Saksamaa pommitamine liitlaste poolt ei andnud soovitud mõju. Saksamaa mitte ainult ei 

taastanud oma sõjatööstuse toodangut peaaegu rünnakueelsele tasemele, vaid see liitis ja 

mobiliseeris rünnatud linnade tsiviilisikuid ja tugevdas nende toetust režiimile. 

Kokkuvõte Ruhri piirkonna, Dresdeni ja Hamburgi vaippommitamisest.42 

Psühholoogiline domeen moodustub ettekujutustest, arusaamadest, motivatsioonist, 

veendumustest, emotsioonidest ja pühendumusest ning esindab tegelikult indiviidi ja grupi 

tahet, ühtsust, usku eesmärgi õigsusesse, doktrinäärsust ja hinnanguid. Seda väljendatakse 

emotsioonidega, nagu patriotism, rahvuslus, ühtekuuluvustunne, religioosne määratlus ja 

isiklikud huvid. 

Selle domeeni vahendite hulka kuuluvad sihtmärgid või sihtauditoorium, nagu vastase 

sõjalised juhid, arvamusliidrid, süsteemid ja operatsioonikeskkonnas tegutsevad erinevad 

inimgrupid. 

                                                           

42
 Chen, C. Peter. Bombing of Hamburg, Dresden, and Other Cities. 28 Mar 1942 – 3 Apr 1945. World War II  Database. 

URL http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=55/Bombing-of-Hamburg-Dresden-and-Other-Cities-World-War-II-Database.  
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Psühholoogiline domeen kasutab füüsilise domeeniga sama sihtmärgistamisprotsessi, kuid 

vajab rohkem väljaõpet ja harjutamist ning intuitsiooni. Tuleb arvestada, et selle domeeni 

mõjud väljenduvad kõikides domeenides. Domeeni esmatasandi mõjusid on küll raske aduda 

ja mõõta, kuid tegelikkuses peetakse psühholoogilist domeeni kampaaniate võitmise 

võimeks. 

Füüsiline domeen rajaneb füüsilistel tegevustel – tuli ja manööver –, psühholoogiline domeen 

tugineb mõjutustegevustele. 

Mõjutustegevused püüavad ennetada, veenda, agiteerida, heidutada ja sundida 

sihtauditooriume valima soovitud tegevuskava. Neid, kes soovitud tegevuskava raames 

tegutsevad, tuleb abistada, veenda ja julgustada. Mõjutustegevuste efektiivsuse tagamiseks 

peavad nad olema sünkroniseeritud ja koordineeritud. Mõjutustegevused võivad olla 

füüsilistel tegevustel rajanevad psühholoogilised tegevused, nagu: 

 sõjakavalus, et vastast eksiteele viia, näiteks Tartu rahu läbirääkimistel lasti samal 
üksusel erinevas vormiriietuses marssida korduvalt mööda läbirääkimiste pidamise 
kohast, et luua pettekujutlus reservide olemasolust; 

 tulejõu, sh jõudemonstratsioon, näiteks IFORi missioonil demonstreerisid 
liikurhaubitsad M109 ja muu raske lahingutehnika jõudu vaenupooltele, et ära hoida 
vaherahu rikkumist; 

 kohaliku elu infrastruktuuri ehitamine või taastamine, näiteks Narva malevkonna 
hoone rekonstrueerimine ennesõjaaegsel kujul. 

Mõjutustegevusi teostatakse kogu tegevusspektri ulatuses, nagu: 

 pettetegevus, näiteks luuakse kunstlik tugev elektromagnetiline jalajälg, et viia 
vastase ülemad eksitusse ja sundida neid valima vale põhijõupingutuse; 

 psühholoogilist operatsiooni võib kasutada avaliku meedia vormis, mis võimaldab 
täpsete ja ausate uudiste edastamist elanikkonnale, sh vastase elanikkonnale, 
vähendades sellega vastase desinformatsioonikampaaniate efektiivsust; 

 tsiviil-militaarkoostöö, mis on otsene kontakt elanikkonnaga ning annab kindluse ja 
legitiimsuse. Kaitseliidu sõnumeid esitab näiteks nendega nõustuv kohaliku 
omavalitsuse juht, mis annab erapooletu allika mõju kaudu sõnumile täiendava 
legitiimsuse; 

 Movladi Udugov korraldas I Tšetšeenia sõja ajal mobiilsete raadiojaamadega 
Venemaa üksuste sisekommunikatsiooni. Vene üksuste ülemad proovisid takistada 
oma sõdurite juurdepääsu kodumaa ja rahvusvahelistele uudistele, Tšetšeenia 
iseseisvuslased täitsid infovaakumi ja lisasid sellesse demoraliseerivaid sõnumeid. 

 

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole infooperatsioonid asi iseeneses, vaid orgaaniline ja 

integreeritud osa kogu operatsiooni teostamisest ja disainist. Infooperatsioonide 

integratsioon on füüsilise ja psühholoogilise domeeni planeerijate teadlik koostegevus, kus 

arvestatakse kõiki asjakohaseid konfliktiosalisi ja nende infovahetuskanaleid. On oluline 

tagada, et erinevate tasandite juhid mõistaksid infooperatsioonide olulisust ega käsitleks neid 

kui sekundaarset tegevust. Selleks on vaja luua ekspertide kaader, mis on kõikide 

planeerivate staapide osa, et luua psühholoogilise ja füüsilise domeeni sümbioos, 

võimaldades niiviisi hoida initsiatiivi ning vastasest kiiremat ja kohalikke olusid täpsemalt 

lõimivaid otsustusprotsessi. 
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Operatsioonide juhtimine 

 

Otsustamine 

Otsustamine. Ülema esmane kohustus on otsuste tegemine. Kuigi staap annab ülemale nõu 

ja teavet ning mõnede otsuste tegemist on võimalik delegeerida, jääb otsustamise kohustus 

ja vastutus selle eest alati ülema kanda. Õigeaegne otsustamine on kõikidel tasanditel 

juhtimisel kesksel kohal. Ameerika kindral Colin Powell on öelnud: „Ma ei vaja kiireid 

otsuseid, ma vajan õigeaegseid otsuseid.“43 See on üks traditsioonilise juhtimismudeli 

kolmest üksteist täiendavast ja osaliselt kattuvast aspektist, ülejäänud kaks on liidriks 

olemine (millest räägitakse teistes peatükkides) ja kontroll (millest on juttu käesolevas 

peatükis). Otsustamine on oluline oskus, mida peab toetama võime olukordi hinnata ja 

visualiseerida44, probleeme lahendada, lahendusi planeerida ning nendest teavitada45. 

Sõjaväeline otsustamine peab põhinema loogilisel analüüsil, mis on tavaliselt kollektiivne 

tegevus, ja ülema sõjalisel hinnangul. 

Mida kõrgem on ülema positsioon, seda enam vajab ta veel üht omadust, mida pole võimalik 

kiiresti selgeks õpetada, vaid mis kas lihtsalt on olemas tänu õnnelikule geneetilisele 

juhusele või, sagedamini, koguneb alateadvusse rakk raku haaval pikkade õpingu- ja 

tegevusaastate jooksul. See on omadus, mis ütleb ülemale silmapilkselt ja mõtlemata, kas 

plaan on loomult mõistlik või mitte. Just see lubab tal kuulda võtta spetsialistide ja 

asjatundjate nõuandeid... või neid eirata, isegi kui nad räägivad ühehäälselt46. 

John Masters, „The Road Past Mandalay” 

Tegevustsükkel. Tegevuskäigu valikuks, plaani koostamiseks ja selle elluviimiseks vajab 

ülem ajakohast ja täpset luureteavet ning töökindlaid sidevahendeid, et oma käske alluvatele 

edastada. Klassikalist tegevustsüklit (mida inglise keeles nimetatakse OODA loop) ehk 

VOOT-tsüklit47 – vaatle, orienteeru, otsusta, tegutse – kujutatakse joonisel 6.1. Seda võivad 

täiendada operatsioonide orkestreerimise peatükis kirjeldatavad doktrinäärsed raamistikud. 

Kõnealune mudel ei nõua rangelt järjestikust lähenemist. Tegelikult peab toimima katkematu 

tsükkel, milles vaatlemine, orienteerumine, otsustamine ja tegutsemine toimuvad 

samaaegselt ning on omavahel seotud tõhusa teabevahetusega. Tegevustsükkel ise ei ole 

eesmärk omaette. Taotletav tulemus on taktikaline edu, mille saavutamine sõltub võimest 

otsustada ja tegutseda paremini, kuid mitte tingimata kiiremini kui vastased. Tsüklis ei pea 

toimuma jooks ühest etapist teise, õige orienteerumise (mõistmise) tähtsust ei ole võimalik 

üle hinnata. Ka võib otsuseks olla jätta tegutsemise asemel tegutsemata. Täiuslikust, aga 

hilinenud plaanist on vähem kasu kui ebatäiuslikust, aga õigeaegsest, ent kiirustamise 

                                                           
43

 „The key is not to make quick decisions […] but to make timely decisions.“ Tsiteeritud: Kolbert, Elizabeth. THE NATION; 

Powell, Speaking Empirically. New York Times, November 05, 1995. URL 

http://www.nytimes.com/1995/11/05/weekinreview/the-nation-powell-speaking-empirically.html. Pärit: Powell, Colin (with 

Persico, Joseph E.). My America Journey. New York: Random House, 1995. 

44
 Visualiseerimine on tavaliselt operatsiooni kontseptsiooni skemaatiline kujundamine, sest pilt annab enamasti mõtte paremini 

edasi kui tekst. 

45
 Teavitamine on informatsiooni edastamine vastavalt teadmisvajadusele ja veendumine, et otsusest on õigesti aru saadud. 

46
 Masters, John. The Road Past Mandalay,Bantam Books, 1979. P. 201. 

47
 Mõts, Enno. Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused: maaväe ohvitseride ja staabitöö väljaõppejuhend. [Tartu]: 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, taktika õppetool, 2010. Lk 229. 

http://www.nytimes.com/1995/11/05/weekinreview/the-nation-powell-speaking-empirically.html
http://www.nytimes.com/1995/11/05/weekinreview/the-nation-powell-speaking-empirically.html


 

64 
 

vältimine ei õigusta venitamist. Mudel nõuab ka probleemianalüüsi, lahenduste 

väljapakkumise, väljavalitu põhjal plaani koostamise ja selle edastamise tõhusat meetodit. 

Kõik need sõltuvad doktriinist, hinnangutest ja käskudest. 

Tuleb silmas pidada, et vaatamata VOOT-tsükli universaalsusele on otstarbekas see 

strateegilise ja operatsioonide tasandi tarbeks uuesti määratleda ja sobitada nendele 

tasanditele vastavale lahingurütmile ja informatsiooni hulgale. Informatsiooni maht 

strateegilisel ja operatsioonide tasandil kasvab massiivselt. Informatsioon on alati suhteline 

ja selle olulisuse määrab suhestumine vastasega. Oluline informatsioon on see, mis määrab 

õigel ajal ja õiges kohas rakendades soovitud tulemi ja edukuse ning loob eeldused 

strateegilise võidu saavutamiseks.48 Seega, et hoiduda informatsiooni üleküllusest ja sellest 

tingitud otsustusvigadest, on mõistlik kujundada VOOT-tsükkel ümber MAPD49-tsükliks 

(Monitor, Assess, Plan, Direct) ehk monitoori, hinda, planeeri ja juhenda (MHPJ). See tagab 

lõimunud, kuid kõigi juhtimistasandite erisusi arvestava lahingurütmi ja võimaldab hoida 

fookust strateegiliste eesmärkide saavutamisel ning vajaliku informatsiooni tagamise 

kõikidele juhtimistasanditele. 

 

Joonis 6.1. Tegevustsükkel (VOOT-tsükkel) 

 

Probleemi piiritlemine. Ülema ja tema staabi ülesanne on hinnata olukorda ja saavutada 

probleemi piiritlemise kaudu selle ühesugune mõistmine, mille järel ülem asub välja töötama 

oma plaani. Selle protsessi käigus selguvad järk-järgult tegevused, mis on ajas ja ruumis 

vajalikud valitsevast olukorrast soovitud olukorda jõudmiseks50. Sellest hinnangust tuleb 

teavitada alluvaid, mida reeglina tehakse eelkäsu vormis, et anda varakult aimu tõenäoliselt 

valitavast tegevussuunast ja võimaldada ettevalmistuste alustamist. Selline käsk sisaldab 
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 Wass de Czege, Huba. Netwar: Winning in the Cyberelectromagnetic Dimension Of „Full Spectrum Operations“. Military 

Review, March-April 2010. P. 24. 

49
 Kiili, Meelis (Brigadier General). Auftragstaktik in the Era of Network-centric Warfare. USAWC Program Research Projekt. 

Carlisle Barracks (Pennsylvania): U.S. Army War College, 2013. P. 24. 

50
 What is Theory of Change? Center for Theory of Change. URL http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/#2.  



 

65 
 

tavaliselt ülevaadet olukorrast ja kontekstist, sealhulgas ohust, olemasoleva põhiülesande ja 

võimalike tulevaste põhiülesannete täitmise kontseptsioonist, alluvatele tõenäoliselt 

antavatest ülesannetest ja tegevustest, võib-olla ka probleemidest, kuid kindlasti esialgsetest 

arvestustest jätkusuutlikkuse, aja ja ruumi kohta. Plaani arendamise käigus tuleb väljastada 

edasised eelkäsud, et võimaldada samaaegse planeerimise ja tegevuse jätkamist ja 

täpsustamist. 

Plaani testimine. Plaani edenedes tuleb seda töö käigus testida, et vajadusel korrigeerida 

seni langetatud otsuseid ja tuvastada võimalikke vigu, et vältida nende levikut ja vähendada 

organisatsioonidele olemuslikku grupimõtlemist51, mida nimetatakse mõnikord šabloonseks 

mõtteviisiks. 

Seda puudujääki saab tasandada, kasutades oponeerimise, sõjamängu või 

operatsioonianalüüsi52 meetodit. Reeglina kasutatakse esimest juhtudel, kui aega on piisavalt 

ja testida on vaja kaugemale ette ulatuvaid otsuseid, millel on pikaajaline mõju väe ja 

võimete arengule. Selleks kutsutakse ellu oponeeriv meeskond, mille ülesanne on 

olemasolevate plaanide kitsaskohtade leidmine ja soovituste tegemine nende 

kõrvaldamiseks.53 

Sõjamäng on staabimeetod, kus vastase rolli (punane meeskond) ja neutraalse rolli 

(roheline meeskond) mängijad osalevad rutiinses ja/või korduvas planeerimisprotsessis, 

mis lahkab tegevuste, reaktsioonide ja vastutegevuste kompleksi eesmärgiga stimuleerida 

planeerimise käigus märkamata jääda võivate ideede ja lahendite genereerimist. 

Nii oponeerimine kui ka sõjamäng on olemuselt vastandavad meetodid, nende eesmärk on 

planeerijate üksteise vastu „ässitamine“, et sütitada vaidlusi ja ergutada uute ideede teket. 

Samu võtteid kasutatakse hindamisprotsessis. Operatsioonianalüüs on 

modelleerimismeetod, mis võimaldab staabil paremini mõista kavatsetavate tegevuste 

võimalikke tulemusi. Naljatades on väidetud, et operatsioonianalüüs kujutab endast kunsti 

anda halbu vastuseid küsimustele, millele võidakse anda veelgi halvemaid vastuseid, 

kasutades teistsuguseid lahendusmeetodeid54. Muud plaani testimise meetodid on 

tagasiside, vähendatud koosseisuga harjutamine ja täiemahuline harjutamine. 

Tagasiside eesmärk on kinnitada alluvate arusaamist plaanist. See on tavaliselt viimane 

võimalus plaani enne täideviimist muuta. Tagasisidet ei saa võtta vahendina, millega ülem 

oma tahet peale surub, vaid see on plaani testimise meetod. Vähendatud koosseisuga 

harjutamine on suunatud pigem plaani üksikasjade samakõlastamisele kui selle 

parandamisele, välja arvatud juhul, kui ilmnevad tõsised probleemid. Täiemahulised 

harjutused sisaldavad väljaõppe elementi ja mõjuvad hästi üksuse sidususele. Nad aitavad 

märkimisväärselt kaasa tegevuste visualiseerimisele ja erksale tegutsemisele kõikidel 

tasanditel. 
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 Janis, Irving L. Victims of Groupthink. New York: Houghton Mifflin, 1972. P. 9. 
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 Operatsioonianalüüs on rakendusmatemaatika haru, mis kujunes välja Teise maailmasõja lõpuaastatel. 
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 Pikaajaliste põhimõttelisi muutusi ja pikaajalisi mõjusid kaasa tuua võivate plaanide ja reformide oponeerimist peaks kindlasti 

rakendama, et suurendada objektiivsust ja minimeerida võimalike vigade teket. 
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 Üld- ja taustteave. Operatsioonianalüüs. EstORS – Eesti Operatsioonianalüüsi Selts. URL 
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Veel üks meetod on kasutada initsiatiivgruppi, mis võib aidata kaasa kõikehõlmava 

lähenemise rakendamisele algusest peale. Sellised grupid peaksid koosnema teistsuguse 

tausta ja vaatenurgaga inimestest, kes ei sõltu käsuliinist ega ole osalenud plaani 

koostamisel, kuid võivad toimida n-ö vastaspoole kaitsjana. Plaanide koostamist 

kirjeldatakse üksikasjalikumalt edaspidi. 

Otsustamise järjekord. Otsustamise lahtiseletamisel võib kasu olla alljärgnevast lihtsast 

raamistikust. Otsustajad võiksid kaaluda järgnevalt kirjeldatud sammude kasutamist. 

a. Tunnetamine55. Otsustamise vajadust või võimalust peab tunnetama ja ette aimama.  

Kui ülem sõltub otsustusvajaduse kindlaksmääramisel oma staabi või alluvate etteütlemisest, 

ei tule otsus tõenäoliselt õigeaegselt. Mõned näited sellest, mida ülem vajab õigeks 

tunnetuseks: olukorra ja selle võimalike muutuste mõistmine, kõrgema kavatsuse võimalike 

arengute äratundmine ja väeüksuse võimetest teadlik olemine. Vaja on segu vaistust ja 

teadmistest. 

Operatsiooni „Kestev vabadus“ (Enduring Freedom) alguses oli 58. sihtüksuse (Task Force 

58) ülem merejalaväekindral James N. Mattis keerulise otsuse ees. Maaväe 

erioperatsioonide ohvitserilt, merejalaväe luureohvitserilt ja ründeüksuse ülemalt saadud 

informatsiooni kohaselt varjas end esmapilgul pulmapeona paistnud sündmuse taga 

tegelikkuses grupp terroriste. Sündmuskohalt saabunud teave oli kesine ja võimaluse aken 

[aeg] rünnaku korraldamiseks lühike. Vaatamata sellele, et paljud teised ülemad oleksid 

vajanud pikemat aega lisateabe kogumiseks või reageerimiseks, tuli Mattisele, toonasele 

brigaadikindralile, vastus pähe hetkega. 30 sekundi jooksul tegi kindral Mattis otsuse anda 

käsk rünnakuks. Hiljem, kui sihtmärkide õigustatus oli kindlaks tehtud, vastas kindral Mattise 

uurija küsimusele otsuse tegemisele kulunud aja kohta: „Umbes 30 aastat.“56 

b. Eelhoiatus. Kohe, kui ülem tunneb otsustamisvajadust või -võimalust, peab ta hoiatama 

neid, kes sellest sõltuvad, et nood saaksid omakorda tunda oma otsustamisvajadusi. 

Hoiatamine peab korduma kogu tsükli vältel. 

c. Kaalutlemine. Seejärel peab otsustaja tegema uuringuid, kuulama nõuandeid, andma 

hinnanguid ja võtma aega lahendust vajava probleemi läbimõtlemiseks. Selleks peavad 

otsustajad looma keskkonna, mis aitab sellisele mõtlemisele kaasa. 

d. Otsustamine. Seejärel peab otsustaja langetama otsuse või otsustama otsust mitte 

langetada. Talle endale, tema staabile ja alluvatele peab olema selge, mida ta otsustas. 

Otsused ei tohi olla segased ega jääda mitut moodi tõlgendatavaks. 

e. Täideviimine. Otsus ei tohi jääda pelgalt paberile. See tuleb täide viia, mis nõuab 

omakorda suuniste jagamist, aja ja ressursside rakendamist, arengute mõõtmise meetodit ja 

kindlakstegemist, millised edasised otsused võivad vajalikuks osutuda, samuti ideid, kuidas 

neid võidakse tunnetada. 
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Riskimine 

 

Riski olemus 

Sõjaline edu tuleneb äratundmisest, millal tuleb otsustavalt riskida, mitte aga riske iga 

hinnaga vältivast mõtteviisist. Enne kui anda soovitusi riskimiseks, vaatleme riski olemust. 

Risk. Sõjalise tegevuse olemus seisneb riskide mõistmises, tasakaalustamises ja võtmises, 

mitte aga ohtude vältimises. Risk on positiivsete või negatiivsete tagajärgedega tegevuse või 

sündmuse aset leidmise tõenäosuse ja tähenduse avaldus. Sõjakunstis on risk pigem millegi 

hästi või halvasti minemise ja seonduvate heade või halbade tagajärgede tõenäosuse 

kriteerium. Seega on risk neutraalne. Kuna risk on osa sõjalise tegevuse põhiolemusest, ei 

ole see pelgalt midagi, mida tuleb vältida. Riski võtmine avab nii tõelisi võimalusi kui loob ka 

tõsiste tagajärgede tõenäosuse. Seepärast peavad ülemad tegema vahet kaalutletud riskil ja 

õnnemängul. Esimene neist näeb ette kursimuutusi või eelnenud olukorra taastamist, 

viimane aga jätab asjad ainult juhuse hooleks. 

Riskiparadoks. Ülem peab toime tulema pingega, mis tekib väeüksuse kaitsmiseks ja 

eesmärkide saavutamiseks vajalike riskide võtmise vahel. Sellistes kaalutlustes rakendatav 

loogika näib loovat paradoksi: mida rohkem pingutada riskide vähendamise nimel, seda 

suuremad need on. Olulisim samm selle õigel hindamisel on keskkonna mõistmine. Tähtis on 

ka eesmärgi valik ja selle saavutamisele keskendumine57, mida toetab moraalne vaprus. See 

tähendab, et kui asjad lähevad viltu või kantakse kaotusi, ei jää kogu väeüksus seisma 

(jõuab murdumispunkti) ega keskendu teoksil oleva ülesande asemel tagasilöögile 

reageerimisele. Võib tunduda julm sundida sõdureid enne haavatutega tegelemist 

põhiülesannet lõpule viima, ent kui kogu üksuses läheb tasakaal paigast, võib pikemas 

perspektiivis olla veelgi enam kannatanuid ja kannatada saada ka ülesande täitmine. Teisalt 

tuleb tasakaalu leidmisel mõista taktikaliste tagasilöökide, sealhulgas kaotuste kandmise 

strateegilisi tagajärgi. 

Lahingus ei saa käia pendelrändega. Inimeste turvamiseks ja mässuliste purustamiseks on 

vaja elada rahva keskel. Liikuge sõidukites, töötage jalastunult. Patrullige jalgsi ja suhelge 

rahvaga. Olukorrateadlikkust on võimalik saavutada ainult inimestega silmast silma 

suheldes, ilma eraldava kuulikindla klaasita. Astuge sisse, ärge sõitke läbi.58 

Kindralleitnant David Petraeus 

Riski mõistmine. Isiklik riskikogemus mõjutab riski tajumist ja valmidust riske võtta. 

Tundmatus olukorras, eriti pinge all olles, mõjutab riskitaju inimese käitumist ja otsustamist. 

Ülemad peavad olema teadlikud nii enda59 kui ka teiste suhtumisest riski, seda eriti juhtudel, 

kui tegu on mitme ametkonna ühise jõupingutusega. On vaja teada ka vastaste ja 

elanikkonna riskivalmidust. Elanikkonna riskivalmidus on kõikuv ja sellest tuleneva mõju – nii 
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kohese kui ka pikaajalisega – tuleb arvestada. Suhtumine riski sõltub sageli konkreetsest 

olukorrast. Ülemad peavad arvesse võtma alljärgnevaid tegureid: 

a) inimeste riskitaju põhineb kahel komponendil: kui palju inimene kardab võimalikke 

tagajärgi ja mil määral ta tunneb end sündmuste käiku kontrollivat. Halvimal juhul tehakse 

otsuseid ja tegutsetakse kaotusehirmus, selle asemel, et võtta riske võidu nimel;60 

b) suhtumist riski mõjutab inimese kalduvus pöörata suuremat tähelepanu teabele, mis tema 

eeldusi ja oletusi kinnitab, kui teabele, mis neile vastu räägib, ning omistada ülemäärast 

tähtsust veendumustele, mis on kergesti kättesaadavad või meenuvad. Selle tagajärjel 

võidakse pidada enesestmõistetavaks, et minevikus edukalt kasutatud taktika ja meetodid 

toimivad automaatselt ka uutes oludes, isegi kui olukord on teistsugune. Ka on tendentsiks 

käitumine, nagu suudetaks säilitada kontrolli ka nende olukordade üle, kus see on 

tegelikkuses ülimalt ebatõenäoline.61 

Riski mõju ja juhtimistasandid. Riskil on igal tasandil erinev tähendus. Tänapäevases 

informatsiooniajastu konfliktis võib taktikalistel sündmustel olla strateegiline vastukaja ja 

vastupidi, ka taktikatasandil võetud riskide tagajärjed võivad avalduda nii operatsiooni- kui ka 

strateegiatasandil62. 

a. Strateegiline risk. Sündmused, mis mõjutavad või muudavad üldist strateegilist konteksti, 

võivad omada strateegilisi kaasmõjusid, äärmuslikel juhtudel koguni edukat kampaaniat 

ohustades. Kaks levinud strateegilise riski valdkonda on seotud strateegilise sidususe ja 

osalevate riikide erineva riskivalmidusega. Esimese puhul võib Eesti riiklike eesmärkide 

sidumine koalitsiooni omadega kujutada strateegilist riski. Teise puhul, kuna iga riik otsustab 

oma isikkoosseisu rakendamise viisi ise, pole riski võtmise valmidus kogu koalitsioonis 

tõenäoliselt ühesugune ning on mõjutatav ohu tajumisest ja valikuvabadusest. 

b. Operatsioonirisk. Operatsioonitasandi risk seostub tihti vajadusega ühendada 

strateegilised eesmärgid taktikalise tegevusega. Operatsioonitasand moodustab silla 

strateegia ja taktika vahel. Silda mõlemas suunas ületav liiklus võib olla nii positiivne kui ka 

negatiivne ning hõlmata riskimise häid ja halbu tagajärgi. Näiteks strateegilisi tagajärgi kaasa 

toov taktikaline risk muudab tõenäoliselt operatsiooniülemale kehtivaid vabadusi ja 

piiranguid. Tema tegevusvabadust võidakse piirata, mis võib kaasa tuua väeüksuse seisaku, 

murdumispunkti või initsiatiivi kaotuse. Teisalt võib avaneda võimalus taktikalist riski laiemalt 

ära kasutada, rakendades kohalikke häid saavutusi operatsiooniliste mõjude tekitamiseks 

kogu tandril. 

c. Taktikaline risk. Taktikaline risk tuleneb nii planeeritud tegevuste ja muude eeldatavate 

sündmuste kui ka plaaniväliste ja ettenägematute sündmuste või juhuse mõjudest. Mõnesid 

neist on võimalik ette näha erandolukorra planeerimisel, kuid neid riske, mis jäävad 

ettearvamatuks või johtuvad ettearvamatutest tegevustest või sündmustest, on kõige raskem 
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võtta või leevendada. Seda tüüpi riskiga aitavad toime tulla madala tasandi taktikaline 

teadlikkus, erksus ja taktikalise keskkonna õige mõistmine. 

Riskiga toimetulek 

Risk kui võimalus. Kuigi võib tekkida kiusatus suhtuda riski kui millessegi ainult 

negatiivsesse, annab riski vältimine tunnistust riski olemuse mittemõistmisest. Risk võib luua 

uusi võimalusi, näiteks suurema tegevusvabaduse ja arvukamalt valikuvariante. Just riski 

võtmine viib edasi. Parimad võimalused avanevad sageli suurima riski tingimustes. Nende 

tingimuste uurimine nõuab võimet seista silmitsi ebaselguse ja keerulisusega, üritamata neid 

taandada tegelikkuses mitteeksisteerivateks käitumismudeliteks ja tõsiasjadeks. See nõuab 

ka moraalset vaprust. Lisaks toetavad riskimist ajakohane ja täpne teave, kiire reageerimine 

probleemidele ja kriisidele, sarnaste probleemide ja kriisidega tegelemise kogemused, 

piisavad ressursid vastupidamiseks ja loomupärane paindlikkus. 

Riskianalüüs ja -haldus. Riskianalüüs ja -haldus on peaasjalikult kaitseloomulised 

meetmed, mida kasutatakse plaanide kohandamiseks või kitsendamiseks. See eristab neid 

positiivsemast suhtumisest riskidesse kui võimalustesse. Liiga sageli on need vaikeseaded, 

kuid tegelikult tuleks neisse suhtuda kui täiendavatesse või toetavatesse tegevustesse, mitte 

ajenditesse. Riskianalüüs on kaheosaline meetod, mida kasutatakse märkimisväärset riski 

esilekutsuvate tegevuste ja sündmuste kindlakstegemiseks. Riskituvastus aitab välja 

selgitada, mis ja kuidas võib viltu minna, samas kui riskihinnang määrab nende riskide 

tekkimise tõenäosuse, hindab nende võimalikku mõju ja selgitab välja, kes peaks nende 

riskide võtmise eest vastutama. Riskihaldus kahandab soovimatute sündmuste 

võimalikkust, leevendab nende tagajärgi ja kasutab ära nende tekitatud võimalusi. Selles 

vallas kasutatavad meetodid on lõpetamine (riskide täielik kõrvaldamine), menetlemine 

(riskide mõjude vähendamine või leevendamine), talumine (riskide väljakannatamine) ja 

ülekandmine (riskide mujale viimine). 

Riskivastutus. Oluline on püüda välja selgitada, kus riskimise või riskist hoidumise 

tagajärjed end kõige tõenäolisemalt tunda annavad. See aitab langetada otsust, kellele 

langeb riski võtmise, analüüsimise ja haldamise kohustus. Isegi kui risk avaldab enim mõju 

ühel tasandil, võivad sellest tekkinud mõjud avalduda ka teistel tasanditel. Ülemad peavad 

selgelt aru saama mitte ainult võimalikest eesseisvatest riskidest, vaid ka nendega 

toimetuleku kohustusest. Kui riskide analüüsimise ja haldamise võib delegeerida alluvatele, 

siis riskivõtmise kohustust ja vastutust63 ei tohi põhimõtteliselt delegeerida. 

Riskid, ohud ja täideläinud ohud. Oluline on teha vahet riskidel, ohtudel ja täideläinud 

ohtudel. Nii nagu on tulutu suhtuda igasugusesse riski kui negatiivsesse, on mõttetu näha 

igas ohus ähvardavat paratamatust. Risk on miski, mis võib juhtuda, oht on risk koos 

ähvardava jõu elemendiga. Aga tegelikku kahju tekitab ainult täideläinud oht, mitte kahju 

tajumine või kartmine. Selle mõistmine aitab ohtudesse mõistlikult suhtuda, selle asemel, et 

näha kõikjal suuri ohte. Selline eristamine tagab, et pingutusi ja ressursse jaotatakse 

võimalikult tõhusalt, mitte liiga laiali. Ohte tuleb kaaluda nende tõenäosuse ja tõsiduse järgi: 

kui tõenäoline on nende täideminek ja kui tõsised oleksid tagajärjed, kui nad läheksid täide? 
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Riski nähtavus. Riskide käsitlemine ainult nende lähedust arvestades – keskendumine 

nende tuvastatavusele, lähedusele ja vältimatusele või vastutuse kandmisele nurjumise 

korral – on sõjaliselt küündimatu. Suurem risk võib tegelikult tulla ootamatust suunast. 

Näiliselt lähedaloleva riski leevendamisega tegeldes võib ülemal jääda märkamata ajas või 

ruumis kaugemal asetsev suurem oht või võimalus. Selgitava näite võib tuua väljaõppe 

vallast. Riski vältimine väljaõppes, näiteks teatud tegevuse keelamine põhjusel, et see võib 

kümne aasta jooksul põhjustada ühe sõduri surma või vigasaamise, võib kaasa tuua 

kogemuse kaotuse, mis omakorda viib kümne sõduri surma või vigasaamiseni ühe 

operatsiooniaasta jooksul. Kokkuvõtteks on arukad otsused, liidriks olemine, vaprus ja 

teabevahetus need, mida on vaja riskidega tõhusaks toimetulekuks. 

Väekaitse ja riskid 

Kaitstust kui taktikalist funktsiooni kirjeldab lähemalt operatsioonide orkestreerimise64 

peatükk. Väekaitse säilitab üksuse tegevustõhusust, nurjates vastase kavandatud, aga ka 

looduslikke ja inimlikke ohte. See lubab ülemal võimeid optimeerida, kuid ta peab leidma 

oma väeüksuse kaitstuse ja põhiülesande täitmiseks tarviliku tegevuse õige tasakaalu. Ülem 

peab vältima liigset ettevaatlikkust ja ressursside rakendamist kaitseks iga teadvustatud ohu 

vastu ning oma väekaitsemeetmed regulaarselt üle vaatama. Ebarealistlik ootus vältida kõiki 

riske võib avaldada ebasoodsat mõju põhiülesande täitmisele ja, kaotuste kandmise korral, 

õõnestada poliitilist ja sõjalist otsusekindlust. Selline ootus võib, suisa vastupidiselt, hoopis 

suurendada väeüksust ähvardavaid ohte. 

Sõidukid eraldavad meid inimestest, keda me kaitseme, ja piiravad meie olukorrateadlikkust, 

nii et me suurendame oma turvalisust ainult natuke, kuid ohverdame sealjuures suure osa 

tõhususest65. 

Kindralleitnant David Petraeus 

Põhiülesandekeskne juhtimine 

Olukordi, milles ülem peab tegutsema omaenda äranägemise järgi, on igasuguseid. Vale 

oleks jääda käske ootama ajal, kui käske anda ei saa. Aga tema tegevus on kõige 

tulemuslikum, kui ta tegutseb kõrgema ülema kavatsuse raames.66 

Kindralfeldmarssal Helmuth von Moltke vanem  

Olukorras orienteerumise, otsustamise ja riski võtmise kontekstis täiendab põhiülesandele 

keskendunud juhtimine manööverlikku juhtimisfilosoofiat67. See on Kaitseliidu 

operatsioonikäsitluse aluseks. 

Maakaitse sõjalise juhtimise olemus 

Maaväe relvaliigid moodustavad keeruka kogumi. Need koosnevad tavaliselt suurest hulgast 

võitluselementidest, millel on palju juhtimistasandeid ja igal tasandil mitu staapi. Üksused on 

tavaliselt hajutatud ning tegutsevad sidusust ja teabevahetust pärssivates füüsilistes 
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tingimustes (VUCA68,69). Üksuse igal liikmel on isiklikud arusaamad ja ainulaadne positsioon 

maastikul. Otsuste tegemine koalitsioonis, liidus või ametkondadevahelises keskkonnas on 

veel keerulisem. Kõik see annab erilise tähtsuse jõupingutuste ühtsusele, vastastikusele 

mõistmisele, headele drillidele ja ühisele kavatsusele kõikide operatsioonis osalevate 

organisatsioonide vahel, aga ka hea teabevahetuse vajadusele ja selgele juhtimisfilosoofiale. 

See ongi kogu ülejäänud peatüki teema. 

Võim, kohustus ja vastutus. Juhtimine on üksikisikule kuuluv võim alluvate 

struktuuriüksuste tegevust suunata, kooskõlastada ja käskida. Sellel on õiguslik ja 

põhiseaduslik staatus, mis on sätestatud õigusaktides ning antakse ülemale 

kõrgemalseisvate instantside poolt, mis jagavad talle ka suunised ja määravad tema 

alluvusse struktuuriüksused temale antud põhiülesande täitmiseks. Juhtimisõiguse 

teostamine on protsess, mille käigus ülem langetab otsuseid, sisendab alluvatele oma tahet 

ja väljendab oma kavatsusi. Sellega kaasnevad võim, kohustus ja vastutus. Tõhusaks 

juhtimiseks peavad kõik kolm olema tasakaalus ja organsatsioon peab selle saavutamiseks 

oma ülemaid toetama.  

a. Võim. Võim sisaldab endas õigust ja vabadust sundida käsku täitma ja rakendama 

ressursse. Ülem võib teatud osa võimust alluvatele delegeerida, et nad saaksid neile antud 

kohustuste piires ise otsustada ja tegutseda, kuid üleüldine kohustus jääb tema kanda. 

b. Kohustus. Kohustus on ametialane sundus, mis lasub kellelgi, kes lõpuks võtab endale 

kas au võidu või süü kaotuse eest. Ülemad peavad mõistma, et kuigi nad võivad oma võimu 

delegeerida, tuleb väga ettevaatlikult suhtuda kohustuse delegeerimisse. Ülem vastutab oma 

alluvate tegude eest ka sel juhul, kui ta ei ole neid juhendanud ega taganud järelevalvet. 

c. Vastutus. Vastutus hõlmab kohustust anda kõrgemale ülemale aru võimu ja ressursside 

kasutamise kohta. See sisaldab ka kohustust tegutseda ja täita ülesandeid kooskõlas antud 

suunistega. Vastutusega peab kaasnema piisav võim, mis antakse alluvale tema kohustuste 

täitmise võimaldamiseks. 

Juhtimise koostisosad. Kõikide tasandite sõjaväeline juhtimine on kunst, mis nõuab 

arusaamist soovitud tulemustest, kontseptsioonide, doktriinide, põhiülesannete ja 

prioriteetide mõistmist ning ressursside jagamist. See nõuab ka oskust hinnata inimesi ja 

riske ning sisaldab pidevat olukorra ümberhindamise protsessi. Juhtimise kolm klassikalist ja 

osaliselt kattuvat koostisosa on otsustamine, liidriks olemine ja kontroll (control). Enamik 
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tähtsamaid otsuseid avaldavad mõju liidriks olemisele ja järelevalvele, samas kui liidriks 

olemise nõuded võivad mõjutada otsuseid ja järelevalve teostamise viisi. See võib mõjutada 

ka ülema ja tema staabi füüsilist paiknemist. Ülema võime rakendada otsustamist, liidriks 

olemist ja järelevalvet moodustab suure osa kõigist kolmest võitlusvõimsuse elemendist. Kui 

ükskõik milline sõjalise juhtimise koostisosa on puudulik, avaldab see kahjulikku mõju 

struktuuriüksuse võitlusjõule tervikuna. 

Juhtimisfilosoofia 

Ülesandekeskne juhtimine on juhtimisfilosoofia, mis tsentraliseeritud kavatsuse ja 

detsentraliseeritud täitmise poolest sobib eriti hästi keerulistesse, dünaamilistesse ja 

vastanduvatesse olukordadesse. Manöövrikeskne lähenemine nõuab tegevusvabadust ja 

initsiatiivi soosivat juhtimisfilosoofiat. Nagu manöövrikeskne lähenemine, keskendub ka 

põhiülesandekeskne juhtimine tulemustele, sest rõhutab soovitavate mõjude mõistmise 

tähtsust, mitte ei kirjuta ette nende saavutamise viise. Sellel on alljärgnevad 

võtmeelemendid: 

a) ülem annab oma käsud viisil, mis tagab alluvate arusaamise tema kavatsusest, 

põhiülesannetest ja ülesannete kontekstist; 

b) alluvatele öeldakse, millise mõju saavutamist neilt oodatakse ja miks on see vajalik; 

c) alluvatele antakse põhiülesannete täitmiseks piisavalt ressursse; 

d) ülem rakendab võimalikult vähest juhtimist, et mitte piirata asjatult oma alluvate 

tegevusvabadust; 

e) seejärel otsustavad alluvad, kuidas oma põhiülesandeid kõige paremini täita. Neil on 

põhimõtteline kohustus tegutseda kooskõlas ülema kavatsusega. 

Ma olen lasknud oma nime all välja anda hulgaliselt operatsioonikäske ja suuniseid, kuid 

kogu sõja vältel ei ole ma neist ühtegi ise kirjutanud... Ühe käsu osa olen ma siiski alati ise 

kirjutanud – kavatsuse… See on fundamentaalne tahteväljendus, mis domineerib 

ohvitseride ja sõdurite kõikide tegevuse üle.70 

Feldmarssal Lord Slim 

Kavatsus. Kavatsus sarnaneb eesmärgiga. Selge kavatsus algatab väeüksuse 

eesmärgipärase tegevuse. See kirjeldab, mida ja miks ülem tahab saavutada, ning seob 

väeüksuse ühte. See on otsustusprotsessi peamine tulemus. Tavaliselt väljendatakse seda 

mõjude, eesmärkide ja soovitud tulemuste kaudu, nagu kirjeldab peatükk manööverlikust 

lähenemisest operatsioonidele. Operatsioonide keerukus nõuab lühikesi veenvaid käske, mis 

tõstavad esile selge kavatsuse. Kavatsus peab olema väljendatud keeles, mida käsu saajad 

mõistavad, arvestades muuhulgas, et nad võivad olla piiratud sõjalise ettevalmistusega 

vabatahtlikud või koostööpartnerid väljastpoolt Kaitseliitu. Selgeimad kavatsused on 

alluvatele arusaadavad võimalikult väheste täiendavate üksikasjadega. Nad seostuvad 
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 „I suppose dozens of operation orders have gone out in my name, but I never, throughout the war, actually wrote one myself 

... One part of the order I did, however, draft myself – the intention ... It is the one overriding expression of will by which 

everything in the order and every action by every commander and soldier in the army must be dominated.“ LtGen Van Riper. 

Compendium on Mission Tactics and Commander’s Intent. URL 

http://smallwarsjournal.com/documents/Commander’s_Intent.pdf. P. 15. 
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ülema isikuga ja peaksid olema tema kirjutatud, rakendades tema kogemust ja vaistu, 

millesse on lõimitud talle antavad nõuanded ja luureteave. Kavatsust hõlbustab järelevalve, 

mis kooskõlastab tegevust ja arvestab riske. See on staabi funktsioon, kuigi ülem võib 

(mõnikord) sekkuda, et veenduda oma kavatsuse täitmises. 

Põhiülesandekeskse juhtimise põhimõtted 

Ülesandekesksel juhtimisel on kuus püsivat põhimõtet. See filosoofia edendab tõhusat 

juhtimissüsteemi, mis tasakaalustab jõupingutuste ühtsuse tegevusvabadusega kõikidel 

tasanditel. See nõuab usalduse ja vastastikuse mõistmise tekkimist ülemate ja alluvate vahel 

kogu käsuliini ulatuses. Juhtimine nõuab õigeaegset ja tõhusat otsustamist, mis põhineb 

initsiatiivil ja loovusel ning viib eesmärkide, esmajoones määratud põhipingutuse 

saavutamise suunas. 

Jõupingutuste ühtsus. Jõupingutuste ühtsus peab tagama maksimaalse sünergia 

operatsioonis osalevate elementide vahel. Selle saavutamiseks peab ülem kindlaks 

määrama oma prioriteedi ja arvestama seda ressursside jagamisel. Lisaks peab ülem 

tagama, et tema kõrgema ülema kavatsus püsib tema alluvatel alati selgelt meeles. 

Eesmärgi ühtsus sünnitab jõupingutuste ühtsuse. Jõupingutuste ühtsus tuleneb ülema 

võimest sõnastada selgelt kavatsusi ja põhiülesandeid, ühise doktriini ja taktika 

kasutamisest, ühisest juhtimiskeelest, kõrgest kollektiivse väljaõppe tasemest ja prioriteedi 

või põhipingutuse määramisest. Koos moodustavad need ühise mõistmisraamistiku kogu 

Kaitseliidu ja partnerorganisatsioonide vahel. Need toetavad ka tegevuste kooskõlastamist 

ajas ja ruumis ning võimet olukorramuutusi ennetada ja neile reageerida. Suutmatus 

jõupingutuste ühtsust saavutada toob tõenäoliselt kaasa segaduse ja võimaluste 

käestlaskmise. 

Jõupingutuste ühtsust tugevdab alluvate arusaamine kaks tasandit kõrgemate ülemate 

kavatsustest. Seda nimetatakse vertikaalseks lõimimiseks ja see võimaldab alluvatel 

integreerida oma plaanid ülemate plaanidesse. Horisontaalne lõimimine, mis aitab alluvatel 

mõista, kuidas nende põhiülesanded koos teiste sama tasandi ülesannetega toimivad, on 

samaväärselt tähtis. Horisontaalne ja vertikaalne lõimimine on olulised formeeringu või 

üksuse lahingupanuse ja seega kõrgema ülema kavatsuste täitmiseks mängitava rolli 

mõistmise seisukohalt. 

Muutlikus olukorras on oluline, et üksus mõistaks nii oma ülesandeid kui nende taga 

peituvaid eesmärke. Põhiülesandekeskset juhtimist hästi tundvad alluvad suudavad 

tegutseda piirangute raames ja vältida võimalikke vigu. Seepärast peavad suunised ja käsud 

väljendama ülema kavatsust ja tegevusplaani selliselt, et igaüks mõistaks mitte ainult 

eesmärki vaid ka selle saavutamise viisi, sealhulgas taktikalise olukorra tegevuskontekstist 

tulenevaid võtmepiiranguid. 

Määratud põhipingutus. Põhipingutus hoiab tasakaalu jõupingutuste ühtsuse ja 

tegevusvabaduse vahel. Põhipingutus nõuab jõudude või vahendite koondamist, mille abil 

ülem tahab otsuse täide viia. See on vaimse töö vahend, et keskenduda just sellele 

tegevusele, mida ülem peab oma põhiülesande saavutamise seisukohalt kriitiliseks. 

Jõupingutuste ühtsust võimendavad eesmärgi valimine ja hoidmine ning jõu koondamine. 

Mõlemaid toetab põhipingutuse määramine. Põhipingutusele peab olema tagatud vajalik 

ressurss ja piisav võitlusvõime. See puutub kõikidesse alluvatesse, isegi neisse, kes ei ole 

sellega otseselt seotud, sest nad kas toetavad seda või loovutavad sellele oma ressursse. 
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Toetaja ja toetatava suhet käsitletakse detailsemalt peatüki lõpuosas. Põhipingutus ja 

toetavad pingutused tuleb lõpuks lõimida operatsioonikavandisse. Sel otstarbel võib jõu 

koondamiseks olla vajalik piirijoonte kitsendamine, mis võib tähendada pingutuste säästmist 

kuskil mujal. Kuigi põhipingutused võivad olla järjestatud, ei saa korraga kehtida rohkem kui 

üks neist. Põhipingutus peab olema väljendatud üheainsa tegevusena koos seda läbi viiva 

põhiüksusega. Põhipingutuse vahetamine on peamine viis reageerida olukorra muutumisele. 

Põhipingutus tuleb ümber suunata, kui ülem näeb tõhusamat moodust oma põhiülesande 

saavutamiseks. 

Tegevusvabadus. Manöövrikeskne lähenemine operatsioonide juhtimisele tugineb 

teadmisel, et operatsioonid on sageli kaootilised ja nende tulemused ennustamatud ning 

seetõttu on kõikidel juhtimistasanditel soovitatav tegevusvabaduse andmine. Ettenägematu 

sündmuse korral on alluvatel voli tegutseda ülema kavatsuse raames. Ülemad peavad 

loobuma püüdlusest liigselt kooskõlastada. Nad peavad leppima teadmisega, et 

eelnevalt tehtud plaanid suure tõenäosusega ei realiseeru nii, nagu oli kavandatud. Eriti 

tundlik on samakõlastamine (tegevuste kooskõlastamine kindlatel ajahetkedel), mis 

tõenäoliselt nurjub, kui selle teostamist ei delegeerita kõige madalamatele otstarbekatele 

tasanditele. Kooskõlastamine on tähtis, kuid alluvad peavad kõrgema ülema antud kavatsuse 

raamistikus ka omavahel koostööd tegema. Koostöö, mitte kooskõlastamine, on üks sõja 

põhimõtteid ja üksikasjalik kooskõlastamine kõrgemalt poolt on vastuolus 

põhiülesandekeskse juhtimise põhimõtetega. Tegevusvabadus sõltub võimekatest ja hea 

väljaõppega ülematest ning üksustest. Oluline tegevusvabaduse suurendamise meetod on 

detsentraliseerimine, mida käesolev peatükk kirjeldab allpool. 

Usaldus. Moraalse sidususe ühe osana on usaldus juhtimise eeltingimus kõikidel tasanditel: 

ühelt poolt ülema usaldus kõrgemate ülemate vastu ja teiselt poolt ülema usaldus oma 

alluvate vastu, et nad tõlgendavad tema kavatsust arukalt ja jäävad kindlaks selle 

saavutamisele. Usaldus tuleb välja teenida, isiklik usaldus saab tekkida ainult aja jooksul 

kogunenud kogemuste põhjal. Põhiülesandekeskse juhtimise olemus nõuab ühiste 

kogemuste käigus sündivat usaldust ülemate, alluvate ja kaaslaste vahel. Usaldussuhted 

hõlmavad ka parimate kavatsustega tehtud eksimustega leppimist ja valmisolekut koos 

riskida. Kui alluval puudub usaldus, et tema ülem teda sellistes oludes toetab, hakkab 

usaldusside lagunema, alluv ei tegutse omal initsiatiivil ja põhiülesandekeskse juhtimise 

moraalne struktuur läheb kaotsi. Usaldus põhineb hulgal omadustel, mille hulgas on isiklik 

eeskuju, ausus, erialane pädevus ja tähelepanu pööramine üksikasjadele.  

Kindral Ernst Põdderit usaldati, teda peeti heaks inimestetundjaks, tema oskust sõdureid 

õigel ajal ja julgelt tegutsema panna hinnati. Looduse poolt olid talle kaasa antud selge 

mõistus, intelligentsus, sädelev vaimukus ja kiire otsustusvõime. Kindral Põdder oli ülimalt 

populaarne sõdurite ja rahva seas. Sõduritesse suhtus ta hästi, karistusi määras harva. Teda 

iseloomustas groteskne huumorimeel, n-ö vallatu temperament.71 

Vastastikune mõistmine. Usaldusega on lähedalt suguluses vastastikune mõistmine. Rõhu 

asetamine käskude taha peituva kavatsuse, mitte niivõrd otseste ülesannete üksikasjade 

mõistmisele näitab, et vastastikune mõistmine on nii manöövrikeskse lähenemise kui ka 

ülesandekeskse juhtimise tähtis aspekt. Ülem peab mõistma tegelikkust, millega tema 
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 Savitsch, Avo. Eesti kindralid Vabadussõjas: 130 aastat kindral Ernst Põdderi ja Andres Larka sünnist. Kultuur ja Elu 1, 2009. 

URL http://kultuur.elu.ee/ke495_kindralid.htm.  
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alluvad ülemad silmitsi seisavad, ja võtma arvesse nende probleeme. Nii nagu usaldus, 

nõuab ka vastastikune mõistmine tekkimiseks aega ja üksteise tundmaõppimist ning vahetult 

enne operatsiooni kokku pandud moodulüksustes on seda raske saavutada. Sel juhul võivad 

vajalikuks osutuda pikemad käsud, mis võimaldavad kavatsuse üksikasjalikumat 

lahtikirjutamist, ja alluvate üksuste sagedam külastamine ning hoolikalt valitud 

koostööohvitseride määramine. See on eriti asjakohane koalitsioonides ja 

ametkondadevahelises keskkonnas. 

Õigeaegne ja tõhus otsustamine. Manöövrikeskse lähenemise edukas täideviimine nõuab 

otsusekindlust saavutada ülekaal vastase üle. See omakorda eeldab õigeaegsete ja 

tõhusate otsuste langetamist, mis on tehtud vastase tegevustsüklist lähtuvalt. Meenutagem 

juba eespool osundatud Colin Powelli sõnu: „Ma ei vaja kiireid otsuseid, ma vajan 

õigeaegseid otsuseid.“72 Vastasest kiirema tempo saavutamiseks tuleb otsused sageli vastu 

võtta puuduliku teabe põhjal. See nõuab riskide aktsepteerimist. Ülem, kes jääb alati ootama 

viimast või „täielikku” informatsiooni, ei saa tõenäoliselt tegutseda otsustavalt ega õigel ajal. 

Teisalt peavad ülemad ära tundma, millal on õige aeg teha ettekavatsetud paus, et näha, mis 

suunas keeruline olukord võib areneda. Võime langetada raskeid otsuseid, eriti, kui 

tulemused on teadmata, on tugeva ülema tunnus. Põgusatest võimalustest tuleb kinni 

haarata. Colin Powell on märkinud, et „liiga kiire otsustamine võib kaasa tuua olulise 

informatsiooni puudumise, liiga aeglane aga võib käest lasta head võimalused“73. Ülemad 

peavad teadma, millal kuulata nõuandeid ja millal langetada otsus, millal peab idee olema 

ülema, mitte staabi juhitud. Riskihirm on halvav, seda on ka hirm nurjumise ees, eriti kui see 

tuleneb ülevaltpoolt. 

Plaanide koostamine ja käskude andmine 

Kui riskid on hinnatud ja intuitiivsed hinnangud antud, tekib põhiülesandekeskse juhtimise 

raames vajadus anda plaanile sisu. See nõuab olukorrahinnangut ning käskude koostamist 

ja edastamist. 

Olukorrahinnangud 

Olukorrahinnang on loogiline kaalutlusprotsess, mille abil probleemiga kokku puutuv ülem 

jõuab otsuse langetamiseni põhiülesande täitmiseks sobiva tegevuskäigu kasuks. Kõikide 

tasandite ülemad kasutavad olukorrahinnanguid ühel või teisel kujul. Need võivad kanda 

erinevaid nimetusi ja neid võidakse teha erineval viisil, kuid valitseb üksmeel, et ratsionaalne 

planeerimine sõltub kindlavormilisest analüüsist. Tegelikkuses ei ole planeerimine rangelt 

lineaarne ega ka järjestikune protsess. 

Olukorrahinnang peab tehtama ülema juhtimisel, sest selle mõte on toetada tema otsuse 

langetamist. Esiteks sisaldab see olukorra ja probleemi mõistmist. Seejärel on vaja välja 

selgitada, mis ja millal tuleb saavutada, määrata kindlaks võimalikud tegevuskäigud ja valida 

neist parim. Lõpuks tuleb langetada otsused, kuidas valitud tegevuskäik ellu viia. 

Olukorrahinnangu formaat on loodud eesmärgiga säästa aega, sest seda pole kunagi 

piisavalt. Selle etapid pakuvad ideede ja järelduste kogumit, mitte bürokraatlikke piiranguid. 

Olukorrahinnang sõltub ülema oskusest: 
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76 
 

a) selgitada välja probleemi põhiolemus talle antud põhiülesande ja selle võtmeelementide 

või eesmärkide seisukohalt; 

b) luua võimalused, eriti võimete, ressursside, jätkusuutlikkuse, põhjendatuse, aja ja ruumi 

seisukohalt. 

Olukorrahinnangu meetodid. Meil on kasutusel kolm tunnustatud hinnangumeetodit: 

operatsioonihinnang, taktikaline hinnang ja lahinguhinnang (tuntud ka kui seitse küsimust). 

Operatsioonitasandil tehtaval ettevalmistatud planeerimisel tuleks kasutada 

operatsioonihinnangut. Lahinguhinnang sobib hästi kiireks planeerimiseks, et tekitada tempot 

taktikalisel ja madalamal operatsioonitasandil. Taktikaline hinnang on nende kahe vahel 

paiknev alternatiiv. 

a. Operatsioonihinnang. Operatsioonihinnang vaatleb probleemi või olukorda laiemalt. See 

on kuueastmeline protsess, mille eesmärk on aidata kaasa tegevuskeskkonna mõistmisele. 

Seda kasutatakse ülemale lahendamiseks antud probleemi eriomase olemuse mõistmiseks 

enne võimalike lahenduste valimist. Seejärel rakendatakse hinnangut nende lahenduste 

hindamiseks, nende sobivuse üle otsustamiseks ja eelistatuima lahenduse väljavalimiseks. 

Operatsioonihinnangut kasutatakse tavaliselt operatsioonitasandil. Vaata lisa A. 

b. Taktikaline hinnang. Taktikaline hinnang koosneb samuti kuuest seotud analüüsietapist, 

mis on formaadilt, menetluselt ja tulemustelt sarnased operatsioonihinnangu etappidega. 

c. Lahinguhinnang. Lahinguhinnang on kitsamalt piiritletud ja, nagu nimigi ütleb, kasutatav 

spetsiaalselt vastasele või konkreetsele olukorrale keskendumiseks, seega omab see 

suuremat praktilisust taktika- ja madalamal operatsioonitasandil. Seitse põhiküsimust on: 

1) Mida ja miks vaenlane (vastane) teeb ja/või mis olukorras ja miks olen mina ning mis mõju 

neil mulle on? 

2) Mida mul on kästud teha ja miks? 

3) Millist mõju pean ma vaenlasele (vastasele) või olukorrale avaldama ja milliseid suuniseid 

pean ma plaani koostamiseks andma? 

4) Kus ma saan kõige paremini iga tegevust täide viia või mõju avaldada? 

5) Milliseid ressursse vajan ma iga tegevuse täideviimiseks või mõju avaldamiseks? 

6) Millal ja kus tegevused üksteise suhtes aset leiavad? 

7) Milliseid juhtimismeetmeid pean ma kasutama? 

Juhised. Valitud hinnangumeetodist sõltumata tuleb juhinduda järgmistest teguritest: 

a) ettevalmistusel põhinev mõtteerksus. Clausewitzi kirjeldatud „sõjaudu ja hõõrdumise“ 

tingimustes, mis avalduvad muutuvates oludes, mõnikord taotletavate eesmärkide 

ebamäärasuses ja pingelises ajakavas on edu alus eelnev ülemate ja planeerijate põhjalik 

ettevalmistus ja sellele tuginev mõtteerksus, et antud hinnangu rakendamine puuduliku teabe 

tingimustes annaks parima tulemuse. Delegeerimine, tõhusad püsitoimingud ja samaaegne 

tegevus kõikidel tasanditel aitavad hõõrdumist vähendada või seda kompenseerida; 
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b) praktika. Kogenud ja kokkutöötanud meeskond suudab läbi töötada keerulisi probleeme 

ning järgida pingelist ajakava. Tähtis on luua distsiplineeriv töökeskkond, mis peab olema 

võimalikult korrektne, mugav ja sujuva töökorraldusega. Ei tohi siiski eeldada, et staabitööd 

on alati võimalik teha turvalises ja puhtas ning piisava töötava infotehnoloogiaga 

keskkonnas. Staabid peavad suutma hinnangut anda välitingimustes, liikumise pealt, 

kokkupuutes vastasega või muidu kaootilises olukorras. Lahendust vajavad probleemid on 

tavaliselt keerulised ja komplekssed, mistõttu edukad meeskonnad väärtustavad täpsust, 

ajast kinnipidamist, samaaegset tegevust ja koostööd; 

c) teave ja luureteave. Hinnang tuleb anda ülema juhtimisel, kuid teabest ja luureteabest 

lähtudes. Nõuded teabele ja luureteabele mitte ainult ei ilmne hinnangu andmise käigus, vaid 

luuremeeskondadelt eeldatakse ettenägelikkust ja ennetavaid tegevusi, et tagada ülema 

kriitilise informatsiooni vajadus; 

d) ajakava. Kehtib reegel 1/3 ja 2/3, mis tähendab, et alluvatele jäetakse piisavalt aega 

plaanide tegemiseks. Sellist ajajaotust toetab eelkäskude õigeaegne andmine, et võimaldada 

samaaegseid tegevusi. Staap peab jätma umbes 2/3 olemasolevast ajast alluvatele 

juhtimistasanditele ja kasutama ülejäänud aega (ehk kolmandikku) alljärgnevalt: 

1) 30% olukorra ja probleemi mõistmiseks, 

2) 50% võimalike tegevuskäikude sõnastamiseks, arendamiseks ja kinnitamiseks, 

3) 20% ametlike suuniste koostamiseks ja edastamiseks; 

e) tagasiside. Staap peab suutma saadud tagasiside oma tegevusse lõimida ja hinnata selle 

mõju plaanile. Ilma selleta võivad plaanid irduda tegelikkusest ja kaotada fookuse. 

Plaanid ja käsud 

Pragmaatilised ja paindlikud plaanid. Planeerimine määrab ülema esmase jõupingutuse 

tasakaalu aja, ressursside ja tegevusvabaduse kontekstis. Tuleb arvestada, et dünaamilises 

tegevuskeskkonnas ja olukorraga kohanduva vastase vastu ei osutu jäigad plaanid 

tõenäoliselt edukaks, mistõttu operatsiooni arengu hindamiseks ja eesmärgile suunatuse 

säilitamiseks ning soovitud tulemuse poole liikumiseks on vaja pragmaatilisi ja paindlikke 

plaane. Ülema juhtimisel peavad olema koostatud erandolukorraplaanid, tegelemaks teiste 

võimalike arengutega, ning alati tuleb valmis olla ootamatu olukorraga toimetulekuks. 

Käsud. Käsud peavad, sõltuvalt olemasolevast ajast, olema nii kõikehõlmavad ja 

vormijärgivad (järgima kehtestatud punkte) kui vähegi võimalik. Operatsioonikäsk ja selle 

täiendused, näiteks osakäsud, peavad sisaldama alluvatele ülematele operatsiooni konteksti 

mõistmiseks vajalikke üksikasju. Nad peavad mõistma kavatsust, järeldama, mida see nende 

seisukohalt tähendab ja mida see teistele tähendab. See nõuab käsuandmise koosoleku 

pidamist alluvate ülemate hinnangutegevuse algatamiseks. Alluvad ülemad peavad selle 

baasil suutma välja anda oma käsud, tagamaks oma üksuste eesmärgipärase tegevuse. 

Põhiülesandekeskne juhtimine näeb ette käske, mis keskenduvad operatsioonikonteksti 

mõistmise edasiandmisele ja teavitamisele, mida teha, aga mitte, kuidas teha. Käskude 

koostamisel on esmajärgulise tähtsusega tähelepanu pööramine olulistele detailidele. 
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Operatsioon Vigilant Resolve, mis algas 4. aprillil 2004, oli mõeldud Fallujah’ rahustamiseks 

ja vastureaktsiooniks Blackwateri turvameeste tapmise eest. Koalitsiooni Ajutise Valitsuse 

(Coalition Provisional Authority; CPA) strateegilise staabi operatsioonide eest vastutav 

ohvitser lubas „ülekaalukat vastust“ ja massiivset jõukasutamist, et linn „rahustada“. Selline 

lähenemine lahknes oluliselt operatsiooniruumi „omaniku“ merejalaväe I 

ekspeditsioonikorpuse (I Marine Expeditionary Force; I-MEF) ülema soovitusest kasutada 

proportsionaalset jõudu ja täppisrünnakuid. 

CPA valearvestuse tõttu kaotas I-MEF kiiresti eelnevalt saavutatud taktikalise tasandi edu, 

sest massiivse jõu kasutamine võimaldas vastasel viia ellu strateegilise 

informatsioonikampaania. Lõppkokkuvõttes kaotasid koalitsioonijõud initsiatiivi ja olid 

sunnitud sõlmima vaherahu mässuliste poolt dikteeritud tingimustel.74 

Põhiülesandekeskne juhtimine eeldab käskudes võimalikult väheste juhtimismeetmete 

kehtestamist. See mõjutab viisi, kuidas käske kirjutatakse ja edastatakse ning kuidas staap 

järelevalvet teostab. Operatsiooni või põhiülesande täitmise alguses võib olla vajadus 

üksikasjaliku, käivitava operatsioonikäsu järele. Pärast seda on põhiülesandekeskseks 

juhtimiseks taktikatasandil kõige sobivam viis lühikesed osakäsud. Selliste käskude kirjutama 

õppimine ja täitmine peaks olema üks väljaõppe võtme-eesmärkidest. Pikkade käskude 

puhul on aeganõudev mitte ainult nende ettevalmistamine, vaid ka edastamine, lugemine, 

tõlgendamine ja analüüsimine. Nad pidurdavad tempot ja võivad piirata tegevusvabadust. 

Käsu pikkus ei tähenda ilmtingimata sisukust – kunst on koostada lühikesi sisukaid käske, 

mis vastavad sihtgrupi vajadustele. Nagu kõigi muude põhiülesandekeskse juhtimise 

aspektide puhul, kehtib siingi põhimõte, et mida kogenum on käsu täitja, seda vähem 

ettekirjutav peab olema käsk. 

Operatsiooni kontseptsiooni ja põhiülesannete formuleerimine 

Ülem peab otsustama, mis on tema põhiülesande seisukohalt otsustav ja kuidas seda 

saavutada. Taktikatasandil antakse „see, mille ülem peab saavutama“, talle teada 

põhiülesandega. Põhiülesannet tuleb kirjeldada ülesande või ülesannete ja neid ühendava 

eesmärgi seisukohalt: ülem peab täitma määratud ülesanded nende eesmärgi vaimus. Kuna 

„see, mille ülem peab saavutama“, on talle ette antud, on tema enda otsustamise keskmes 

„see, kuidas ta kavatseb selle saavutada“. See tähendab, et ta peab valima otsustava 

tegevuse koos eduks vajalike kujundavate, tagavate ja kaitsvate tegevustega. „See, kuidas 

ta kavatseb selle saavutada“, on tavaliselt alluvate poolt läbiviidavate tegevuste 

kombinatsioon: mida nad peavad saavutama, kus ja millal. Seega peab ülema valitud 

tegevuskäik sisaldama üht otsustavat tegevust ja hulka kujundavaid ja tagavaid tegevusi. 

Valitud tegevuskäik sisaldab üksuste üldist määramist ülesandele ja kõige tähtsamaid 

kooskõlastusjuhiseid, mis annavad plaani ühtesidumiseks vajalikud üksikasjad, näiteks 

ajastuse. 

Operatsiooni kontseptsioon. Seejärel peab ülem oma otsuse selgelt sõnastama. Seda 

teeb ta operatsiooni kontseptsiooni sõnastamise ja alluvate põhiülesannete avaldamise 

kaudu. Operatsiooni kontseptsioon kirjeldab, kuidas ülem oma põhiülesande täita kavatseb, 
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 Kokkuvõte tehtud: Kiili, Meelis (Brigadier General). Auftragstaktik in the Era of Network-centric Warfare. USAWC Program 
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seepärast kooskõlastab ta selle kõigepealt oma ülemaga. Operatsiooni kontseptsioon 

tuleneb otseselt tema otsusest ja sisaldab kolme elementi: 

a) kavatsus. Kavatsus on lühike ja täpne seletus, mida ülem kavatseb teha ja miks, seda 

väljendatakse mõjudena, mida ta kavatseb saavutada; 

b) manöövriskeem. Manöövriskeem laiendab kavatsust, kirjeldades, kuidas ülem 

operatsiooni käiku ette näeb. See selgitab, kus, millal ja kuidas (üldise plaani suhtes, kuid 

mitte individuaalsete ettekirjutustega) peab üksus oma eesmärgi saavutama, et alluvad 

mõistaksid oma rolle plaanis ja mõjusid, mida nemad ja teised peavad tekitama. Selge 

kavatsus võimaldab lakoonilist manöövriskeemi; 

c) põhipingutus. Põhipingutus on tegevus, mida ülem peab oma põhiülesande edukuse 

seisukohalt kriitiliseks. Ta peab andma sellele sisu, tagades seda täitma määratud üksusele 

piisavalt ressursse. Kui üksuse isikkoosseisule on selgeks tehtud kõige olulisem „asi, mida 

tuleb teha“, on tagatud, et ka olukorra segasemaks muutumisel püsib ülesanne meeles ja on 

jõupingutuse toetuspunktiks. 

Põhiülesande sõnastus. Põhiülesande sõnastus on selge käsk alluvale. Ülem peab 

määrama igale alluvale ülesande(d) koos neid ühendava eesmärgiga. Üks ülesannetest on 

ülema põhipingutus. Ressursid tuleb jagada nii, et iga ülesanne oleks täidetav. Kui vähegi 

võimalik, peaks alluvatele andma ainult ühe ülesande. See ei pruugi olla realistlik, eriti 

põhipingutust teostavate alluvate puhul, seepärast tuleb määratud ülesandeid väljendada 

eriti selgelt ja konkreetselt, mitte peita neid käsu teistesse osadesse. Reservi puhul on 

tavaline, et põhiülesanne koosneb reast üleannetest kerkida võivates olukordades, mis ei ole 

tingimata seotud ühendava eesmärgiga. 

Põhiülesande sõnastuses sisalduvad ülesanded peavad olema olulised ja määratud. 

Vähemtähtsaid ehk tuletatud ülesandeid, näiteks ettevalmistavat liikumist või koostöösuhete 

loomist, tavaliselt põhiülesande sõnastusse ei kirjutata. Need peavad sisalduma mujal 

käskudes, tavaliselt kooskõlastusjuhistes, et vältida keskse idee hägustamist. Alluvate 

tuletatud ülesanded ilmnevad käskude põhjaliku analüüsi tulemusel. 

Nii ülesanded kui ka eesmärgid peavad olema sõnastatud tegevuste ehk 

lahingutoimingutena, mille edukus on mõõdetav. Näiteks „rünnata“ ei ole selge ülesanne, 

aga „vallutada“ on, sest selle täidetust saab mõõta. Ülesanne „rünnata, et vallutada“ ei sobi 

kokku põhiülesandekeskse juhtimise vaimuga, sest dikteerib alluvale, kuidas ta peab oma 

ülesande täitma, välistades niimoodi ehk mõne teise, parema meetodi, antud juhul näiteks 

sisseimbumise. 

Vahel ei pruugi eesmärgi täpne väljendamine olla võimalik. Siiski tuleb vältida suhteliselt 

ebamääraseid väljendeid, nagu „kujundada“ või „luua tingimused“. Tuleb üritada olla täpsem, 

näiteks lahti seletada, milline kujundamine on vajalik või millised tingimused tuleb luua. 

Lahingutoimingud ei ole samad mis mõjud, kuigi ühtelangevusi võib neis olla. 

Lahingutoimingute sõnastuse valikul tuleb lähtuda lisas B toodud kasutatavate verbide 

nimekirjast, et isiklikud arusaamad mõistmist ei hägustaks. Sama kehtib mõjude kohta, nagu 

kajastatakse manööverlik lähenemine operatsioonidele peatükis. 

Selguse mõttes peaks ühendav eesmärk olema tavaliselt ülesandest eraldatud sõnadega 

„selleks, et“. Kui üht ühist ega ühendavat eesmärki pole, on plaan vigane, tõenäoliselt 
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ülesande valiku osas või sihtstruktuuri tõttu. Võimalik ka, et ülemal puudub selge ettekujutus, 

kuidas tegevus peaks kulgema, tema kavatsus ei ole selge. Sellisel juhul peab ta 

olukorrahinnangu uuesti üle vaatama. 

Alluvatele määratud ülesannete täielik loetelu peab olema piisav, et ühiselt täita kogu ülema 

põhiülesanne. Ühtlasi peavad need olema vajalikud, põhiülesande täitmise seisukohalt 

tarbetud ülesanded tuleb välja jätta. Põhiülesanded tuleb loetleda plaani loogilises või 

kronoloogilises järjekorras (näiteks luureüksused kõigepealt), mitte niivõrd tähtsuse 

järjekorras. See aitab ette kujutada, kuidas plaan kulgeb. 

Käsud tervikuna peavad olema selged, sisutihedad ja ühetähenduslikud. Kordusi tuleb 

vältida, eriti tuleb vältida operatsiooni kontseptsioonis väljendatu kordamist põhiülesannete 

sõnastuses. Kui taktikatasandi operatsiooni kontseptsioon venib pikemaks kui neli-viis lauset, 

on selle aluseks olev plaan ilmselt liiga keerukas. 

See, mille ülem peab saavutama, peab sisalduma talle määratud põhiülesandes. Talle 

antakse ka taotletav tulemus (mis mõnel tasandil väljendub lõppseisundina), selleks on 

tavaliselt operatsioonikontseptsiooni neljas element. Lõppseisund saabub, kui põhiülesanne 

on täidetud. Lõppseisundi väljendamine taktikalises operatsioonikontseptsioonis pigem 

suurendab kui vähendab alluvate segadust. Seega ei peaks seda taktikatasandil kasutama. 

Selle asemel tuleb tagada, et antav põhiülesanne väljendaks selgelt, mis on vaja saavutada. 

Kui põhiülesandest ei selgu, mis tuleb saavutada, tuleb pöörduda ülema poole täiendavate 

juhiste saamiseks. Käsku andvale ülemale on see indikaatoriks, et käsk on valesti 

formuleeritud ja tuleb seega üle vaadata. 

Ülema antavad käsud peavad katma määratud põhiülesandest võimalikult suure osa, kuid on 

lubatud öelda, et üksikasjad järgnevad edaspidi. Olukord võib käsu andmise ja selle täitmise 

vahepeal muutuda. Sellisel juhul peab ülem oma põhiülesande läbi vaatama ja vajadusel 

uued käsud andma, naastes olukorrahinnangus küsimuseni: „Kas olukord on muutunud?“ 

Just see võib olla hetk, kui ülem otsustab asuda rakendama ettevalmistatud 

erandolukorraplaani. 

Kohustus täita käske. Taktikatasandil on alluvale antud põhiülesanne otsene käsk, mida 

tuleb täita. See nõuab distsipliini terves käsuahelas. Kuid alluva käsutäitmiskohustusele 

lisandub kohustus tunda ära olukorramuutused, mille tõttu põhiülesanne muutub 

mittevastavaks, selle saavutamine ebatõenäoliseks või selle täitmine ebaseaduslikuks. 

Sellisel hetkel peab alluval jätkuma südikust haarata initsiatiiv ja toimida teisiti, kandes 

kõrvalekaldest ette esimesel võimalusel. Mil määral see õnnestub, sõltub ülemate ja alluvate 

suhete kvaliteedist ja kavatsuse selgusest. See on üks põhiülesandekeskse juhtimise 

edukuse määradest. 

Isiklik initsiatiiv. Kõikide tasandite ülemad peavad avanevate võimaluste ärakasutamiseks 

näitama üles initsiatiivi. Et soosida initsiatiivi haaramise vaimu, tuleb vältida heade 

kavatsustega tehtud vigade liigset kritiseerimist, ilmseid vigu peab kõrgem ülem vaatlema 

alluva vaatenurgast, initsiatiivi tuleb kõikidel tasanditel tunnustada. Initsiatiivi mahasurumine 

varajases staadiumis muudab selle hilisema arendamise väga raskeks. 
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Käsuahelad 

Käsuahelad, juhtimise ühtsus ja ulatus. Käsuahel on ülemate järjestus kõrgeimast 

madalaima tasandini, mille kaudu teostatakse sõjalist juhtimist75 (Command). See on ülemaid 

ühendav hierarhiline struktuur strateegilisest taktikatasandini ning nõuab nende vahel 

teabevahetust ja kooskõlastamist. Kõiki tasanditevahelisi suhteid määrab käsuõiguse liik. 

Juhtimise ühtsus tähendab nõuet, et igal ülemal on aruandekohustus ainult ühele 

kõrgemale ülemale, tagades niimoodi jõupingutuse selguse. „Sõjas pole midagi nii tähtsat kui 

jagamatu juhtimine,“76 on öelnud Napoleon Bonaparte. Kui käsuahel on vertikaalne, siis 

juhtimise ulatus on horisontaalne, viidates ühe ülema otsejuhtimise alla antud alluvate 

organisatsioonide hulgale. Mõistlik juhtimisulatus ei tohiks hõlmata rohkem kui viis alluvat 

elementi, lühikesteks ajavahemikeks võib neid olla ka rohkem. 

Käsuõiguse liigid. Käsuõiguse liigid määravad formatsioonide, üksuste ja ülemate staatuse 

üksteise suhtes. Käsuõiguse liigid on: täielik käsuõigus (FULL COMD), operatiivkäsuõigus 

(OPCOM), operatiivjuhtimisõigus (OPCON), taktikaline käsuõigus (TACOM), taktikaline 

juhtimisõigus (TACON) ja väehaldamisõigus (ADCON). Käsuõiguse liik määrab eeskätt, kas 

ülem saab anda iseseisvaid põhiülesandeid ja üksuse ülesandele sobivalt ümber korraldada 

või suunata konkreetseid ülesandeid kokkulepitud põhiülesande raames. Et teha kindlaks 

tema käsuõiguse alla antud üksuste staatus, peab ülem vastama neljale järgmisele 

küsimusele: 

a. Kas ta võib kasutada üksust mistahes otstarbel, teisisõnu, anda sellele põhiülesande? 

b. Kui põhiülesannet anda ei saa, kas ta võib üksusele anda ülesandeid olemasoleva 

põhiülesande raames, teisisõnu, suunata selle täitmist? 

c. Kas ta võib üksuse osadeks jagada või peab säilitama selle terviklikkuse? 

d. Kas üksuse kasutamisele kehtib mingeid piiranguid, näiteks on see lubatud ainult mingil 

kindlal ajavahemikul?  

Käsuõiguste liigid ja nende lühikirjeldus on toodud ära lisas C. 

Sõjaline juhtimishinnang. Tõhus juhtimine eeldab käsuahela kavandamist iga operatsiooni 

tarbeks. See peab toimuma varajase juhtimishinnangu käigus, kui pannakse paika 

käsuõiguse liik, juhtimise ühtsus ja ulatus ning staabistruktuurid ja otsustatakse, kuidas kõige 

paremini saavutada ühist eesmärki kõikehõlmavas ametkondadevahelises keskkonnas. 

Operatsioonide kontroll (control) 

Kontroll 

Kontroll77 on tegevuse kooskõlastamine protsesside ja struktuuride kaudu, mis võimaldab 

ülemal oma kavatsuse ellu viia. Sõjaväelise kontrolli ulatus sõltub olukorrast, mis mõjutab 

tasakaalu sõjaväe ja teiste osalevate ametkondade vahel, ning kõigi panusest 
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 Terminoloogiakomisjonis on vaja kiiremas korras uuesti defineerida terminid command, leadership, management ja control. 

Täna Militermis olevad terminid ei ole adekvaatsed ega kajasta C2 sisu. Seal olevad terminid on pigem pärssivad. 
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 Heinl, Robert Debs. Dictionary of Military and Naval Quotations. Annapolis (Maryland): US Naval Institute Press, 1966. P. 59. 

77
 Termin „kontroll“ (control) tuleb Militermis uuesti lahti seletada, sest sellel on erinevaid varjundeid ja tänane selgitus ei vasta 

termini olemusele. 
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kõikehõlmavate eesmärkide saavutamisse. Sõjaväelises mõttes delegeeritakse kontroll 

sageli staabile, välja arvatud juhtudel, kui ülem peab oma kavatsuse täideviimise tagamiseks 

isiklikult sekkuma. Ülemad peavad igal võimalikul juhul suurendama alluvate 

tegevusvabadust detsentraliseerimise ja delegeerimise kaudu, juhtides ainult siis, kui see 

on möödapääsmatult vajalik näiteks ressursside piiratuse või ülesande keerukuse tõttu. Kuid 

ülem ei saavuta edu, kui teda ei toeta hästi korraldatud, hea väljaõppega ja tõhus staap, mis 

on vilunud just õige kontrolliastme kasutamisel ka nõudlikumais tingimusis, näiteks manöövril 

kokkupuutes vastasega, kooskõlastades samal ajal ühendrelvaliikide ja operatsiooniruumis 

toimuvaid toetavaid tegevusi. Siit järeldub, et Kaitseliidu erinevate tasandite staabid peavad 

olema liikuvatelt platvormidelt või ajutistest rajatistest juhtides sama efektiivsed kui 

staabiõppustel. 

Kontroll ei ole sama mis haldusjuhtimine. Kontroll on tegevus, mille lähim vaste 

tsiviilorganisatsioonis on haldusjuhtimine ja mis on teatud määral rakendatav 

ametkondadevahelises kontekstis. Vilunud ülem kasutab mõlemat meetodit, et viia läbi 

kõikehõlmav operatsioon ning lõpuks aidata vajadusel kaasa juhtimise üleminekule 

sõjaväeliselt tsiviiljuhtkonnale või vastupidi. Haldusjuhtimine ei ole sama mis 

väehaldusprotseduurid, mis puudutavad eeskätt inim-, materiaalsete ja rahaliste ressursside 

jaotamist ja juhtimist. Kuigi sõjaväelisi organisatsioone juhitakse, mitte ei hallata, kasutatakse 

seal väehaldusprotseduure, et täiustada operatsioonide teatud aspektide, eriti isikkoosseisu 

ja raha haldamist, logistikat, administreerimise ja hangete planeerimist, korraldamist ja 

täideviimist. 

Staabi osad. Staabid on tüüpiliselt jaotatud järgmisteks osadeks: põhistaap, taktikaline 

element, mille kooslus peab võimaldama ülemal ja võtmestaabil liikuda juhtimist kaotamata, 

ja varustaap, mis säilitab juhtimise, kui põhistaap selle kaotab. See kombinatsioon tagab 

paindlikkuse, tegevushaarde ja vastupidavuse, kuid on kulukas elavjõu, kaitstud liikuvuse, 

infrastruktuuri ja sidevarustuse poolest. 

Teave. Tõhus staap oskab teavet asjatundlikult kasutada. Lihtsad, järjekindlad ja 

arusaadavad meetodid omandavad erilise tähtsuse kiiretel perioodidel, näiteks 

põhiülesannete samaaegsel planeerimisel ja täideviimisel või üksuste väljavahetamisel. 

Manöövrikeskne staap peab olema pädev teabehalduses (lõimitud protsessid ja tegevused 

kasutatava teabe saamiseks), teabekasutuses (teabe kasutamine vastase ees eelise 

saavutamiseks), teabekinnituses (veendumine teabe usaldatavuses, täpsuses ja 

turvalisuses) ja teabeülekaalus (vastasest parem teabe töötlemine, mis võimaldab temast 

kiiremat otsustusprotsessi). Nende valdkondade tõhusad meetodid aitavad kaasa 

õppetundide identifitseerimisele ja nende rakendamisele edasises tegevuses. 

Detsentraliseerimine 

Detsentraliseerimine on iseloomustanud paljusid edukaid juhte läbi sõjandusajaloo. See 

puudutab kõiki tasandeid ja on põhiülesandekeskse juhtimise oluline tahk. See laseb 

alluvatel neile antud tegevusvabaduse raames initsiatiivi kasutada ning annab neile suurema 

osaluse ja panustamise tunde. Otsustamistasandid tuleb viia võimalikult madalale. See 

võimaldab lahingusegaduses ja ebakindluses kiiresti otsuseid langetada ning on üha enam 

tarvilik keskkonnas, kus domineerivad keerulise struktuuriga probleemid ja arvukad osalised, 

kellest mõnel on madal organiseerituse tase. See vähendab käsuahelas üles ja alla liikuva 

teabe hulka, tagab õige informatsioonivajaduse jagunemise erinevate juhtimistasandite vahel 
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ning kindlustab, et otsuse võtab vastu kõige ajakohasemat teavet omav ülem. See on 

võimalik üksnes siis, kui kavatsus on selgelt mõistetav ja käsuahel piisavalt tugev. 

Nüüdisaegsetel operatsioonidel on püüd vähendada tsentraliseeritust ja suurendada 

detsentraliseeritust eriti tähtis. Ülem võib säilitada kõrge juhtimisastme, vähendades niiviisi 

omaenda ebakindlust, kuid ta peab üritama delegeerida otsustamisvõimu alluvatele, 

kahandades seeläbi oma suutlikkust sündmusi otse mõjutada. Selle eeliseks on madalamate 

tasandite ebakindluse vähendamine ja alluvate iseseisva tegutsemis- ja reageerimisvõime 

parandamine. Detsentraliseerimine ei tähenda kohustuste kaotamist. Ülemad jäävad ikka 

vastutavaks selle eest, mis nende käsuahelas juhtub, see nõuab selge kavatsuse 

väljendamist, perioodilist juhendamist ja vastutust võitlusvaimu tagava juhtimiskliima loomise 

eest. 

Ükski kapten ei eksi, kui ta paigutab oma laeva vastase laevaga kõrvuti. Nelsoni kavatsus oli 

kasutada kõiki oma laevu võitluses. Lahing pidi olema jõuliselt alustatud ning jõuliselt 

lähivõitlusesse ja resoluutselt lõpuni viidud. Pärast lahingu avangut ei pidanuks tema alluvad 

kaptenid otsima juhiseid. Nelsoni juhtimisstiil nägi ette põhiülesandekeskset juhtimist, kandes 

ideed, et tema laevakaptenid viivad ellu tema kavatsuse ja täidavad tema ootusi sellel 

määral, mis on kooskõlas tema mõttemaailmaga, ning nad on volitatud tegelema 

lahingusündmustega jooksvalt, kaotamata lahingu olemuse taju.78 

Alexander Stilwell, „The Trafalgar Companion“ 

Võimu delegeerimine. Otsustamise detsentraliseerimine eeldab võimu delegeerimist 

tegelikul juhtimisel. Seega on kaalutlemine, millised volitused delegeerida ja kas neile ka 

kohustused kaasa anda, otsustamise oluline osa. Kontroll, juhtimine tegevusest ja arengutest 

kõrgemale ülemale ettekandmise kujul jääb käsuõiguse oluliseks komponendiks. Kõrgema 

ülema otsustamise kvaliteet sõltub tema alluvate ausatest ja õigetest ettekannetest. 

Ressursside määramine. Põhimõtteliselt peab ressursside määramine käima kaasas 

kohustuste delegeerimisega. Ülem, kes delegeerib alluvale mingi tegevuse läbiviimise 

kohustuse, peab teda varustama ka piisavate ressurssidega. Kuid selline korrapärane suhe 

kohustuse ja ressursside vahel ei jää keerulistes ja muutlikes tegevustingimustes tõenäoliselt 

kestma, eriti kui ressursse napib ja nende järele on konkureeriv nõudlus. Siis sõltub 

ressursside määramine rohkem äranägemisest ega saa kunagi täielikult arvestada kõikide 

vastase tegevustega. Piisavate ressursside määramise nõue tähendab kohustust tagada 

üksusele isikkoosseis, varustus ja materjalid ning ära hoida kadusid. Väeüksuse kui terviku 

või selle kindla osa vajadused võivad nõuda kokkuhoidu kusagil mujal. See on vastavuses 

sõja põhimõtetega: jõupingutuste säästmine ühe tegevuse juures võimaldab jõudude 

koondamist teises kohas, tavaliselt põhipingutuse toetuseks. 

Sõjateatri geomeetria ja juhtimine 

Lahinguruum. Viimase aja arengud on mõjutanud ka konfliktispektri kujunemist. 

Ülemaailmne globaliseerumine, tehnoloogiline revolutsioon ja informatsiooni, eriti selle 

kättesaadavuse plahvatuslik areng on paratamatult kaasa toonud muutusi selles, milliseks 

lahing kujundatakse ja kuidas seda peetakse. Muutused julgeolekuruumi arhitektuuris on 

sundinud liikuma lihtsast kahedimensioonilisest lahinguväljast mitmedimensioonilise 
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 Stilwell, Alexander. The Trafalgar Companion. Oxford: Osprey Publishing, 2005. P. 99. 



 

84 
 

lahinguruumi mõisteni. Lahinguruumi võib kirjeldada kui kogu õhu-, pealvee-, allvee-, 

maismaa-, kosmose-, küber- ja elektromagnetilise spektri keskkonda, mis jääb 

operatsiooniala piiresse. Juhtimise seisukohalt hõlmab lahinguruum kõiki 

ühendoperatsiooniala aspekte, kus sõjaline tegevus aset leiab. Sellel on seitse mõõdet: 

mere-, maismaa-, õhu-, kosmose-, teabe-, elektromagnetiline ja ajamõõde. Neist ühes 

toimuv tegevus omab tõenäoliselt tähendust ka teistele. Kaitseliidul puudub otsene võimalus 

osas mõõdetes toimuva mõjutamiseks, kuid nendes mõõdetes toimuv mõjutab Kaitseliitu 

siiski. Kuna lahinguruum on ülekoormatud, segipaisatud, vaidlusalune, seotud ja piiratud, ei 

ole see eales selge, puhas ega sõjaliste jõudude ainuvalduses. 

Operatsioonikeskkond. Piirjoonte hägustumine sõjaliste ja paralleelselt aset leidvate 

mittesõjaliste tegevuste vahel tingib vajaduse täiendada lahinguruumi mõistet 

operatsioonikeskkonnaga, et vastata tänapäevaste konfliktide karakteristikutele. 

Operatsioonikeskkonda võib kirjeldada kui lahinguruumi ja paralleelset tsiviiltegevuste spektri 

keskkonda, mis jääb operatsiooniala piiresse. Operatsioonikeskkond sisustab selgemini 

laiapindse riigikaitse mõistet ning võimaldab aduda ja kasutada operatsioonialas tegutsevate 

osanike võimeid riiklike huvide kaitseks ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. 

Üksteisest sõltuvus. Tänapäeva konflikti komplekssus sunnib kasutama de facto üksteisest 

sõltuvuse põhimõtet: ühises operatsioonikeskkonnas tegutsevate partnerorganisatsioonide 

võimalust kasutada üksteise võimeid eesmärgiga täita neile püstitatud ülesanded ja 

saavutada soovitud tulemus79. Tegemist on olulise mõttemaailma muutmisega jäigalt 

vertikaalselt juhtimiselt (kõrgema ülema spetsiifiliselt määratud ülesannete täitmine) 

üleminekuks horisontaalsemale juhtimisele, kus juhtmõtteks on arusaamine üksteisest 

sõltumisest. 

Arvestada tuleb asjaoluga, et üksteisest sõltuvuse printsiibi põhine juhtimine on juhtide-

ülematekeskne, seda suunatakse käskudena vormistatud juhiste ja kavatsuste kaudu80. See 

saavutatakse teadliku toetaja-toetatava suhte kinnitamise abil, mis on seotud sõjateatri selge 

geomeetria, otsustusõiguse delegeerimise ja piiritletud vastutusega, et kasutada 

operatsioonis osalejate võimeid parimal moel. On mõistetav, et selline juhtimine seab suured 

nõuded ülematele; vaja on sotsiaalselt ja professionaalselt kompetentseid juhte, kusjuures 

sõjalistest algteadmistest ja kogemusest üksi ei piisa. Samuti on oluline aru saada, et 

üksteisest sõltumine ei ole pelgalt koostöövõime, vaid see on arusaamine, et Kaitsevägi, 

Kaitseliit ning nende sise- ja välisriiklikud partnerid võitlevad kui üks meeskond ühiste 

eesmärkide nimel. 

Juhtimise seosed. Operatsioonide edu võtmeks on üldjuhul õigete juhtimisseoste 

määramine ja vajalike võimete koondamine selle ülema alluvusse, kellel neid vaja on. 

Traditsiooniliselt on selleks kasutatud operatiivjuhtimisõiguse (OPCON), taktikalise 

juhtimisõiguse (TACON) jne delegeerimise meetodit, mis tagab ligipääsu teiste üksuste 

võimetele. Küll aga ei taga käsuõiguse mehaaniline delegeerimine ja käsuliini formaalne 

ümberkujundamine üksteise võimetest sõltumise arusaama süvenemist ega vii alati vajalike 

pingutusteni koostöö tihendamise eesmärgil. Professionaalsust ja sügavat üksteisemõistmist 

                                                           
79

 See on laiapindse riigikaitse toimimise vältimatu eeltingimus, mistõttu tuleb edaspidises arendustegevuses oluliselt 

suurendada organisatsioonide omavahelist suhtlemist, dialoogi, et saavutada ühine käitumisnorm ja operatsiooniteadlikkus. 

80
 Tegemist on tavakohase sõjaväelise protseduuriga, kuid rõhuasetus on ülema kavatsusel ja soovitud tulemusel. Vähem 

tähelepanu pühendatakse konkreetsete tegevuste ettekirjutamisele. 
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tugevdaval juhtimisel rajanev kollektiivne pingutus on väikeriigile võimaluseks saavutada 

suurem lahinguvõime kui tema ressursside ja sõjaliste võimete lihtne summa. 

Toetaja-toetatava juhtimisseos. Toetaja-toetatava juhtimisseos paneb toetavale ülemale 

vastutuse anda endast parim, et toetatava ülema ülesanne saaks täidetud ja eesmärgid 

saavutatud parimal ja efektiivsemal moel. Sellises juhtmisseoses ei saa toetav ülem lihtsalt 

anda oma üksusi toetatavale ja vabastada end nii vastutusest. Vastupidi, kooskõlas kõrgema 

ülema kavatsuse ja juhisega peab ta jääma seotuks toetatava ülemaga kogu operatsiooni 

vältel. 

Toetaja-toetatava täpse seose määrab kõrgem ülem kooskõlas oma operatsiooni 

kontseptsiooniga. Kõrgem ülem on otsustaja ka siis, kui alluvad ei suuda saavutada 

koostöös vajalikku tasakaalu. Toetatavale ülemale on tagatud juurdepääs toetajate 

võimetele, tal on õigus anda juhiseid, seada prioriteete ülesannetele ja eesmärkidele jne. 

a. Kõrgemalt ülemalt oodatakse: 
a) selgeid juhiseid, prioriteete ja toetatava ülema võimu ulatuse piiritlemist; 
b) kinnitust, et horisontaalne juhtimine on aktsepteeritud. Vajalike tingimuste loomist 

ning alluvatelt ülematelt omavahelise koordinatsiooni ja koostöö nõudmist. 
Organisatsioonikultuuri loomist, mis tagab horisontaalse suhtlemise ja 
omavahelise usalduse; 

c) alluvate julgustamist kasutama iseregulatsioonisüsteemi etteantud kavatsuse 
piires, mis tagab ülesannete täitmisel kõige optimaalsema võimekasutuse; 

d) isiklikku panust ja kaasatust ning vajadusel selget ja kiiret alluvatevaheliste 
erimeelsuste likvideerimist. 

b. Toetatavalt ülemalt oodatakse: 
a) vajaduste esitamist toetavatele ülematele, mis on pidev, mitte ühekordne 

protsess; 
b) toetavatelt ülematelt lävimise (liaison) taotlemist, et integreerida toetajate võimeid 

parimal moel ülesannete täitmiseks; 
c) toetuse järjekorra määramist oma alluvatele ülematele sarnaselt toetatava-toetaja 

suhtega. 
c. Toetavalt ülemalt oodatakse: 

a) oma rolli ja vastutuse tunnetamist operatsiooni kontseptsiooni kontekstis, et 
tagada toetatava ülema ülesande täitmine; 

b) mõistmist, et teatud olukordades võib toetatava ülema eesmärkide saavutamine 
olla suurem prioriteet kui talle endale antud ülesande täitmine; 

c) põhjalikku tutvumist toetatava ülema operatsiooni kontseptsiooniga ja sellest 
arusaamist, et toetada parimal moel tema pingutusi; 

d) toetatava ülema koordineerimisõiguse mõistmist ja aktsepteerimist ning oma 
koostööohvitseri saatmist toetatava ülema juurde; 

e) oma üksuste kasutamise võimaldamist toetatavale ülemale koos selleks vajaliku 
taseme käsuõiguse delegeerimisega. 

 

Kaitseliidu kollegiaalne juhtimine 

Kaitseliit on organisatsioon, kus juhtimist teostatakse läbi sõjalistele organisatsioonidele 

iseloomuliku käsuvõimu ning kollegiaalsete, organisatsiooni liikmete valitavate, organite. 

Siinkohal tuleb ära märkida, et lisaks muudele Kaitseliidu seadusest tulenevatele 

kohustustele ja ülesannetele on kollegiaalsetel organitel Kaitseliidus korraldatava sõjaväelise 

väljaõppe ja riigi sõjalise kaitse võime ettevalmistamisel nõuandev sõnaõigus. 
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Kollegiaalsete organite pädevusse ei kuulu Kaitseliidu ja tema liikmete baasil moodustatud 

sõjaliste üksuste sõjaline juhtimine, mida teostavad kaitseväe juhataja, kaitseliidu ülem ja 

eelnimetatud üksustele määratud ülemad vastavalt neile delegeeritud võimu alusel. 

Kaitseliitlaste valitud pealikud saavad teostada juhtimist oma rahuaja allüksuse üle ja võivad 

omada sõjaaja allüksuse ülema paigutust vaid juhul kui neil on selleks vastav sõjaline 

pädevus. Valitud pealike puhul võib tekkida olukord kus vabatahtlikel võib kaduda side oma 

kõrgemate pealike/ülematega kuna need on ametikohale määratud ja ei ole kaitseliitlaste 

poolt valitud vt joonis.  

 

Joonis: kaitseliidu sõjalise ja kollegiaalse juhtimise võrdlus 

 

Võib tekkida olukord kus allüksusesse kuuluvatel tegevliikmetel tekib identiteedi vastuolu 

sõjaaja üksuse ja kodumalevkonna vahel. Sellise vastuolu ilmnemisel peab vahetu ülem läbi 

isikliku juhtimise ja selgete ülesannete ja vastutuse määratlemise suutma tagada allüksuse 

normaalse toimimise. Sõja ja kriisi tingimustes on ülesannete täitmise edu kriteeriumiks 

juhtimise kiirus, kvaliteet ja lihtsus. Kollegiaalse otsustusprotsessi rakendamine 

lahingutegevuses viib paratamatult läbikukkumisele.  

Moonsundi lahingus (saksa op Albion) osutusid efektiivsemaks vahendiks Vene poolel 

kasutatud miiniväljad. Õigeaegne miinivälja sulgemine oli  operatsiooni edukuse jaoks 

kriitiline. 30 septembril (vana stiil – 17 oktoober) 1917 andis kontr-adm Stark miiniveeskajale 

Pripyat’ käsu sulgeda Soela väina idapoolne väljapääs miiniväljaga. Käsu saanud laeva, 

selleks ajaks moraalselt lagunenud meeskond, keeldus käsku täitmast, kasutades 

keeldumise motiveerimiseks madruste nõukogu otsust. Täitmata käsu tulemusel pidid Vene 

Riia lahe laevastiku jõud võitlema ebasoodsates tingimustes; mis tõi endaga kaasa vene 

miiniristeja Grom'i hukkumise  Soela väina lahingus. 

Laevastikus oli üheaegselt kaks tegutsevat võimuliini – käsuliin ning madruste nõukogud 

(Tsentrobalt). Eriti viimane sekkus aktiivselt Moonsundi lahingus vägede juhtimise protsessi, 

mille tulemusel kaotas tähtsuse kõrgema ülema kavatsus ning operatsiooni ühendav 

eesmärk ning kerkisid esile madalama taseme kildkondlikud huvid.81  
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 „Центробалт объявлялся «высшей инстанцией всех флотских комитетов Балтийского флота, без одобрения которой 
ни один приказ, касающийся жизни Балтийского флота, не может иметь силы» и имел право контроля деятельности 
командования, за исключением оперативных и технических вопросов

[1]
. Тем не менее во время Моонзундской операции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-cen-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
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Organisatsiooni erinevate tasandite juhid peavad alati teadma ja arusaama teatud ajahetkel 

kehtivat juhtimisstruktuuri  

Kontrollimeetmete liigid. Kui kaks või enam väeelementi tegutsevad lahinguruumi samas 

füüsilises või virtuaalses piirkonnas, peab nende tegevus olema koordineeritud. Kui need 

tegevused toimuvad samaaegselt ja neid pole võimalik eraldada, tuleb need allutada mingile 

kontrollile. Kontrollimeede sõltub vastastikuse tegevuse tasemest. Alljärgnevad meetodid ei 

ole üksteist välistavad ja võivad olla kasutusel samaaegselt. Kogu lahinguruum ei pea olema 

kogu aeg ühel viisil kontrollitav. Kontrollimeetmete liigid on alljärgnevad. 

a. Protseduuriline kontroll. Protseduuriline kontroll põhineb üheselt mõistetavate 

toimingute rakendamisel kogu väeüksuses elementidesisese ja -vahelise tegevuse 

reguleerimiseks. Üheks näiteks on ühtlustatud tegevuseeskiri. Protseduurilist kontrolli võib 

kasutada näiteks lahinguruumi osa määramiseks kindlale elemendile teatud ajavahemikuks. 

Maismaakeskkonnas hõlmab selline kontroll tuletoetuse kooskõlastusmeetmeid maal, merel 

ja õhus asuvate tulevahendite tegevuse kooskõlastamiseks. Protseduuriline kontroll on küll 

lihtne, kuid samas teistest vähem paindlik ja võib piirata ülema võimet kasutada ära tekkivaid 

võimalusi. 

b. Reaalajas kontroll. Tehnoloogia areng on lisanud tehnilisi võimalusi oma vägede 

reaalajas jälgimiseks. See võimaldab ülemal kontrollida üksuste tegevust, nende asukohta ja 

liikumist. Samas tuleb püüda vältida ülejuhtimise sündroomi tekkimist ning alluvate 

otsustusvõime ja initsiatiivi pärssimist. Reaalajas kontroll võimaldab juhtida tegevust 

reaalajas, kuid isegi siis, kui ülevaade oma jõudude positsioonidest on hea, pole see 

vastaste ja elanikkonna kohta sageli piisavalt ajakohane ega täpne, et toetada reaalajas 

kontrolli kui ainsat lahinguruumi haldamise vahendit. 

c. Dünaamiline protseduuriline kontroll. Tervikkontrolli puudumisel võib ülem rakendada 

protseduurilist kontrolli, mis on spetsiaalselt kohandatud konkreetsele olukorrale või 

ajavahemikule. Dünaamiline protseduuriline kontroll nõuab eelnevalt kehtestatud 

juhtimismeetmete struktuuri, kuid eeldab, et neid meetmeid on võimalik kiiresti aktiveerida ja 

deaktiveerida. See mitte ainult ei võimalda tegevusi algusest peale samakõlastada, vaid ka 

muuta vastavalt muutuvale olukorrale. Dünaamiline protseduuriline kontroll pakub erksuse 

eelist, kuid toob kaasa dünaamiliste käskude ja toimingute vääriti tõlgendamise või 

                                                                                                                                                                                     
представители Центробалта вмешивались в оперативные распоряжения командования

[2][1]
. Вскоре после учреждения 

Центробалта командиры кораблей стали выбираться судовыми комитетами“ , nii kirjeldab seda admiral Bahhirev: 
К 17 часам на Кассарский плес в распоряжение начальника дивизии пришел 
заградитель "Принять", которому контр-адмирал Старк дал инструкцию для постановки 
мин в восточном входе в Соэлозунд. Конвоировать его должен был "Разящий". 
Испортившаяся погода с дождем благоприятствовала операции. "Хивинец" и 
миноносцы в это же время были отправлены начальником минной дивизии на якорную 
стоянку к Раугенскому бую. Сам он с "Новиком" и "Самсоном" перед наступлением 
темноты перешел к Кассарскому бую до возвращения "Припяти" (не принял в расчет 
морального состояния команд в это время). Ждать пришлось не долго, так как команда 
"Припяти" изменнически, почти не подвергаясь риску, отказалась выполнить операцию 
постановки минного заграждения. Ни просьбы командира, ни указания его на 
чрезвычайную важность операции и на редко сложившиеся благоприятно 
обстоятельства, ни уговаривания двух-трех сохранивших честь старых матросов, – 
ничто не могло побудить людей исполнить свой воинский долг, и "Припять" с позором 
присоединилась к отряду. Предлоги отказа – затруднительность готовить мины при 
дожде, постановка заграждения вблизи неприятеля (забыли про узкий и извилистый 
фарватер в Соэлозунде) и отход наших миноносцев на О. Значение неисполнения 
"Припятью" поручения громадно: нам до крайности нужны были миноносцы в 
Рижском заливе, между тем их вместе с канонерскими лодками и частью мелких судов 
приходилось держать на Кассарском плесе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-.D0.93.D1.80.D0.B0.D1.84-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-.D0.93.D1.80.D0.B0.D1.84-2
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rakendamise riski. Ühtlasi nõuab see head olukorrateadlikkust ja suurendab survet staabile. 

Tavaliselt algatab ülem dünaamilise protseduurilise kontrolli tempo kiirendamiseks piiratud 

aja jooksul. 

d. Jooksev tegevuste dekonfliktimine. Ilma tervikjuhtimiseta, kuid sarnast üksuseülest 

jagatud olukorrateadlikkust omav ülem võib otsustada tempot veelgi kiirendada, rohkem, kui 

see on võimalik dünaamilist toimingupõhist juhtimist kasutades. Kui ülevaade lahinguruumist 

on piisav, saab üksusi jooksvalt juhtida vähema vajadusega tegevuste eelnevalt planeeritud 

dekonfliktimise järele. Kui jagatud olukorrateadlikkus on piisav, võib ülem kasutada jooksvat 

dekonfliktimist, et minimeerida tegevuste eraldatust ajas ja ruumis. 

Juhtimismeetmed. Juhtimismeetmed annab ülem alluvatele ülematele graafiliselt või 

suuliselt esitatud suunistena. Need määravad kohustused, kooskõlastavad tuletegevused ja 

manöövrid ning juhivad tegevusi. Iga juhtimismeede peab olema graafiliselt kujutatud ja 

maastikul äratuntav. Tegevusvabadust peetakse enesestmõistetavaks, välja arvatud juhul, 

kui piirangud on täpsustatud juhtimismeetmete või põhiülesannete ja ressurssidega. 

Juhtimismeetmed suurendavad jõupingutuste ühtsust, vähendavad vennatapuriski ja 

parandavad jõupingutuste säästlikkust. Neid tuleb rakendada tegevusvabaduse 

maksimeerimise huvides, mitte aga selle piiramiseks. Juhtimismeetmed on: 

a) ettekandejooned, faasijooned, tunnussõnad ja -numbrid; 

b) liikumisteed, kohtumis- ja kooskõlastuspunktid; 

c) koondumis- ja hävitusalad, ründeobjektid ja edundamispiirid; 

d) tulejuhtimisjooned ja -alad; 

e) piirijooned, vaadeldavad ja mõjutatavad huvialad ning otsustuspunktid; 

f) jõukasutusreeglid, operatsioonijulgeoleku ja TBK-kaitse, kiirguskontrolli ja sidejulgeoleku 

ning muud lahinguruumi haldamise meetmed. 

Nagu märgitud, on tänapäevased konfliktid väga komplekssed ning ajas ja ruumis kiiresti 

muutuvad. See on vähendanud eelnimetatud meetmete kui võitluse kontrollimehhanismi 

ainurolli, tuues sisse uusi kontrollielemente, nagu: 

a) toetaja-toetatava suhe, 
b) koordinatsiooniõigus. 
c) situatsiooniteadlikkuse vahendid, 
d) lävimine (ingl liaison), 
e) ülemate vastastikuse suhtlemine (isereguleerimissüsteem). 

 

Eelnevat silmas pidades on oluline mõista, et üheks oluliseks edu kriteeriumiks on selge 

lahinguruumi omaniku määramine. Lahinguruumi omanik on sõna otseses mõttes vastutav 

kõige eest, mis toimub temale usaldatud vastutusalas. Siia hulka kuuluvad letaalse ja 

mitteletaalse tegevuse sünkroniseerimine ning olukorra teadlikkuse tagamine nii vastase 

tegevuse kui ka oma jõudude suhtes. Suurim raskus on selles, et tihti ei pruugi lahinguruumi 

ülemale otseselt alluvate vägede koosseisu mittekuuluvad üksused või funktsionaalsed 

üksused, mis tegutsevad kogu konfliktiteatri ulatuses, oma tegevustest lahinguruumi 

omanikku teavitada ega temaga oma tegevust koordineerida. Sellise olukorra vältimiseks on 
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oluline, et omaniku staatuses ülemale on kõrgema ülema poolt antud koordineerimisõigus 

vastutusalas toimuvate tegevuste osas. 

 
Joonis 6.2. Kokkuvõte operatsioonide juhtimise kaalutlustest 
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LISA A 

OPERATSIOONIHINNANG 

Samm 1. Mõista tegevuskeskkonda (probleemi piiritlemine) 

2. Samm Mõista probleemi 

Samm 2a 

Missiooni analüüs 

Kampaania 

tulem/informatsiooni 

efekt/eesmärgid 

(ründeobjektid) 

Samm 2b 

„Võimalikkuse kunst“ 

(Eesmärgi (ründeobjekti) ja 

tegurite (faktorite) analüüs) 

Samm 2c 

Ülema kinnitus  

Kinnita põhiülesande (missiooni) põhialused, sõnasta 

muutuse teooria, sõnasta võimalikkuse kunst, võtmeteemad 

ja -sõnumid 

Samm 3,  
Formuleeri potentsiaalne tegevuskäik 
Järjesta kampaania eesmärgid (ründeobjektid) ja otsustatavad 
seisundid 
(Mis tuleb saavutada?) 
Anna juhis tegevuskäigu arendamiseks 
Visanda kampaania skeem ja tegevuskäigu efektide skeem 

Lõplik juhis tegevuskäikude arendamiseks 

Samm 4.  
Tööta välja ja valideeri tegevuskäike 
Tööta välja ja järjesta toetavad jõupingutused. (Kuidas see 
saavutatakse?) 
Otsustavate seisundite / toetavate jõupingutuste tabelid 
Järjestatud toetavate tegevuste tabelid 
Ühendtegevuste sünkroniseerimine 

Samm 5. Hinda tegevuskäike 

Tegevuskäikude teostatavus, tegevuskäikude võrdlusandmed, 

operatsioonianalüüs / sõjamängu tulemused, eesmärkide 

(ründeobjektide) saavutamise tõenäosus, sidusus narratiiviga, 

suhtelised eelised, staabi briif / soovitused  

Samm 6. Ülema otsus 

Tööta välja ülema muutuse 

teooria 

Tööta välja potentsiaalsed lahendid 

Hinda potentsiaalseid lahendeid 

Vali eelistatud lahend 
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LISA B 

PÕHIÜLESANDE FORMULEERIMISEL KASUTATAVAD VERBID 

a. Sõbralike vägede tegevus 

läbipääsu rajama (breach) 

mööduma (bypass) 

puhastama (clear) 

kontrollima (control) 

lahti rebima (disengage) 

välja imbuma (exfiltrate) 

ründa tulega (attack by fire) 

järgnema ja jätkama (follow and assume) 

järgnema ja toetama (follow and support) 

hõivama (occupy) 

julgestama (secure) 

vallutama (seize) 

toetama tulega (support by fire) 

b. Mõjud vaenlasele 

seiskama82 (block)  

kanaliseerima (canalise) 

karpima (contain) 

purustama (defeat) 

hävitama (destroy) 

lagundama (disrupt) 

siduma (fix) 

eemal hoidma (interdict) 

ära lõikama (isolate) 

kahjutustama, kahjutuks tegema, neutraliseerima (neutralise) 

maha suruma (suppress) 

                                                           
82

 Parem väljend on „tõkestama“, mis on terminoloogiliselt millegipärast sobimatuks tunnistatud, või „blokeerima“. Definitsioon ja 
termin on omavahel vastuolus. Praegu võib aru saada, et vastane pannakse seisma, kuid definitsioon kirjeldab vastase liikumise 
tõkestamisest mingile alale, kusjuures vastane võib oma liikumissuunda muuta. Vrd http://mt.legaltext.ee/militerm/, vt ka 
http://kn.eki.ee/?Q=blokeerima. 
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suunama (turn) 
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LISA C 

KÄSUÕIGUSE LIIGID 

Sõjalise juhtimise tase FULL 

(1) 

OPCOM 

(2) 

OPCON 

(3) 

TACOM 

(4) 

TACON 

(5) 

1. Volitus üksusi osadeks jagada 

ja osadele iseseisvaid ülesandeid 

anda  

X X    

2. Anda põhiülesandeid X X X   

3. Anda ülesandeid X X X X  

4. Delegeerida võrdse tasemega 

C2 

X X(6) X(6) X(6)  

5. Delegeerida madalama 

tasemega C2  

X X X X  

6. Koordineerida kohalikku 

liikumist, paiknemist ja asukoha 

kaitset 

X X X X X 

7. CSS (lahinguteenindus) 

vastutus 

 

 

 

X     
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Jrk 

nr 

Definitsioon 

1 Täielik käsutamisõigus on ülema õigus ja kohustus jagada käske oma alluvatele. See katab kõiki sõjaliste operatsioonide ja 

väehalduse aspekte ning sisaldab distsiplinaarvõimu, mida ei saa üle anda. 

2 Operatiivkäsutamiseõigus on ülemale antud võim anda põhiülesannet või ülesannet oma alluvatele üksuste rakendamiseks ja 

nende struktuuri muutmiseks ning vajadusel säilitada või delegeerida OPCON/TACON. Ei sisalda endas väehalduskohustust. 

3 Operatiivjuhtimisõigus on ülemale delegeeritud võim tema alluvusse määratud üksuste spetsiifiliste põhiülesanne või ülesannete 

täitmiseks, mis on tavaliselt piiratud funktsiooni, aja või kohaga. Rakendada neid ja säilitada või määrata nende üksuste TACON. 

See ei sisalda endas õigust üksust osadeks jaotada ega väehalduse ja logistilise järelevalve teostamist.  

4 Taktikalise käsutamiseõigus. Ülemale delegeeritud õigus anda tema alluvusse antud üksustele ülesandeid kõrgema ülema  

antud põhiülesande (missiooni) täitmiseks.  

5 Taktikaline juhtimisõigus. Põhiülesande (missiooni) või ülesande sooritamiseks vajaliku liikumise või manöövri teostamise 

detailne juhendamine ja järelevalve. 

6 Ainult kõrgemat sõjalise juhtimistaset omava ülema nõusolekul. 
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Operatsioonide orkestreerimine 

 

Käesolev peatükk kirjeldab, kuidas operatsioone korraldatakse ja läbi viiakse, järgides 

sealjuures manöövrikeskse lähenemise ja põhiülesandekeskse juhtimise filosoofiat ja 

põhimõtteid. Maismaakeskkonna operatsioonide komplekssuse ja korraldamisega 

toimetulekuks on olulised oskused olukorrast arusaamine ja visualiseerimine ning seejärel 

selgitamine ja näitlikustamine. Allkirjeldatud meetodid pärinevad erinevatelt sõjapidamise 

tasanditelt, kuid nad kõik on kasutatavad või asjakohased taktikalisel tasandil. Nad 

võimaldavad: 

a) teisendada strateegilised eesmärgid operatiivkunsti abil taktikalisteks tegevusteks; 

b) kasutada taktikalise planeerimise kontseptsioone ehitusklotsidena operatiiv- ja taktikalise 

tegevuse disainimisel; 

c) kirjeldada selget operatsioonikontseptsiooni doktriiniraamistiku abil. 

Operatiivkunst 

Operatiivkunst tõlgib strateegilised juhised taktikaliseks täideviimiseks. See on kampaania 

orkestreerimine teiste ametkondadega, et teisendada strateegilised eesmärgid 

(operatsioonitasandil) taktikaliseks tegevuseks ja üksuste rakendamiseks, et saavutada 

soovitud tulemus. Taktikatasandil tegutsejad peavad operatiivkunsti mõistma, sest just see on 

nende poolt täideviidava kõrgema ülema kavatsuse allikas. Lisaks loob operatiivkunst koos 

sellega seonduvate planeerimiskontseptsioonidega raamistiku, et mõista, mida on vaja 

taktikalise tasandi tegevuste planeerimiseks ja täideviimiseks. 

Operatiivkunsti rakendamine võimaldab ülesande kordaminekut, kombineerides selleks 

hinnanguid ja tööd, kunsti ja teadust, analüüsi ja vaistu. Operatiivkunsti olemusele on omane 

teaduse ja intuitsiooni koosmõju, kus eesmärkide, vahendite ja meetodite intuitiivne sidustamine 

annab pelgalt teaduslikule lähenemisele oluline lisaväärtuse. See viiakse ellu ülema oskusi ning 

staabi poolt läbiviidavaid kampaania disainimise ja haldamise tegevusi ühendades, mis koos 

muudavad loova ja uuendusliku mõtlemise praktiliseks tegevuseks. Seda kombinatsiooni 

illustreerib joonis 1. 
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Joonis 1. Operatiivkunst 

 

Operatiivkunst peab põhinema olukorra süvamõistmisel: poliitilised arengud, ohud, füüsilised 

tingimused jne. Ülema oluline ülesanne on kohandada oma üksuse mõtlemine, väekorraldus, 

taktika ja protseduurid nõutavatele tegevustele vastavaks. Samas peab ta mõistma, et ka 

vastane rakendab operatiivkunsti. 

Ülema oskused 

Operatiivkunstis on olulise tähtsusega ülema isiksus, mõtteviis, kogemused ja mõju. Ülemal 

peab olema igakülgne arusaamine vastaste ja asjaosaliste väärtustest, eesmärkidest ja 

eeldatavatest reaktsioonidest ning võime visualiseerida taktikaliste tegevuste mõjusid, mis 

eeldab võimete mõistmist ja oma kujutluste elluviimise annet. Ka peab ta suutma võtta riske. Tal 

peab olema füüsilise ja vaimse positsioneerimise vilumus. Ta peab olema ühtviisi kodus nii 

veenmises kui ka sundimises ja käsutamises, rakendades selleks kõiki oma kasutuses olevaid 

vahendeid, ning teadma, millist neist meetoditest millal ja kuidas kasutada. Osa alljärgnevatest 

punktidest kordab peatükis „Operatsioonide juhtimine“ üldisemalt räägitut. Siinkohal rõhutatakse 

neid veelkord, et anda täielik ülevaade operatiivkunstist. 

Juhtimiskliima loomine. Ülemal on tähelepanuväärne mõju oma staabi ja alluvate ülemate 

võitlusvaimule, juhtimise tajumisele ja sooritusele, mida kujundavad tema isiksus ja juhtimisstiil. 

See kehtib nii väljaõppes kui ka lahingus. Ülema kohustus on luua ja säilitada oma üksuses 

toimiv ja hea töökliima. 

Alluvatele silma vaatamisele ja nende hääletooni kuulamisele ei ole alternatiivi.83 

Kindral Yashayahor Gavish, Iisraeli kaitsejõud 1967. aasta Araabia-

Iisraeli sõjas 

                                                           
83

 Tsit: MCDP 6, Command and Control: Department of the Navy. Washington, D. C.: Department of the Navy, Headquarters United 

States Marne Corps, 20380-1775, 4 October 1996, p. 74. URL https://fas.org/irp/doddir/usmc/mcdp6.pdf. 
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Kui sõdurid teavad, et ülem elab neile ning jagab nende rõõme ja muresid, on nad 

valmis andma kõik, et saavutada edu, ja kannatama välja kõik tagasilöögid.84 

Kindral Hans von Seeckt, „Führung und Gefecht der verbundenen 

Waffen“ 

Ülemad peavad tekitama alluvates tunde, et nad on täiel määral otsustusprotsessi kaasatud, et 

neilt oodatakse pühendumist ja isikliku initsiatiivi näitamist. 

Isiksuseomadused. Juhi omaduste õige kombinatsiooni kohta ei ole mingit ainulaadset 

valemit. Carl von Clausewitz on kirjeldanud juhi kaht asendamatut omadust: „Esiteks mõistus, 

mis ka tumedaimal tunnil säilitab mingi tõeni viiva sisemise valguse välgatuse, ja teiseks julgus 

järgneda sellele nõrgale valgusele, kuhu iganes see läheb“.85 Kokku annavad need omadused 

hea lähtepunkti tõhusale juhtimisstiilile. 

Juhtimiskaalutlused. Enne iga operatsiooni algust peab ülem oma üksust juhendama, välja 

õpetama ja ette valmistama ning tagama piisavate ressursside olemasolu. Rahuajal on alluvate 

arendamine kõige olulisem ülesanne, mille unarusse jätmine õõnestab tõsiselt võitlusvõimet. 

Tulevaste ülemate väljaõppes peab kajastuma põhiülesandekeskse juhtimise nõue mõista 

tegevust kaks juhtimistasandit ülespoole. Lisaks peavad kõik ohvitserid ja allohvitserid õppima 

üle võtma üks aste kõrgemat tasandit. See aga tähendab, et nad peavad suutma mõelda sellest 

veel omakorda kaks tasandit ülespoole, nagu seda õpetati juba kahe maailmasõja vahel Saksa 

ohvitseridele.86 Pärast ametikohale määramist peab ülem tundma õppima oma alluvate isiksusi 

ja isikuomadusi. Mõned neist rahulduvad üldiste juhistega, teised eelistavad saada teada 

rohkem üksikasju87. Mõned alluvad väsivad kergesti ning vajavad julgustust ja moraalset 

toetust. Teised, kes rahuajal ehk eriti silma ei paistagi, võivad näidata konflikti korral üles 

erakordseid andeid.88 Ande ja ülesande sobitamine on seega oluline juhtimisfunktsioon, nagu ka 

otsustav, kuid inimlik tegelemine juhtimisstruktuuris leiduvate nõrkustega. Ülem peab suutma 

juhtida modulaarset organisatsiooni, kus grupeerimine ja ümbergrupeerimine tähendab seda, et 

ta ei pruugi enne kampaania algust otseselt juhtida mõnda või mitte ühtegi kaasavõetavat 

elementi. Kaitseliidu puhul on see põhimõte eriti oluline, sest ülesannete spekter on lai ning 

orgaaniliste relvasüsteemide ja vahendite hulk piiratud. Siiski peavad ülemad püüdma anda 

alluvatele nende põhiülesanded ja ülesanded kätte võimalikult vara, et ettevalmistustes oleks 

mingi sidusus. Ka peavad nad aitama mõista konflikti ja sõjapidamist. Operatiivkunst nõuab 

professionaalset arengut, mis hõlmab möödunud sõjakäikude, lahingute ja sõjategelikkuse 

realistlikku ning kriitilist uurimist, et omandada vajalikud õppetunnid tuleviku tarbeks. 

Operatsioonil olles peab ülem rakendama sõjapidamise põhimõtteid, nagu neid kirjeldab 

                                                           
84

 Tsit: Citino, Robert M. The Path to Blitzkrieg: Doctrine and Training in the German Army, 1920–1939. London: Lynne Rienner 

Publishers, 1999. 

85
 Clausewitz, Carl von. On War. Everyman’s Library. New York & London & Toronto: Alfred A. Knopf, 1993. P. 117. 

86
 „German systembegan to teach the young lieutenant from the start the outlines of strategy at the same time as he was studying 

tactics.“ Ibid., p. 73. 

87
 Ameerika kodusõjas oli kindral Lee poolt antud lõppseisund kindralleitnant Stonwell Jacksonile piisavaks juhiseks, kuid tema 

järglasele kindralleitnant Rischard S. Ewellile mitte, mistõttu on osa ajaloolasi arvamusel, et see võis määrata Gettysburi lahingu 

tulemuse, kus suhteliselt võrdsele vastasseisule vaatamata kandus sõjaõnn unionistide poolele. Ameerika Ühendriikide 

maaväekolledži (US Army War College, USAWC) õppereis Gettysburi lahinguväljale. Juuli 2010. 

88
 Kunagine Kaitseliidu Sakala maleva silmapaistmatu laskeinstruktor Alfons Rebane osutus Teises maailmasõjas suurepäraseks 

taktikuks ja sõjaliseks liidriks, kes hoidis oma mehi ja lahendas võimatuna näivaid ülesandeid kaitses, rünnakul ja kotist välja 

murdes. 



 

98 
 

„Kõikehõlmava riigikaitse sõjalise doktriini“ projekti89 2. peatükk, eriti eesmärki valides ja selle 

saavutamisele keskendumisel, et tema üksus täidaks põhiülesande edukalt ja kiiresti ning 

minimaalsete kaotustega, säilitades samal ajal juhitava(te) üksus(t)e võitlusvaimu ja piisava 

materiaalse tagatise. 

Ülema paiknemine. Osaks operatiivkunstist on ülema asukoha valik tema juhitavate üksuste ja 

täidetava põhiülesande suhtes. Tema kohavaliku otsusel võivad olla olulised tagajärjed ja see 

võib määrata, kuidas paiknevad staabi osised. Parim positsioon ülemale on koht, kust ta saab 

kõige paremini juhtida ja õigeaegselt otsuseid langetada vastavalt oma juhtimistasandile. 

Armee on nagu spagett, mida ei saa lahingusse tõugata, seda peab [isikliku eeskujuga] 

eest tõmbama.90 

Georg S. Patton juunior, 3. armee ülem 

Digiühendused võimaldavad küll asukohta vabamalt valida, kuid võivad vahel osutuda hoopis 

piiravaks. Ülema otsust mõjutab ka kestev moraalne nõue olla ohtlikes olukordades oma 

üksuse liidriks, seda just taktikatasandil. Kuid kui ülem jääb lahingutegevusele liiga lähedale, 

tekib oht saada kaasa tõmmatud kõrvaltegevusse, mis hägustab tema üldist olukorrateadlikust. 

Otsust mõjutavad põhitegurid on operatiiv- ja taktikatasandil ühised: 

a. Võime hinnata olukorda, sealhulgas oma üksuse seisukorda ja võitlusvaimu ning 

vastuvõtlikkust tahte pealesurumisele. 

b. Juurdepääs muule põhiülesande seisukohast olulisele teabele, näiteks vastase olukorra 

hinnangud. 

c. Turvaline ja kindel side juhtimispunktidega. 

d. Järjepidev staabitoetus planeerimisel ja otsustamisel. 

e. Julgeolek, sealhulgas füüsiline ja elektrooniline kaitstus, mis arvestab staabi ja selle osiste 

suurust ja signatuuri. 

Pragmaatilisus. Kõik ülemad peavad kriitilise pilguga üle vaatama, mis tegelikult 

operatsiooniruumis töötab, ning järgima seejärel oma järeldusi ja tervet mõistust – see on 

pragmaatilisuse põhiolemus. See nõuab lihtsaid võtteid ja toiminguid, mis on kohandatavad 

konkreetsele olukorrale ning levitatavad kiiremini, kui vastane suudab levitada omi. Kuigi võtted 

ja toimingud võivad muutuda, peaks filosoofiat ja põhimõtteid muutma ainult pärast põhjalikku 

läbimõtlemist, eemal operatsiooni otsesest survest. 

Operatsioonijärgne juhtimine. Ülema vastutus oma üksuse ees jätkub ka pärast operatsiooni, 

eriti saadud õppetundide jäädvustamise ja nende õppetundide omandamise protsessi 

panustamise osas. Eksisteerib oht, et õppetunnid kogutakse küll kokku, kuid nende põhjal ei 

võeta midagi ette. Ülema vastutus õppetundide eest ei lõpe enne, kui ta võib rahuloluga 

nentida, et need on tuvastatud, edukalt edastatud ja terve mõistuse piires rakendatud. Esmased 
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õppetundide tuvastamise vahendid on operatsioonijärgne ettekanne ja küsitlused, mida toetab 

lahingupäevik. 

Ülemad peavad ka tagama, et nende üksused pärast operatsiooni korralikult taastuksid, seda 

nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt. Sel perioodil vajab üksus aega ja vahendeid haavatute ja 

lahingus hukkunute perekondade eest hoolitsemiseks. Eelnimetatud põhjusil peab 

rotatsioonisüsteem vältima juhtkondade laialisaatmist vahetult pärast operatsiooni. 

Kampaania disainimine 

Kampaania disainimist ehk kujustamist (analüüsi ja planeerimist) kasutatakse probleemi 

raamistamiseks ning seejärel ülema ideede – kuidas ta sõjakäigu kulgu ette näeb – 

arendamiseks ja täiustamiseks, et saada tulemuseks üksikasjalikud ja teostatavad plaanid. 

Kampaaniat peab disainima pideva revideerimise ja täiustamise abil kestvalt, sest olukord 

muutub tegevuse, vastureaktsiooni ning juhuse ja hõõrdumise möödapääsmatute tagajärgede 

tõttu. Kuid samas on tähtis ka kampaania järjepidevus ja pikaajalistel operatsioonidel osalevad 

ülemad peavad mõistma, et nende juhtimisperiood võib moodustada ainult ühe osa pikemast 

kampaaniast. See eeldab erilist juhtimisalast teadlikkust isikliku panuse kontekstist. Ülemate ja 

staapide vahetumine või üksuste väljavahetamine ei tohi automaatselt tähendada kampaania, 

operatsiooni ega isegi taktikalise tegevuse ümberkujundamist. 

Kampaania juhtimine 

Kampaania juhtimine (hindamine ja täideviimine) lõimib, kooskõlastab, sünkroonib ja seab 

tähtsusjärjekorda tegevuste läbiviimise operatsiooni raamistikus ning hindab nende kulgu. 

Vastase, aga ka teiste osaliste tegevus mõjutab paratamatult kampaania või operatsiooni kulgu. 

Eduka kampaania juhtimise olemus seisneb sõjakäigu kulgemise hindamises ja kiires 

tegutsemises, et teha muutunud olude korral eesmärkide saavutamiseks plaanis muudatusi. 

Taktikalise planeerimise kontseptsioonid 

Kampaania disainimist ja juhtimist toetavad taktikalise planeerimise kontseptsioonid – 

operatiivkunsti ehitusklotsid. Need on kasulikud arusaamad ka taktikatasandi plaanide 

kujustamiseks, visualiseerimiseks ja seletamiseks. Seda illustreerib joonis 2. 
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Joonis 2. Taktikalise planeerimise kontseptsioonid91 

 

a. Eesmärgid. Eesmärk on tulemus, väljendatuna ühe või enama otsustava tingimusena, mis 

tuleb saavutada kõrgema eesmärgi täitmise nimel. 

b. Otsustavad tingimused. Otsustavad tingimused on asjaolude kindlaksmääratud 

kombinatsioonid, mida peetakse vajalikuks eesmärgi saavutamiseks. 

c. Toetavad mõjud. Toetavad mõjud on tegevuste tagajärjed. Mõjude täideviimisel 

saavutatakse otsustavad tingimused. 

d. Lõpptulemus. Lõpptulemus on asjade seis, mis tuleb saavutada operatsiooni lõpuks, ühtlasi 

selgitab see ülemalt või üksuselt nõutava panuse ulatust. Taktikatasandil tuleb lõpptulemusi 

mõista, kuid mitte kasutada, nagu seda kirjeldab peatükk „Manööverlik lähenemine“. 

e. Raskuspunkt. Raskuspunkt on omadused, võimed või paigad, millest tulenevad riigi, liidu, 

sõjajõudude, üksuse või muu rühmituse tugevus, tegutsemisvabadus, füüsiline jõud, sidusus või 

võitlustahe. Selle tähtsus taktikatasandil seisneb jällegi pigem selle mõistmises, mitte 

kasutamises. 

f. Tegevusliinid. Tegevusliinid kirjeldavad operatsiooni kulgu enamasti otsustavate tingimuste 

eesmärkide abil kõrgeima eesmärgini, mõnikord aga raskuspunktide ja lõpptulemuse kaudu. 

Need liinid võivad olla funktsionaalsed, temaatilised või keskkondlikud. 

g. Järjestamine ja sünkroonimine. Järjestamine on mõjude ja tegevuste loogiline 

rittaseadmine nende vastastikuse sõltuvuse põhjal. Sünkroonimine tegeleb järjestuste ajalise ja 

ruumilise küljega ning määrab seega nende teostatavuse. 

h. Etapp. Etapp on ajavahemik, mida iseloomustab domineeriv sõjaline tegevus (näiteks 

paneeriv, ettevalmistav, rünnak jne) või otsustavate tingimuste kogum. 

i. Erandolukorra plaanimine. Erandolukorra plaanimine on protsess, millega plaani 

kaasatakse valikud, mis näevad ette muudatusi olukorras või võimalustes või tagasilöökide 
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tõttu. Sellel on kaks tüüpi: haruplaanid (branchplan), mis pakuvad alternatiivseid viise 

otsustavate tingimuste saavutamiseks etapi jooksul, ja jätkuplaanid (sequels), mis pakuvad 

alternatiivseid valikuid järgmiseks etapiks käimasoleva etapi tulemuste põhjal. 

j. Operatsioonipaus. Operatsioonipaus võib tekkida sunnitud vajadusest või omal valikul. Kuigi 

lühiajaliselt kaldub paus tempot aeglustama, võib see seda hiljem hoopis kiirendada. Pause 

kasutatakse murdumispunkti vältimiseks. Neid tuleb ära kasutada initsiatiivi tagasivõitmiseks või 

kindlustamiseks ja hoo tõstmiseks. 

k. Murdumispunkt. Murdumispunkt jõuab kätte, kui kehtivat olukorda on võimalik säilitada, kuid 

mitte enam edukamaks arendada. Katsed seda ilma pausi või tugevdamiseta teha võivad viia 

ülekoormatuse ja sellest tuleneva haavatavuseni. 

l. Kallutuspunkt on punkt tegevuses, kus tasakaal muutub ühe poole kasuks ja teise poole 

kahjuks, näiteks hetk, kui kohaliku elanikkonna toetus üksusele hakkab tekkima või kaduma, või 

hetk, kui üksus jõuab murdumispunkti ja kaotab pealetungivaimu. 

Doktriiniraamistik 

Ühe lisavõimaluse maismaakeskkonna tegevuse organiseerimiseks ja kuvandamiseks annavad 

doktriiniraamistikud. Selliseid raamistikke kasutatakse operatsioonikontseptsioonide 

kirjeldamiseks, näiteks tegevuskäikude kaudu või tegevusjärjestusi ja kooskõlastusi lahti 

kirjutades. Põhiülesanded võivad olla üksteisega seotud ajaliselt, ruumiliselt, funktsionaalselt ja 

geograafiliselt. See aitab ülematel näha, mis on nende eesmärk, millist mõju see eesmärk 

peaks avaldama ja kuidas need mõjud toetavad teisi või saavad teiste mõjudest toetust. 

Käesoleva doktriini raamistikud on operatsiooniraamistik, taktikaraamistik, geograafiline 

raamistik ja taktikalised funktsioonid. Taktikalist ja geograafilist raamistikku illustreerib joonis 

3 ja kõik on kokku võetud joonisel 4 käesoleva peatüki lõpus. Raamistikud on tööriistad ja 

nende kasutamiseks ei ole retsepti. Tähtis on see, mis toimib. Neid võib kasutada valikuliselt, 

eraldi või kombineerituna. 

 

Taktikaraamistik 
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Geograafiline raamistik 

Joonis 3. Doktriiniraamistikud92 

 

Operatsiooniraamistik 

Käesolevas doktriinis on maismaakeskkonna operatsiooniraamistik kohandatud ühenddoktriinist 

ning koosneb otsustavatest, kujundavatest, tagavatest ja kaitsvatest tegudest ning 

ülesannetest. Otsustavad teod jagunevad omakorda kokkupõrgeteks ja ärakasutamiseks. 

Operatsiooniraamistik aitab kirjeldada, kuidas alluvate põhiülesanded eesmärkide osas koos 

toimivad. Ülem valib ühe teo, mis on tema hinnangul otsustav, ja kirjeldab seejärel teisi, selle 

teo toetuseks vajalikke tegusid kujundavate, tagavate või kaitsvatena. Võti peitub ülesannete 

lõimimises planeerimisse ja kooskõlastamises, et saavutada täideviimise samaaegsus. Seda 

raamistikku võib taktikatasandil kasutada käskudes, et anda edasi operatsioonikontseptsiooni 

osi. 

Kujundavad ülesanded. Kujundavad ülesanded loovad või säilitavad tingimusi otsustava teo 

õnnestumiseks enne seda, selle ajal või pärast seda. Need tingimused on seotud vastaste, 

keskkonna ja üksuse endaga. Jõupingutuste säästmine on kujundavate ülesannete tähtis 

aspekt, sest see toetab otsustavaks teoks vajalikku jõudude koondamist ajas ja ruumis. 

Kujundav tegu on tihti suunatud vastase või elanikkonna taju mõjutamisele, näiteks 

rahustamisele. Kujundavad teod võivad hõlmata tule kasutamist koos psühholoogilise 

manipuleerimisega, näiteks vastase tahet nõrgendama kavandatud lendlehtede levitamisega 

enne otsustava tegevuse alustamist. Kujundamine hõlmab ka füüsilise keskkonna muutmist, 

näiteks tõkete rajamist või infrastruktuuri kasutamise takistamist. 

Otsustav tegu. Otsustav tegu on selline tegu, mis õnnestumise korral peaks vältimatult kaasa 

tooma põhiülesande täitmise. Plaanis on otsustav tegu seega see, mille ülem valib oma 

operatsioonikontseptsiooni õnnestumiseks. Otsustava teo ja selle toetamiseks vajalike 

ülesannete valik määrab plaani unikaalsuse. Kui ülem leiab, et tal on rohkem kui üks otsustav 

tegu, peab ta kas oma analüüsi täiustama, liitma otsustavaks peetavad ülesanded üheks või 

käsitlema mõnesid neist kujundavate, tagavate või kaitsvatena. Mõne tegevuse puhul on 

võimalik üksainus otsustav tegu, näiteks vaenlase formeeringu füüsiline hävitamine. Teiste 

tegevuste puhul võib otsustavaks osutada üldisem asjade seis, näiteks piisava julgeoleku 

saavutamine kohaliku hakkamasaamise võimaldamiseks taktikalisel operatsioonialal. 

Otsustavaid tegusid on võimalik saavutada kahel viisil. 

a. Kokkupõrge. Otsustav kokkupõrge on see, mis ülema vaimusilmas annab määrava panuse 

operatsiooniliste või taktikaliste eesmärkide saavutamisse, näiteks löök purustamise eesmärgil. 

See nõuab initsiatiivi haaramist ja säilitamist ning tempo hoidmist. Alati ei pruugi olukord siiski 

lööki või kiiret tempot nõuda ega võimaldada. Teatud olukordades võib suuremat kasu tõusta 

järkjärgulisest või korduvast lahendusest, näiteks pigem konstruktiivsest dialoogist kui lahingust 
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ja kurnamisest, kasutades pigem kaudseid lähenemisviise, et mõjutada käitumist pikemas 

perspektiivis, mitte nõrgendada vaenulikke võimeid lühiajaliselt. 

b. Ärakasutamine. Ärakasutamine ise võib osutuda otsustavaks. Ärakasutamisvõimaluste, olgu 

nad siis eduka kokkupõrke tagajärjel või juhuse tahtel tekkinud, maksimaalne realiseerimine 

sõltub mitte ainult oskusest neid eelnevalt ära tunda, vaid ka suutlikkusest selleks vahendeid 

leida. Eriti keeruline võib olla ära tunda initsiatiivi kaotust operatiiv- ja taktikatasandil. Liiga lihtne 

on pidada initsiatiivi säilimist enesestmõistetavaks kuni hetkeni, mil selle puudumist on tunda. 

Tähtis on osata ära tunda, millal võib otsustavaks osutuda ärakasutamine, mitte otsene 

kokkupõrge. 

Tagavad ülesanded. Tagavad ülesanded – mis osaliselt kattuvad, kuid ei ole identsed 

jätkusuutlikkuse tagamisega selle kitsamas tähenduses, mida tutvustatakse hiljem taktikaliste 

funktsioonide juures – võimaldavad üksustel ellu jääda, liikuda ja võidelda, et läbi viia otsustav 

tegu, ning kujundavad või kaitsvad ülesanded. Tagavad ülesanded on vastuvõtmine tandril, 

reservide või järkude (echelon) koondamine, liikumine ja julgeolek, kokkupuuteväliste üksuste 

ümberpaigutamine, vastuvõtva riigi toetus, tegevusbaaside rajamine ja kaitse, ühendusteede 

rajamine ning tsiviilisikute ja -rajatiste toetamine ja kaitse. Tagavad ülesanded võivad suure 

tõenäosusega osutuda vastase kujundavate või otsustavate tegude sihtmärgiks. Tagamine 

hõlmab ka kaitstust, mis kombineerib aktiivseid meetmeid ohu neutraliseerimiseks, ja kaitsvaid 

meetmeid, sealhulgas valvamist, laialipaigutamist, maskeerimist ja pettetegevust. Paljude 

hajutatud ja keerukate tagamisülesannete kooskõlastamiseks on oluline juhtimise ühtsus. 

Kaitsvad ülesanded. Kaitsmistegevus säilitab üksuse võimeid, et neid saaks ajas ja ruumis 

rakendada nii, nagu on kavandatud, võib-olla otsustavalt. Selle tegevuse määratlust ja 

arvessevõetavaid tegureid kirjeldab allpool taktikaliste funktsioonide lõik. 

Taktikaline raamistik 

Taktikatasandi fookus on operatsiooniraamistikus tõenäoliselt pakutavast kitsam. Prioriteet on 

kampaaniast ja seejärel operatsiooniplaanist tuletatud taktikaliste põhiülesannete täitmine. 

Selleks võib rakendada neljal alusfunktsioonil põhinevat taktikalist raamistikku. Need 

funktsioonid on leidmine, sidumine, löömine ja edundamine. Sun Tzu kasutas mõistet 

„tavajõud“ vastase sidumise või talle eesmärgi saavutamiseks vajaliku vabaduse takistamise 

funktsiooni mõttes ning mõistet „erakorraline jõud“ otsustavale vastase löömist võimaldavale 

sooduspositsioonile manööverdamise funktsiooni mõttes. Kui leidmine ja sidumine kuuluvad 

operatsiooniraamistiku kujundavasse ossa, siis löömine ja edundamine on potentsiaalselt 

otsustavad tegevused. Leidmine, sidumine, löömine ja edundamine tuleb läbi viia samaaegselt 

või vähemalt sujuva üleminekuga ühelt teisele. Taktikaline raamistik on kasulik kõikides 

sõjategevustes, leidmine tähendab nii keskkonna mõistmise saavutamist kui ka vaenlase 

üksuse asukoha tuvastamist. Sidumise võib saavutada erinevate meetoditega, mis takistavad 

vastase soovitud tegevuskäikude rakendamist, näiteks kahandades nende toetust elanikkonna 

hulgas, samas kui löömine võib tähendada tegevust, mis on suunatud vastase või tema 

toetajate taju mõjutamisele. Järgnevalt täpsemini. 

a. Leidmine. Leidmine käib kogu operatsiooni jooksul. See hõlmab vastase asukohastamist, 

tuvastamist, jälgimist ja hindamist või nimetatud tegevuste rakendamist olukorrale, näiteks 

elanikkonna meelsusele. Rõhk on asetatud mõistmisele ja tõlgendamisele, mitte pelgalt nähtud 

olukorra kirjeldamisele. Üksusele võib spetsiaalselt määrata leidmisülesande, eriti operatsiooni 

alguses. See on tavaliselt mõistlik otsus, kui olukord on ebaselge. Mistahes allikast pärinev info 
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pole kunagi lõplikult usaldusväärne. See võib vajada ülekontrollimist või kinnitamist. Samas on 

liiga palju teavet koorem, mis võib pidurdada otsuse langetamist. Vastase asukoha, 

motivatsiooni, väekorralduse ja tugevuse teadmisest ei piisa, samavõrra tähtis on mõista 

olukorda, saada aru keskkonna füüsilistest ja kultuurilistest aspektidest ning mõista tegevuse 

tõenäoliste tagajärgede mõju vastasele – näiteks tema võitlusvaimule – ja ehk ka elanikkonnale. 

b. Sidumine. Sidumine tähendab vastasel tema eesmärkide saavutamise takistamist, tema 

hajutamist ja sellega temalt tegevusvabaduse võtmist. Nii suurendatakse aga enda 

tegevusvabadust. Tegevusvabaduseta vastane ei saa dikteerida taktikaliste sündmuste käiku, 

sest ta on kaotanud initsiatiivi. Tegevusvabaduse äravõtmisel on nii füüsilised kui ka 

psühholoogilised aspektid. Füüsiliselt võib vastase üksused seisata või suruda vastu tõket. 

Psühholoogiliselt on vastane seotud, kui ta ise usub, et tal puudub tegevusvabadus, kui ta 

tunneb, et on sunnitud midagi tegema, või kui ta on veendunud, et peab jätkama tegevust, mis 

ei too praktikas edu. Sageli on lihtsaim viis vastase sidumiseks ohustada midagi, mida ta peab 

kaitsma. Pettetegevus võib teda siduda, kuni ta jääb initsiatiivi tagasivõitmisega hiljaks. 

Sidumise võib jaotada alljärgnevalt: 

1) eesmärkide saavutamise takistamine. Ülem võib tegevusvabaduse võita vastasel 

eesmärkide saavutamist takistades ja sundides ta reageerivasse meeleseisundisse. Eesmärk 

on teda piirata ja tasakaalust välja viia. Põhilised vahendid on üllatus, pettetegevus ja 

peibutamine. Kui vastast üllatada, ei oska ta kuidagi reageerida loodetavasti seni, kuni on liiga 

hilja. Kui teda petta, on ta oma tegevuses kindel, kuid see kindlus on asjatu. Peibutamine 

meelitab teda võtma ette tegevuskäiku, mis muudab ta haavatavaks; 

2) hajutamine. Nagu peatükis „Manööverlik lähenemine operatsioonidele“ räägitud, võib 

tegevusvabaduse saavutada vastase hajutamisega, et vähendada tema suutlikkust sekkuda 

tegevusse. Meie eesmärkidest mitteteadlik vastane võib hajutatult üritada kõiki variante katta, 

pillutades nii oma üksused laiali ja kaldudes kõrvale kavatsetud eesmärgist; 

3) tegevusvabaduse äravõtmine. Sihtmärki on võimalik siduda, takistades tema informatsiooni 

liikumist, suutlikkust käske edastada ning tegevusi ja mõjusid kooskõlastada. Mässu puhul on 

see saavutatav mässulisi nende toetajatest eraldades. Mistahes vastase tegevusvabaduse 

äravõtmisele suunatud sidumistegevuses peavad esmased sihtmärgid olema tema 

juhtimissüsteemid ja suutlikkus manööverdada või jõupingutusi koondada; 

4) taktikalised vahendid. Sidumistegevuses võib rakendada hulka taktikalisi vahendeid, 

näiteks otse- või kaudtuld, pettust, tihedat patrullimist, avalikku seiret ja elektroonilist 

sõjapidamist. 

c. Löömine. Löömine hõlmab manööverdamist ning suunatud rünnakut põhiülesande eesmärgi 

saavutamiseks. Kontekstist sõltuvalt võib ülem tegutseda füüsilises või psühholoogilises 

keskkonnas või mõlemas samaaegselt: 

1) manööver. Manööver hõlmab rohkemat kui pelgalt liikumist koos tulega. See võimaldab 

ülemal suunata oma võimed selliselt, et need oleksid koondatud suurima mõju saavutamiseks, 

vältides vastase tugevusi ja kasutades ära tema nõrkusi. Edukas tegutsemine kasutab vastase 

nõrkused ära enne, kui too jõuab neid kaitsma asuda, seades ta vastamisi mitme samaaegse 

ohuga, millele ta ei suuda pädevalt vastata; 
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2) suunatud rünnak. Lahingus tähendab suunatud rünnak tavaliselt ründeobjekti vallutamist 

või vaenlase üksuste hävitamist. Laiemas tähenduses hõlmab suunatud rünnak mistahes 

otsustavat tegevust, mille siht on vastase tahte, sidususe, mõistmise või võime kahjustamine. 

Üldiselt on eelistatav rakendada koondatud vägivalda, et saavutada võit kiiresti ja võimalikult 

väheste kuludega. Samas võib olla paratamatu ka pikemaks veniv tegutsemine. Siis tuleb 

tegevused järjestada ja neid tagada nii, et nende mõjud kuhjuvad. 

d. Edundamine. Edundamine kui üks taktikalise raamistiku alusfunktsioon on eelnenud 

tegevusest tekkinud soodsa võimaluse ärakasutamine, et saavutada eesmärk või täita otseselt 

osa ülema kavatsusest. Võimalused sõltuvad operatsiooni olemusest, ulatudes lünga 

avastamisest vastase kaitses kuni mõistmiseni, et relvastatud grupp on huvitatud poole 

vahetamisest. Selliseid võimalusi tuleb ise otsida, mitte ootama jääda. Alluvaid tuleb julgustada 

nii võimalusi ära kasutama kui ka võimaldada neil seda teha, määrates edundamispiiriga, kui 

kaugele nad tohivad minna. Admiral Nelson on öelnud enne Niiluse lahingut 1797 „Kõigepealt 

saavuta võit ja siis kasuta see võimalikult hästi ära.“ Taktikatasandil on edundamisel 

konkreetsed füüsilised aspektid. Tavaliselt eeldavad need manöövri, tule või mõlema 

kasutamist. Olude ärakasutamine võimaldab muuta ettenägematud taktikalised eelised 

operatsiooni või koguni kampaania eduks. Selleks on vaja ülemaid, keda iseloomustavad 

initsiatiivikus, otsustavus ja valmidus teha ootamatut. Edukas edundamine sõltub tõhusast 

leidmisest, mis omakorda nõuab võimekaid luureüksuseid. Need üksused saavad ka ise 

edundamisega liituda, sest paiknevad tõenäoliselt soodsas asukohas, on väga liikuvad ja 

sõltumatud. Võimaluste ärakasutamine peab olema ühendatud, kasutades reserve ja üksuseid 

järgutatult, et vältida murdumispunkti või vasturünnakut tiivalt. Igasuguse edundamise viimane 

element on hinnangu andmine, kokkuvõtte tegemine, et võimalused ja ohud oleksid tuvastatud 

ja tasakaalustatud. 

Et rünnak oleks edukas, tuleb lahendada kaks olulist probleemi: ümberpaigutamine ja 

edundamine. Üks eelneb ja teine järgneb tegelikule löögile. Sa ei saa vaenlast tõhusalt 

lüüa, kui pole selleks eelnevalt võimalust loonud; sa ei saa olla otsustav, kui ei kasuta 

ära teist võimalust, mis avaneb enne seda, kui ta suudab toibuda.93 

B. H. Liddell Hart, „Thoughts on War“ 

Geograafiline raamistik 

Seda, kuidas maismaakeskkonna operatsioonid üksteisega seostuvad, võib kirjeldada ka 

geograafiliselt, süva-, lähi- ja tagalaoperatsioonidena. Maismaakeskkonnas on geograafia 

tähtis, sest kirjeldab, kus planeeritavad operatsioonid läbi viiakse, ja kuna sageli on maastik ja 

see, kelle kontrolli all see on, elutähtis või vähemalt väga oluline. Isegi mittelineaarses 

lahinguruumis aitavad süva-, lähi- ja tagalakontseptsioonid – aga ka kauguse ja läheduse 

mõiste – mõistmisele kaasa ning annavad kasutatuna koos operatsiooni- ja taktikalise 

raamistikuga kaaluka meetodi tegevuse disainimiseks, korraldamiseks ja lõimimiseks. Nimele 

vaatamata ei pea raamistik piirduma vaid füüsilise maastikuga. Kauguse ja läheduse mõistet 

võib rakendada ka psühholoogilises tähenduses, näiteks kirjeldades riigi tahet operatsioone läbi 

viia kui „sügavat“ või kasutades mõistet „lähi-“ ligioleku kohta nii ajas kui ka ruumis. 

a. Süva-. Süvaala või -tegevused viiakse tavaliselt läbi distantsilt ja pikema aja jooksul vastase 

üksuste või ressursside vastu, mis ei ole parajasti seotud lähilahinguga. Süvategevuste hulka 
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kuuluvad mõjutamine, muud kujundavad ülesanded, süvaseire ja sihtmärkide kinnitamine, 

ühendtuli ning ühendusteede ja kavatsuste lagundamine. 

b. Lähi-. Lähiala või -tegevused hõlmavad vastase või olukorraga otseses kokkupuutes olevaid 

üksusi. Need viiakse tavaliselt läbi lähidistantsilt ja lühikesel ajal (või kehtib ainult üks neist 

kahest tunnusest). Siia hulka kuuluvad näiteks hävitamine, otsetuli ja äkkmanööver. 

c. Tagala. Tagalas korraldatakse enamikku administratiiv- ja logistilisi tegevusi, see mõiste võib 

tähendada aga ka haavatavaid valdkondi. Tavaliselt on sellised alad suhteliselt, aga mitte 

absoluutselt turvalised. Tagalaülesanded on mõeldud läbiviimiseks väljaspool kokkupuudet, 

kuigi ühe poole tagalategevusele võib vastanduda teise poole süvategevus, nii et kokkupuudete 

puudumist ei tohi kunagi enesestmõistetavaks pidada. 

Taktikalised funktsioonid 

Operatsioone korraldades on kasulik omada funktsioonide kontroll-loendit, mis annab igakülgse 

ülevaate kõigest, mida sõjaline organisatsioon teeb enne operatsiooni, operatsiooni ajal ja 

pärast operatsiooni. Selle tulemusel saadud raamistik tagab, et tähelepanu pööratakse kõikidele 

operatsiooni aspektidele. See annab ühise sõnavara ja viitepunktid, aga ka vahendi üksuse 

koguvõimete kirjeldamiseks. 

Taktikalised funktsioonid. Kuus taktikalist funktsiooni kirjeldavad lahinguvälja taktikalisi 

dimensioone, sümboliseerides võitlusvõime füüsilise komponendi praktilist väljendust. 

Käesolevas doktriinis sageli esinevad taktikalised funktsioonid on käsutamine, teave ja 

luureteave, tulejõud, manööver, kaitstus ja jätkusuutlikkuse tagamine. Alljärgnevalt nende 

lühikirjeldused. 

a. Käsutamine. Käsutamine on sõjalise võimu teostamine määratud ülema poolt sõjalise jõu 

planeerimiseks, suunamiseks, koordineerimiseks ja juhtimiseks. Kontroll on toetav vahend 

käsuõiguse teostamiseks ja reguleerimiseks ning kuulub tavaliselt staabi pädevusse. Edukas 

käsutamine nõuab liidriks olemist ja meeskonnatööd ning käsu ühtselt arusaadavat 

doktrinäärset rakendamist. Alluvatele antud suunised, mis järgnevad otsusele ja selle 

edastamisele, toetuvad võimu osalisele üleandmisele koos selleks vajalike ressursside 

määramisega. Kooskõlastamine ja lävimine tagavad jõupingutuste ühtsuse säilimise, nagu seda 

kirjeldab peatükk „Operatsioonide juhtimine“. 

b. Teave ja luureteave. Täpne ja õigeaegne teave, mille põhjal luuakse luureteave, on 

operatsiooni õnnestumise seisukohalt ülioluline. Luureteave on vastaste ja 

operatsioonikeskkonna kohta käiva teabe kogumisele, analüüsimisele ja jagamisele suunatud 

ülemate, staapide ja kogumisvahendite organiseeritud jõupingutuste vili. See protsess peab 

olema õigeaegne ja reageerimisvõimeline, et toetada otsustamist, ning piisavalt paindlik, et 

toetada kogu üksuse vajadusi. Teave ja luureteave on kesksel kohal mõjuvõimu saavutamisel ja 

juhtimisel. 

c. Tulejõud. Tulejõud hävitab, kahjutustab, häirib ja surub maha. See on peamine vahend 

vastase võitlustahte ja -võime purustamisel ning rakendatav nii otsustavate tegude kui ka 

kujundavate ja kaitsvate ülesannete puhul. Tulejõudu tuleb rakendada vastavalt nõutavale 

mõjule, kaaludes selle tugevust, kestust ja surmavust, aga ka täpsust, ulatust ja kasutatavate 

relvade kooslust. Tuli laiendab tulejõu mõistet, hõlmates vahendeid, mis ei ole tingimata 

füüsiliselt hävitavad. Tulejõud võib olla: 
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1) tulejõud üksi. Tulejõudu võib rakendada manöövrist eraldi, et vastast kurnata, viivitada või 

lagundada. Tulejõu tõhususe huvides peavad relvad olema ühendatud anduritega, et sihtmärke 

kinnistada ja mõjusid hinnata. Eraldi tulejõule kehtivad piirangud, et vältida ajutistelt mõjudelt 

kasu lõigates läbikukkumist; 

2) tulejõud ja manööver. Tuli ja manööver täiendavad teineteist. Manöövrit juhtiv ülem peaks 

juhtima ka tuld. See eeldab paindlikku juhtimiskorraldust, mis võimaldab sättida tulejõu mõju 

manöövrielementide vahele. Tulejõud on tõenäoliselt ühendfunktsioon (eriti kujundavate 

ülesannete puhul), kuid peab olema lõimitud ülema üldisesse manöövriskeemi. 

d. Manööver. Manööver hõlmab kooskõlastatud tegevust eelise saavutamiseks ajas ja ruumis. 

See eeldab paigutamist, mis teeb võimalikuks mõju avaldamise õigel ajal õiges kohas. See 

võimaldab jõude otsustavalt koondada või jõuga ähvardada, et tekitada üllatust, šokki ja 

edundamisvõimalusi. Manöövril on nii ruumi- kui ka ajamõõde, mida saab kasutada vastase 

tasakaalust väljas hoidmiseks, nii et manöövril on ühtlasi ka kaitsvad omadused. Vastasest 

kõrgem tempo sunnib teda reageerima. Sel viisil saab luua endale tegevusvabaduse. Manööver 

suurendab tulejõu potentsiaalset mõju ja tulejõud omakorda annab võimaluse manöövriks. Kuid 

tuli saab harva olla ainus asendus. Sooduspositsiooni kindlustamiseks kasutataval manöövril on 

kestev mõju, mis sunnib vastast reageerima mitte tema esitatud tingimustel. Maismaamanööver 

hõlmab maapinna- ja õhumanöövrit ning manöövritoetust: 

1) maapinnamanööver. Maapinnal tegutsevate manööverüksuste saavutatud 

sooduspositsioone ei saa muude vahenditega asendada. Maa-ala vallutamine, hoidmine ja 

kasutamast takistamine, seiskamine ja läbimurdmine aitavad kõik otseselt kaasa otsustavate 

tingimuste loomisele. Maapinnamanöövriga saavutatud mõju saab säilitada pikaajalise 

kohalolekuga, näiteks laiema maa-alakaitsega; 

2) õhumanööver. Õhumanöövreid viiakse maismaakeskkonnas läbi eelise saavutamiseks 

kujundavate ja tagavate ülesannetena. See võib viia ka otsustava teoni. Õhumanööver ühendab 

ründekopterid, maapinna-, õhupaiske- ja õhudessantjõud, toetushelikopterid ja tule 

ühendrelvaliikide ja -vägede raamistikus. See suurendab märkimisväärselt üksuse manöövri- ja 

tempovõimet. Õhumanööverüksused suudavad leida, siduda, lüüa ja edundada ning on eriti 

tõhusad mõju avaldamisel maapinnaüksustest geograafiliselt kaugel. Õhumanööver hõlmab 

lähivõitlusrünnakut, mis pakub lähitoetuses kiiresti reageerivat lähituld, taktikalist õhumanöövrit, 

mis pakub ründelennuväe ja õhupaiskejõudude koordineeritud rakendamist üllatuse 

tekitamiseks, ning operatsiooniõhumanöövrit, mis püüab saavutada füüsilist ja psühholoogilist 

üleolekut kaugusest, tõenäoliselt õhupaiskeformeeringu tasandilt; 

3) manöövritoetus. Manöövritoetus peamiselt lahingupioneeride toel kujundab lahinguvälja 

strateegilise, operatsioonilise ja taktikalise manöövrivabaduse huvides, rajades läbipääse 

tõketest, näiteks miiniväljadest, isetehtud lõhkeseadmete võrgustikest ja jõgedest. 

Manöövritoetus peab samuti olema suuteline piirama vastase liikuvust, näiteks rajades 

sõidukitõrjemiinivälju ja muid tõkkeid. Manöövritoetuse põhimõtted hoolitsevad kolme mõju eest 

(ela, liigu ja võitle) ning hõlmavad kolme võimevaldkonda (kavandamine, ressursside hankimine 

ja rajamine), kasutades selleks isikkoosseisu, kuhu kuulujad on ühtaegu nii sõjaväelased, 

insenerid kui ka käsitöölised. 

e. Kaitstus. Kaitstus hoiab üksuse võitlusvõimet sellisena, et seda saaks otsustavalt 

rakendada. See lubab üksusel tegutseda rünnaku- ja vaenuliku keskkonna tingimustes. Kaitstus 

on kas aktiivne või passiivne: kas vastase sidumine ja hävitamine või oma üksuse kaitseks 
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meetmete rakendamine. Kaitstuse tase ja sellele suunatud jõupingutused muutuvad 

operatsiooni jooksul, võttes arvesse ohte ja riskimist. Kaitstusfunktsioonide hulka kuuluvad 

muuhulgas õhu- ja raketikaitse, liikuvuse kaitsmine, elektroonilised vastumeetmed, TBK-kaitse 

meetmed, kaitsev teabetegevus, välikindlustused, kaitsejulgeolek, lahinguväliste traumade ja 

tervisekahjustuste vältimine ning objektide ja varustuse tugevdamine. Luureteave, seire ja 

kohaluure aitavad kaitstusele kaasa ohte tuvastades ja neist teavitades. Oma panuse annavad 

ka pettetegevus, operatsioonijulgeolek ja hajutamine. Operatsioonijulgeolek peab vastama 

kõrgetele standarditele ega tohi olla enesestmõistetav. Relvad, varustus ja teabeturve peavad 

olema teravdatud tähelepanu all, sest just nendes valdkondades üritab tõhus vastane meie 

nõrkusi ära kasutada. Liikuvuse tõkestamine piirab manöövrivabadust ja suurendab seega 

kaitstust. Kaitstusele tuleb läheneda kujutlusvõimega ja laiahaardeliselt, et selgitada välja ka 

kaudsed meetmed. Ülemad peavad vaatama kaugemale üksuse kaitstusest ning kaaluma ka 

elanikkonna, infrastruktuuri, keskkonna, üksuse maine ja ülesande toetuse kaitstust. 

f. Jätkusuutlikkuse tagamine. Maaväe ja selle võitlusvõime jätkusuutlikkus peab olema 

tagatud. See käib nii tandril korraldatavate operatsioonide, tagasisiirmise kui taastumise kohta. 

Tagamine mõjutab kõikide operatsioonide tempot, kestust ja intensiivsust. See funktsioon 

hõlmab üksuste ülalpidamist ja moraalset heaolu, varustuse ja varude hooldust, 

kuluvahenditega varustamist, haavatute ravi ja asendamist. Seepärast on tegu eraldamatu 

funktsiooniga, mis avaldab igal sammul mõju kampaaniale, operatsioonide, lahingute ja 

kokkupõrgete planeerimisele ning läbiviimisele.  

Operatsiooniraamistik Taktikaline raamistik Geograafiline raamistik 

Kujundavad ülesanded 

Otsustav tegu: 

● kokkupõrge 
● ärakasutamine 

Tagavad ülesanded 

Kaitsvad ülesanded 

Leia 

Seo 

Löö 

Edunda 

Süva- 

Lähi- 

Tagala 

Taktikalised funktsioonid 

Käsutamine 

Teave ja luureteave 

Tulejõud 

Manööver 

Kaitstus 

Jätkusuutlikkus 

Joonis 4. Kokkuvõte doktriiniraamistikust 
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Ühendoperatsioonid 

Ühendatud lähenemisviis on nii NATO kui ka Eesti riigi kaitsepoliitika alustalasid. Ühendatud 

käsitus peaks sisult tähendama võimete kombineerimist nende tõhusamaks muutmise, mitte 

ainult kokkuhoiu eesmärgil. Nüüdisaegsetel operatsioonidel nõuab see rohkem kui kolme 

väeliigi perspektiivi: õhu- ja mereväe võimed tuleb kaasata maismaakeskkonna tegevuse 

planeerimisse algusest peale, mitte pelgalt täiendustena. Lisaks peavad ühendoperatsioonid 

üha enam lõimima sõjalisi jõupingutusi mittesõjaliste organisatsioonide pingutustega ning 

kaasavad peaaegu alati ka liitlasi. See tingib kõikehõlmava lähenemise, mis on põhimõtteliselt 

edasiarendatud ühendatud lähenemisviis ja mida tutvustatakse käesoleva peatüki hilisemas 

osas. Niinimetatud koostöövõimaldajatel on maismaakeskkonna territoriaalkaitse 

operatsioonides oluline roll, kuid ei tohi unustada, et alati ei pruugi neid juhtida Kaitseliidu ülem. 

Ühendkampaania organisatsioon. Sõjalises mõttes viivad territoriaalkaitse kampaaniat 

tavaliselt läbi ühendsihtjõud, mis on pandud kokku spetsiaalselt konkreetse operatsiooni 

tarbeks. Ühendsihtjõud moodustatakse põhiülesandest lähtuvalt ja varustatakse määratud 

eesmärgi saavutamiseks vajalike võimetega. Tänases Eesti julgeolekuolukorras moodustatakse 

need nii Kaitseväe, Kaitseliidu ja partnerorganisatsioonide kui ka liitlasriikide osalusel. 

Ühendsihtjõude juhib ühendsihtjõudude staap, mis allub ühendsihtjõudude ülemale, kes 

omakorda annab aru ühendvägede juhatajale ehk ühendjuhatajale endale. Eesti puhul on 

ühendjuhatajaks tõenäoliselt ühendoperatsioonide juhataja. 

Ühendsihtjõud ja osaväed. Ühendsihtjõud koosnevad staabist ja hulgast osavägedest: maa-, 

mere-, õhu-, logistika- ja erioperatsioonide osaväed. Esimesed neli peavad operatsiooni 

algusest peale olema nii praktiliselt kui ka kultuuriliselt põhjalikult lõimitud. Ühendsihtjõudude 

staap planeerib ja juhatab kampaaniat operatsioonitasandil. Osaväed koordineerivad lahinguid 

ja taktikalisi kokkupõrkeid, et saavutada operatsioonitasandi eesmärke. Osaväed 

moodustatakse tavaliselt konkreetse kampaania tarbeks ja need on tõenäoliselt mitmeriigilised. 

Selles raamistikus võib Kaitseliit tegutseda siseriikliku maaosaväe koosseisus või ka 

koalitsioonipartneri juhtimise all kõrvuti teistest riikidest pärit üksustega või teatud olukordades 

ise sellist osaväge juhtides. 

Toetatavad ja toetavad ülemad. Üks viis osaväed tõhusalt koos tegutsema panna on 

kasutada ühendväe kogumõju maksimeerimiseks toetatava ja toetava suhet. Toetatav ülem 

kannab esmavastutust kõrgemalseisva juhi määratud ülesande kõikide aspektide täitmise eest. 

Toetav ülem tagab toetatavale ülemale täienduse või muu toetuse või töötab välja toetava 

plaani. Maaosavägi võib saada toetust või toetada ise teisi osavägesid kampaania iga 

ühendeesmärgi puhul. Vahetegemine on kasulik kõikidel sõjapidamistasanditel, näiteks selleks, 

et rõhutada põhijõupingutust. Toetaja ja toetatava suhe peab olema sisuline, et vältida 

komiteede tekkimist. Toetaja ja toetatava suhet on täpsemalt kirjeldatud peatükis 

„Operatsioonide juhtimine“. 

Lõimitud staap. Maismaakesksel operatsioonil on eelistatav staabimudel lõimida õhu-, mere-, 

logistika- ja erioperatsioonide võimed üheksainsaks maismaastaabiks. Lõimitud staap tugevdab 

olemasolevat maismaapõhist pädevust teiste väeliikide võimete tiheda liitmise abil ja võib 

osutuda sidusamaks kui rida erinevaid osavägede staape. Teine lõimimisviis on ajutiselt kokku 

sulatada rohkem kui ühe tasandi väejuhatused. Seda peaks kasutama ainult juhul, kui see 

parandab sünergiat. Siinkohal tekib risk, et juhul, kui kõrgema tasandi ülemal või staabi 

koosseisul ei ole piisavat kogemusi ja teadmisi, et kahe tasandi otsusprotsesse paralleelselt 

käsitleda, võib tekkida ülereguleerimine ja mikrojuhtimine, mistõttu kogu operatsioon muutub 
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alajuhituks. Mõlemal juhul on organisatsioonilisel ülesehitusel väiksem tähtsus kui kampaania 

edukusel, mis omakorda sõltub intelligentsest ja paindlikust lähenemisest juhtimisele, nagu 

seda kirjeldab peatükk „Operatsioonide juhtimine“. Täielikult lõimitud staap kaasab ka laia 

valikut mittesõjalisi eksperte ja nõustajaid. 

Ühendoperatsioonialad. Ühendoperatsiooniala on territoriaalkaitse mõistes kogu Eesti 

Vabariigi territoorium, mis on Vabariigi Valitsuse määrusega jagatud maakaitseringkondadeks. 

Kaitseväe juhataja saab oma direktiivis määrata sõjaliste operatsioonide läbiviimise ala maal, 

merel ja õhus, mille piires ta planeerib ja juhatab operatsioone konkreetse põhiülesande 

täitmiseks. Ühendoperatsiooniala, sealhulgas selle määravad omadused, nagu aeg, ulatus ja 

geograafiline piirkond, on olukorra- ehk põhiülesandepõhine. Lisaks geograafilistele piiridele 

tuleb mõju seisukohalt arvestada ka ühendoperatsiooniala globaalsete mõõtmetega. See 

tähendab, et kuigi operatsiooniala võib olla füüsiliselt kitsalt piiritletud, ei saa seda käsitleda 

isoleerituna ja nii selle ümber kui ka sees on haavatavad liitekohad. Kohene meediakajastus, 

küberühendused ühendoperatsiooniala sees ja väljas asuvate osaliste vahel ning võimalikud 

seosed erinevatel operatsioonialadel94 toimuvate kampaaniate vahel on tegurid, mis nõuavad 

juhtidelt avatud meelt ja laia silmaringi. 

Kaitseliidu panus 

Käesolev alapeatükk käsitleb neid ulatuslikke kohustusi, milleks Kaitseliit peab valmis olema, 

Kaitseliidu ülesehitust ning konkreetset ja ainulaadset panust ühendoperatsiooni. See 

üldülevaade seostub sõjaliste tegevuste üksikasjalikuma kirjeldusega peatükis Täideviimine.  

Kaitseliidu ülesanded 

Eesti maaosavägi, mis moodustub elukutseliste komponendist, reservkomponendist ja 

Kaitseliidust, osaleb operatsioonidel, mis tulenevad kolmest kaitseülesannete kategooriast: 

alalised ülesanded, ettenägematud ülesanded ja ülesanded, mis tulenevad olukorrast, mille 

tekkimine märkimisväärse ettevalmistusajata on ebatõenäoline. Kaitseliit jaguneb tinglikult 

kolme funktsionaalsesse tegevusgruppi: võitlejateks, võimaldajateks ja võimendajateks. 

Kaitseliidu liikmeskonna mitmekesisus teeb organisatsioonist laiapindse riigikaitse praktiseerija, 

kusjuures seda võib rakendada nii kaitseministeeriumi kui ka siseministeeriumi või konkreetset 

operatsiooni juhtiva ministeeriumi valitsemisalas, näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministri 

juhitavas küberoperatsioonis. Võitlejate ja võimaldajate tähtsus operatsioonide teostamise 

kontekstis on samaväärne ja loob üksteise suhtes õiges korrelatsioonis rakendatuna edu 

eeldused. Võimendamine toimub tegevliikmete professionaalsete ja sotsiaalsete võrgustike 

aktiviseerimise ja rakendamise abil. 

a. Kaitseliidul ei ole alalises valmisolekus üksusi, seda funktsiooni täidetakse elukutseliste 

sõjaväelastega. 

b. Riikliku eriolukorra tekkimisel moodustatavad üksused tagavad võime astuda vastu riiklikke 

huvisid ohustavatele väljakutsetele. Sellised kõrgvalmiduses üksused peavad olema põhjalikult 

välja õpetatud ja lühikese etteteatamisajaga kasutusvalmis operatsioonidel kogu riigi 

territooriumil. See funktsioon lasub Kaitseliidul. 

c. Kõik üksused, olgu nad alalises valmisolekus või eriolukorras tegutsevad, värbamise ja 

väljaõppega tegelevad üksused ja isikud või reservüksused, on üldise sõja või muude 
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ülesannete (millele tõenäoliselt eelneb märkimisväärne hoiatus- või ettevalmistusaeg) korral 

vajamineva võime alus. Lisaks peab enamik üksusi olema valmis tegutsema riigi tsiviilvõimude 

toetuseks. 

Kaitseliidu üksused peavad olema võimelised: 

a) viima läbi kiireid sekkumisoperatsioone, võimalik, et teise maakaitseringkonna 
territooriumil ja pikema aja vältel. See võib hõlmata siirmist areneva kriisi ärahoidmiseks, 
ennetamiseks või sellele reageerimiseks, võimalike konfliktiosaliste heidutamist või 
survestamist konflikti paisumise või kokkupõrgete ärahoidmiseks, järeleandmatu vastase 
lagundamist või purustamist (tavaliselt koos liitlastega) või osalust muus sõjalises 
tegevuses konfliktitsooni stabiliseerimise eesmärgil; 

b) andma panuse Eesti riigi kaitsesse ja kestlik. See hõlmab piirkondlike juhtimisorganite 
ülalpidamist, riiklike strateegiliste reservüksuste tagamist, mis on välja õpetatud ja 
varustatud erinevate sõjaliste ülesannete täitmiseks, sealhulgas tsiviilvõimude 
abistamiseks, ja üksuste rakendamist erialaste, näiteks objektikaitse, ülesannete 
täitmiseks. 

 

Kaitseliidu ülesehitus 

Üldjoontes jaguneb Kaitseliit suuruse ja võimete põhjal hierarhiliselt: maakaitseringkond 

(sõjaaja struktuuriüksus), malev, malevkond ja neist moodustatavad üksused ja allüksused. 

Tüüpiline hierarhiline järjestus suuremast väiksemani on maakaitseringkond, üksus ja allüksus. 

Kaitseliidu üksused on pataljoni taseme taktikalised lahingugrupid, nende allüksused kompaniid 

või patareid. Kaitseliidu ülesehitus järgib põhimõtteliselt rügementaalset süsteemi, mis koosneb 

värbamisest, väljaõppest, administreerimisest ja muude Kaitseliidu seaduses ettenähtud 

tegevuste teostamisest ning toetab organisatsiooni kogukondlikku vaimu, toetudes samas ise 

sellele. Rügementaalse süsteemi rakendamine võimaldab põhiülesandepõhist juhtimist ja 

sellele vastava sihtstruktuuri moodustamist.95 Eesti kontekstis vastab maakaitseringkond 

rügemendile, kusjuures süsteemi põhimõtteid rakendatakse kõikides selle ringkonna koosseisu 

kuuluvates malevates. Väljaõppe ehitusblokk selles süsteemis on rühm ja lahingugrupi 

ehitusblokk on kompanii või erialarühm. Kuna maakaitseringkond moodustab nii lahingu- kui ka 

sisekaitseüksusi ja -allüksusi, on need struktureeritud maksimaalselt sarnaselt, et vajadusel 

üksteist toetada või ülesandeid üle võtta. 

a. Formeeringud. Formeering on brigaad, mis on mitmest lahinguüksusest koosnev rühmitis 

juurdekuuluvate juhtimis-, lahingujuhtimistoetus-, lahingutoetus- ja 

lahinguteeninduselementidega. Kaitseliit ei moodusta iseseisvaid formeeringuid. Formeering 

koosneb tavaliselt mitme relvaliigi erinevalt kombineeritud üksustest. Kui nad tegutsevad 

lõimitud tervikuna, nimetatakse neid ühendrelvaliikideks. Nüüdisaegsete operatsioonide 

keerukusega toimetulek nõuab teatud tasandi formeeringuid. Kui maakaitse ülesande 

teostamiseks rakendatakse kasvõi üht Kaitseväe brigaadi, eeldab see juhtimist Kaitseliidu 

Peastaabi tasandil, sest just see tasand on ette nähtud ja peab olema ettevalmistatud 

tegelemiseks ühend-, ametkonnaüleste ja mitmeriigioperatsioonide nõudmistega.  

b. Üksused. Üksus on vähim pikemaajaliseks iseseisvaks operatsiooniks võimeline orgaaniliste 

võimetega rühmitis, kuigi ka mõned allüksuste grupid suudavad lühikese aja vältel teha sama. 

Üksus hõlmab orgaanilisi lahingujuhtimistoetuse, lahinguteenindus- ja piiratud 
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lahingutoetuselemente. Üksused koosnevad tavaliselt 400–1000 inimesest, kellest enamik 

kuulub ühte relva- või väeliiki. 

c. Allüksused. Üksus koosneb kolmest kuni viiest alajaotisest ehk allüksusest. Allüksuse 

koosseisu kuulub 60–150 inimest. Allüksused jagunevad omakorda 12–35 tegevliikmest 

koosnevateks rühmadeks, mis jaotatakse kolmeliikmelisteks sõidukimeeskondadeks ja 

vähemalt kaheksaliikmelisteks jalastuvateks jagudeks. Ühegi rühmitise suurus ei ole 

juhuslik, vaid johtub sõjapidamise ajaloo käigus omandatud kogemustest. 

Ülesehitus operatsioonidel. Tänapäeva mitmekülgsete ja hübriidiseloomuga ülesannetega 

toimetulekuks peab Kaitseliidu ülesehitus olema maksimaalselt sarnane nii rahu-, kriisi- kui ka 

sõjaajal, seega peab Kaitseliit olema terviklik organisatsioon. Sarnaselt liitlaste sõjaliste 

organisatsioonidega, mis saavutavad paindlikkuse konkreetse operatsiooni või selle faasi 

tarbeks grupeerumist võimaldava modulaarse lähenemise abil, rakendatakse seda printsiipi ka 

Kaitseliidus. Kaitseliidu homogeenne struktuur võimaldab kasutada tegevliikmeid 

operatsioonidel, väljaõppes, eriolukordade lahendamisel ja taastumisel vastavalt kujunenud 

olukorrale. Kõiki alltoodud kirjeldusi tuleks vaadelda kui ehituskive üha kasvavalt 

mitmeotstarbeliste üksuste kontekstis. Mitmekülgsus on igale üksusele esitatav põhinõue.  

a. Koosseisutabelid. Üksused on üles ehitatud vastavalt koosseisutabelitele, mille põhjal 

korraldatakse nende mehitamine, varustamine, infrastruktuur ja rahastamine. 

b. Lahingukord. Kuigi Kaitseliidul on olemas kehtiv lahingukorra mudel (kergejalavägi), 

tähendab see termin igapäevases kasutuses konkreetse kampaania või operatsiooni tarbeks 

loodud ja siirdud üksuste ja allüksuste nimekirja. 

c. Sihtstruktuurid. Jõudude rühmitamist konkreetseks operatsiooniks või selle faasiks kirjeldab 

sihtstruktuur. Tavaliselt organiseeritakse üksused rühmitistesse kollektiivselt sihtstruktuurisisesi. 

d. Ühendrelvaliikide grupid. Rühmitamist ja ümberrühmitamist kasutatakse mitme relvaliigi, 

näiteks jalaväe, soomusväe, lennuväe, suurtükiväe ja pioneeride, lõimimiseks, et ühendada ja 

suurendada nende võitlusvõimet. Kuigi Kaitseliidul puudub paljude relvaliikide orgaaniline üksus 

ja ekspertiis, peab oskus nende kasutamiseks ja juhtimiseks olemas olema, et olla võimeline 

osalema Kaitseväe või liitlaste juhitavates operatsioonides. Ühendrelvaliikide gruppe tuleks 

kasutada soomus-, mehhaniseeritud, kerge- või õhumanöövrijõudude kõige tõhusamate 

kombinatsioonide moodustamiseks. Korralikult ressurssidega varustatuna pakuvad 

ühendrelvaliikide grupid täiendavaid võimeid, mis annavad eelise vähemtasakaalustatud väe 

ees. 

e. Lahingugrupid ja sihtjõud. Lahingugrupp on ühendrelvaliikide grupp, mis põhineb soomus-, 

luure- ja jalaväeüksusel ning on mõeldud kõikide taktikaliste tegevuste läbiviimiseks. 

Lahingugrupp ja moodustatakse tavaliselt allüksusi juurde andes või ära võttes. Kõrgemalseisva 

formeeringu, üksuse või allüksuse elementide juurdeandmise teel loodava väe üldnimetus on 

sihtstruktuur. See kirjeldus kehtib ka brigaadi juhtimistasandi grupi kohta. Kaitseliidu 

lahinguüksused kuuluvad sõjaajal Kaitseväe koosseisu, mistõttu lahingugruppide ja 

sihtstruktuuride moodustamine võib toimuda nii väeüleselt kui ka Kaitseliidu siseselt, sõltuvalt 

vajadusest ja operatsioonist. 

f. Nelja printsiip. Mistahes lahinguüksuse, sihtstruktuuri või formeeringu võime sõltub olulisel 

määral selle rühmitamisest või sihtstruktuurist. Üldjuhul peab rühmitis või sihtstruktuur olema 
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kujundatud selliselt, et see oleks võimeline täitma nelja üksteist täiendavat ja samaaegset 

ülesannet: leidma, siduma, lööma ja edendama. Niisiis peaks see olema katteüksus, mis leiab, 

saavutab olukorrateadlikkuse ja seob, manööverüksus, mis lööb (või avaldab otsustavat 

mõju), ja vaba üksus reservis, mis on valmis reageerima esilekerkivatele ohtudele, edendama 

või võtma manööverüksuse lahinguülesande üle. Vähim, milleks nelja printsiip on kasulik, on 

aidata ülemal mõista, milliseid riske võtab ta oma üksusega, arvestades selle ülesehitust. 

Ideaalis võiks olla olemas teine ešelon millega edeneda kuid Kaitseliidu ressurss ja struktuur 

seda ei võimalda, mistõttu tuleb laiendada reservi  kasutusspektrit ja aktsepteerida sedavõrd 

suuremat riski. 

Maaväe elemendid ja tüübid. Kaitseliidu lahinguüksused on mõeldud valdavalt kasutamiseks 

maismaakeskkonnas, mistõttu rakendatakse neile samu printsiipe nagu maaväele. Maavägi 

sisaldab hulka erinevaid tegevuspõhiseid elemente ja kasutustüüpe. Vägi tuleb kokku panna 

sellistest elementidest ja tüüpidest, et moodustuks sidus ja mitmekülgne tervik. 

Väeelemendid. Maavägi koosneb lahingu-, lahingutoetus-, lahinguteenindus- ja 

lahingujuhtimistoetuse elementidest. Iga elemendi osatähtsus sõltub konkreetsest 

operatsioonist. Kõik elemendid peavad olema lahinguvõimelised, kuid alljärgnevad kategooriad 

aitavad keskenduda nende põhirollidele. 

a. Lahinguelemendid. Lahinguelemendid on need, mis vastasega otseselt kokkupõrkesse 

astuvad. Nad manööverdavad ja võitlevad, tavaliselt otsetulerelvi kasutades, et edeneda, 

vastast leida ja purustada või infot hankida. Lahinguelemendid hõlmavad soomus-, luure-, 

jalaväe- ja ründelennuväeüksusi, millest Kaitseliit valmistab ette ja mehitab luure- ja 

kergejalaväeüksusi. 

b. Lahingutoetuselemendid. Lahingutoetuselemendid toetavad lahinguelemente kaudtule ja 

muu operatsioonialase abiga. Lahingutoetuselementide hulka kuuluvad kaudtule, mehitamata 

õhusõidukite, õhukaitse, lahingupioneeride, teatud osa õhuväe, sõjaväepolitsei ja elektroonilise 

sõjapidamise elemendid. 

c. Lahinguteeninduselemendid. Lahinguteeninduselemendid tagavad lahingu- ja 

lahingutoetuselementide korraldusliku toetuse eeskätt administreerimise ja logistika vallas. 

Need elemendid tegelevad logistika, meditsiinilise ja varustustoetusega. Kodanikukaitse, 

administreerimise ning üldinseneriteenuste, nagu vee- ja elektrivarustuse, infrastruktuuri ja 

varustusteede, tagamise ja julgestamise eest kannavad hoolt Kaitseliidu territoriaalsed üksused 

ja allüksused ning Naiskodukaitse koostöös kohalike omavalitsustega. 

d. Lahingujuhtimistoetus. Lahingujuhtimistoetuse elemendid abistavad ülemaid juhtimise 

teostamisel. Nad tagavad sidepidamise igal sõjapidamistasandil, luureteabe ja informatsiooni, 

väeturbe ning mitmete osiste ülemate ja staabikoosseisude kaitsmise, jätkusuutlikkuse ja 

transportimise. 

Väetüübid. Lahinguüksused ja nendega toetuseks liidetud üksused jagunevad tüübi järgi luure-

, manööver- ja õhumanööverjõududeks. Ühendrelvaliikide grupeerimise tõttu tuleb märkida, et 

formeering ei koosne vaid üht tüüpi üksustest. 

a. Luureüksused. Luureüksused on lahinguelemendid, mille esmane otstarve on leidmine, et 

hankida infot vastaste, muu inimdünaamika ja maa-ala kohta. Neid võib käsitleda lähi-, kesk- ja 

kaugmaakategoorias, et paremini aru saada, kuidas ja kus nad tegutsevad. Nende 
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leidmisülesandeid toetavad tavaliselt paljud muud vahendeid, näiteks mehitamata õhusõidukid. 

Luureüksused tegutsevad eelistatavalt varjatult, kuid mõnikord on vaja informatsiooni 

saamiseks ka võidelda, eriti kui ollakse võimalikest ohtudest ümbritsetud. Arvestades nende 

üksuste füüsilist asukohta operatsiooniruumis, võivad nad asuda isolatsioonis, ent ülemale 

otsuse langetamiseks vajalikes geograafilistes punktides, seega peavad nad olema jõulised, 

paindlikud ning suutelised lõimima või koordineerima mitmete võimete rakendamist, sealhulgas 

tuld ja luuretoetusfunktsioone, nagu elektrooniline sõjapidamine, SIGINT, HUMINT, GEOINT, 

GEOINF, MASINT, OSINT ja TECHINT. Kuigi luuretoetusfunktsioonid on Luurekeskuse 

vastutusala, peab Kaitseliit olema täielikult integreeritud nendesse tegevustesse nii teabe 

koguja ja sisestaja kui ka enda töödeldud luureteabe rakendajana. Maapealsed luureüksused 

peavad olema võimelised kaitstud manöövriteks soomus- või kergesõidukitel. Nad on sageli 

spetsiifiliselt varustatud ja paigutatud, et teha õigeid, teadlikke ja õigeaegseid otsuseid, mis 

edastatakse otse ülemale, ning kasutada ära üürikesi võimalusi. Nendelt üksustelt kohapealt 

saadud informatsiooni tuleks kasutada koos teistelt allikatelt tulnud teabega, näiteks peaks 

Kaitseliidu võrgustikku rakendama luurevõime võimendajana. 

b. Manööverüksused. Manööverüksusi on üldisemalt võttes kolme tüüpi: soomus-, 

mehhaniseeritud ja kergemanööverüksused. Esiteks iseloomustavad need nimetused seda 

kaitstud liikumis- või manöövriplatvormi tüüpi, millega või mille pealt nad tegutsevad, seega 

nende võimeid, mitte niivõrd toimimisviisi. Tavaliselt tegutsevad nad ühendatult, näiteks ühte 

formeeringusse kokkupandult. Enamik üksusi ei ole rangelt üht tüüpi, kuid liigitamine on abiks 

gruppide ja väljaõppe organiseerimisel ning sellel on mõju ka eetosele. Tähtis on teada, et mida 

suuremat tulejõu, liikuvuse, kaitse ja vastupidavuse võimekust üksuselt nõutakse, seda 

raskemaks see paratamatult muutub. Erinevate manööverüksuste põhilised karakteristikud on 

järgmised: 

1) soomusüksused. Soomusüksused rakendavad oma märkimisväärse võime 
panustamiseks lahingus soomukite jõudu, peamiselt soomuslahingumasinaid. Neil on 
soomukitelt lähivõitluse pidamise võime, millest jalastunud lähivõitlusüksused tavaliselt 
vastastikuse toetusena sõltuvad, eriti selleks, et ründeobjektile jõuda. Soomussõidukeid 
võib kasutada koondatult või üksikute platvormidena. Soomusüksused võivad 
rakendada koondtulejõudu, et tekitada šokki, manööverdada kiiresti, et seda ära 
kasutada, ja tagada kõrgtasemel kaitstust. Tavaliselt on nad tõhusaimaks vastaseks 
teise poole soomusjõududele ning on eriti mõjusad järeleandmatu ja end hästi sisse 
seadnud vastase hõivatud maastiku vallutamisel. Soomusüksuste kasutamist võib piirata 
teatud keeruline maastik, eriti juhul, kui neil puudub jalastunud jalaväe lähitoetus, mis 
peaks olema orgaaniline, ning nende operatsioonilisele ja strateegilisele liikuvusele 
seavad kitsendusi mass ja logistilised nõudmised; 

2) mehhaniseeritud üksused. Ka mehhaniseeritud üksused kasutavad soomustatud 
sõidukeid, seda vaid pisut kergemates kombinatsioonides, ning on taktikaliselt kiiremini 
kasutatavad kui soomusüksused ja võivad seega kuuluda esimesena tandrile siirdavate 
elementide hulka. Nende varustus jääb võimete poolest soomusüksuste omale tulejõu ja 
kaitstuse osas alla, kuid nad on kergemanööverüksustest võimekamad 
manööverdamise, kaitstuse ja tulejõu poolest; 

3) kergeüksused. Teatud keerulistel maastikel võivad kergeüksused olla ainsad 
tegutsemissuutelised üksused. Kuid soomus- ja mehhaniseeritud üksustega võrreldes 
on nende tulejõud piiratud ja orgaanilise kaitse poolest on nad haavatavad, sõltudes 
pigem hajutamisest, varjamisest või kindlustamisest kui nende kasutuses olevatest 
platvormidest. Nende manööverdamisvõime on väike, seega muutuvad nad üsna kiiresti 
seotuks. Suurema liikuvuse või tulejõu andmine lisab neile mõningaid mehhaniseeritud 
üksuste omadusi, kuid sellele vaatamata saab neid rakendada vaid kergeüksuse rollis. 
Kaitseliidu lahinguüksused on kergeüksused. 
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c. Õhumanööverüksused. Õhumanööverüksused rakendavad õhusõidukite liikuvuse nende 

tegevusulatuse ja -erksuse, st reageerimissügavuse ja -kiiruse teenistusse. 

Õhumanööverüksused hõlmavad ründe-, toetus- ja luurekoptereid, õhupaiske- ja 

õhudessantjalaväge orgaaniliste lahingutoetus-, lahinguteenindus- ja lahingujuhtimistoetuse 

elementidega. Nende tegevus peab olema tihedalt lõimitud kogu muu õhutegevusega, samuti 

maismaamanööverüksustega. Maapinnal tegutsedes on õhumanööverüksustel kergeüksustega 

sarnased tugevused ja nõrkused. Õhumanööverüksusi ei ole Kaitseväe ega Kaitseliidu 

koosseisus, kuid kollektiivkaitse rakendumisel on tõenäoline, et liitlased võtavad need 

kasutusele, mistõttu on oluline teada ja tunda nendega opereerimise põhimõtteid ja eripära ning 

osata rakendada sellest tulenevaid lisavõimeid.  

Maaväe, sh Kaitseliidu panus ühendkampaaniasse 

Maavägi on üldjuhul peamine töövahend, mille abil riik või koalitsioon oma tahet jõuga teistele 

inimestele peale surub ja mille abil saavutatakse sageli ühendkampaania otsustav tulemus. 

Maavägi annab alljärgneva olulise ja kestva panuse (nimekiri ei ole kindlasti lõplik). 

a. Maavägi suudab teise maaväe täielikult purustada. Kuigi õhu- ja merevägi võivad tekitada 

maaväele olulist kahju, suudavad kohanemisvõimelised vastased nende rünnakud välja 

kannatada ja täielikku purustamist vältida. Vastase täielikuks alistamiseks peab maavägi looma 

kontakti. 

b. Maavägi suudab hõivata ründeobjekte. Nende füüsiline hõivamine maaväe poolt on ainus 

kindel maastiku julgestamise viis. 

c. Maaväel on suurim otsene mõju inimestele. Suhtlemine inimestega on kindlaim viis mõju 

avaldamiseks, see aga on omakorda oluline pikaajalise stabiilsuse saavutamiseks. Elanikkonna 

seas tegutsev isikkoosseis võib avaldada tugevat positiivset või negatiivset mõju. Kaitseliit peab 

looma julgeolekutunde ja reaalsuse kohalolekuprofiili ja -hoiakute abil, mida kirjeldab täpsemalt 

peatüki „Manööverlik lähenemine operatsioonidele“ lisa „Infooperatsioonid“. 

d. Maavägi võimaldab Kaitseliidu koordineeriva rolli abil teistel ametkondadel tegutseda. 

Konfliktijärgsel perioodil sõltub pikaajaline stabiilsus tõenäoliselt nii kohalikest kui ka 

rahvusvahelistest valitsus- ja valitsusvälistest ametkondadest, mis tegelevad elementaarsete 

teenuste, valitsemise ja arendamisega. Need ametkonnad tegutsevad kõige tõhusamalt 

keskkonnas, kus Kaitseliit ja Kaitsevägi on taganud teatud julgeoleku, kuid kestlik julgeolek 

sõltub juba tsiviilametkondade ja Kaitseliidu pingutuste edukusest. 

e. Valmidus maaväge kasutada on poliitilise pühendumise tugevaim tõestus. Maaväe 

panustamine näitab avalikult poliitilist tahet ja riskivalmidust. 

f. Maavägi annab olulise osa ühendväe heidutusmõjust. Maaväe heidutav mõju tuleneb 

eelkirjeldatud omadustest, need loovad koos ilmse jõukasutusvalmidusega arvestatava 

sunnivahendi, mis oleks ilma olulise maaväeelemendita ühendväel märksa nõrgem. 

[Kosovo] Õhukampaania alguses oli liitlastel piisavalt õhuvõimet, et karistada serblasi, kuid 

vajaka jäi kriitilisest massist, et peatada etniline puhastus. Alles maaväe kasutamise tõenäosus 



 

116 
 

sundis Miloševići rahvusvahelise üldsuse survele järele andma ning katkestama sõjalise 

operatsiooni ja viima Serbia üksused Kosovost välja.96  

Kindral Wesley Clark,  

NATO Euroopa vägede kõrgem ülemjuhataja aastatel 1997–2000 

Õhk-maa lõimimine 

Kõige tähtsam keskkondlik kokkupuutepunkt on maaväel õhuruumiga, mis katab ja mõjutab 

kõiki maapinnal asuvaid operatsioonialasid. Õhuülekaalu saavutamisel, säilitamisel ja 

ärakasutamisel on oluline tähtsus enamiku maismaakeskkonna operatsioonide edukusele. 

Õhus ja maapinnal toimuva ja selle mõjude lõimimine eeldab kõigepealt arusaamist 

õhuvõimest. 

Õhuvõime 

Doktriin. NATO õhudoktriin AJP-3.3 sätestab neli põhimõttelist rolli: õhuülekaal, 

õhupaiskevõime, luure ja olukorrateadlikkus ning rünnak. See selgitab nende rollide taktikalist 

kasutamist, mille kokkuvõte on kirjas allpool. 

a. Õhuülekaal. Õhuülekaal on õhuvõime esmane roll, sest see võimaldab manöövrivabadust 

kõikides füüsilistes keskkondades. Õhuülekaal võimaldab ülematel initsiatiivi haarata ja hoida. 

Määratlust „õhuüleolek“ on õigem defineerida õhuülekaaluks kui ajaliselt piiratud vabaduseks 

kasutada teatud osa õhuruumist, vajadusel samal ajal vastasel selle kasutamist takistades. 

Kuigi NATO-l on nii arvuline kui ka tehnoloogiline eelis, ei saa NATO õhuülekaalu võtta 

enesestmõistetavana, sest potentsiaalsel vastasel on arenenud õhujõud ning ka tema 

toetatavad ja juhitavad terroristlikud grupeeringud ehk mitteriiklikud vastased97 võivad 

õhuülekaalu ohtu seada (eriti madalamates õhukihtides). Ülemad peavad olema valmis selleks, 

et madalamas õhuruumis tekitavad ohtu kaasaskantavad õhukaitsesüsteemid, raketid, 

granaadiheitjad ja käsirelvad98. Taktikalise liikuvuse, tule, õhurünnaku ja meditsiinilise 

evakuatsiooni ülesannetega seotud kopterid ja aeglased lennukid tegutsevad paratamatult 

nende relvade tegevusulatuses ning on seega haavatavad, eriti õhkutõusmise ja maandumise 

ajal. Seetõttu on vajalik koostada lennuväljade ja eesmiste tegevusbaaside ümber asuvate 

maa-alade kaitse plaan. Tavaliselt saavutatakse õhuülekaal õhuvastutegevusega, mis peab 

hävitama, lagundama või halvendama vastase õhuvõimet. Õhuvastutegevus jaguneb 

ründehõiveks (eesmärgiga hävitada, lagundada või halvendada õhusõidukite ja raketiohtu) ning 

kaitsvaks tegevuseks (passiivsed ja aktiivsed operatsioonid lahinguruumi tungida üritavate õhu- 

ja raketiüksuste avastamiseks, tuvastamiseks, kinnipüüdmiseks ja hävitamiseks või 

neutraliseerimiseks). Õhukaitset on omakorda kahte tüüpi: aktiivne, näiteks õhk-õhk 

hävituslennukite või pind-õhk-tüüpi rakettide kasutamine, ja passiivne, näiteks moondamine ja 

hajutamine. 

b. Õhupaiskevõime. Õhupaiskevõime toetab siirmist, jätkusuutlikkust ja manöövreid. See 

hõlmab lennult täpsusmaandamist, õhustankimist, õhupaiske- ja õhudessanttegevust, logistilist 

õhutoetust, isikunaastet (SAR) ja meditsiinilist õhuevakuatsiooni. Õhupaiskevõime teeb 

võimalikuks nii sõjalise kui ka tsiviilisikkoosseisu ja -varustuse üleilmse, piirkondliku ja kohaliku 
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 Clark, Wesley K. Waging Modern War, Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat. Oxford: Public Affairs Ltd., 2001. Pp. 428–429. 
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 Näiteks Donetski ja Luganski mässulised. 
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 Ukraina konflikti käigus on mässulised alla tulistanud nii koptereid, transpordilennukeid kui ka kõrgemal õhukihtides lennanud 
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siirmise. See on kiireim viis vedada varusid ja koondada üksusi. Tandrisisene ja 

tandritevaheline õhupaiskevõime on sageli ainus viis toimetada haavatud isikkoosseis 

raviasutusse piisavalt kiiresti, et päästa nende elu, ja viia tõhusalt läbi üksuste väljavahetamist. 

Õhuvedu korraldatakse tavaliselt vahekogumise või otsekohaleveo skeemi järgi. Neist esimese 

puhul viiakse isikkoosseis või laadung taktikaliselt alalt turvalisemasse sõlmpunkti, milleks on 

tavaliselt siirdud tegevusbaas, kust tandritevahelised õhukid toimetavad nad väljapoole 

ühendoperatsiooniala. Otsekohaleveo korral viiakse isikkoosseis ja varustus otse vajalikku 

punkti. Kasutada võib kaht võtet: maandatud õhudessanti ehk inimeste ja laadungi 

mahalaadimist maandunud õhusõidukist või lennultmaandamist langevarjude või 

vabalangemisega. 

Võttes arvesse Eesti geograafilist eripära, on liitlaste õhupaiskevõime ülioluline. Kuigi 

Kaitseväel ega Kaitseliidul ei ole ja nad ka ei arenda iseseisvat õhupaiskevõimet, peavad 

Kaitseliidu struktuuriüksused selleks, et tagada liitlastele õhupaiskeoperatsiooni läbiviimiseks 

vajalikud tingimused, oskama selliseid operatsioone toetada. 

c. Luure ja olukorrateadlikkus. Õhuruumi ja kosmose kasutamine võimaldab saada ülevaate 

kogu elektromagnetilisest spektrist. Õhuvõime pakub sügavuti tajumist, mis teiste 

keskkonnaallikatega lõimitult võimaldab ülematel koguda informatsiooni vastaste, elanikkonna 

ja maastiku kohta. Neid vahendeid võib kasutada mitte ainult maastiku kaardistamiseks, vaid ka 

väekaitseks, näiteks kattes formeeringu liikumist. Vaateväljavariandid võimaldavad valikut 

laiema maa-ala ja konkreetse sihtmärgi vahel. Mehitamata õhusõidukite kasutuselevõtt on 

muutnud õhukeskkonnast info hankimise paindlikumaks, vastupidavamaks ja riskivabamaks.99 

d. Rünnak. Maavastutegevus saavutab ja säilitab teatud kontrolli maismaakeskkonna üle 

vaenlast ja infrastruktuuri sihtmärgistades või kasutades õhuvõime psühholoogilist mõju tahte 

ründamiseks näiteks jõudemonstratsioonide abil. Õhurünnakuid võib läbi viia strateegilise 

keskkonna kujundamiseks või muu tegevuse ja taktikaliste kokkupõrgete toetuseks. Linnades, 

mis on oluliste sõlmpunktidena paratamatult kaasatud lahingutegevusse, võib ka kõige 

täpsemate relvade kasutamine osutuda keeruliseks, kuid nende kasutamine on oluline vastase 

survestamiseks. Rünnakuid on kaht liiki. Esiteks õhutõkestus vastase maapinnapotentsiaali 

hävitamiseks, lagundamiseks, ümbersuunamiseks või viivitamiseks enne, kui seda jõutakse 

tõhusalt kasutada. Seda kasutatakse tavaliselt etteantud sihtmärkide vastu, nagu 

juhtimissõlmed, sillad ja ühendusteed. Õhutõkestust tehakse selliselt kauguselt, et üksikasjalik 

lõimimine maaväe manöövritega poleks vajalik. Teine rünnakuliik on lähiõhutoetus, mis kujutab 

endast plaanitud või kohest tegevust vaenulike sihtmärkide vastu. Lähiõhutoetus nõuab 

üksikasjalikku lõimimist maaväe tule ja manöövritega, et saada sihtmärgistamisjuhiseid ja 

vältida „sõbraliku tule“ olukordi. Koordineerimise ja lõimimise eest vastutavad maa peal asuvad 

õhutulejuhid. Lähiõhutoetus annab maaväele tulejõudu pealetungi- ja kaitsetegevuses, päeval 

ja öösel, et vastast hävitada, maha suruda, kahjutustada, lagundada, siduda või viivitada, seda 

sageli oma ja sõbralike jõudude vahetus lähetuses. 

Õhk-maa lõimimine 

Õhuvõime koostoime maaväega. Maismaakeskkonna keerulise ja mõnikord kaootilise 

olemuse tõttu on õhutoetust planeerides vaja kujutleda maaväge ümbritsevaid tsoone. Selliseid 

tsoone on kolm. Lähima neist määrab otsetulerelvade laskekaugus. Seetõttu on seda kõige 

kergem jälgida. Maavägi võib selles tsoonis kiiresti liikuda ja just seal leiab aset lähivõitlus. 
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Teise tsooni moodustab ala, mida maavägi saab vaadelda ja tulistada oma kõige 

kaugemaleulatuvate orgaaniliste süsteemide abil. Selles tsoonis tegutsevad maaväe 

luureüksused. Kolmas ja kõige kaugem on tsoon, millesse maavägi võib üksusi paiskesiirda 

ning seal mõjusid tekitada ainult mõnikord ja ettevalmistatult üksikasjalike plaanide põhjal. 

Selles tsoonis toimuva tegevuse näideteks on süvaõhurünnakud, õhumanöövrid, eriüksuste 

operatsioonid ja kaugmaaraketirünnakud. Õhu- ja maaväe koostoime on tsoonist sõltuvalt 

erinev. Tsoonid muutuvad, sest maaväe manöövreid ja maa-alasid mõjutavad maastik ja 

ilmastik. Miinimumina peab taktikaline õhu- ja maaväe koostöö olema lõimitud sisemises, 

koordineeritud keskmises ja dekonfliktitud välimises tsoonis. 

Õhk-maa lõimimine on tegevus, mis nõuab väeliikide tihedaid suhteid, tõhusat ühist väljaõpet, 

ühenddoktriini ja võimete tundmist ning üksikasjalikku koordineerimist ja lävimist õhu- ja 

maaosavägede vahel. Õhk-maa lõimimine on oluline sünergia saavutamiseks ning õhu- ja 

maismaakeskkonna vajalik koostöötasand. Dekonfliktimine jagab vastutuse ajas ja ruumis. See 

väldib „sõbralikku tuld“ ja dubleerimist ning tagab, et mõjud täiendavad teineteist. 

Koordineerimine nõuab õhu- ja maaväe koostegutsemist ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

Lõimimine toob osapooled kokku, et luua üks tervik, ning see toimib siis, kui õhu- ja 

maategevuse mõjud planeeritakse algusest peale teineteist tugevdama. 

Plaanimissuunised. Õhk-maa lõimimist planeerides tuleb arvestada järgmiste suunistega. 

a. Tuleb leida tasakaal lahingulendude etteplaneerimise ja kiire reageerimise vahel. Kuigi 

etteplaneerimine on tõhusam, võib kiire reageerimine olukorrale olla maaväe vaatepunktist siiski 

sageli mõjusam. Õhuvõimet saab hõlpsasti operatsiooniruumi sees ümber suunata, seega on 

õhuosaväe vaateväli tavaliselt sõjateatriülene ja just sel tasemel juhitakse seda kõige tõhusama 

mõju saavutamiseks. Samas juhitakse maaväge keskkonna keerukuse ja inimfaktorist tuleneva 

juhtimisulatuse piiratuse tõttu harilikult järgutatult100. Maapinnal võib õhuvõime mõju tunduda 

üürike, sest vaateulatus on paratamatult lokaalne. Õhusõiduk liigub kiiresti maapinnalt vaataja 

nägemisväljast läbi. Maavägi vajab kombinatsioonis oma manöövritega kiiret jõukasutust õhust 

kindlas kohas ja loodab näha ka koheseid kohapealseid tulemusi. 

b. Pealetungiva õhuvõime kasutamist linnades tuleb planeerida teisiti kui asustatud keskustest 

eemal. Nagu kogu muu tulejõuga, tuleb ka siin ette vaadata, et ei hävitataks infrastruktuuri, mis 

võib hilisematele operatsioonidele vajalik olla, ja välditaks kahjustusi, mis võivad küll anda 

lühiajalise taktikalise eelise, kuid seda märkimisväärse operatsioonilise või strateegilise 

hinnaga. 

Kindralleitnant Sir Bernard Freybergi vastuoluline otsus teostada massiivne õhurünnakute laine 

Monte Cassino kloostri vastu ei andnud liitlastele mingeid eeliseid. Vastupidi, Saksa X armee 

võitlejatele, kes olid sinnani hoidunud positsioonide rajamisest ajaloolise- ja kultuuriväärtusega 

objektile, andis see võimaluse oma kaitse tugevdamiseks kuna põhjus seda mitte teha oli 

kloostri hävimisega kõrvaldatud. Ülemäärase õhujõu kasutamine tõi kaasa liitlaste 

maismaaüksuste suured kaotused ja hilisema hukkamõistmise üldsuse poolt.101 

c. Õhurünnakud strateegilistele sihtmärkidele võivad maismaakeskkonda enne otsustava 

tegevuse algust oluliselt ümber kujundada. See muudab võitluse tempokamaks, kuid 
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planeerijad peavad arvesse võtma strateegilise infrastruktuuri kahjustamise destabiliseerivat 

mõju konfliktijärgsel perioodil. Õhutõkestus peaks varakult tegelema ohtudega, mis hiljem 

võivad selle asemel nõuda hoopis suurema riskiga lähiõhutoetust. 

d. Info kogumine mehitatud ja mehitamata õhusõidukitelt koos seonduvate analüüsi-, 

rakendamis- ja laialijagamisvahenditega pakub suuremat tegevusulatust ja väiksemat riski, kuid 

on maapinnal läbiviidava luure lühiajalisem ja vähem eristav alternatiiv. Kõige tõhusamat 

kombinatsiooni pakub nende allikate ühendamine. 

e. Õhupaiskevõime on maismaamanöövrite oluline võimaldi, mille kasulikkus avaldub eriti 

kõrgendatud ohu olukorras tegutsevate kerge- ja eriüksuste puhul. Õhupaise on tõhus täpse 

paiskesiirmise viis, mis tõstab ülesande tempot ja suudab tekitada kohaliku üllatuse. 

f. Õhusõidukid on muutumas üha paindlikumaks ja suudavad sama põhiülesande raames 

lülituda ühelt ülesandelt teisele. 

Õhulävimine ja koordineerimine. Ühendväe omavaheline lävimine on ühendoperatsioonide 

edukuse seisukohalt ülioluline. Osaväe läviohvitserid peavad olema üksikasjalikult kursis iga 

osaväe põhiülesandega, et koordineerida nende mõju õhuoperatsioonidele ja vastupidi. 

Maaväeüksuse staabis vahetavad õhulävielemendid õhuluure-, õhuhaldus- ja operatiivandmeid 

ning toetusnõudeid ja korraldavad juhtimismeetmete lõimimist. Samasugust rolli täidavad 

maaväelävielemendid õhuosaväe staabis. Maismaamanööverüksuste koosseisus alates 

lahingugrupist kuni korpuseni on oma lennujuhtimistiimid, mis töötavad õhuosaväe staabi või 

operatsioonikeskuse heaks. Juhtimis- ja koordineerimismeetmed, näiteks kontrolljooned, 

sõltuvad maaväe paiknemisest ning üksuste liikumisele ja meetmete muutmise avaldamisele 

kuluvast ajast. Selles valdkonnas on eriti tähtsad tõhusad staabitööprotseduurid. Oluline on ka 

õhuväe koosseisu lõimimine staabi põhiplaneerimismeeskonda, nad ei tohi olla vaid 

lisandid. Õhuväge omavate liitlasriikide kogemus on näidanud, et nad peavad olema kaasatud 

algusest peale, mitte appi võetud nõu andma juba väljakujunenud plaani kohta. 

Ühendtule lõimimine. Täpsus- ja mahasuruva ühendtule liitmine ja sünkroonimine102 

manöövritega rühmast kuni diviisi tasandini, nagu ka selle olulisus õhk-maa lõimimises, on 

hädavajalik. Tähtis on ka ühendtule kontroll ja ärakasutamine kogu spektri ulatuses, 

rakendades ühendtulelülisid ja tuletoetusmeeskondi allüksuse tasandist lahingugrupi ja brigaadi 

tasandini. 

Manöövrikeskne lähenemine. Õhuvõime panust manööverlikku lähenemisse tutvustab 

täpsemalt peatükk „Manööverlik lähenemine operatsioonidele“. 

Kosmos ja küberruum 

Kosmos 

Füüsilises keskkonnas ja küberruumis toimuvate operatsioonide toetamine kosmoses asuvate 

või tänu kosmosele võimalikuks osutuvate võimetega on laialt levinud ja kujutab endast nii 

haavatavust kui ka eeliseid. Eestil puuduvad iseseisvad kosmosevõimed, mida võib jagada 

nelja valdkonda – andmevõrgud kosmoses (sealhulgas satelliitside ning positsioneerimis-, 
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navigatsiooni- ja ajastamisrakendused), seire kosmosest, kosmoseseire ja kosmoseülekaal –, 

kuid liitlased tagavad kaht esimest, laialt rakendatud võimet ning neid kajastatakse 

valdkondlikes alamdoktriinides või lahingueeskirjades. 

Küberruum 

Küberruum on infokeskkonna ülemaailmne miljöö, mis koosneb infotehnoloogiainfrastruktuuride 

omavahel seotud võrgustikest, mille hulgas on internet, telekommunikatsioonivõrgud, 

arvutivõrgud, protsessorid ja juhtimisseadmed. Küberruumis toimuv tegevus võib avaldada 

kohalikku, piirkondlikku või üleilmset mõju. Et see ruum ei ole piiratud füüsilise asukohaga ega 

ka ajaliselt, avaldab selle kasutamise ja mõistmise levimine olulist mõju konflikti iseloomule ning 

selle tähendus maismaakeskkonnas tegutsevatele vägedele on põhjapanev. Küberruumi 

kasutamine peab olema nii pealetungiva kui ka kaitsva loomuga, et rakendada seda nii 

füüsiliste tegevuste ja mõjude toetuseks kui ka kaitsta sellist rakendamist. Ühelgi riigil pole 

ainuõigust küberruumile; üks selle eriomadusi ongi vabadus, mille see annab füüsiliselt 

isoleeritud või õigusteta osalistele. Ülemad peavad arvesse võtma alljärgnevaid tegureid: 

a) kuidas ja mil määral on võimed sõltuvuses küberruumist ja kuidas see neid võimeid 
(nende kavandamist ja kasutamist) mõjutab; 

b) kuidas lõimida tegevus küberruumis tegevustega muudes keskkondades ja/või kuidas 
viimased seda mõjutavad; 

c) kuidas küberruum võib avaldada nii positiivset kui ka negatiivset mõju 
doktriiniraamistikule ja kuidas seda mõju ära kasutada või leevendada; 

d) kuidas küberruum mõjutab ja ühendab sõjalisi, diplomaatilisi ja majanduslikke riigivõimu 
teostamise hoobasid; 

e) kuidas küberruum mõjutab vastase olemust, iseloomu ja haaret; 
f) kuidas küberruumi manöövrikeskselt ära kasutada, et saavutada mõistmist ja mõju, 

koguda luureteavet, haarata initsiatiiv, lõhkuda või kaitsta sidusust ja tahtejõudu ning 
toetada oma sõnumit. 

 

Meri-maa lõimimine 

Merekeskkond. Maavägi peab mõistma mereosaväe rolle, selle koostoimet ja lõimimist 

maismaakeskkonda ning rannaalade ja veeteede tähtsust nii nende kasutamise kui ka vastase 

takistamise seisukohalt. Maavägi peab olema suuteline tegelema nende keskkondade liitekoha 

keerukusega. 

Mereosaväe roll ühendoperatsioonis. Mereväejõude iseloomustavad põhiliselt juurdepääs, 

ulatuspiirkond, mitmekülgsus ja vedu. Nad suudavad piiratud poliitilise vastutusega 

survevahendina pikka aega merel tegevusvalmiduses püsida ja teha siis suunatud rünnakuid 

kaldapealsetele sihtmärkidele. Meretegevuse olulisemad liigid on jõu projitseerimine, 

mereülekaal, merereidid, heidutamine, kohaloleku näitamine, luureandmete kogumine ja 

julgeoleku tagamine, sealhulgas terrorismi-, piraatlus- ja narkokaubanduse vastane tegevus. 

Tuleb arvestada, et vastasel on samalaadsed rollid, kusjuures mõnda tegevusliiki võidakse 

kasutada petteoperatsiooni läbiviimiseks. Mereosavägi peab suutma tagada ka õhuvõime 

kuvamise lennukikandjatelt maismaakeskkonda, kui maismaabaasi kasutamine on osutunud 

võimatuks. Enamik neist liikidest nõuavad mere- ja maismaakeskkonna mõningast lõimimist. 

Meredessant. Mere ääres või lähedal võib maaväe tegevust täiendada 

meredessantoperatsioonidega. Pettedessandid seovad üksusi kalda lähedal ja nõrgendavad 

kaitset mujal. Meredessantreidid on hajutava ja segava toimega, hävitavad vastse 

infrastruktuuri olulisimaid elemente, koguvad luureteavet või aitavad evakueerida mittevõitlejaid. 
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Meredessantmaabumine avab liitlasvägede maaväele juurdepääsu tandrile või loob uue tiiva 

olemasoleval tandril. Mõlemal juhul on tavaline, et rannikuäärsed Kaitseliidu malevad 

tugevdavad dessantmaabumist, võimaldades edasist edundamist sisemaale. 

Rannikuäärsetel malevatel on võtmeroll ka vastase meredessandi ärahoidmisel, häirimisel, 

segamisel või hävitamisel, mille detailsemat kirjeldust kajastatakse Kaitseliidu rannikukaitse 

kontseptsioonis või lahingueeskirjas (koostamisel). 

Rannik. Merepiiriga operatsioonitandrid pakuvad maaväele soodsaid võimalusi, kuid sunnivad 

lahendama ka keerukaid ülesandeid. Liitlaste varajane ülekaal, millele järgneb kestev ülekaal 

rannikul, vajab manöövrivabaduse tagamiseks maismaakeskkonnas meretiivalt tulevate 

takistuste puudumist. Merevõimed annavad juhtidele tegevusvabaduse alates poliitiliste 

kavatsuste näitamisest, varajasest tandrile sisenemisest ja kestvatest rannikuoperatsioonidest 

kuni stabiliseerivate tegevuste, sealhulgas humanitaaroperatsioonide jätkusuutlikkuse tagamise 

ja toetamiseni. Maavägi saab rannikualasid kasutada dessantaluste ja rannikulaevade abil. 

Muu mereline toetus maaväele. Veesõidukid võivad aidata maaväge märkimisväärse luure-, 

maaalaseire- ja ühendusvõimega. Need võivad tagada ka rannikualade õhukaitse, sealhulgas 

ballistiliste rakettide vastu. Pärast mere- ja õhukontrolli saavutamist saab liitlaste maaväge mere 

kaudu logistiliselt toetada ja vähendada sellega logistilist jalajälge maismaal. Laevad saavad 

pakkuda tingimusi haavatute raviks. Ka saavad staabid neid kasutada juhtimiskeskustena, seda 

eriti operatsiooni varastes etappides. Mereväeüksused saavad maaväge kaitsta merel asuvate 

kaitsetõketega või takistades vaenlase manöövreid merelt. 

Briti laevastiku saabumine kujunes Eesti Vabadussõja üheks pöördepunktiks. Juba 21. 

detsembril läksid laevad Soome lahele, et tulistada vaenlase positsioone Kunda, Aseri ja Purtse 

piirkonnas. 

23. detsembril 1918 algas Eesti sõjalaevastiku esimene lahinguretk Briti eskaadri toetusel: 

Tallinna sadamast väljusid dessandile Kundasse Lembit, pardal merejõudude juhataja Johan 

Pitka, vahilaev Laine ja hüdrograafialaev Lood. 

Inglise eskaader kindlustas edaspidigi dessantide maabumist. 26. detsembril arestisid 

Ühendkuningriigi laevad Tallinna lahel Nõukogude miiniristlejad, mis anti üle Eesti valitsusele: 

Spartak, (Eesti merejõududes nimetati Vambolaks) ja Avtroil (Lennuk). Ühendkuningriigi 

laevastik osales ka Kroonlinna ja Krasnaja Gorka ründamisel.103 

Kontradmiral Walter Cowan ja Läänemere kampaania 1918–1919 

Rannikuvetes korraldatavaid mereoperatsioone varitsevad ohud. Kalda lähedal piiratud 

vetes tegutsevaid mereväeüksusi ähvardavad miinid, kiirründepaadid, kaldalt lastavad 

laevatõrjeraketid ja rannapatareid, mida kasutavad tavajõud või irregulaargrupid. Kaldal asuvad 

maaväeüksused peavad tugevdama merel paiknevate mereväeüksuste kaitstust, tuvastades ja 

julgestades võimalikke laskekohti ning tagades vastastikuse toetuse sügavuses. 

                                                           
103

 Kontradmiral Walter Cowan ja Läänemere kampaania 1918–1919. Eesti Kaitsevägi. 

http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/merevagi/laevastik/admiral_cowan. 
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Teised sõjalised osaväed 

Logistikaosavägi 

Nagu teisedki osaväed, on logistikavägi sihtstruktureeritud sõjalis-strateegilise hinnangu põhjal. 

See on rajatud olemasoleva logistilise formeeringu – toetusväejuhatuse – baasil. Kuigi Kaitseliit 

on olulises mahus integreeritud Kaitseväe logistikasüsteemi, on vaja säilitada ja edendada 

malevate baasil toimivat logistikat, mis võimaldab võimete ametkondadevahelist ristkasutust ja 

kohaliku potentsiaali ärakasutamist. Maismaaoperatsioonide logistika planeerimist ja toimimist 

kirjeldab muude teemade hulgas peatükk „Kestuse tagamine“. 

Erioperatsioonide osavägi 

Erioperatsioonide üksused on üks maismaakeskkonnas tegutsevaid osavägesid. 

Erioperatsioonide üksus, sageli koos samaliigiliste koalitsiooniüksustega, tegutseb tihti maaväe 

vahetus lähetuses ja maaväega koostöös. Erioperatsioonide üksus on napp ja väärtuslik 

ressurss, mille kasutamine järgib püsivaid põhimõtteid: seda kasutatakse strateegilise mõju 

saavutamiseks, juhitakse kõrgeimalt asjakohaselt tasandilt, rakendatakse vabaduste 

maksimeerimiseks kõrgema tasandi suuniste kohaselt, lastakse käiku õigeaegselt, tagatakse 

juurdepääs kõrgeimale luureteabe tasandile ja allutatakse kõrgetasemelisele 

operatsioonijulgeolekule. 

Erioperatsioonide üksusi kasutatakse sageli tandritasandi põhipingutusel, mis võib, aga ei 

pruugi asuda peamisel operatsioonialal. Need on operatsiooni ülemale olulised jõukordistid ja 

eriti kasulikud keskkonna kujundamisel või tingimuste loomisel tandrile sisenemiseks. Seda 

tuleb meeles pidada nappide vahendite jagamisel paljude vastukäivate nõuete vahel, eriti info, 

seire, sihtmärgikinnistamise ja luure vallas. Erioperatsioonide üksused võivad rakendada teistelt 

osavägedelt laenatud vahendeid, näiteks luure- ja kergeüksusi, mehitamata õhusõidukeid ning 

ründekoptereid. 

Kaitseliidu ja erioperatsioonide üksuste koostööd selgitatakse eraldiseisvas lisas. 

Kõikehõlmav lähenemine 

Kuigi sõjalised jõud – sageli maavägi – võivad mängida sõjakäigul otsustavat rolli, vajab 

kriisiohje (kriisi tõkestamine, piiramine või lahendamine) edu saavutamiseks aktiivset 

ametkondadeülest osalust, kasutades kõiki riigivõimu teostamise vahendeid: sõjalist, 

majanduslikku, informatsioonilist ja diplomaatilist. Kõikehõlmav lähenemine eeldab ennetavat 

osalust, ühist arusaamist, pigem tulemusel kui sisendil põhinevat mõtlemist ja koos töötamist. 

Kõikehõlmava ehk laiapindse lähenemise paradigmat on täpsemalt kajastatud peatükis 

„Operatsioonide juhtimine“. 

Operatsioonide ametkondadeülesed mõõtmed 

Käesolev doktriin käsitleb kampaaniaid olemuselt ühendatuna, seega on kampaaniaplaanid 

ühendplaanid. Liide „ühend-“ omandab üha laiemat tähendust kui ainult enama kui ühe väeliigi 

või sõjaliste võimete kogu osalemine. Strateegiline edukus nõuab enamat kui ainult sõjalised 

vahendid, kõigi kolme sõjapidamistasandi tegevused toetavad ise või saavad toetust teistelt 

ametkondadelt, millest mõned on tsiviilasutused. Enamik sõjalisi tegevusi peavad edu 

saavutamiseks olema kõikehõlmavad. Kõikehõlmava, ühendatud, ametkondadeülese ja 

mitmeriigilise lähenemise koostisosi vaadeldakse siinkohal ühekaupa.  

Sõjaline staap on sageli see organ, mis tagab füüsilised ja ka intellektuaalsed vahendid 

laialdase kõikehõlmava lähenemise võimaldamiseks, sest seal on selleks ressursse ja oskusi, 



 

123 
 

suutes samas ning suudetakse tagada omaenda julgeolekut. Kuid lähenemisviis ei pea olema 

tingimata läbinisti sõjaliselt juhitud. Kui julgeolek saab kord kindlalt kehtestatud, ei tohikski see 

enam olla sõjaliselt juhitud. Lähenemisviisi toimimisel või nurjumisel on otsustav roll 

inimsuhetel. Lähenemise aluseks peab olema ühine soov saavutada jõupingutuste ühtsus ja 

nõustumine, et edukuseks on vajalik rakendada kõiki riigivõimu teostamise vahendeid. Kõige 

parem eduvõimalus on ametkondadeülestel organisatsioonidel, sh Kaitseliidul, mis lävivad, 

harjutavad, planeerivad või teevad koostööd juba enne operatsioone. 

Vabadused ja piirangud. Kui kõikehõlmav ametkondadeülene lähenemine rakendab kõiki 

riigivõimu teostamise vahendeid koondatult, võib see suurendada taktikalisi vabadusi. See 

võimaldab kasutada erialaseid teadmisi õigel ajal ja õiges kohas ning parandab tegevuse 

tähtsusjärjestamist, samakõlastamist ja koordineerimist. Selline lähenemisviis aitab saavutada 

stabiilsustunnet, sest võimu teostamine tsiviilkontekstis annab tunnetuse hariliku elukorralduse 

jätkumisest. Kuid ametkondadeülene lähenemine võib seada ka piiranguid. Edu mõõdupuu ei 

ole mitte osalevate ametkondade hulk, vaid nende koostöö kvaliteet; ametkondade 

kaasatõmbamine ei tohi saada eesmärgiks iseeneses. Ette võib tulla erinevat riskitaju, 

konkureerivaid ressursiprioriteete, keeleraskusi, erinevusi püsitoimingutes, ebakõlasid 

organisatsioonikultuuris, vastutuse delegeerimises ja eesmärkides. Isegi ühise strateegilise 

eesmärgi puhul esinevad eelnimetatud potentsiaalsed probleemiallikad, mis võivad mõjuda 

ühistegevusele ebasoodsalt. 

Lõimitud ja koostöine planeerimine. Üks tõhusa ametkondadeülese lähenemise proovikive 

on organisatsioonide erinevad planeerimisprotseduurid, suhtumised info jagamisse ja 

ettevalmistusajad. Sõjaväelised ülemad ja staabid ei tohi pidada enesestmõistetavaks, et teised 

osalised nende sõjaväelisi protseduure mõistavad ja aktsepteerivad. Planeerimine võib hõlmata 

kombinatsiooni sõjaväelistest ja muudest meetoditest. Selline koostöine või lõimitud 

planeerimine saab võitu hierarhilisest jäikusest ning suurendab samameelsust ja jõupingutuste 

ühtsust. 

Operatsioonide ametkondadeülene mõõde 

Ametkondadeülene ja ametkondadevaheline koostegutsemine. Ametkondadeülene 

tegutsemine on sihtotstarbeline kokkulepe kahe või enama ametkonna või organisatsiooni 

ühiseks tegevuseks, millel on selgelt üks kindel juht. Ametkondadevaheline tegevus määratleb 

tavaliselt ainult juhtpanustaja, mitte juhtiva organisatsiooni, seega ei pruugi kavatsuse selgus 

olla nii kergesti eristatav kui ühe organisatsiooni või ametkonna või ametkondadeülese 

operatsiooni puhul. Kuigi operatsiooni eesmärkide elluviimisel on nii ametkondadeüleses kui ka 

ametkondadevahelises koostöös palju ühisjooni, tuleb juhtimise seisukohalt sisse erisus. 

Esimesel juhul saavutatakse juhtimisühtsus (unity of command), teisel puhul eesmärgi ühtsus 

(unity of purpose). Eesti poliitiline kurss laiapindsele riigikaitsele näeb ette, et enamik suuremaid 

Kaitseliidu osalusega operatsioone sooritatakse ametkondadeüleses koosseisus, mida juhib 

Vabariigi Valitsuse määratud juht. Tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast koalitsioonipõhisest 

demokraatlikust valitsemisprintsiibist on praktikas siiski pigem rakendatav 

ametkondadevaheline koostöö. Arvestada tuleb, et lisaks nõutava kriitilise massi tagamisele 

toob ametkondadeülene tegutsemine kaasa sisemised vastuolud ja kujundab kogu operatsiooni 

käsitust, kuid nüüdisaegsetes oludes on see peaaegu möödapääsmatu, mistõttu juhtidele ja 

juhiks olemisele esitatavad nõuded, mida käsitletakse täpsemini peatükis „Operatsioonide 

juhtimine“, on kriitilise tähtsusega. Nii ametkondadeülesel kui ka -vahelisel tegutsemisel on oma 

eelised ja hind. Operatsiooni igas etapis on tähtis ametkondade erimeelsused lahendada, et 

säiliks strateegiliste eesmärkide, viiside ja vahendite kooskõla. 
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a. Eelised. Ametkondadeüleses operatsioonis osalemine annab selle liikmetele arvamus- ja 

hääleõiguse, võimaluse sõna sekka öelda ja mõju avaldada, st mitte ainult operatsioonil kaasa 

lüüa, vaid seda ka riiklikes huvides kujundada. Osalemine tagab esindatuse käsuliinis, 

jõupingutuste ühtsuse ja säästlikkuse ning ühise eesmärgi, mis toetab seaduslikkust ja 

võimaldab juurdepääsu võimetele ja massile, riskide jagamist ning osasaamist eduka 

operatsiooni tulemustest. Ametkondadeülesed ja -vahelised operatsioonid koondavad ressursse 

ja võimaldavad paindlikkust, milleks enamik ametkondi pole üksinda suutelised. 

b. Hind. Ametkondadeülene või -vaheline tegutsemine tähendab osalemist riskide jagamisel ja 

nõuab koostegutsemisvõimet, mille saavutamine võib osutuda aeganõudvaks. Kaitseliidu 

osalus ametkondadevahelises operatsioonis võib lahjendada sõjalisi prioriteete, kuid 

samas luua heidutust ja preventiivset strateegilist efekti. Ressursside panustamine 

ametkondadeülesesse koostöösse piirab muude ülesannete täitmise vabadust, kuid selle mõju 

tuleb tasakaalustada planeerimisprotsessi abil julgeolekuolukorrale vastavate prioriteetide 

seadmisega ja jaotada ka ressurssi vastavalt. Väikeriigi ametkondade võimete ristkasutus on 

praktiliselt ainuvõimalik viis riigi eesmärkide ja huvide saavutamiseks. Professionaalsust ja 

sügavat üksteisemõistmist tugevdaval juhtimisel rajanev kollektiivne pingutus on väikeriigi 

võimalus saavutada suurem lahinguvõime, kui seda eeldab ressursside ja sõjaliste võimete 

aritmeetiline summa.104 

Laiapindne käsitlus  

Ametkondadeüleste ja -vaheliste operatsioonide juhtimine tekitab sageli vaidlusi, sest just 

võimuvahekordade puhul joonistuvad selgelt välja sellised tegurid nagu erinevad ametkondlikud 

huvid ja iga liikme osalustasemest johtuv mõjuvõim. Käesolev alljaotis toob välja erinevused 

ühe organisatsiooni ja ametkondadeülese juhtimise vahel, samuti selle, kuidas need peaksid 

teoreetiliselt koos eksisteerima. Kaitseliidu unikaalne olemus ja ülesehitus võib luua olukorra, 

kus organisatsioon asetub kahte paralleelsesse – sõjalisse ja sisekaitse – käsuliini. Sellise 

olukorra korraldamiseks on seadusega reguleeritud Kaitseliidu ülema, peastaabi ülema ja 

malevapealike „kahe mütsi“ staatus ja roll. 

Ametkondadeüleste ja -vaheliste operatsioonide juhtimine 

Ametkondadeülene operatsioon viiakse läbi kas kindlakskujunenud, eelplaneeritud või ad hoc 

tekkind olukordade lahendamiseks. Sellisel juhul panustab Kaitseliit oma üksusi ja võimeid ning 

saab vastu proportsionaalse esindatuse käsuliinis. Tõenäoliselt on sõnaõigus ja 

otsustusvabadus otseses sõltuvuses üksuste ja võimete panustamisest. Lisaks tahab iga 

organisatsioon säilitada teatud sõltumatu võimu oma üksuste üle ega panusta neid seetõttu 

kunagi tingimusteta, mis iseenesest on põhiülesandekeskse juhtimise toimimise eeltingimus, 

sest selles juhtimisstiilis valib iga juht meetodi, kuidas talle usaldatud ülesanne täita. 

Ametkondadeülese operatsiooni teostamisel võivad osalejatel olla organisatsioonist tulenevad 

erinevused – näiteks võib erineda organisatsiooni toetuse tase –, ent kindlasti ka 

operatsioonilised erinevused (näiteks jõukasutusreeglites). Need erinevused võivad põhjustada 

hõõrdumisi, mis võimenduvad, kui panustajad üritavad säilitada tugevaid ametkondlikke 

käsuliine. Kui sõjalist riigivõimu teostamise vahendit saaks rakendada poliitilises 

vaakumis, dikteeriks loogika operatsioonis osalejate täieliku allutamise kõige 

tõhusamale võimalikule ühtsele käsuliinile, kuid tegelikkus on tavaliselt sootuks 

teistsugune. 
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 Kiili, Meelis. Väikeriigi laiapindsest ja läbipõimunud riigikaitsest. Sõdur 6, 2014. Lk 13. 
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Vastuolud Kaitseliidu topeltrolli rakendamisel 

Paralleelsete käsuliinide eksisteerimisel, isegi kui need oleksid täiuslikult joondatud, on 

vastuolude tekkimine paratamatu. Kuid neid vastuolusid saab lahendada täiendava käsituse 

rakendamisega. Leppides tõsiasjaga, et Kaitseliitu ei saa täies ulatuses anda kellegi 

ainualluvusse ka sõjaajal, on tähtis tagada, et Kaitseliidu panust – üksusi, taktikalisi ülemaid, 

operatsioonitasandi ülemaid ja staape – saaks tõhusalt kasutada, ilma et sõjalise või sisekaitse 

juhtidel kaoks vastutus ja huvi. Selleks on vaja lähenemist, mis määraks täpselt, kuidas 

ametkonna ja ametkondadeülesed käsuliinid saaksid toimida koos, teeks selgeks 

juhtimiselementide samaväärsuse ning looks nende vahele tugevad sidemed. 

Kuna koostöö eeldab selliseid omadusi nagu isetus, pühendumine ühisele eesmärgile, 

suhtumise suuremeelsus ja vastastikune usaldus, on lihtne mõista, et ametkondadeülese 

juhtimise tegelik ühtsus sõltub otseselt üksikisikutest. See hõlmab inimlikku võrdsustamist, mida 

tuleb järgida päevast päeva. Hädavajalikud on kannatlikkus, sallivus, siirus, täielik ausus 

kõikides tegemistes (eriti teiste ametkondade esindajate suhtes) ja vankumatus. 

Kaitseliidu juhtimine ametkonnaüleses keskkonnas 

Kaitseliidu ülem lõimib Kaitseliidu panuse ametkondadeülesesse struktuuri, nõustab ja mõjutab 

Kaitseväe juhatajat ning sisekaitseülemat, rakendab laiapindse lähenemise põhimõtteid ja 

piiranguid ning tal on lõplik vastutus Kaitseliidu tegevuse eest. Tal on ka õigus käia välja 

keeldumise „punane kaart“, kuid selle võimalikkus tuleb selgeks teha juba enne kampaania 

algust. Kui Kaitseliidu panus on piisavalt kaalukas, võib ülem täita kõrget ametikohta 

ametkonnaüleses käsuliinis. Kaitseliidu ülemal peavad olema sellised volitused ja paigutus, et 

need tagaksid liidriks olemine ja järelevalve kogu struktuuri ulatuses. See eeldab staapi, millel 

on võimekas isikkoosseis ja kindel side. Kaitseliidu ülema ülesanded on mõjutada, juhatada, 

toetada ja teavitada. 

a. Mõjutada selleks, et: 

1) kujundada koostatavaid plaane, kasutades selleks mh tihedaid isiklikke sidemeid; 
2) nõustada ametkondadeülest juhti Kaitseliidu võimete asjus; 
3) tuvastada ja lahendada Kaitseliidu strateegilised ja operatsioonilised riskid; 
4) hoida sidemeid ametkonnaüleste partneritega, et soodustada jõupingutuste ühtsust. 

 
b. Juhatada selleks, et: 

1) teostada Kaitseliidu üksuste juhtimist ning suunata nende kasutamist vastavalt 
operatsiooni dünaamikale ja julgeolekuolukorrale; 

2) dekonfliktida, seada eelisjärjekorda ja suunata Kaitseliidu üksuste lõimimist 
ametkondadeülesesse sihtstruktuuri; 

3) tagada, et üksustel oleks olemas piisav  kestlikkusvõime; 
4) kehtestada ja koordineerida väekaitsepõhimõtteid. 

 
c. Toetada selleks, et: 

1) luua ja säilitada ametkodadeülest sidusust ja jõupingutuste ühtsust; 
2) aidata kaasa Kaitseliidu panuse lõimimisele strateegilise luure struktuuridesse. 

 
d. Teavitada selleks, et: 

1) esitada strateegiline põhjendus Kaitseliidu edasiste panustamiste tarbeks ja aidata luua 
tingimusi pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks; 
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2) kanda ette taktika- ja operatsioonitasandi arengutest, sealhulgas ohtudest 
strateegilistele eesmärkidele. 

 

Ametkondadeülese koostöö põhimõtted 

Ametkondadeülene tõhus koostoime ja koostöö rajaneb alljärgnevatel põhimõtetel. 

a. Tihedad sidemed. Toimivad isiklikud suhted juhtide vahel mõjutavad ametkondadeülest 

koostööd kõikidel tasanditel. Ülemad peavad püüdma luua omavahel siiraid ja tugevaid suhteid. 

b. Austus. Vastastikune austus osaliste ametialaste võimete, organisatsioonikultuuri, ja 

väärtuste vastu tugevdab sidemeid. Nende aspektide mõistmine ja austamine tugevdab 

ametkonnaülest sidusust. 

c. Teadmised. Partnerite doktriini, võimete ja püüdluste mõistmisele kulutatud aeg tasub end 

ära. Tähtis on anda üksustele nende püüdlustele vastav ja võimetega arvestav roll. 

d. Kannatlikkus. Arvamuste, vaatenurkade ja arusaamade erinevus on küll loomulik, kuid võib 

tekitada vastuolusid. Vastastikusele usaldusele ja austusele rajatud kannatlik lähenemine koos 

tõhusa koostööga nõuab küll aega, kuid kannab lõpuks vilja. 

 


