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Teadmiste omandamine ja õpitu kor-
damine on elukestev tegevus. See 
tõde kehtib ka sõdurioskuste kohta. 
Teatmik on koostatud eesmärgiga 

värskendada reservväelaste teadmisi, mille 
nad ajateenistuses omandatud on.

Kuigi teatmikus on ära toodud vaid 
põhi osa materjalidest, mida sõdur lahingu-
olukorras toime tulemiseks vajab, aitab 
avaldatud infoga tutvumine muuta reserv-
väelaste õppetegevustesse ja konkreetsete 
lahinguülesannete täitmisse kaasamise 
palju lihtsamaks. Kuigi mitu käsitlemist 
leidnud teemat annavad eri väeliikide koh-
ta spetsiifilist informatsiooni, on reserv-
väelastel hea tunda ka enda üksuse tegevu-
sest väljaspoole jäävaid tegevusvaldkondi. 
Laiem arusaamine erinevate üksuste toi-
mimisest võimaldab kergemini omavaheli-
ne koostöö klappima saada.

Teatmik annab ülevaate kaartide kasu-
tamise, valvepostidel käitumise, esmaabi, 
õppustel vajaliku keskkonnahoiu, imitat-
sioonivahendite, laskemoona ja relvade 
ohutu kasutamise, julgeoleku, side ja pal-
jude teiste edukaks õppuste läbiviimiseks 
oluliste valdkondade kohta.

Teatmikus on ära toodud ohutuseeskir-
jade olulised punktid, Eesti kaitsejõudude 
ja meie NATO liitlaste auastmetabelid.

Info aitasid kokku panna kaitseväe pea-
staabi osakondade tegevväelased ja kaitse-
väe teenistujad. Eriline tänu kuulub major 
Toomas Luigele. Kõik koostajad on kind-
lad, et raamatust saab kasulik abiline igale 
reservõppekogunemistest osavõtjale.

Kindlat meelt ja head lugemist.

Koostajad

Eessõna
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väelane peaks tegema ja oskama. Paljut 
kirjapandust te teate, kuid sellest pole 
midagi. Iga asi, kui seda üle korrata, muu-
tub aina rohkem osaks teadlikust ja kiirest 

Õppekogunemine – 
sõduri kvaliteediproov

Ü le pika aja on teil vormi tasku või-
malik panna reservväelase teat-
mik. Sellest meelespeast saate 
ammutada teadmisi, mida reserv-
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käitumisest, mida me vajame nii lahingu-
olukorras kui ka tsiviilelus. Sestap – tead-
miste kinnistamine ja kordamine on la-
hingus ellujäämise eeltingimus.

Otsus jätkata meie riigi ja rahva kait-
sel ajateenistusega on olnud tark ja riigi-
mehelik otsus. Aina rohkem noori pürgib 
läbima ajateenistust vabatahtlikena. Tõsi, 
on kurvastav, et paljud noored ei läbi ter-
visekontrollis sõjaväe nõudeid ja füüsilist 
testi. Nii vaimselt kui ka füüsiliselt terved 
noored inimesed on rahva tuleviku kind-
lustus. Ajateenistuse läbinud on justkui 
saanud kinnituse, et suudavad olla ühis-
konna alustala, mis ei tähenda, et ajatee-
nistuses mitte olnud oleksid kehvemad, 
sest on erinevaid põhjuseid, miks nad 
seda ei ole teinud. Loodan väga, et üha 
rohkem noori on võimelised ajateenistust 
läbima ja asuma reservväelaste austus-
väärsesse sõpruskonda.

Reservväelane on täisväärtuslik ühis-
konnaliige. Ta on töötaja, ametnik, juht, 
tööandja, poliitik, ettevõtja ja vabamees. 
Ta tegutseb kõikjal ja mida aeg edasi, seda 
rohkem otsustab meie tuleviku üle, kasva-
tades üha oma rolli ühiskonnas.

Reservväelane kannab endas kohus-
tust kaitsta oma maad. Seda teadmist 
ja kohustust ei maksa enda teada hoida, 
vaid sellest tuleb ka teistele teada anda. 
Mida rohkem meie reservväelased end 
riigi kaitsjatena teadvustavad ja teistele 
esitlevad, seda suurem on mõistmine ja 
arusaam reservväe olulisusest.

Suur õppus Siil 2015 meie reservi 
kulla proov. Praeguseks oleme suutnud 
tõsta reservväelase positsioonile, kuhu ta 
kuulub – pere, lähedaste, eesti inimeste 
ja riigi kaitsja austusväärsele positsiooni-
le. Nende sõnade taga peitub suur sisu –  
ohu ja rünnaku korral kaitsevad reserv-
väelased meie väärtusi ja inimesi, keda 

armastame. Nad kaitsevad nii kodu, kus 
nad elavad, kui ka ühiskonda, mis riigi elu 
korraldab.

Kõik teavad kõnekäändu „Raske õp-
pustel, kerge lahingus“. Õppus ei ole vaid 
aktiivne tegutsemine, vaid tihti ka kaitse-
väeline „molutamine“. Ka see on õppuse 
ja kaitsetegevuse üks osa ja reaalses sõja-
olukorras vahel üks põhilisemaid tegevu-
si, milles pole midagi laiduväärset. Mee-
nutagem Dino Buzzati kuulsat romaani 
„Tatarlaste kõrb“, kus ääremaal paikneva 
üksuse ohvitseride peamine tegevus oli 
ootamine – oodati tegevust ja lahingut, 
mida lõpuks ei tulnudki. Hea, et ei tul-
nud, kuid nad olid lahinguks valmis.

Üksiksõduri või rühma seisukohast ei 
pruugi õppekogunemine olla glamuurne, 
mugav ja aktiivsete lahingutega täidetud. 
Elada tuleb metsas ja ööpäevaringseid 
lahinguid oodata ei maksa. Sellest hooli-
mata on õppekogunemine Eesti riigi kui 
terviku jaoks ülimalt oluline – üksuste 
formeerimist, liigutamist ja kasutamist ei 
saa teisiti harjutada.

Õppekogunemist saab võrrelda tule-
kustutiga, mille soetamine ja pidev kont-
rollimine vajavad pingutust ning raha, kuid 
samas on hädaolukorra tekkides tegu asen-
damatu asjaga, ilma milleta on tulemus 
kohutav. Sama on õppekogunemisega – 
rahuaegne metsaromantika võib tunduda 
tüütuna, aga kriisi puhkedes loodab kogu 
Eesti eelkõige treenitud reservväelastele.

Niisiis, hea reservväelane – just sinul 
lasub kriisi korral kohustus ja au olla meie 
rahva ja riigi peamine kaitsja. Eesti inime-
sed hindavad seda ja toetavad sinu pühen-
dumist.

Kaitseväe juhataja
Riho Terras
kindralleitnant
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Eesti kaitsevägi on kaitseministee-
riumi valitsemisalas asuv ja Eesti 
vabariigi valitsuse alluvusse kuuluv 
sõjaväeliselt korraldatud täidesaat-

va riigivõimu asutus, mida juhib kaitseväe 
juhataja.

Eesti totaalkaitse printsiibil üles ehi-
tatud riigikaitset teostavad kaitsevägi ja 
Kaitseliit. Riigikaitse eesmärk on säilitada 
Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-
ala, territoriaalvete ning õhuruumi ter-
viklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva 
turvalisus. Selle ülesande täitmise tagami-
ne nii rahu- kui ka kriisiajal on riigikaitse 
juhtimisstruktuuri kohus.

Eesti kaitsejõudude kõige olulisem osa 
on regulaarvägi, mis jaguneb maa-, mere- 
ja õhuväeks. Rahuaegsesse kaitseväkke 
kuulub umbes 5500 kaitseväelast, kuid 
sõjaolukorras on võimalik teenistusse 
kutsuda umbes 270 000 inimest.

Eesti kaitseväes teenivad tegevteenis-
tuses olevad kaitseväelased ja ametnikud. 
Teenistuses olevad kaitseväelased jagune-
vad töölepinguga seotud kaadrikaitseväe-
lasteks, ajateenijateks ja õppekogunemi-
sel osalevateks reservväelasteks.

Ajateenistusse võetakse nõuetele 
vastavaid 18–27 aasta vanuseid mees-
kodanikke. Teenistuse kestvus kaitseväes 
on 11 või 8 kuud sõltuvalt teenistusse 
kutsumise ajast (ja vastavalt sellele ka 
hilisemast ametikohast). Ajateenistuses 
omandatakse reservväelasele vajalikud 
teadmised ja oskused ning ollakse valmis 
esmaseks riigikaitseks.

Ajateenistusse võivad omal soovil as-
tuda ka 18–27-aastased vähemalt põhi-

haridusega naissoost Eesti kodanikud, kes 
esitavad vastava kirjaliku taotluse kaitse-
ressursside ametile. Ajateenistusse asudes 
tuleb neil arvestada, et kaitseväekohustu-
se võtmine on kohustus kogu eluks. Aja-
teenistusse asumist tasub kaaluda naistel, 
kes perspektiivis näevad kaitseväeteenis-
tust kui oma tulevast elukutset. Otsus aja-
teenistusse võtmiseks tehakse teatavaks 
vähemalt 90 päeva enne ajateenistuse 
algust ja naissoost isikul on õigus loobu-
da ajateenistusest 90 päeva jooksul alates 
ajateenistusse asumise hetkest.

EESTI KAITSEVÄE ÜLESANDED
Kaitseväe peamine ülesanne on tagada 
sõjaline võimekus kaitsta Eesti riiki. Üles-
ande täitmiseks plaanitakse ja viiakse ellu 
operatsioone, kaasates neisse kõigi väelii-
kide üksusi.

Kaitseväe ülesanne rahuajal on:
• õhuruumi ja territoriaalvete  

 järelevalve ja kontroll
• pideva kaitsevalmiduse tagamine
• ajateenijate väljaõpetamine ja  

 reservvägede ettevalmistamine
• üksuste ettevalmistamine ja  

 osalemine rahvusvahelistel  
 operatsioonidel

• tsiviilvõimude abistamine, kui on  
 vaja likvideerida loodusõnnetuste  
 või inimtegevuse tõttu aset leidnud  
 katastroofide tagajärgi

Kaitseväe ülesanne kriisi korral või 
sõja ajal on:

• kontrolli tagamine riigi  
 territooriumil

• kaitsevõime rakendamine  

Mis on Eesti kaitsevägi
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 agressiooni ärahoidmiseks, selle  
 ebaõnnestumise korral riigi  
 terviklikkuse ja suveräänsuse 
 kaitsmine kõigi olemasolevate  
 sõjaliste vahenditega

• riigi õhuruumi kontroll ja  
 strateegiliste objektide õhukaitse  
 tagamine

• merekommunikatsioonide kontroll  
 ning sadamate ja võimalike  
 maabumistsoonide juurdepääsude  
 kaitsmine

EESTI KAITSEVÄE STRUKTUUR
Eesti kaitseväe alaliselt tegutsevad üksu-
sed on järgmised:

Keskalluvusega üksused ja asutused
• kaitseväe peastaap Tallinnas
• toetuse väejuhatus

•  tervisekeskus Tallinnas
•  logistikapataljon Ämaris
•  logistikateenistused

•  kaitseväe harjutusväljad
•  kaitseväe orkester

• kaitseväe ühendatud 
 õppeasutused Tartus

• Balti kaitsekolledž Tartus
• kõrgem sõjakool Tartus
• kaitseväe lahingukool Võrus

• staabi- ja sidepataljon Tallinnas
• luurekeskus Tallinnas
• sõjaväepolitsei

• vahipataljon Tallinnas 

Maavägi
• 1. jalaväebrigaad
• 2. jalaväebrigaad  

 
Merevägi

• laevastik
• mereväebaas 

 
Õhuvägi

• õhuseiredivisjon
• lennubaas
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Reservi kuuluvad mehed vanuses 18 
kuni 60 eluaastat, samuti kaitse-
väekohustuse võtnud üle 18-aas-
tased Eesti kodanikud, kes pole 

kutsealused ega teeni kaitseväe- või asen-
dusteenistuses.

Reservteenistus – 
kes on reservväelane

KAITSEVÄE PEASTAAP
Juhkentali 58, 15007 Tallinn
e-post mil@mil.ee
telefon 717 1005

TOETUSE VÄEJUHATUS
Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn
e-post kv.tvj@mil.ee
telefon 717 4000

STAABI- JA SIDEPATALJON
Filtri tee 12, 10132 Tallinn
e-post sidepataljon@mil.ee
telefon 717 2099

SÕJAVÄEPOLITSEI
Rahumäe tee 4a, 11316 Tallinn
e-post sp@mil.ee
telefon 717 2900

1. JALAVÄEBRIGAAD
Loode 35, 45106 Tapa
e-post jalavaebrigaad@mil.ee
telefon 717 8000

2. JALAVÄEBRIGAAD
Sirgula küla, 62216 Luunja vald, 
Tartu maakond
e-post 2jvbrstaap@mil.ee
telefon 717 5000

ÕHUVÄGI
lennubaas ja õhuseiredivisjon, 
Ämari, 76102 Vasalemma vald, 
Harju maakond
e-post osd.kantselei@mil.ee
telefon 717 3112

MEREVÄGI
laevastik ja mereväebaas, 
Tööstuse 54, 10402 Tallinn
e-post navy@mil.ee
telefon 717 7100

Õppekogunemistele kutsuvad 
järgmised kaitseväe struktuuriüksused:

Reservväelane ollakse kogu reservtee-
nistuse aja.

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi 
ja kutse õppustele ilmuda edastatakse 120 
päeva enne õppekogunemist.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda 
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ka vabatahtlikult. Selleks tuleb vähemalt 
30 päeva enne õppekogunemise algust 
esitada kaitseväele kirjalik taotlus. Keel-
dumise korral teatab kaitsevägi sellest 
taotlejale vähemalt 15 päeva enne õppe-
kogunemise algust.

Õppekogunemised viiakse läbi kaitse-
väe struktuuriüksuses või õppeasutuses. 
Täpne õppekogunemise toimumise koht 
teatatakse reservis olevale isikule õppe-
kogunemise kutses.

Kutse õppekogunemisele toimetatak-
se reservis olevale isikule kätte üldjuhul 
posti teel.

RESERVIS OLEVA ISIKU KOHUSTUSED
Reservis oleva isiku neli peamist kohus-
tust on teatamis-, ilmumis-, esitamis- ja 
toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus
on teatada oma kontaktandmed kaitse-

ressursside ametile. Andmed tuleb vii-
vitamatult kirjalikult teatada, kui need 
puuduvad kaitseväekohustuslike Eesti 
kodanike registrist või on valed.

Samuti on kohustus teatada oma ter-
viseseisundit muutvatest asjaoludest, 
näiteks raske haiguse või tekkinud puude 
puhul. Kui terviseseisundi muutus võib 
mõjutada tervisenõuetele vastavust, tuleb 
sellest kohe kirjalikult kaitseressursside 
ametile teada anda ja lisada dokument, 
mis muutust tõendab. Vajadusel kutsutak-
se reservis olev isik arstlikku komisjoni, et 
uuesti tema terviseseisundit hinnata.

Ilmumiskohustus
Reservväelane on kohustatud kaitseres-

sursside ameti või kaitseväe kutsel ilmuma 
määratud ajal kas kaitseressursside ametis-
se või ameti määratud kohta toimingute te-
gemiseks, kaitseressursside ameti arstlikku 

komisjoni või kaitseväeteenistuskohustuse 
täitmiseks õppekogunemisele.

Esitamiskohustus
Kaitseressursside ameti või kaitseväe 

nõudmisel tuleb esitada haldusakti and-
miseks või toimingu tegemiseks vajalikud 
andmed, tõendid ja muud dokumendid. 
Näiteks peab reservväelane arstlikule ko-
misjonile esitama tervisetõendi ja vajadu-
sel ka muud terviseseisundit kirjeldavad 
dokumendid.

Toimingute tegemise kohustus
Kaitseressursside ameti või kaitseväe 

nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud 
toimingud, näiteks osaleda määratud ajal 
ja kohas terviseseisundi hindamisel ning 
vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel 
või terviseuuringul.

ÕPPEKOGUNEMISTE EESMÄRK
Õppekogunemiste eesmärk on reservväe-
lastele meelde tuletada ajateenistuses õpi-
tut ning tutvustada neile uut varustust ja 
relvastust. Nii värskendavad aastaid tagasi 
ajateenistuse läbinud oma sõjalisi oskusi 
ja viivad end kurssi uuenenud relvastuse 
kasutamisega.

Õppekogunemiste käigus harjutavad 
kaitseväe sõjaaja koosseisule vastavad 
üksused koostööd ning tegevusi nii üksik-
võitleja kui ka allüksuse tasandil.

ÕPPEKOGUNEMISEL OSALEMI-
NE ON KOHUSTUSLIK!
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Õppekogunemise ajad ja selles osale-
vate reservväelaste arv kehtestatakse 
kaitseministri määrusega.

ÕPPEKOGUNEMISE KESTUS
Reservis oleva isiku võib tema auastme 
põhiliiki arvestades kutsuda reservteenis-
tusse järgmiselt:

• ohvitseri kokku kuni 12 kuuks
• allohvitseri kokku kuni 9 kuuks
• sõdurit kokku kuni 6 kuuks

Õppekogunemise kestus võib auastet 
arvestades olla:

• ohvitseril kuni 30 päeva
• allohvitseril kuni 21 päeva
• sõduril kuni 14 päeva

LISAÕPPEKOGUNEMISTE 
KORRALDAMINE
Sõjalise valmisoleku suurendamiseks võib 
korraldada reservis olevatele isikutele 
lisa õppekogunemisi. Lisaõppekogunemi-
sel osalevate reservis olevate isikute arv ja 
kestus kehtestatakse valitsuse korralduse-
ga ja kutsumisel ei kohaldata 120-päevast 
etteteatamisaega. Lisaõppekogunemise 
kestus on kuni 60 päeva.

Teade lisaõppekogunemisele kutsu-
mise kohta toimetatakse kohale posti 
teel või antakse kätte allkirja vastu. Kutse 
võidakse avaldada ka vähemalt ühes üle-
riigilises ajalehes või ringhäälingu kaudu. 
Teate avaldamisel ajalehes või ringhäälin-
gu kaudu võidakse välja tuua ainult sõja-

aja või reservüksuse nimi, mille koosseisu 
nimetatud reservis olevate isikute suhtes 
lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisest vabastamise 
alused on sätestatud rahuaja riigikaitse 
seaduses.

VABATAHTLIK 
ÕPPEKOGUNEMISEL OSALEMINE
Vabatahtlikuks osalemiseks peab reservis 
olev isik esitama kaitseväe juhataja voli-
tatud struktuuriüksuse ülemale taotluse 
vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise 
algust. Struktuuriüksuse ülem võib keel-
duda taotluse esitanud isiku kutsumisest, 
teatades taotlejale keeldumisest vähemalt 
15 päeva enne õppekogunemise algust.

Vabatahtlikult õppekogunemisel osale-
vale isikule ei kohaldata õppekogunemise 
kestuse ja etteteatamisaja osas piiranguid.

MIDA ÕPPEKOGUNEMISELE 
KAASA VÕTTA?
Kaasa tuleb võtta kutsel nimetatud ese-
med ja dokumendid.

Kaasa võtta ei ole lubatud:
• relvi ja laskemoona
• lõhkematerjali, pürotehnilisi tooteid, 

plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid
• ohtlikke kemikaale ja toksilisi aineid
• ravimeid, mille omamiseks puudub 

väeosa meediku luba
• alkoholi ning narkootilisi ja psühho-

troopseid ained
• hasartmängu vahendeid

Õppekogunemise ajad 
ja osalejate arv
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RESERVIS OLEVA ISIKU 
VABASTAMINE ÕPPEKOGUNEMISEL 
OSALEMISE KOHUSTUSEST

Õppekogunemisel osalemise kohustusest 
vabastamise alused on sätestatud kaitse-
väeteenistuse seaduses. Reservis oleva isi-
ku vabastab õppekogunemisel osalemise 
kohustusest kaitseväe juhataja volitatud 
struktuuriüksuse ülem juhul, kui:

• isik ei vasta või ajutiselt ei vasta arst-
liku komisjoni otsusel kaitseväeteenistus-
kohustuslase tervisenõuetele;

• isik on riigikogu, Euroopa Parlamen-
di, vabariigi presidendi või kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimisel kandidaadina 
registreeritud;

• välislepingus ettenähtud juhul;
• isiku suhtes on kohaldatud tõkendina 

elukohast lahkumise keeldu või vahi alla 
võtmist;

• jõustub kohtuotsus, millega isikule 
mõistetakse vabadusekaotuslik karistus;

• isik on ameti- või töökohal, mis on 
vahetult seotud riigikaitseliste ülesanne-
te, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra 
või elutähtsa teenuse toimimise tagami-
sega ning ameti- või töökoha asutuse juht 
või tema volitatud isik on esitanud põh-
jendatud taotluse isiku õppekogunemi-
selt vabastamiseks;

• isik asub riigikogu, vabariigi valitsu-
se või Euroopa Parlamendi liikmeks või 
vabariigi presidendi, õiguskantsleri, riigi-
kontrolöri, riigi peaprokuröri või riigi-
kohtu esimehe ametikohale;

• isik asub vallavanema või linnapea 
ametikohale.

Kaitseväe juhataja volitatud struktuuri-
üksuse ülem võib vabastada õppekogune-
misel osalemisest isiku, kui:

• õppused toimuvad ajavahemikul 1. 

aprillist kuni 1. oktoobrini ja kutsutu tege-
leb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas 
loetletud põllumajandustoodete, välja ar-
vatud kalandustoodete tootmisega ja tal on 
õppekogunemise ajal reaalne vajadus osa-
leda Eestis põllumajandustöödel ja õppe-
kogunemisel osalemine võib põhjustada 
ohtu põllumajandustootmise jätkamisele;

• reservis oleval isikul on ootamatult 
tekkinud raske perekondlik või majan-
duslik olukord;

• reservis olev isik peab õppekogu-
nemise ajal osalema õppetöös kõrg- või 
keskhariduse omandamise tõttu;

• reservis olev isik ei saa õppekogu-
nemisel osaleda usulistel või kõlbelistel 
põhjustel.

Õppekogunemisest vabastamist sooviv 
reservis olev isik peab esitama taotluse ja 
vastavat asjaolu tõendava dokumendi vä-
hemalt 15 päeva enne õppekogunemise 
algust. Kaitseväe juhataja volitatud struk-
tuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisa-
teavet.

RESERVVÄELASE TAGATISED
Reservväelasele makstakse õppekogune-
misel osalemise aja eest toetust vastavalt 
vabariigi valitsuse 18.04.2013 määruse-
le nr 64 „Ajateenija ja asendusteenistuja 
toetuse ning reservväelasele õppekogune-
misel osalemise aja eest makstava toetuse 
ulatus ja maksmise kord“.

Reservväelasele makstakse toetust ala-
tes päevast, kui ta saabub õppekogunemi-
se läbiviimise kohta, kuni õppekogunemi-
sel osalemise lõppemiseni järgnevalt:

 - sõdur – 27 eurot päevas;
 - allohvitser – 30 eurot päevas;
 - ohvitser – 40 eurot päevas.
Tegu on brutosummadega (tulumak-

suseadus § 19 lg 3 p 3).
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Õppekogunemisel osalenud reservis 
olevale isikule sõidukulu hüvitamine on 
kehtestatud kaitseministri 06.02.2013 
määrusega nr 7 „Ajateenijale ja õppe-
kogunemisel osalenud reservis olevale 
isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, 
ulatus ja kord“.

Õppekogunemisel osalenud reservis 
olevale isikule hüvitab kaitsevägi sõidu-
kulu piirmäära ulatuses sõiduks kogune-
miskohta ja tagasi järgnevalt:

• Eesti piires hüvitatakse sõidu kulu 
kogunemiskohta ja tagasi sõidupileti 
(bussi-, rongi- ja laevapilet) maksumuse 
kahekordses ulatuses või isikliku moo-
torsõiduki kasutamist tõendava doku-
mendi (sõiduki registreerimistunnistus) 
alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.

• Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 
0,07 eurot ühe kilomeetri kohta rahvasti-
kuregistris registreeritud elukohast kogu-
nemiskohta ja tagasi.

• Rahvastikuregistri andmetel välisrii-
gis elavale reservis olevale isikule hüvi-
tatakse sõidukulu kaitseväe poolt kogu-
nemiskohta ja tagasi elukohta sõidupileti 
(bussi-, rongi- ja laevapilet) või isikliku 
mootorsõiduki kasutamist tõendava do-
kumendi (sõiduki registreerimistunnis-
tus) alusel kokku kuni 70 euro ulatuses.

Reservväelasele tagatakse õppekogu-
nemise läbiviimise kohas tasuta trans-
port, majutus ja toitlustus vastavalt kait-
seministri 11.12.2012 määrusele nr 14 
„Ajateenijale ja reservväelasele tagatava 
toitlustuse ulatus ja kord“.

Reservväelasel on lisaks õigus teenistus-
alastele tagatistele kaitseväeteenistuse seadu-
se 11. peatükis sätestatud ulatuses ja korras.

Vajadusel ja vastava taotluse alusel väl-
jastab kaitseväe juhataja volitatud struk-
tuuriüksuse ülem õppekogunemisel osa-
lemise kohta tõendi.
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Õppekogunemisel on keelatud levita-
da oma poliitilisi vaateid.

RESERVVÄELASE 
ÕPPEKOGUNEMISELT VABASTAMINE
Reservväelase vabastab õppekogu-
nemiselt kaitseväe juhataja volitatud 
struktuuri üksuse ülem, kui:

• reservväelane ei ole kaitseväe juhata-
ja volitatud struktuuriüksuse ülema mää-
ratud arsti otsusel võimeline õppekogu-
nemisel osalema;

• reservväelase suhtes kohaldatakse tõ-
kendina elukohast lahkumise keeldu või 
vahi alla võtmist;

• on jõustunud kohtuotsus, millega re-
servväelasele mõistetakse vabadusekao-
tuslik karistus.

Lisaks võib kaitseväe juhataja volitatud 
struktuuriüksuse ülem vabastada reserv-
väelase õppekogunemiselt reserv väelase 
ootamatult tekkinud raske perekondliku 
või majandusliku olukorra tõttu. Eelne-
valt nimetatud põhjustel vabastamist soo-
viv reservväelane peab esitama taotluse 
ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi. 
Kaitseväe juhataja volitatud struktuuri-
üksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet.

ÕPPEKOGUNEMISELE ILMUMISE 
KOHUSTUSE EIRAMINE
Reservis oleva isikuna õppekogunemisele 
ilmumise kohustuse eiramise eest karista-
takse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut 
või arestiga.

Väärtegude menetlemisele kohalda-
takse karistusseadustiku üldosa ja väär-
teomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo 
kohtuväline menetleja on kaitsevägi.

Arstlik komisjon ja terviseseisundi 
hindamine

Kaitseressursside ameti arstliku ko-

misjoni ülesanne on hinnata kutsealuse, 
asendusteenistuja, reservis oleva isiku ja 
kaitseväekohustust võtta sooviva isiku 
terviseseisundi vastavust kaitseväeteenis-
tuskohustuslase tervisenõuetele. Sellise 
hindamise alla ei kuulu tegevteenistusse 
asuda soovivad isikud.

Arstlikud komisjonid asuvad 14 
maakonnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Haapsalus, Kuressaares, Kärdlas, Paides, 
Raplas, Viljandis, Valgas, Võrus, Koht-
la-Järvel, Jõgeval ja Rakveres.

Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku lep-
pida ja edastada haigust tõendavad doku-
mendid. Küsimuste tellimise korral saab 
helistada kaitseressursside ameti infotele-
fonil 717 0700 või vaadata lisainfot kaitse-
ressursside ameti leheküljelt www.kra.ee.

Juhul kui reservis oleval isikul pole 
kaitseressursside ameti arstliku komisjo-
ni otsust terviseseisundi paranemise või 
halvenemise kohta, tuleb kutsel määra-
tud ajal ilmuda õppekogunemise kogu-
nemiskohta, kus reservväelase tervisliku 
seisundi üle otsustab juba kaitseväe ju-
hataja volitatud struktuuriüksuse ülema 
määratud arst. Kaasa tuleb võtta kõik 
haigust tõendavad dokumendid ja arsti 
otsus kehtib kutsel märgitud õppekogu-
nemise kohta.

Vaiete esitamine ja vaideotsused
Kui reservis olev isik leiab, et tema 

suhtes tehtud kaitseväe juhataja volitatud 
struktuuriüksuse ülema otsus rikub tema 
õigusi ja seaduslikke huve, võib ta esita-
da vaide. Vastavasisulise kaebuse võib 
esitada halduskohtule või vaide 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemise 
hetkest kaitseväe juhatajale aadressil Juh-
kentali 58, 15007 Tallinn.

Otsuse vaidlustamisel on otstarbekas 
vaadata üle eelnevalt väljastatud vaide-
otsused.
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Kaart on maapinna vähendatud ku-
jutis, kus on visualiseeritud ob-
jektide piirjooned nii, nagu nad 
pealtvaates paistavad. Maastikul 

esinevaid objekte kujutatakse kaardil 
leppe märkidega. Kaardi näide:

Topograafiline kaart on maapinna füü-
silisi omadusi peegeldav suure mõõtkava-
ga kaart, mis kujutab reljeefi, veekogusid, 
taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, 
administratiivpiire ja orientiire. Topo-
graafiline kaart on maastiku graafiline 
dokument, mis sisaldab täpseid ja üksik-
asjalikke andmeid objektide ja reljeefide 
kohta. Topograafilise kaardi näide:

 Kõik kaardid on varustatud mõõtka-
vaga. Mõõtkava näitab, kui palju kordi 
kaardil esitatud maastikuala on väiksem 
samast maastikualast tegelikkuses.

Mõõtkava esitatakse:
• arvmõõtkavana
• suhtarvuna (1 : 50 000)
• murdarvuna (1/50 000)
• selgitava tekstina, näiteks ühele 

sentimeetrile kaardil vastab 500 meetrit 
maastikul

• joonmõõtkavana. 
Näidis:

 Kaitseväes kasutatavad kaardid on 
mõõtkavas 1 : 50 000. See tähendab, et 
ühele sentimeetrile kaardil vastab 50 000 
sentimeetrit ehk 500 meetrit maastikul.

Kaardi identifitseerimine
Nõutavas mõõtkavas teatud alade koh-

ta vajalike kaardilehtede leidmiseks kasu-
tatakse identifitseerimisandmeid.

Kaardi identifitseerimisandmed on:
• kaardilehe number (nt O-35-66-

CD),
• kaardi seerianumber (nt N757),
• väljaande ehk trükinumber (nt 1).
Identifitseerimisandmed asuvad kaar-

dilehe ülemises parempoolses servas.

TOPOGRAAFILISED LEPPEMÄRGID
Kaardil kujutatakse maastikul esinevaid 
objekte ja nähtusi joonte, märkide, teksti 
ja värvide abil.

Kaart ja selle kasutamine
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Leppemärgid jagunevad järgmiselt:
joonleppemärgid, näiteks maanteed, 

rajad, raudteed, elektriliinid.

Pindleppemärgid. Veekogud tähis-
tatakse sinise, taimkate rohelise, reljeef 
pruuni, lagedad alad valge, hoonestatud 
alad punase ja inimkätega tehtud objektid 
musta värviga. Näiteks:

    
Mõõtkavata leppemärgid. Näiteks 

geodeetiline punkt, kirik, maja.

        
 
Lisaks kasutatakse selgitavaid kirjeid, 

mis võimaldavad saada rohkem informat-
siooni kohalike objektide ja reljeefi täpsu-
sest või suurusest.

KILOMEETERVÕRK JA KOORDINAADID
Kilomeetervõrgu moodustavad kaks 
paralleelsete joonte süsteemi, kus ühed 
kindla süsteemi järgi nummerdatud joo-
ned jooksevad lõunast põhja ja teised 
läänest itta. Vertikaaljoonte numbrid näi-
tavad idapikkust (E) ja horisontaaljoonte 
numbrid põhjalaiust (N).
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Koordinaate kasutatakse kaardil mingi 
punkti või objekti tasapinnalise asukoha 
määramiseks. Koordinaatide määramisel 
võetakse enne idapikkus ja seejärel põhja-
laius.

Neljakohalised koordinaadid, mis 
koosnevad kahest idapikkuse ja kahest 
põhjalaiuse numbrist, annavad punkti 
asukoha ühe kilomeetri täpsusega.

Kuuekohalised koordinaadid, mis 
koosnevad kolmest idapikkuse ja kolmest 
põhjalaiuse numbrist, annavad punkti 
asukoha saja meetri täpsusega. Jooni-
sel näidatud kivihunniku kuuekohalised 
koordinaadid on E357 N755.

Kaheksakohalised koordinaadid, 
mis koosnevad neljast idapikkuse ja nel-

jast põhjalaiuse numbrist, annavad punkti 
asukoha kümne meetri täpsusega. Jooni-
sel näidatud kivihunniku kaheksakohali-
sed koordinaadid on E 0865 N 3417.

KOORDINAATREDEL JA 
SAJAKILOMEETRI 
VÕRGURUUDU TUNNUS
Iga kümne kilomeetri tagant on kilomee-
tervõrgu must vertikaal- ja horisontaal-
joon jämedam. Nii moodustuvad 10 × 
10-ruutkilomeetrised ruudud. Jämedama-
te horisontaaljoonte juurde on kirjutatud 
iga kümne kilomeetri järel horisontaalide 
väärtused. Iga kaardilehe keskele kirjuta-
takse vertikaaljoonte numbrid. See moo-
dustab nn koordinaatredeli, mida kasu-
tatakse siis, kui kaart on kokku volditud. 
Vaata allolevalt näitelt koordinaatredelit:
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NATO standardi järgi peab iga numb-
rikoordinaadi ette lisama veel sajakilo-
meetri võrguruudu tunnuse, mis koosneb 
kahest tähest. Need kirjutatakse kaardi 
alaserva ristkoordinaatide lugemise blok-
ki. Igale kaardile on märgitud sajakilo-
meetri võrguruudu tunnus ning selle ka-
sutamisjuhend. 

Näide: ME 12345678.
Kui koordinaate edastatakse tei-

se UTM-tsooni, siis peab lisama veel 
UTM-tsooni tunnuse.

Näide: 35V ME 12345678.

RELJEEF JA HORISONTAALID
Horisontaaliks nimetatakse suletud kõ-
verjoont, mis ühendab merepinnast ühel 
ja samal kõrgusel asetsevaid objekte. Ho-
risontaalid jagunevad põhi-, pool- ja vee-
randhorisontaalideks.

Horisontaalidel kasutatakse veel kõr-
gusarve, mis näitavad horisontaali kõr-
gust merepinnast. Vahet järjestikku asu-
vate horisontaalide vahel nimetatakse 
reljeefi lõikevaheks. Eesti alal on kahe 

põhihorisontaali lõikevahe viis meetrit. 
Horisontaalide mustri järgi on võimalik 
ära tunda maapinna reljeefi.

MAASTIKUPUNKTI KÕRGUSE 
MÄÄRAMINE KAARDIL
Kaardil määratakse maastikupunkti kõr-
gus horisontaalide kõrgusarvude ja lõike-
vahe järgi. Näiteks oleval joonisel on 
punkti 1 kõrgus merepinnast 100 meetrit, 
punkti 2 kõrgus 95 meetrit ja punkti 3 
kõrgus 92,5 meetrit.

 

MAASTIKUPUNKTIDE VAHELISE 
KAUGUSE MÕÕTMINE KAARDIL
Sirgjooneline kaugus on lühim tee kahe 
punkti vahel, mida nimetatakse ka kaugu-
seks linnulennult. Kaugust võib hinnata 
silma järgi või mõõta erinevate vahendi-
tega, näiteks joonlaua ja sirkliga.

 Kõverjooneline kaugus on vahemaa 
kahe punkti vahel, mis mõõdetakse vasta-
valt kõverjoonelisele liikumisteekonnale. 
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Kaugust mõõdetakse erinevate vahendi-
tega, näiteks sirkli või kurvimeetriga.

PABERIGA KAUGUSTE MÕÕTMINE
 

ASIMUUDID
Kaitseväes kasutatakse nurkade mõõtmi-
seks tuhandiksüsteemi, kus täisringis on 
6400 tuhandikku (64-00). 1º ≈ 18 tuhan-
dikku (00-18).

Magnetasimuudiks nimetatakse mag-
neetilise põhjasuuna ja mõõdetava suuna 
vahelist nurka. Magnetasimuuti mõõde-
takse maastikul.

Direktsiooninurk on kaardivõrgusti-
ku põhjasuuna ja kaardil määratud vajali-
ku suuna vaheline nurk. Direktsiooninur-
ka mõõdetakse kaardil.
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Suunaparandiks nimetatakse kilo-
meetervõrgu põhjasuuna ja magneetilise 
põhjasuuna erinevust. Arvutamiseks va-
jaliku suunaparandi saab kaardi legendist.

Magnetasimuudi teisendamisel direkt-
siooninurgaks
LIIDAME SUUNAPARANDUSE
Direktsiooninurga teisendamisel mag-
netasimuudiks
LAHUTAME SUUNAPARANDUSE

KOMPASS
Kompassi kasutatakse kaardi orienteeri-
miseks, ilmakaarte määramiseks ja vajali-
kus suunas liikumiseks. Ära kasuta kom-
passi metalli läheduses.

Kompassi osad on välja toodud järgmi-
sel pildil:

 Musta metalli mõju kompassile meet-
rites:

OMA ASUKOHA MÄÄRAMINE
Oma asukohta saab määrata järgmisi 
meetodeid kasutades:

Joonlõikumine. Seda saab kasutada 
mis tahes joonorientiiri puhul.

Lõikumine ehk liitvaatlus. Objekti 
asukoha määramiseks tuleb mõõta kahest 
või enamast punktist.
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Sälkimine külgorientiiri järgi. Saab 
kasutada mistahes joonorientiiri puhul.

Sälkimine kolme orientiiri järgi.
       

SUUNA MÄÄRAMINE KOMPASSITA
Kompassi puudumisel saab määrata ilma-
kaari looduslike märkide abil. Sammal ja 
samblikud katavad puude ja kivide põh-
jakülgi. Sipelgapesa asub harilikult puude 
lõunaküljel ning pesa lõunakülg on lau-
gem.

 Öösel saab põhjasuunda määrata 
Põhja naela järgi, mis asub Väikese Vankri 
aisa tipus. See võib olla kindlaks orientii-
riks öisel ajal, sest Põhjanaela asend tae-
vas üldiselt ei muutu.
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Operatsioonide õnnestumiseks on 
sidepidamine erinevate lahingu   -
tegevuses osalevate üksuste vahel 
ja ka üksuse võitlejate vahel äärmi-

selt oluline. Sama oluline on pidada kinni 
sidepidamise reeglitest, et edastatav in- 
formatsioon oleks arusaadav, jõuaks vaid 
vajalike inimesteni ega tekiks infolekkeid.

Raadioside põhireeglid on järgmi-
sed:

• veendu, et kasutad õigeid raadioand-
meid

• veendu, et eeter on vaba
• MÕTLE – VAJUTA – RÄÄGI
• ära karju ega vannu eetris, räägi ka 

halva kuuldavuse ja häirete korral ühtlase 
rütmi ja hääletugevusega

• räägi tavakõnest veidi aeglasemalt 
ehk maksimaalselt 100 sõna minutis

• häälda sõnu selgelt
• jälgi kõnetoru kaugust huultest
• pea pause ja pausi ajal lase tangent lahti
• edasta teade 3–6-sõnaliste gruppi- 

dena, eetris oleku aeg ei tohiks ületada 7 
sekundit

• kasuta koodsõnu ja kodeeringuid
• umbes sekund enne rääkimise alus-

tamist vajuta tangent alla, lõpetanud rää- 
kimise, lase tangent umbes sekund hiljem 
lahti

• tee vahet raadiojaamal ja lauatelefonil

Keelatud on:
• töörežiimide  rikkumine
• isiklikud kõned raadiooperaatorite 

vahel

• üleliigne häälestamine ja testimine 
ning saatevõimsuse kasutamine

• informatsiooni edastamine kiirusega, 
mis ületab operaatori vastuvõtusuutlik- kust

Avatud kõnerežiimis ning šifreerimata 
kujul on keelatud raadio teel edastada:

• ametiisikute sõjaväelisi auastmeid, 
ametinimetusi ja nimesid;

• üksuste, allüksuste ning staapide/
juhtimispunktide tegelikke nimesid ning 
numbreid;

• üksuste, allüksuste ja staapide/juhti-
mispunktide asukohtade tegelikke koha-
nimesid ja liikumise suundi;

• andmeid, millest võib järeldada raa-
diojaama kuuluvust ühele või teisele väe-
osale või mille alusel saab määrata kind-
laks täidetavate ülesannete iseloomu;

• raadioandmeid;
• muid andmeid, mis võivad vähenda-

da sõbralike jõudude julgeolekut ja ohus-
tada plaanide täitmist.

Ühenduse loomine
Kõik ühendused raadiovõrgus koosne-

vad kolmest osast:
• väljakutse,
• sõnumi sisu,
• lõpetamine.
Väljakutse. AB 1 – BT 3 – KUULDEL 

(Alfa Bravo üks – SIIN – Bravo Tango 
kolm – KUULDEL)

Halva kuuldavuse korral või kui esime- 
sel väljakutsel vastust ei saadud, korra- takse 
väljakutsutava jaama kutsungit kaks korda.

Raadio- ja traatside, 
sidevahendid, kuuldekoodid
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Sisu. Kõik väljakutsed, mis lõppevad 
väljend KUULDEL, nõuavad kohe vas-
tust väljakutsutava jaama poolt. Välja- 
kutsele vastamine koosneb kolmest osast:

Kutsung – kõik väljakutsutud korres-
pondendid identifitseerivad ennast oma 
kutsungiga.

Vastuse tekst – võib koosneda vastu- 
sest, vastuvõtu kinnitusest või mõlemast 
korraga.

N: Alustame rünnakuga / SAIN 
Vastus – antakse vastus infopäringule.

N: Näen viite tanki!!!
Lõpetamine. Kõneedastuse lõpetami-

seks kasutatakse alljärgnevaid väljendeid:
KÕIK – see on side lõpp ning vastust 

ei oodata.
KUULDEL – see on edastamise lõpp 

ning oodatakse vastust.
OOTA – oodatakse paar sekundit, 

kohe jätkatakse.
OOTA … – korrespondent ei saa kohe 

vastata ja võtab ise hiljem ühenduse (mär-
gitakse ka aeg minutites – OOTA 5).

KUULDEKOOD
(vt tabelit)

RAADIOSIDE KONTROLL
Väljakutse – väljakutsutava korrespon-
dendi kutsung, oma kutsung ja sõna „SI-
DEKONTROLL“
A5 – A1 SIDEKONTROLL KUULDEL
Vastus – oma kutsung, väljend „KUUL-
DEL“.
SIIN – A5 – NELJALE – KUULDEL
Kinnitus – numbrid ja sõna „SAIN“.  
SIIN – A1 – VIIELE – SAIN – KÕIK
RAADIOSIDE TÖÖREŽIIMID
Režiim 1
raadiovaikus: kõik raadiovõrgu raadio-
seadmed töötavad režiimil, kus automaat-

Kirjatäht Tähe nimetus Nimetuse hääldamine

A ALFA ´al`fa

B BRAVO ´bra:vou

C CHARLIE ´tsa:li

D DELTA ´delta

E ECHO ´ekou

F FOXTROT ´fokstrot

G GOLF ´go(l)f

H HOTEL hou´tel

I INDIA ´india

J JULIETT dzu´:ljet

K KILO ´kilou

L LIMA ´li:ma

M MIKE maik

N NOVEMBER no´vembe

O OSKAR ´oska

P PAPA pa´pa:

Q QUEBECK kju´bek

R ROMEO ´roumiou

S SIERRA ´siera

Š SAHH šahh

T TANGO ´tangou

U UNIFORM ´ju:nifo:m

V VICTOR ´vikta

W WHISKEY ´wiski

X X-RAY ´eks´rei

Y YANKEE ´janki

Z ZULU ´zu:lu:

Ž ŽURNAAL z´urnaal

Õ ÕNNE

Ä ÄRNI

Ö ÖÖBIK

Ü ÜLLE



25RESERVVÄELASE TEATMIK 2015

set signaaliedastust ei toimu (recieve only) 
või seade on välja lülitatud.
Režiim 2
piiratud raadiovaikus: saatel võivad töö-
tada ainult kaitseväe teavitusvõrgu, luure, 
tulejuhtimise ning õhuseire raadiovõrku-
de raadioseadmed.
Režiim 3
piiranguteta

DTG – kuupäeva-, ajagrupp (Date 
Time Group)

Struktuurisõnumis edastatav ajagrupp 
väljendab sõnumi valmimise aega (mite 
edastamise või vastuvõtmise aega), 
ajagrupp edastatakse formaadis: dd-
hhmm z mon yy, kus:
... d – kuupäev;
... h – tunnid;
... m – minutid;
... z – ajavöönd;
... mon – kuu;
... y – aasta.

RAADIOVÄLJENDID
ALATES ... KUNI ... • Viidatakse sõnu- 
miosale sõnast sõnani.
... EI KUULNUD • Kasutatakse, kui väl-
jakutsutav korrespondent ei vasta.
HÄÄLDAN • Järgmist sõna loen ma hääl-
duspäraselt.
KINNITA VASTUVÕTT • Edastaja ta-
hab vastuvõtjalt kinnitust, et on teatest 
aru saadud ning alustatakse tegevust (ai-
nuvõimalik vastus WILCO).
KINNITA • Kontrolli sõnumi koostajaga 
üle terve sõnum (või viidatud osa) ning 
edasta parandatud versioon.
KINNITAN • Järgneb kontrollitud ja pa-
randatud versioon sõnumist.
ÜTLE UUESTI • Korda eelnenud sõnu- 
mit või selle viidatud osa.
ÜTLEN UUESTI • Kordan sõnumit või 
selle osa.

KUULDEL • Minu edastamise lõpp,  
ootan vastust.
KÕIK • Minu edastamise lõpp ja vastust 
ei oodata.
KÕIK ENNE ... • Sõnumiosa, millele ma 
viitan, on enne sõna ...
KÕIK PÄRAST ... • Sõnumiosa, millele 
ma viitan, on pärast sõna ...
VÄLJA ARVATUD • Sõnale järgnevad 
kutsungid on ühiskutsungist välja arva-
tud.
LOE AEGLASEMALT • Edastuskiirus 
on liiga suur, räägi aeglasemalt!
LOE TAGASI • Korda vastu võetud sõ-
numit täielikult.
LOEN TAGASI • Järgnev on minu vastus
sinu instruktsioonidele tagasilugemise 
kohta.
NUMBRID • Järgnevad ühekaupa numb-
rid.
OOTA • Pean tegema mõneks sekundiks 
pausi.
PAANDAN • Edastamisel on tehtud viga. 
Järgneb õige versioon.
SAIN • Sain edastatud sõnumi arusaada- 
valt käte.
SIDEKONTROLL • Järgneb sideühen- 
duse kontroll.
ÜTLE TUNNUS • Ütle autentimise tun-
nus.
TUNNUS ON • Autentimise tunnus on
…
PAUS • Sellega eraldatakse sõnumi teks- 
tiosa sõnumi ülejäänud osadest.
WILCO • Sain edastatud signaali käte ja 
alustan tegevust.
VAIKUS – VAIKUS – VAIKUS • Katkes-
tatakse kohe ühendused. Eetrivaikus on 
kehtestatud kuni selle lõpetamiseni.
PAUS • Sellega eraldatakse sõnumi teks-
tiosa sõnumi ülejäänud osadest.
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RAADIOSIDE
Jaama asukoha valikul tuleb arvestada 
järgmisega:

• üle külmunud mageveekogude on 
soovitav sidet pidada kaldalt

• jaama ei tohi asetada maapinnale ja 
jaam tuleb asetada elektrit isoleerivale 
materjalile

• ei soovitata töötada jaamaga metsa 
ääres (kuni 500 m), lagendikel ja hõre-
das metsas (puude vahe 2–15 m), sest 
sidekaugus võib väheneda kaks kuni kolm 
korda

• kui kahe korrespondendi vahele jää-
vad maastiku ebatasasused, siis väheneb 
sidekaugus kuni 2 korda

• linnades ja asulates tuleb vältida kõr-
geid hooneid korrespondentide vahel 
ning leida lagedaid alasid. Võimaluse 
korral asetada jaamad ülemistele kor-
rustele või katusele

• hoonetes tuleb jaam paiguta- da 
võimalikult akende lähedusse. Tuleb 
meeles pidada, et raudbetoonist ehita-
tud hoonetes on sidekaugus kuni kaks 
korda väiksem

• side kaugus on tunduvalt väik- sem 
maa-aluse ja maapealsete 
korrespon- dentide vahel

• side kaugus on tun-
duvalt väik- sem, kui 
jaam on paigutatud 
suurte metallesemete 
lähedusse (konteinerid, 
suured veoautod, suured 
tünnid)

• ühenduse saami-
ne on peaaegu võimatu 
elektri- jaamade ja muu-
de suurte elektromagne-
ti- list kiirgust kiirgavate 
ehituste läheduses

• samuti kasutatakse Eesti kaitseväes 
elektroonilist kiirgust mite läbilaskvaid 
maskeerimisvõrke. Ka nende all on väike-
sel võimsusel raadio teel ühenduse saami-
ne peaaegu võimatu.

R/J MOTOROLA GP-340
Antenn
On-off / helitugevus Kanali nupp Prog-
rammeeritav  nupp Kõlar Seadme pare-
mal küljel on ühenduskoht lisatarvikute 
ja programmeerimiskaabli ühendamiseks.
Mikrofon Aku klamber
Aku klambri kinniti Tangent
Prog. nupp Prog. nupp

Motorola GP340 VHF raadiojaam
Avatud tekstiga – PT (plain text)
Sagedus ala: 136–174 MHz
Kanalisamm: 12.5/20/25 kHz
Võimsus: min 1 W (low) / max 5 W (high)
Kanalite arv: 16
Toiteallikas: korduvalt laetav aku 7,4 V 
Li-lon aku

Mida teha side parandamiseks:
•  tule takistuse tagant välja ja püüa 

trassile jätta võimalikult vähe takistusi
•  mine võimalikult kõrgele
•  tule hoones avauste juurde, mis 

avanevad saatja poole
•  raadiosidevahendite kasutamisel 

hoonestatud alal tuleb arvestada väikse-
mate tegevusulatustega võrreldes ava-
tud maastikuga, seetõttu viiakse anten-
nid hoonete ülemistele korrustele või 
maja katustele. Raadiosideühendused 
planeeritakse, nii et need oleksid piki 
suuremaid põhi tänavaid, et ära kasutada 
hoonete kaitset

• liigu elektriliini alt saatjale lähe-
male

• tule metsast välja või mine süga-
vamale metsa
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•  kui trass tuleb merelt, siis mine jal-
gupidi vette või kaldast kaugemale

R/J HARRIS RF-5800V-MP
GPS-i antenni ühenduspesa
Kõnetoru ühenduspesa
Andmete sisestamise ühenduspesa
KEM funktsioonilüliti
Antenniühenduspesa

Antennide kasutamine
Antennid võivad olla järgmist tüüpi:
•  lintantenn
•  GPS-i antenn
•  KEM kaugjuhtimiskaabel
•  akukonteiner
•  varrasantenn
• saatja–vastuvõtja
• hanekael

HARRIS RF-7800V-HH
RF-7800V-HH on HARRIS Falcon see-
ria kolmanda põlvkonna tarkvarapõhine 
ultralühilaine (VHF) taktikaline käsiraa-
diojaam, mis võimaldab IP-põhist and-
mesidet, transmissiooniturvet, infoturvet 
jpm.

Raadiojaama võimalused on järgmi-
sed:

• suurem sideulatus kasutades MELP 
(Mixed Excitation Linear Predictive) ko-
deeringut

• kahe kanali PTT funktsioon

• üheaegne kõne ja andmeside kasuta-
mine ühel kanalil

• IP-tugi ning ligipääs jaamale, mis on 
ühendatud IP-põhisesse võrku

• USB tugi
• kiire andmeside – kuni 64 kbps 25 kHz 

kanali ja 192 kbps 75 kHz kanali korral
• 25 eelprogrammeeritavat kanalit, mil-

lest 13 on võimalik asetada kiir valiku alla
• IP-põhine retransmissioonivõime-

kus, mis võimaldab mitut retransmis-
siooni hüpet ning seda ka üle Ethernet- ja 
kohtvõrkude

• lisavõimekuseks on TDMA – Time 
Division Multiple Access

• lisavõimekus on Quicklook wide sa-
gedushüplemine

• Citadel I ja II ning AES 128 ja 256 
krüpteering

• sõnumi ja voicemail’i saatmine
• Web User Interface – võimaldab raa-

dio programmeerimist, juhtimist ja kasu-
tamist üle veebiliidese

Raadiojaama tehnilised andmed:
• sagedusala: 30–108 MHz
• modulatsioonid:
• FM (Frequency Modulation) – sage-

dusmodulatsioon
• CVSD (Continuously Variable slope 

delta) – digitaalne kõneedastus salastatud 
töörežiimis

• MELP (Mixed-excitation linear pre-
diction) – kõne kvaliteedi/arusaadavuse, 
parandamise modulatsioon

• TCM (Trellis Coded Modulation) – 
kiire andmeedastuse modulatsioon

• kanalite arv: 25 (13)
• kanali laius: 25 KHz ja 75 KHz
• kanali samm: 10 Hz fikseeritud sage-

dusel, 25 Hz sagedushüplemisel
•b väljundvõimsus: 0.25 W; 1 W; 2 W; 

5 W; 10 W
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• temperatuur: –30 °C – +60 °C (vä-
listoitel)

• akutüüp: Li-ion
• sagedushüplemine: Quicklook 1A, 

Quicklook 2, Quicklook 3, Quicklook wide
• sidesalastus: Citadel I ja II, AES 128 

ja 256

Raadiojaama komplekt ja osad 
Komplekt 
 
1. Saatja-vastuvõtja 
2. Akupatarei 
3. Antenn 
4. USB üleminek 
5. GPS-i antenn 

Raadiojaama osad 
 
1. Sekundaarse kanali PPT (push to talk) 
lüliti (tangent)
2. Primaarse kanali (push to talk) lüliti 
(tangent)
3. Helitugevuse regulaator
4. Mikrofon

Ülemise nelja klahvi (softkey) funktsiooni kuvatakse 
klahviga kohakuti ekraani alumisel real.

Täiendava informatsiooni kuvamine aktiivse kanali 
kohta

LT Ekraani valguse muutmine 

SQL Müratasandi sisse/välja lülitamine 

APPS Aplikatsioonimenüü 

PGM Programmeerimismenüü 

CLR Väljumine eelmisele menüülehele 

ENT Valiku kinnitamine 

Üles-alla menüüvalikutes 
liikumine

Vasakule-paremale 
menüüvalikutes liikumine

5. Audiovahendite ühenduspesa
6. Funktsioonilüliti
a. OFF – lülitab raadiojaama välja (tõsta 
ja keera)
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Sõrmistik

Raadiojaama käsitsemine
Raadiojaama töökorda seadmine

• veendu, et raadiojaama funkt-
sioonilüliti oleks asendis OFF;

• kontrolli, et raadiojaama ühen-
duspesad ei oleks kahjustatud ja kaetud 
mustusega;

• ühenda raadijaama külge GPS 
ning saate-vastuvõtu antenn (veendu, et 
antenn oleks TNC pistikuga ning kataks 
raadiojaama sagedusvahemiku);

• ühenda raadiojaama külge 
andmesidepistiku kate, USB-liides või 
andmesidekaabel (NB! USB-liidese või 
andmesidekaabli ühendamisel ja lahti-
ühendamisel peab raadiojaam olema väl-
ja lülitatud, et vältida andmesidepistiku 
klemmide lühistamist!);

• ühenda raadiojaama külge aku. 
Aku kinnitamiseks asetada aku raadio-
jaama suhtes risti ning keerata päripäeva, 
kuni see on fikseeritud. Aku ühendus pesa 
on sümmeetriline, mistõttu võib akut 
ühendada mõlemat pidi;

• raadiojaama käivitamiseks tõsta 
funktsioonilülitit üles ning keera asendisse 
1-13. Funktsioonilüliti keeramisel asendis-
se, kus funktsioon on ümbritsetud kastiga, 
tuleb funktsioonilüliti eelnevalt üles tõsta;

• aku vahetamisel, antenni (v.a 

GPS-i antenn), USB-liidese ja andme-
sidekaabli lahtiühendamisel peab raadio-
jaam olema välja lülitatud.

Harris RF-7800V-HH eelprogram-
meeritud raadiokanalite põhiandmete 
muutmine:

• veendu, et raadiojaama funkt-
sioonilüliti oleks asendis OFF;

• sõltuvalt raadiokanali seadistu-
sest on kiirvalikuga võimalik muuta eri-
nevaid raadioandmeid;

• andmeväljade vahel liikumiseks 
tuleb kasutada üles (2), alla (8), vasa-
kule (4) ja paremale (6) klahve. Valitud 
andme välja taust on must;

• andmevälja aktiveerimiseks tu-
leb kasutada klahvi ENT. Aktiivse and-
mevälja taust on must ning vilgub;

• aktiveeritud andmevälja muut-
miseks tuleb kasutada üles (2) ja alla (8) 
klahve või numbreid;
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• muudetud andmete kinnitami-
seks tuleb kasutada ENT-klahvi;

• aktiivse andmevälja deaktivee-
rimiseks tuleb kasutada CLR-klahvi, mis 
kustutab ka andmeväljas tehtud muuda-
tused, mis on kinnitamata;

• muudetud andmed saab salves-
tada „save“ softkey’ga;

• kanalite vahetamine ei taasta esi-
algseid andmeid nende mittesalvestumise 
korral. Mittesalvestamise korral taastuvad 
esialgsed andmed jaama väljalülitamisel.

 

TRAATSIDE
Traatside pidamiseks kasutatakse kaabli-
ga ühendatud välitelefone.

 
Välitelefoni komplekti kuuluvad:
• korpus
• kaas
• välitelefoni tööosa
• induktori katteplaat
• kruvikeeraja
• välitelefoni tööosa kruvid
• induktori vänt
• kõnetoru
• kõrvaklapp
• patarei konteiner
• patarei konteineri kaas
• kanderihm

Kõnetoru kontroll
Kinnita kõnetoru telefoni külge, vajuta 
tangendile ja hoia seda all, räägi mikro-
foni ja kuularist peab olema kuulda oma 
kõnet.

Induktori kontroll
Keera induktori vänta ja jäta meelde, kui 
raskelt käib. Lühista klemmid La ja Lb 
omavahel ning induktor peab pöörlema 
raskemalt.

Välitelefoni väljakutse kontroll
Ühenda kaks telefoni omavahel, väljakut-
set tehes peab teise telefoni kell hakkama 
helisema.

Välikaabel
Välikaabelliini pikkuse arvutamine takistu-
se kaudu

Kaabli takistust mõõdetakse oom-
meetriga. Mõõtmisel lähtutakse sellest, 
et 10-meetrise kaabli takistus on 1 oom, 
mille põhjal saame arvutada kaablirulli 
üldtakistuse ja samas ka pikkuse.

Näide: Saades oommeetriga mõõtes 
takistuseks 50 oomi võime öelda, et kaab-
li pikkus on 50 × 10 m = 500 m. Samuti on 
võimalik kindlaks teha, kas kaabel on ter-
ve. Kui teame, et meil 500 m kaablit, kuid 
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oommeeter näitab takistuseks 20 oomi, 
siis võime sellest järeldada, et kaabel on 
kas lühises või umbkaudu 200 meetri kau-
gusel mõõtmiskohast purunenud.

 

Välikaabli ühendussõlme tegemine
Välikaabelliinid jaotatakse paigaldami-

se järgi:
• maa-alused, kasutatakse lahin-

gutegevuse ja liikurtehnika liikumise piir-
konnas,

• maapealsed, kasutatakse metsas 
ja varjatud aladel,

• veealused, kui on vaja läbida 
veetakistusi,

• õhuliinid, mida kasutatakse ta-
kistustest üleminekul, tiheda liikluse kor-
ral, kui maskeerimine ei ole tähtis.
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Kinnitussõlme tegemine
Iga 100 m tagant tuleb kaabel kinni-

tada kohalike esemete külge. Lagedate 
alade ületamisel kinnitatakse kaabel kas 
kändude või enda pandud tikkude külge.

Meeskonnaliikmete tegevus kaabliliini 
maapinnale paigaldamisel on järgmine:

Meeskonnaülem 
• vastutab õige suuna eest
• juhib meeskonna tegevust
• käib vajadusel paigaldamise marsruudil 
raskusi tekitavad kohad eelnevalt läbi
• vaatlussuund ette

Kerija
• liigub ettenäidatud suunas
• valib paigaldamise raja
• jälgib, et kaablit liiga kiiresti maha ei kerita
• vaatlussuund paremale

Kinnitaja
• hoolitseb, et kaabel ei jääks liiga pingu-
le ja on korralikult maha asetatud
• kinnitab kaabli
• maskeerib
• vaatlussuund vasakule

Ühendaja
• teeb ühenduse ehk jätku
• asetab uue kaablirulli kerija rakmetele
• maskeerib

Kontrollija
• jälgib töö kvaliteeti
• teeb vajadusel parandused maskeeringus
• teeb sidekontrolli
• vaatlussuund taha

Kaabli paigaldamine takistustest 
üleminekul

Teest üleminek

Kaabelliini vedamine tee alt

Kaabelliini vedamine raudtee alt
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Ritvadega õhusild üle tee Kaabelliini vedamine läbi teetruubi
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Julgestaja peab teadma:
• oma positsiooni asukohta;
• ülema asukohta;
• kui kasutatakse raadiot, siis sagedus-

te ja kutsungite muutumist;
• andmeid vastasest;
• vaatlusala;
• teiste tunnimeeste asukohti;
• miiniväljade ja tõkete asukohti;
• tegevust häire korral;
• häireandmise viisi;
• tunnussõna ja selle vahetamise aega;
• tule avamise korda;
• alal liikuvaid oma üksusi;
• vahetuse aega;
• tegevust keemiahäire korral.
Julgestaja püsib varjatuna ja jälgib 

vaatlusala vastavalt vaatlemisreeglitele.

Allüksuse paiknemiskoha julgestaja te-
gevus juhul, kui läheneb alla pooljao suu-
rune üksus:

• jää varjatuks;
• kui on olemas raadioühendus, tee 

ette kanne ülemale;
• lase läheneda kuuldekaugusele, kuid 

nii kaugele, et isik ei saaks positsioonile 
joosta (u 50 m), anna käsklus „Seis, käed 
üles!“;

• anna käsklus „Üks edasi!“ ja hoia 
lähenejat sihikul, kuid jälgi samas ülejää-
nud gruppi;

• lase isikul läheneda nii lähedale, et on 
võimalik põhjalikult vaadelda (u 25 m) ja 
anna vaikselt käsklus „Seis!“;

• kui isik on vaatluse järgi oma üksus-
test, ütle tunnussõna esimene pool ja kor-
da seda ainult tugeva tuule korral;

• kui vastus on õige, kutsu isik posit-
sioonile, käsi varjuda ja kutsu edasi üle-
jäänud üksus; esimesena tulnud isik peab 
oma üksuse üle lugema, kontrollima ja 
andma üksuse andmed tunnimehele;

• kui vastus on vale, hoitakse lähenejad 
sihikul ja antakse vaikselt häire; edasi te-
gutsetakse vastavalt jaoülema käskudele;

• sisenenud üksustest tuleb teha ette-
kanne jaoülemale („üksus – ülem – aeg –  
edasine tegevus“), näiteks: „Kompanii 
luuregrupp – nooremseersant Savi – 
23.15 – lõpetasid luure – liikusid juhti-
mispunkti“;

• kui lähenev grupp ei täida tunni mehe 
käsku teist korda, tegutseb tunnimees 
vastavalt tule avamise korrale.

Allüksuse paiknemiskoha julgestaja 
tegevus, kui läheneb üle pooljao suurune 
tundmatu üksus:

• anna vaikselt häire vastavalt kästud 
korrale;

• kui jaoülem jõuab positsioonile, tee 
ettekanne, mis sisaldab „üksus – asukoht –  
tegevus“, näiteks: „Jalaväerühm – suunas 
50-00 – liikusid teeristi poole“.

TUNNUSSÕNA KASUTAMINE
• tunnussõna kehtestatakse ööpäe-

vaks;
• tunnussõna määrab allüksuse ülem;
• tunnussõna koosneb küsimusest ja 

vastusest, mis võib olla sõnapaar või ar-
vude summa;

• tunnimees küsib – tulija vastab;
• tunnussõna öeldakse vaikse häälega;
• tunnussõna korratakse ainult tugeva 

tuule puhul.

Tegevus tugipunkti valves
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Näide 1. Tunnussõnaks on sõnapaar 
„Oscar – Charlie“. Küsija ütleb: „Oscar“. 
Isik, kelle käest küsitakse, peab vastama: 
„Charlie“.

Näide 2. Tunnussõnaks on numbri-

kombinatsioon üksteist. Küsija ütleb: 
„Kuus.“ Isik, kelle käest küsitakse, peab 
vastama: „Viis.“

NB! Tunnussõna numbrikombinat-
sioonina ei tohi kasutada paarisarve.
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Õppuste käigus kasutatakse erine-
vate tegevuste imiteerimiseks mit-
mesuguseid abivahendeid ja imi-
tatsioonimoona. Sellise moona, 

õppe- ja suitsugranaatide, lõhkepaketti-
de, suitsuküünalde, valgustus- ja signaal-
vahendite, raketipüstolite, valgustus- ja 
paukpadrunite ohutuseeskirjadega tutvu 
lehekülgedel 64–72.

LANGEVARJUGA VALGUSTUSRAKETI 
IKAROS KASUTAMINE

1. Eemalda tagumine kaitsekork.

 Päästik

2. Vii päästik lahinguasendisse.
3. Lase rakett.

Valgustusraketi IKAROS käitlemisel 
tuleb:

• raketist tugevasti kinni hoida, hoida 
seda sirgete kätega ja näo kõrgusel enda 
ees

• rakett lasta maapinna suhtes umbes 
70-kraadise nurga all endast ettepoole

• alati veenduda, et laskmise suunas ei 
ole takistusi

• suruda päästik vastu raketi kesta, 
kuni toimub lask

• vaadata alati enne raketi kasutamist 
selle toodud kasutusjuhendit

Imitatsioonimoona 
kasutamine
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HÕÕRDSÜTIKUGA IMITATSIOONI-
LAENGU PIL 10 H KASUTAMINE

1. Eemalda teip ja kork.

2. Süüta laeng, tõmmates korki endast 
eemale ja süüteribaga üle laengu süüte-
pea.

Imitatsioonlaengu kasutamise korral 
pea silmas järgmist:

• tutvu alati enne kasutamist imitat-
sioonilaengule trükitud kasutamisjuhen-
diga

• heida kohe pärast laengu süütamist 
see endast eemale, jälgides samas, et plah-
vatamisel ei vigastaks laeng teisi isikuid

SUITSUKÜÜNAL 4 KASUTAMINE
Tee avajat kasutades lahti küünla kaas.

Suitsuküünla sütik.
Keera sütik suitsuküünlale ja eemalda 
sütiku kaitseteip.
Tõmba suitsuküünla aktiveerimiseks 
sütiku musta korki üles.
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Selleks, et kaudtuli tabaks õigel ajal, 
vajalikus koguses ja vajalikku punkti 
või ala, peavad tulejuht ja tuleüksu-
se juhtimis- või arvutuskeskus oma-

vahel tihedalt suhtlema. Sellise ülesande 
täitmist nimetatakse tuletellimiseks.

Kaudtuleüksuselt tule tellimiseks peab 
omama minimaalselt alljärgnevat varus-
tust ja informatsiooni:

1. lähima tuletoetusüksuse asukoht, 
mis lasketehniliselt – piisav efektiivne 
laske kaugus ja sobiv põhisuund – on või-
meline tuletellimust täitma;

2. raadiosaatja koos vastava sidealase 
dokumentatsiooniga – tuleüksuse sage-
dused, kutsungid, raadiosaatja krüpteeri-
misvõtmed ja tuvastustabel ehk ID-tabel;

3. kümne tuhandiku täpsusega kompass;
4. kaart 1 : 50 000 mõõtkavas;
5. koordinaatide määramise võimalu-

sega kaarjoonlaud, soovitavalt 1 : 50 000 
mõõtkavas mõõdik M2.

Varustuse hulgas võiks olla ka GPS ja 
laserkaugusmõõtja, mis oluliselt kiirenda-
vad sihtmärgi ja enda asukoha määramist.

SIHTMÄRGI ASUKOHA MÄÄRAMINE
Tuletellimuse edastamiseks on vaja mää-
rata sihtmärgi asukoht vähemalt ühel all-
järgneval meetodil:

1) Topograafiliste koordinaatidena. 
Sihtmärgi asukoht määratakse koos kõr-
gusega merepinnast vähemalt 60-meetrise 
täpsusega ja kaheksakohaliste koordinaa-
tidena. Lisaks on vaja määrata vähemalt 

10 tuhandiku täpsusega suund tulejuhti-
mispunktist sihtmärgini, mis võimaldab 
korrigeerida tuld eellaskmisel. Meetodit 
kasutatakse juhul, kui on vaja varjata tule-
juhi asukohta või sihtmärgi koordinaate 
on lihtsam määrata kui tulejuhi asukoha 
koordinaate.

2) Polaarkoordinaatidena. Sihtmärgi 
asukoht osutatakse suuna ja kaugusena 
tulejuhist sihtmärgini. Suund edastatakse 
tuhandikena 10 tuhandiku täpsusega ja 
kaugus edastatakse 50-meetrise täpsuse-
ga. Tulejuhi asukoht tuleb edastada tule-
üksusele vähemalt 60-meetrise täpsusega. 
Juhul, kui tulejuhi ja sihtmärgi vaheline 
kõrguste vahe ületab 35 meetrit, edasta-
takse andmed ka selle kohta.

3) Ülekandena. Sihtmärgi asukoht 
teatatakse ülekandena orientiirist või siht-
märgist, mille koordinaadid on teada tule-
üksusele. Sellisel puhul edastatakse suund 
tulejuhist sihtmärgini 10 tuhandiku täpsu-
sega, korrektiiv suunas orientiirist sihtmär-
gini meetrites 50-meetrise täpsusega ning 
kauguse korrektiiv orientiirist sihtmärgini 
50-meetrise täpsusega. Juhul, kui orientiiri 

Kaudtule tellimise ehk 
tuletellimuse juhend

Ülekande sooritamine orientiirist.
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ja sihtmärgi kõrguste vahe ületab 35 meet-
rit, edastatakse andmed ka selle kohta.

 Mida täpsemalt need andmed mää-
ratakse ja edastatakse, seda täpsemalt on 
võimalik kaudtuli sihtmärgile suunata ja 
seda piisavalt efektiivselt mõjutada.

Tuletellimus koosneb:
1. esmasest tuletellimusest;
2. tuleteatest tulejuhile;
3. tuleüksuse ja tulejuhi muust oma-

vahelisest infovahetusest;
4. korrektiividest;
5. tuleülesande lõpetamisest.

ESMANE TULETELLIMUS
Esmane tuletellimus koosneb kolmest osast:

• side loomine ja eelkäsk;
• sihtmärgi asukoht;
• sihtmärgi kirjeldus, rünnakumeetod, 

tulistamis- ja kontrollimismeetodid.

SIDE LOOMINE JA EELKÄSK
Sideühenduse loomiseks võetakse vasta-
vaid sideprotseduure kasutades ühendust 

tuleüksusega, teatatakse oma kutsung ja 
edastatakse eelkäsk. Eelkäsk algab käsk-
lusega „Tuleülesanne“, millele järgneb 
tuleülesande tüüp ja sihtmärgi asukoha 
osutamise meetod või sihtmärgi asukoht 
numbri või orientiirina.

Tuleülesande tüübid on:
Eellaskmine, seda kasutatakse juhul, 

kui määratud sihtmärki lastakse esma-
kordselt ja seda tehakse vaikimisi tule-
üksuse ühe relvaga.

Mõjuvtuli, seda tellitakse juhul, kui 
eellaskmine on sooritatud ja soovitakse 
kohe alustada sihtmärgi mõjutamist.

Sihtmärgi kirjeldus. Edastatakse 
sihtmärgi lühike suuline kirjeldus.

Sõidukite ja isikkoosseisu arv ja tüüp, 
mida teevad, mitu elementi sihtmärgis, kait-
seaste, suurus ja kuju (pikkus, laius, asend).

Näiteks: „Kaks kahurit avatud posit-
sioonil“ või „Jalaväejagu avatud ja üks BMP 
seisab teel“ või „Neljast veoautost koosnev 
kolonn liigub teel, pikkus 200, asend 23-00“.

KOORDINAATMEETOD POLAARMEETOD ÜLEKANNE ORIENTIIRIST SIHTMÄRGI ASUKOHT 
ON TULEÜKSUSELE 
TEADA NUMBRINA:

Koordinaatmeetodi puhul ei 
pea tulejuhi asukohta edas
tama, vaid oluline on ainult 
suund tulejuhist sihtmärgini 
korrektiivide tegemiseks.

Polaarmeetodi puhul 
peab edastama 
tulejuhi asukoha 
koordinaadid tule
üksusele.

Ülekanne orientiirist puhul 
peab tuleüksus teadma orien
tiiri asukoha koordinaate.

TULETELLIMUSE NÄIDIS. Vastavalt asukoha osutamise meetodile tehakse tuletellimus järgmiselt:

AB11, siin BC22, tuleülesan
ne, eellaskmine, kuuldel! 
(Koordinaatmeetodi 
puhul meetodit eetrisse ei 
edastata.)

AB11, siin BC22, tule
ülesanne, mõjuvtuli, 
POLAAR, kuuldel!

AB11, siin BC22, tuleülesanne, 
mõjuvtuli, ÜLEKANNE ORIEN
TIIRIST nr 1, kuuldel!

AB11, siin BC22, 
tuleülesanne, mõjuvtuli 
sihtmärki AB3023, 
kuuldel!

SIHTMÄRGI ASUKOHT teatatakse alljärgnevalt:

RUUT, MF 123 456 kõrgus 
90, suund 1510, kuuldel!

Suund 1510, kaugus 
1150, üles 40, kuuldel!

Suund 1590, vasakule 100, 
suurenda 200, alla 40, kuuldel!

Sihtmärgi asukoht. Asukoha osutamise meetodid on:
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Tuleteade tulejuhile
Tuleteade tulejuhile on tuleüksuse pool-
ne informatsioon, kus teavitatakse laskva 
üksuse suurus, laskemoona tüüp, mõjuta-
mise tulistamisviis või -kord ja sihtmärgi 
number juhul, kui seda antud sihtmärgil 
veel ei ole. Lisaks edastatakse vajadusel 
ka mürsu või miini lennu aeg, kui tulejuht 
on tuletellimuse lõpus käskinud „MINU 
KÄSUL!“

Tulejuhi ja tuleüksuse omavaheline in-
fovahetus

- Tuleüksus teatab, kui alustab laskmi-
sega ja kui on laskmise lõpetanud.

- Vajadusel võib tuleüksus küsida tule-

juhilt enese tuvastust, mis tehakse vasta-
valt kehtestatud protseduuridele.

- Juhul, kui tule mõju oli ebapiisav, 
võib tulejuht korrata tuleülesannet ja tel-
lida tuleüksuselt „VEEL KORD!“ ülesan-
de kordamise.

Korrektiivide tegemine
Korrektiivide tegemiseks on vaja plahva-
tust vaadelda. Selleks vaadeldakse ühte 
plahvatust või mitme plahvatuse mõttelist 
keskpunkti.

Vaatlust tehakse sellises järjekorras: 
kõrgus, kaugus, suund.

Korrektiivid edastatakse järjekorras: 
suund (PAREMALE või VASAKULE), 

HÄVITAMINE NEUTRALISEERIMINE MAHA SURUMINE

Muudab sihtmärgi või üksuse 
jäädavalt võitlusvõimetuks, tekita
des talle kaotusi 30% või rohkem 
ulatuses. Sihtmärgi eesmärgi
pärane rakendamine ilma põhjaliku 
ümberkorralduseta muutub või
matuks. 

Sihtmärk muudetakse ajutiselt 
teovõimetuks või kasutamiskõlb
matuks, tekitades talle kaotusi 
10% ulatuses. Neutraliseeriv tuli 
muudab vastase isikkoosseisu või 
varustuse võimetuks mõjutama 
käsilolevat operatsiooni või talle 
antud tegevusplaani elluviimist. 
Neutraliseerimine ei vaja suurt 
hulka laskemoona ja on kõige 
otstarbekohasem ülesande tüüp.

Mahasuruv tuli on suunatud rel
vade või relvasüsteemide pihta või 
ümbrusesse, et vähendada nende 
tule efektiivsust lahinguülesande 
täitmiseks vajalikust tasemest alla
poole. Mahasurumist kasutatakse 
siis, kui tahetakse vältida vastase 
relvade mõju oma üksustele. 
Tavaliselt kasutatakse seda oma 
üksuste manöövri toetamiseks.

Tuleüksus otsustab vastavalt eespool mainitud informatsioonile, missuguse laskemoona ja intensiivsusega üksus 
tule avab. 

KOHE MINU KÄSUL SOOVITUD AJAL

Tavaliselt täidab tuleüksus tuleüles
ande kohe. Tulejuht ei pea eraldi 
käskima „TULD!“. Tuleüksus teavitab 
tulejuhti, kui alustab laskmisega ja 
kui lõpetab laskmise.

Juhul, kui tulejuht soovib ise kont
rollida tule alustamist, teavitab ta 
esmase tuletellimuse lõppu „MINU 
KÄSUL!“ Sellisel juhul teavitab 
tuleüksus laskevalmiduse ja mürsu 
või miini lennuaja ja jääb ootama 
tulejuhi käsklust „TULD!“

Samuti võib tulejuht tellida ka aja, 
millal tuli tabab sihtmärki, teatades 
näiteks: „AEG SIHTMÄRGIS 15.07!“

Rünnakumeetod
Tulejuht teatab tuleüksusele vastavalt sihtmärgi tüübile, milline on soovitav mõju siht-
märgile:

Tulistamis- ja kontrollimismeetod: tulejuht teatab, kuidas ta soovib tule algust ja 
tulistamist kontrollida.
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kaugus (SUURENDA või VÄHENDA), 
kõrgus (ÜLES või ALLA). Korrektiivid 
edastatakse vastavalt sellele, kuhu suunas 
soovitakse järgmisi plahvatusi. Näiteks: 
plahvatus toimus sihtmärgist vasakul ja 
sihtmärgist tulejuhi poole. Korrektiiv 
tule üksusele edastatakse vastavalt PARE-
MALE ja SUURENDA.

NB! Kõik korrektiivid edastatakse 
tule üksusele meetrites!

Korrektiivide meetrites edastamiseks 
kasutatakse nn suurtükiväelase valemit: 
W = R × m
- W = kõrvalekalle meetrites
- R = kaugus sihtmärgini, jagatuna 1000 ja 

ümardatuna lähima kümnendikuni
- m = tabamuste keskpunkti ja sihtmärgi 
vaheline nurk mõõdetuna tuhandikes

Näiteks: Suund sihtmärgini on 35-00 
ja kaugus 1300 m. Tabamuste keskpunkt 
on 70 tuhandikku sihtmärgist vasakul. R 
= 1300 : 1000 = 1,3. W = 1,3 x 70 = 91 
~ 90. Korrektiiv tuleüksusele suunas on 
PAREMALE 90.

Tuleülesande lõpetamine
Tulejuht peab vaatlema mõjuvtule tule-
musi ja lõpetama ülesande. Tabelis on 
ära toodud näited tulejuhi tegevustest ja 
edastustest pärast tuleülesande lõppu.

MÕJUVTULE TULEMUSED TULEJUHI TEGEVUS TULEJUHT EDASTAB

Täpne ja piisav. Lõpetab tuleülesande ja edastab 
tulemused.

TULEÜLESANDE LÕPP, KUULIPIL
DUJA HÄVITATUD, KUULDEL.

Täpne ja piisav, edaspidine kasuta
mine vajalik.

Taotleb sihtmärgi kinnitamist, 
lõpetab tuleülesande ja edastab 
tulemused.

KINNITA SIHTMÄRK, TULEÜLES
ANDE LÕPP, BMP HÄVITATUD, 
KUULDEL.

Ebatäpne, kuid piisav. Edastab täiendavad parandused, 
lõpetab tuleülesande ja edastab 
tulemused.

PAREMALE 20, SUURENDA 20, 
TULEÜLESANDE LÕPP, KUULIPIL
DUJA HÄVITATUD, KUULDEL.

Ebatäpne, kuid piisav, edaspidine 
kasutamine vajalik.

Teeb parandused, taotleb sihtmärgi 
kinnitamist ja edastab tulemused.

PAREMALE 10, KINNITA SIHTMÄRK, 
TULEÜLESANDE LÕPP, KUULIPIL
DUJA MAHA SURUTUD, KUULDEL.

Ebatäpne ja ebapiisav. Täiendavad parandused ja 
tuleülesande kordamine või uue 
eellaskmise läbiviimine.

PARMALE 10, SUURENDA 50, VEEL 
KORD või PAREMALE 10, SUUREN
DA 100, EELLASKMINE, KUULDEL.

Täpne, kuid ebapiisav. Kordab tuleülesannet. VEEL KORD, KUULDEL.
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TULEJUHT (TF24) ARVUTUSKESKUS (TF18)

TF18, SIIN TF24, EELLASKMINE, kuuldel. F24, SIIN F18, EELLASKMINE, SAIN.

RUUT MF 123456, 90 kuuldel. RUUT MF123456, 90, SAIN.

JALAVÄEJAGU JA 3 VEOKIT POSITSIOONIL AVATUD, 
NEUTRALISEERIDA, kuuldel.

JALAVÄEJAGU JA 3 VEOKIT POSITSIOONIL AVATUD, 
NEUTRALISEERIDA, SAIN.

Tuleteade, kogu TF18 5 korda, SM number AB1120, 
SAIN.

Tuleteade, kogu TF18 5 korda, SM number AB1120, 
kuuldel. 

TF18 laseb, SAIN. TF18 laseb, kuuldel.

TF18 lasknud, SAIN. TF18 lasknud, kuuldel.

Paremale 100, vähenda 50, MÕJUVTULI, kuuldel. Paremale 100, vähenda 50, MÕJUVTULI, SAIN.

TF18 laseb, SAIN. TF18 laseb, kuuldel.

TF 18 lasknud, SAIN. TF18 lasknud, kuuldel.

Tuleülesande lõpp, 2 surnut, 3 haavatut, 2 veokit 
kahjustatud, kuuldel.

Tuleülesande lõpp, 2 surnut, 3 haavatut, 2 veokit 
kahjustatud, SAIN.

Tuletellimuse näide
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E smaabi eesmärk on päästa kannata-
nu elu õnnetuskohal, vältida tema 
seisundi halvenemist ja hoolitseda, 
et võimalikult kiiresti saabuks mee-

dikud.
Igaüks meist saab midagi teha vigas-

tatu või äkkhaigestunu abistamiseks. Ko-
hesest abist ilmajätmine võib kannatanu 
seisundit sageli oluliselt halvendada. Pea 
meeles, et esmaabi andja peab tegutsema 
rahulikult ja sihipärasel.

Hädaabi telefonid
HÄIREKESKUS  112
MÜRGISTUSINFO  16662

Telefoni teel abi paludes räägi RAHU-
LIKULT JA SELGELT, vasta kõikidele 
küsimustele, sest vaid nii edastad täpse in-
formatsiooni ja saad kõige kiiremini abi.

Ütle võimalikult täpselt:
• mis juhtus
• kus juhtus, näiteks täpne aadress või 

sündmuse asukoha kirjeldus
• kellega juhtus ehk kannatanute arv
• oota vastuküsimusi
Ära katkesta kõnet enne, kui dispet-

šer on selleks loa andnud!

TEGUTSEMISPÕHIMÕTTED 
ÕNNETUSE KORRAL
Õnnetuse korral tuleb hakata tegutsema 
juba enne, kui elukutselised abistajad ko-
hale jõuavad. Iga inimene peab tundma 
kannatanu tõhusaks abistamiseks vajalik-
ke tegutsemispõhimõtteid.

Kõigepealt vaata üle õnnetuskoht ja 
selgita välja:

• kas on midagi, mis ohustab abistajaid 
või kannatanut, näiteks süttimise või va-
ringu oht jne

• mitu inimest on vigastada saanud
• tähista vajadusel õnnetuskoht (liik-

lusavarii puhul nt ohukolmnurga või 
sisse lülitatud ohutuludega)

KLIINILINE JA BIOLOOGILINE SURM
Kliinilise surma põhjuseks võib olla süda-
me või hingamise seiskumine ja tunnusteks 
südametegevuse lakkamine, teadvuskadu, 
kahvatus. Täielik hingamise seiskumine ei 
teki kohe, vaid selleks võib kuluda kuni 10 
minutit. Kliiniline surm kestab tavaliselt 
kuni viis minutit. See aeg pikeneb näiteks 
uppumisel külmas vees ning mõnikord ka 
laste puhul. Kliinilise surma korral ei ole 
kesknärvisüsteemis tekkinud pöörduma-
tuid muutusi või on muutused üsna mini-
maalsed ja nii on eduka elustamise korral 
võivad kesknärvisüsteemi funktsioonid ligi 
100%-liselt taastuda.

Kui 5 minuti jooksul pärast südame 
seiskumist ei rakendata elustamisvõtteid, 
tekivad kesknärvisüsteemis ja teistes elu-
tähtsates organsüsteemides pöördumatud 
muutused ja kliinilise surma faas asen-
dub bioloogilise surma faasiga. Ka bio-
loogilise surma faasis on elustamisvõtete 
rakendamisel ning ravimite kasutamisel 
võimalik süda taaskäivitada, kuid see võib 
toimuda ilma kesknärvisüsteemi funkt-
sioonide taastumiseta.

Seetõttu ongi vaja südame seiskumise 
korral võimalikult kiiresti rakendada elus-
tamisvõtteid, et tagada elutähtsate orga-
nite hapniku- ning verevarustus.

Esmaabi andmise juhend
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KONTROLLI, KAS KANNATANU ON 
TEADVUSEL

• Teadvuseta kannatanu leidmisel tu-
leb kannatanut valjusti kõnetada ning ra-
putada. Lisaks võib proovida ka nn valu-
punkte – kas kõrva tagant või sõrmega 
rinnalihasele surumine.

• Kui kannatanu ei reageeri, tuleb ava-
da tema hingamisteed. Hingamisteede 
avamiseks lükka kannatanu pea kuklasse 
või lõug ette-üles. Hingamise taastumisel 
aseta kannatanu stabiilsesse külgasendis-
se. Hingamise taastumise juures tuleb jäl-
gida, et hingamine oleks vaba ja ilma olu-
lise takistuseta. Korisev, ebakorrapärane, 
pindmine hingamine pole efektiivne! Jah-
tumise vältimiseks kata kannatanu soo-
jalt, võimalusel isoleeri külmast pinnast.

• Et kontrollida, kas kannatanu hingab, 
tee järgmist: kõrvaga kuuled hingamist, 
põsega tunned õhu liikumist, silmaga 
näed, kas kannatanu rindkere liigub hin-
gamise rütmis. Vaata, kuula ja tunneta 
kuni 15 sekundit, enne kui järeldad, et 
kannatanu ei hinga.

• Kui kannatanu ei reageeri eelnevatele 
tegevusele ega hinga, kutsu abi ning jätka 
elustamist.

  
 
Külili asendis vajub keel oma raskuse 

tõttu ette ja hingamisteed püsivad avatuna.

KUNSTLIK HINGAMINE 
JA SÜDAMEMASSAAŽ
Kui hingamine ei taastu või on vaatamata 
hingamisteede avamisele ebaadekvaat-
ne, alusta südamemassaaži ja kunstliku 
hingamisega vahekorras 30 vajutust ja 
2 hingamist. Massaaži korral on oluline 
korrektne käte asend ning masseerija va-
hetamine iga 2 minuti järel.

Käed peavad olema küünarliigestest 
fikseeritud ning asetsema rinnaku keskel 
klassikalises sõrmseongus. Samas on mõ-
nel inimesel mugavam asetada käed üks-
teise peale ilma sõrmseonguta. Masseeri-
da tuleb keharaskusega, mitte kannatanu 
kohal nn kätekõverdusi tehes. Massaaži 
ajal peab kannatanu rindkere liikuma 
vähemalt paar sentimeetrit sissepoole. 
Massaaži tulemusel võib täiskasvanud 
inimestel, kellel pole roiete ja rinnaku va-
helised kõhrelised ühendused enam elast-
sed, rinnak roiete küljest lahti tulla. Üld-
juhul on see ohutu ega põhjusta kopsude 
ega südame vigastust, kuid ära unusta, et 
rinnaku roiete küljest lahti saamine pole 
kaudse südamemassaaži eesmärk. Kaudse 
südamemassaaži efektiivsust saab kont-
rollida kahekesi, kui üks elustajatest teeb 
massaaži ja teine samal ajal püüab tunda 
kannatanu reiearterilt pulssi. Kui massaa-
ži ajal on pulsilaine tunda, on elustamine 
efektiivne.

Elustamisvõtetega tuleb jätkata kuni 
hingamine taastub, abi saabumiseni või 
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kuni abiandja(te) täieliku kurnatuseni. 
Tegutsemise järjekord:

• kutsu abi või lahku korraks kannata-
nu juurest, et seda teha;

• pööra kannatanu selili ja aseta ta kõ-
vale alusele, näiteks põrandale;

• alusta kohe kaudse südamemassaaži-
ga ja teosta 30 rindkere vajutust, milleks:

• aseta peopesa randmeosa rindkere 
keskele

• aseta sellele teine käsi 
• lukusta sõrmed
• vajuta rindkerele sagedusega 100–

120 ×/min ja sügavusega 5-6 cm
• hoia vajutuste ja lõdvestuse tsüklid 

võrdsed

• kui võimalik, vaheta masseerijat iga 2 
minuti tagant;

• vabasta kannatanu hingamisteed ja va-
jadusel puhasta suuõõs võõrkehadest, näi-
teks hambaproteesidest või oksetombust;

• sulge oma sõrmedega kannatanu 
nina, hinga normaalselt sisse;

• haara oma huultega suu ja puhu nii 
kaua, kuni rindkere tõuseb;

• oota umbes sekund, lase rindkerel 
vajuda;

• korda tegevust.

Kunstlikku hingamist tehakse AINULT 
neile inimestele, keda tuntakse. Võhivõõ-
rale kunstliku hingamise tegemine võib 
lõppeda nakatumisega hepatiiti, tuberku-
loosi või teistesse nakkushaigustesse. 

NB! Pocket-maski kasutamine ei väldi 
täielikult nakkuse ülekannet. Tundmatu 
kannatanu puhul või juhul, kui abistaja ei 
oska/ei soovi teha kunstlikku hingamist, 
võib piirduda ka ainult südamemassaažiga.

KUI ON TEKKINUD ELUTEGEVUSE 
TAASTUMISE TUNNUSED, SIIS:

1. kontrolli une- või kodarluuarterilt 
pulssi;

2. ära kuluta kontrolliks rohkem kui 10 
sekundit;

3. kui normaalne hingamine taastub, 
kuid kannatanu ei tule teadvusele, aseta 
ta püsivasse külili asendisse;

4. ole valmis pöörama kannatanu uues-
ti selili ja alustama kunstliku hingamisega 
juhul, kui hingamine seiskub.

PULSIKONTROLL

VÕÕRKEHAST HINGAMISTEEDES 
ANNAB MÄRKU:

1. järsk hingamise algus
2. läkastamine, lühike köha
3. häälekas hingamine ja paanika
4. kannatanu haarab endal käega kõrist
5. nahk ja eriti huuled muutuvad kii-

resti sinakaks
6. kannatanu kaotab peagi teadvuse
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TEGUTSEMINE VÕÕRKEHA PUHUL
Kuni kannatanu on teadvusel ja köhib, 
saab ta võõrkeha ise välja köhida. Tead-
vusel kannatanu saad köhima sundida nii:

1. Löö teda käega abaluude vahel 
mitme löögiliste seeriatena.

2. Löögid on tõhusamad, kui painuta-
da kannatanu ülakeha ette-alla nii, et pea 
oleks vöökohast madalamal.

3. Kui löögid abaluude vahele ei õn-
nestu, tuleb esmalt proovida Heimlichi 
võtet.

4. Aseta oma käed kannatanu selja ta-
gant ümber tema ülakõhu.

5. Suru üks käsi rusikasse ja haara sel-
lest või käerandmest teise käega.

6. Tõmba käsivartega jõuliselt vahe-
lihast taha-üles 2–3 (kuni 6) korda. Kor-
da tegevust.

7. Seda võtet saab kasutada ka selili la-
mava teadvuseta inimese peal: asetu põl-
vili üle kannatanu jalgade. Hoia käsivar-
red sirged ja aseta teineteise peal olevad 
käelabad kannatanu ülakõhu keskkohta. 
Suru järsult ja jõuliselt sisse-üles keskjoo-
ne  suunas. Korda tegevust.

8. Kui kannatanu kaotab teadvuse, he-
lista kohe telefonil 112.

NB! Heimlichi võtet ei tohi kasutada 
rasedate naiste ja imikute peal!

VEREJOOKSUD
Verejooks ja verekaotus on vigastuste 
kõige sagedasemad ja ohtlikumad tüsistu-
sed, olles surmapõhjuste hulgas esikohal. 

Verejooksu ohtlikkus ja verekaotuse tun-
nuste ilmnemine sõltub verekaotuse suu-
rusest ja intensiivsusest ning on nendega 
proportsionaalne.

Verejooksud jaotatakse kas kahjusta-
tud veresoone järgi arteriaalseteks, ve-
noosseteks ja kapillaarseteks või välisteks 
verejooksudeks, kui veri väljub nahale või 
limaskestadele, ja sisemisteks verejook-
sudeks, kui veri valgub kehaõõnde või 
kudedesse, immutades need verega läbi 
ja moodustades koesisese verevalumi ehk 
hematoomi.

Kõige kergem on diagnoosida välist 
verejooksu, sest juba välisel vaatlusel 
on võimalik hinnata verejooksu inten-
siivsust, vere ja hüübimise kiirust, sa-
muti vigastuse asukohta. Kehasiseste 
verejooksude korral on nii vigastuse 
asukoha kui ka verekaotuse suuruse ja 
intensiivsuse kindlakstegemine tundu-
valt raskem. Ka on sisemised verejook-
sud ohtlikumad, kuna põhjustavad suuri 
verekaotusi ja peatuvad iseeneslikult 
halvasti.

Sisemised verejooksud avastatakse 
eelkõige üldiste sümptomite alusel: janu, 
hirmu- ja nõrkustunne, naha ja nähtavate 
limaskestade kahvatus, külm higi, unisus, 
apaatsus, pearinglus ja teadvushäired, kii-
re nõrk pulss ja arteriaalse vererõhu lan-
gus.

Esmaabi arteriaalse verejooksu pu-
hul:

1. avalda otsest survet vigastatud arte-
rist kõrgemale ehk südame poole;

2. aseta jäsemele haavast 5 cm kõrge-
male žgutt, kui anatoomiliselt pole või-
malik kasutada rõhksidet (nt jäseme am-
putatsiooni korral);

3. fikseeri kellaaeg, millal sa žguti ase-
tasid.
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Esmaabi kapillaarse ja venoosse ve-
rejooksu puhul:

1. Eemalda võimalusel haava katvad 
riided ja mustus.

2. Kata haav sidemega ja avalda otse 
haavale läbi sideme survet.

3. Kui ei esine luumurdu, tõsta vigasta-
tud jäse südamest kõrgemale.

4. Kinnita kindlalt side.
5. Kui haavas on võõrkeha, siis toesta 

see.
6. Vajadusel aseta uus side eelmise si-

deme peale.

Rõhksidet tehes kasuta teist sideme-
rulli haavale surve tekitamiseks.

Kui kannatanu on kahvatu, tõsta ta ja-

lad maapinnast kõrgemale, nii valgub jal-
gades olev veri elutähtsatesse organitesse. 
Jahtumise vältimiseks kata kannatanu 
soojalt.

NINAVEREJOOKS
Ninaverejooksu võivad põhjustada nina 
nokkimine, kõrge vererõhk, nina- või 
kolju trauma, ravimid või hüübimishäired.

Esmaabi
• Ninaverejooksu korral on soovitav 

olla istuvas asendis ja kallutada pead veidi 
ettepoole. Pead tahapoole kallutades hak-
kab veri valguma ninaneelu.

• Aseta sõõrmesse kokku keeratud si-
deme- või vatitups, suru pöidla ja nime-
tissõrmega vahetult ninaluu alt nina tuge-
vasti kokku ja hoia sedasi 5–10 minutit. 
Tegevust võib sooritada ka ilma tampoo-
nita. Enamasti peatub verejooks 10–30 
minuti jooksul.

• Teadvusetu aseta püsivasse külili 
asendisse.

• Ära neela verd alla, vaid sülita välja.
• Aseta kaelale või ninale külm komp-

ress.
• Pöördu arsti poole, kui rohke verejooks 
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ei peatu või hakkab tekkima minestustun-
ne, nõrkus või segasus, samuti siis, kui vere-
jooks on tekkinud pärast peatraumat.

KÕRVAVEREJOOKS
Kõrvaverejooksu põhjust on raske kindlaks 
määrata, aga sellesse tuleb suhtuda väga tõ-
siselt, sest võib olla märk koljuvigastusest. 
Pane kannatanu lebama veritsev kõrv alla-
poole ja ära püüa verejooksu umbselt pea-
tada. Püüa vältida mustuse sattumist kõrva.

PEATRAUMA
Peatraumale võib viidata mitu tunnust:

• peavalu, iiveldus, oksendamine
• erinevad teadvushäired kuni püsiva 

teadvuse kaotuseni välja
• haav, võõrkeha
• nägemis- ja tasakaaluhäired
• verevalumid, marrastused
• pupillid võivad olla erinevad, prill- 

verevalum
• krambid

Tegutsemine ajupõrutuse korral:
• Aseta kannatanu püsivasse külili-

asendisse.
• Jälgi tema hingamist ja pulssi.
• Kontrolli kannatanu teadvuse taset.
• Jälgi, et kannatanul ei tekiks oksen-

damise tagajärjel hingamisteede sulgus.
• Kutsu kiirabi.

LÜLISAMBA KAELA- VÕI 
SELJAPIIRKONNA MURD
Sellisele vigastusele võivad viidata:

• valu kaela- või seljapiirkonnas
• sipelgate tunne, surinad, tundlikkuse 

kadu või tundehäired jäsemetel, halvatus
• võib kaduda kontroll kusepõie ja/või 

pärasoole tühjendamise üle
Tegutsemine lülisamba kaelaosa 

murru korral:

• Liiguta kannatanut võimalikult vähe 
ja tee seda ettevaatlikult.

• Ära liiguta kannatanut, kui see pole 
vältimatu, näiteks väljatoomine põlevast 
autost või veest päästmine. Vajadusel lii-
guta kannatanut nn ühe-tüki-meetodil 
(lülisamba kaela ja seljaosa oleks ühel 
joonel).

• Oota kiirabi saabumist.
• Rahusta kannatanut ja keela tal pead 

kallutada.
• Kata kannatanu soojalt.
• Transpordi kannatanut selili asendis 

kanderaamil või alusel.

SILMAVIGASTUSED
Silmadega juhtuvad õnnetused on ena-
masti rasked, silmavigastuste tagajärjeks 
võivad olla nägemishäired või isegi näge-
mise kaotus. Kui annad esmaabi raskete 
silmavigastuste korral, kata ainult vigasta-
tud silm. Ära püüa välja sopistunud silma 
osiseid tagasi suruda. Vajadusel fikseeri 
silma tunginud võõrkeha.

Puru silmas
Silma sattunud puru põhjustab hõõr-

dumistunde, mille tagajärjel tekib pisara-
voolus. Hõõrdumistunne on tugev isegi 
siis, kui puru on vaevaltmärgatav. Kaebu-
sed võivad esineda ka pärast puru silmast 
eemaldamist.

Esmaabi:
• Silma ei tohi hõõruda.
• Puru eemaldamiseks loputa silma 

jooksva või muidu puhta veega, samal ajal 
pilguta loputatavat silma.

• Pärast loputamist kontrolli, kas silma 
pinnal või lau all leidub veel puru.

• Juhul kui ärrituse tekitaja on silma 
pinnale kinni jäänud, jäta selle eemalda-
mine arsti hooleks.
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LUUMURD
Luumurrud jagunevad kinnisteks ehk 
murde kattev nahk on terve, ja lahtisteks 
ehk murdu katval nahal on haav või üks 
või mitu murdunud luu otsa on lõikunud 
nahapinnale.

Luumurru korral võib jäse olla defor-
meerunud või ebanormaalses asendis. 
Esineb vähenenud, raskendatud liikumi-
ne, millega kaasneb tugev valu. Vigasta-
tud jäsemele tekib turse ja nahaalused 
verevalumid.

Abi kinnise luumurru korral:
• Suhtle kannatanuga, võimalusel anna 

valuravi.
• Kui kannatanut ei ähvarda oht, ära lii-

guta kannatanut enne, kui vigastatud jäse 
on kaitstud ja paigaldatud lahas.

• Kata kannatanu soojalt.
• Evakueeri esimesel võimalusel või 

helista 112.

Abi lahtise luumurru korral:
• Aseta haavale steriilne haavapadi või 

imavast materjalist padjand ja seo õrnalt 
kinni.

• Fikseeri lahtised luuotsad mõlemalt 
poolt sidemerulliga.

• Ära paigalda luuotsi tagasi.
• Ära eemalda haavast luuotsi ja -kilde.

Lahastamine
• Lahastamist kasutatakse luumurdu-

de, sidemete venituse või rebendi korral 
ja arteriaalse verejooksu puhul.

• Aseta lahas vaid siis, kui pead kanna-
tanut ise transportima või liigutama.

• Aseta lahas võimalusel alati kahekesi.
• Enne lahastamist pane kannatanu 

juurde valmis kõik vajaminevad materjalid.
• Toesta jäse kahelt poolt murru kõrval 

ja jälgi, et lahased ulatuksid üle naaberlii-
geste.

• Kontrolli, et lahase ja jäseme vahele 
ei jääks midagi, mis võiks vigastatud koh-
ta survestada.

• Tõsta jäset nii vähe kui võimalik ja nii 
palju kui vaja. Tee seda alati nn ühetüki-
meetodil.

• Polsterda ja fikseeri lahas nii, et luu-
otsad ei liiguks.

ELEKTRIÕNNETUSED
Elektriga juhtuvaid õnnetusi põhjustab 
tavaliselt vigaste elektriseadmete hoo-
limatu käsitsemine. Elektritrauma võib 
kahjustada nahka või siseorganeid. Vool 
tugevusega 10–30 mA (välgulöök) võib 
seisata hingamise ja majapidamisvool tu-
gevusega 0,075–4,0 A võib kergesti val-
landada südame rütmihäired.

Elektrivool avaldab inimese kehale 
kolme tüüpi toimet:

• soojuslik toime, mis avaldub põle-
tustes, vere temperatuuri tõusus, südame, 
peaaju ja närvide ülekuumenemises
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• elektrolüütiline toime, mis avaldub 
vere ja koevedelike lagundamises

• bioloogilise toimena lõhub elektri-
vool normaalseid talitlusprotsesse

Elektritrauma tunnused on:
• lihasevalu
• tugeva vahelduvvoolu puhul juhtme-

tesse kinnijäämine
• põletused kohtades, kus vool kehasse 

siseneb või kehast väljub
• teadvusekaotus
• südame seiskumine, hingamise lak-

kamine

Tegutsemisjuhised kõrgepingeelekt-
rilöögi korral

Kokkupuude elektriliinide ja kõrge-
pingekaablite kõrgepingevooluga on tava-
liselt silmapilkselt surmav. Juhul kui kõr-
gepingetraat katkeb ja traadi otsad maad 
puudutavad, tekib 25 meetri raadiuses 
puute kohast ohtlik ala, seetõttu tuleb enne 
kannatanule lähenemist elektrivool katkes-
tada ja traadi katkemiskohad isoleerida.

Esmaabi elektritrauma puhul:
• Vabasta kannatanu voolu alt. Kui ini-

mest läbiv vool on kõrgem krambilävest, 
mis vahelduvvoolu puhul on 20–25 mA, 
klammerdub inimene juhtmete külge. 
Elektriseade, mille küljes on kannatanu, 
tuleb välja lülitada.

• Kui elektrilöögi saanud inimene on 
kõrgel, tuleb võtta kasutusele ettevaatus-
abinõud, et kannatanu alla ei kukuks ja 
uut traumat ei saaks.

• Kui seadme väljalülitamisega lülitub 
välja ka valgustus, tuleb võimaluse korral 
valgustus organiseerida mõnest teisest al-
likast.

• Abistaja peab kindlustama enda ohu-
tuse.

• Tee kannatanule esmane ülevaatus, 
vajadusel ka esmased elustamisvõtted ja 
seljaaju kaitse.

• Vajadusel aseta lahas või kata põle-
tuspinnad.

UPPUMINE
Kui kaaslane on sattunud uppumisohtu, 
tegutse järgmiselt:

• Lähene uppujale tagant ja hoidu 
tema haardesse sattumast.

• Pane veest välja toodud kannatanu 
kaldale lamama ja puhasta vajadusel tema 
suuõõs võõrkehadest. Kui kannatanu ei 
hinga ja pulssi ei ole tunda, tuleb kohe 
alustada elustamist.

•Kui kannatanu hingamine taastub, tu-
leb tal märjad riided seljast võtta, asetada 
püsivasse külili asendisse kuivale riidele ja 
katta ta soojalt kuni kiirabi saabumiseni.

OHUD METSAS
Rästiku hammustus ja selle vältimine
Rästik on ainuke meie metsades elutsev 
mürkmadu. Ta on üsna väike, kasvab kuni 
75 cm pikkuseks ja teda saab ära tunda 
pruunikas-hallikat värvi seljal kulgeva tu-
meda siksakilise triibu järgi. Harvem esi-
neb ka punakaspruune ja mustjaid, harva 
üleni musti isendeid. Rästik on üsna arg 
loom, kes enamasti inimese lähenedes 
põgeneb.

Isegi vastsündinud rästikud on või-
melised hammustama ning mürki eri-
tama. Rästik võib hammustada ka vees 
olles, salvates sellisel juhul ohvrit pea-
miselt peast, kaelast või kätest. Rästiku-
hammustusi tuleb ette ennekõike april-
list septembrini ja hammustusjälg on 
harva tüüpiline. Täiskasvanud rästiku 
hammaste vahe on 3-4 mm ja hammus-
tus võib jätta ka kolm jälge, kui parasjagu 
vahetuvad hambad.
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Rästiku hammustuse tunnused:
• Turse või valu hammustuse piirkon-

nas.
• Iiveldus, oksendamine.
• Kiire pulss, raskendatud hingamine.
• Nõrkus, unisus, teadvuse kadu.

Esmaabi rästikuhammustuse korral:
• Rahusta kannatanut. Ära luba tal 

ilma vajaduseta liikuda.
• Eemaldada sõrmused ja võrud, lase 

lõdvemale pigistavad rihmad ja riided.
• Kui rästik salvas kätt või jalga, aseta-

da haavale puhas side ja lahastada.
• Ära tee hammustuskohale sisselõiget, 

ära ürita mürki välja pigistada või imeda.
• Pane hammustuse kohale midagi kül-

ma.
• Toimeta kannatanu pärast esmaabi 

andmist kiiresti haiglasse. Tegutse nii ka 
juhul, kui on maohammustuse kahtlus.

Madude hammustuste vältimine:
• väldi kokkupuudet maoga;
• vaata ja jälgi maapinda;
• kontrolli ala, kus sa peatud või end 

magama sätid, eriti põõsaste läheduses;
• kontrolli enne kasutamist isiklikku 

varustust – riided, sokid ja jalanõud;
• klopi ja raputa magamisaset ja maga-

miskotti enne magamaminekut;
• säilita rahu, kui näed või tunned ke-

dagi endal roomamas või liikumas, sest 
äkiline liigutus võib madu ärritada ja ta 
võib hammustada.

Mesilase/herilase nõelamine
Nii herilase kui ka mesilase mürk sisal-

dab aineid, mis tekitavad paikseid reakt-
sioone ja võivad muuta organismi tundli-
kuks mürgi suhtes. Immunoloogiliselt ei 
ole herilase ja mesilase mürk sarnane.

Herilane on võimeline korduvalt nõe-

lama, mesilane aga tavaliselt pärast nõela-
mist sureb.

Eneseabi putukahammustuste korral:
• Puhasta hammustuskoht desinfitsee-

riva ainega.
• Leevenda paikset valulikkust külma 

vee või jääga.
• Paikse ärrituse leevendamiseks võid 

kasutada ka lahjat hormoonsalvi või valu-
vaigisteid.

• Eemalda mesilase nõel võimalikult 
kiiresti ja ettevaatlikult, kuna sinna kinni-
tuv mürgipaun on sageli veel tühjenemata 
ja tavaliselt tühjeneb see 30 sekundi jook-
sul. Kõige parem on eemaldada mürgi-
nõel, kaapides nõelamise kohta ettevaat-
likult metallist esemega, milleks sobib 
näiteks sile juukseklamber, nuga või võti. 
Ära nõelamiskohta pigista, see soodustab 
mürgi levimist.

Pöördu haiglasse, kui:
• on tekkinud iiveldus, turse või hinga-

misraskused; 
• hammustuskoht on pea piirkonnas ja 

turse suureneb kiiresti; 
• oled saanud mitu nõelatorget; 
• oled herilase või mesilase nõelamise-

le allergiline.

Puugi- ja sääsehammustuse vältimine
• kanna pikkade varrukatega riietust;
• topi püksisääred sokkide, saabaste 

või kummikute sisse;
• kasuta puugi- ja sääsetõrjevahen-

deid; 
• peleta sääski suitsuga;
• kontrolli pärast puugiohtlikus piirkon-

nas viibimist hoolikalt üle riided ja keha, et 
nahal ronivaid või sinna juba kinnitunud – 
sagedamini rinna all, kubemes, kõrva taga –  
puugid üles leida ja eemaldada;
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• klopi pärast puugiohtlikus piirkon-
nas viibimist riideid.

MARUTÕVE VÄLTIMINE
Marutaud on imetajate viirusnakkushai-
gus, millesse inimesed nakatuvad tavali-
selt siis, kui neid hammustab marutaudis 
loom. Inimestel esinevat haigust kutsu-
takse marutõveks. Oht marutõppe naka-
tuda tekib ka siis, kui haige looma sülg 
satub vigastatud nahale, silma või limas-
kestadele.

Üldised ettevaatusabinõud:
• hoidu võõraste loomade puudutami-

sest;
• hoidu metsloomade eest, kes käitu-

vad ebatavaliselt, agressiivselt või tungi-
vad inimeste elupiirkonda.

Marutaudikahtlusega looma ham-
mustuse korral:

• pese kriimustatud või ilastatud koht 
võimalikult kiiresti rohke vee ja seebiga;

• pöördu arsti poole, kes korrastab haa-
va ja otsustab vaktsineerimise vajaduse.

KRAMBID
Tegutsemine krampide korral:

• Krampidega inimest ei tohi kin-
ni hoida, tema pead tuleb kaitsta vigasta-
mise eest.

• Krampides inimesele ei tohi 
panna midagi suhu.

• Pärast krambihoogu pane kan-
natanu püsivasse külili asendisse.

• Juhul kui haige ei toibu 10 minu-
ti jooksul, kutsu kiirabi.

• Jälgi kannatanu seisundit.

MÜRGISTUSED
Mürk on aine, mis võib kahjustada organis-
mi struktuuri või funktsiooni. Mürgiks võib 

osutuda iga aine, kõik sõltub aine kogusest. 
Mürk võib inimese organismi sattuda keha-
avade, hingamisteede või naha kaudu.

Millal kahtlustada mürgistust?
• Kannatanul esineb teadvusekadu, 

mida võivad põhjustada näiteks ravimid, 
alkohol või narkootikumid.

• Kannatanul tekib pärast sööki kõhuva-
lu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine või 
nõrkus – tegu võib olla toidumürgistusega. 

• Mitmel inimesel korraga esinevad 
sarnased haigustunnused, näiteks pea-
valu, pearinglus, iiveldus, väsimus.

• Kui õhus võib leiduda mürgiseid gaa-
se, näiteks CO.

Esmaabi suukaudse mürgistuse korral:
• Uuri kannatanult, mida, palju ja mil-

lal ta tarvitas.
• Kutsu esile oksendamine, andes kan-

natanule pool liitrit leiget vett. Vajadusel 
korda protseduuri. 

• Transpordi kannatanu kiiresti haig-
lasse.

• Kui võimalik, võta kaasa nende ainete 
pakendid, mida kannatanu on manustanud.

• Pane kannatanu püsivasse külili asen-
disse ja kutsu numbril 112 kiirabi, kui 
kannatanu kaotab teadvuse.

Mürgistuse puhul tasub oksendamise 
esile kutsumist vältida, kui kannatanu on 
teadvuseta või uimane, alla 6 kuu vanune, 
tal on krambid, ta on alla neelanud söövi-
tavat ainet või orgaanilist lahustit.

Vingugaasimürgistus
Vingugaas ehk CO on värvitu ja lõhnatu 
gaas, mille põhjustatud mürgistusi esineb 
väga sageli. Väike kogus gaasi ei ole ohtlik 
ja CO kaob verest mõne tunniga. Vingu-
gaasimürgistus on väga ohtlik, kuna tekib 
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kannatanu jaoks märkamatult ja enamasti 
ei osata mürgistuse sümptomiks olevat 
uimasust õigeaegselt ära tunda.

Vingugaas sisaldub lõpuni põlemata 
kütuse suitsus. Vingugaasimürgistus te-
kibki tavaliselt halva ventilatsiooni korral, 
kui inimesed viibivad kinnises ruumis, 
kus seisavad töötava mootoriga autod, või 
köetakse puidu või briketiga ahju.

Tunnused:
• peavalu, hingamishäired, iiveldus, se-

gasus, nõrkus, 
• südamekaebused, kooma, krambid, 

äärmisel juhul isegi surm.

Esmaabi:
• Vii kannatanu kiiresti värske õhu kätte, 

hoidu ise mürgise aine sisse hingamisest.
• Pane teadvusel kannatanu poolistu-

vasse asendisse.
• Kui kannatanu kaotab teadvuse, ase-

ta ta püsivalt külili asendisse.
• Vajadusel alusta elustamist.
• Kui värskes õhus kannatanu kaebu-

sed ei möödu, tal tekib tugev köha, õhu-
puudus ning muud sümptomid, helista 
112 või helista täpsemate tegevusjuhiste 
saamiseks 16662 (mürgistusinfo).

Esmaabi nahale sattunud mürgi puhul:
• Pese mürk maha rohke jooksva vee-

ga 10–20 minuti, aluselise aine puhul 2-3 
tunni jooksul.

• Nahka ei tohi hõõruda, seda võib 
vaid õrnalt tupsutada.

• Eemalda kas või katki lõikamise teel 
mürgiga määrdunud riided.

• Pühi nahale sattunud pulbriline ke-
mikaal enne loputamist kuiva riidelapiga 
maha.

• Kata viga saanud nahapind puhta ja 
kuiva sidemega.

Silma sattunud mürk
Esmaabi:

• Loputa silma vähemalt 30 minutit 
rohke voolava veega.

• Kui järgnevate tundide jooksul te-
kivad põletikunähud – tugev valu, turse, 
valguskartlikkus või pisaravool, tuleb 
pöörduda arsti vastuvõtule.

NB! Silma loputatakse sisenurgast välis-
nurga suunas, kallutades samal ajal kanna-
tanu pead.

Mürki hinganud teadvusel kannatanu 
vii värske õhu kätte ja aseta ta poolistu-
vasse asendisse.

Juhul kui kannatanu on alla neelanud 
orgaanilist lahustit, näiteks tärpentini, 
bensiini või petrooleumi, ei tohi oksen-
damist esile kutsuda, kuna orgaaniline 
lahusti võib kopsu sattuda ja põhjustada 
eluohtliku kopsuturse. Väikesed kuni 1-2 
ml suurused kogemata suu kaudu ma-
nustatud petrooleumikogused ei põhjus-
ta seedetraktist halva imendumise tõttu 
enamasti raskemat mürgistust. Esmaabi 
sellisel puhul on värske õhu hingamine ja 
poolistuv asend.

Sääsetõrjevahendid
Selline mürgistus tekib, kui kannatanu on 
end sääsetõrjevahenditega liigselt kokku 
määrinud ning kaebab iiveldust, oksenda-
mist, kõhuvalu ja -lahtisust ning kahtlus-
tab toidumürgistust. Raskematel mürgis-
tusjuhtudel võib tekkida teadvusekaotus, 
vererõhu langus ja krambid, kuna mitmed 
sääsetõrjevahendid on neurotoksilise toi-
mega, kui neid liiga palju tarvitada.

Sääsetõrjevahendites sisalduv dietüül-
toluamiid, samuti DEET ja toluamiid 
imenduvad hästi läbi naha ja ka seedetrak-
ti kaudu, kui seda on kogemata alla neela-
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tud. Vahel satuvad putukatõrjevahendid 
organismi ka siis, kui vahendiga rohkelt 
määritud kätega toidu kallale asuda.

Taimemürgituste vältimine
Mürktaimed sisaldavad aineid, mis juba 
väga väikestes kogustes võivad inimorga-
nismis põhjustada mürgistusi, mis väljen-
duvad närvisüsteemi, vereringe ja seede-
trakti kahjustustes või allergia tekkes.

Mürgiste ainete kogus on taimeliigiti 
erinev ja enamasti pole ka sama taime eri-
nevates osistes ühesugune, sõltudes veel 
ka taime arengujärgust ja kasvukohast. 
Mürgistus võib tekkida taimede mürgis-
te osade, näiteks taimemürke sisaldavate 
marjade söömisest, aga ka taimemahlade 
sattumisest nahale või silma.

Eesti kõige ohtlikemateks mürktaime-
deks peetakse mürkputke, täpilist surma-
putke, harilikku sügislille ja jugapuud. 
Eestis on mürktaimi kõige enam tulikalis-
te, sarikaliste ja liilialiste sugukondades.

Mürkputk    
(mürkhain, mürgikaalikas, vesimürk)
 
 
 

Täpiline surmaputk
(kooljaputk, mürkhain, hullud petersellid)

Harilik maavits   
(jooksvapuu, kuisavits, viinapuu, 
soolikarohi)        

Jugapuu
(juhapuu, jahupuu, kodarapuu, taksus)
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Kerge taimemürgistuse tunnused on 
üldine nõrkus, peavalu ja -pööritus, oksen-
damine ning krambid. Tugev taimemürgis-
tus võib arstiabita jäädes lõppeda surmaga.

Ettevaatusabinõud taimemürgistuste 
vältimiseks:

• õpi tundma levinumaid mürktaime-
de liike;

• väldi tundmatute taimede katsumist, 
korjamist ja söömist;

• pärast mürgiste või tundmatute tai-
medega kokkupuutumist pese alati käsi.

Seenemürgitused
Eestis on ligi 200 mürgist või tõsise mür-
gistuskahtlusega suurseeneliiki, mida 
võib tinglikult jagada kolme rühma:

• Jäävalt mürgised seened, milles sisal-
duvad mürkained keetmisel ei lagune.

• Värskelt mürgised seened, milles si-
salduvad mürkained keetmisel lagunevad, 
kui neid keedetakse vähemalt 20 minutit. 
Sellistes seentes sisalduvad mürgid ei la-
gune reeglina mikrolaineahjus. 

• Seened, milles sisalduvad mürkained 
mõjuvad vastavalt sööja iseärasustele.

Ettevaatusabinõud seenemürgistuse 
vältimiseks:

• korja söögiks ainult neid seeni, mida 
kindlalt tunned ja mille söödavuses oled 
kindel;

• ära korja seeni saastunud piirkon-
nast, näiteks suurte teede lähedalt, linna 
haljasaladelt, tööstuspiirkonnast;

• väldi vanade seente korjamist;
• pea alati meeles, et Eesti metsades 

leiduvad surmavalt mürgised seeneliigid, 
näiteks valge ja roheline kärbseseen, mõ-
ned narmasnutid ja lehtrikud;

• pea meeles, et jäävalt mürgised seened 
jäävad mürgiseks ka pärast kupatamist;

• ära hoia korjatud seeni töötlemata 
üle ühe päeva;

• ära kasuta seente keeduvett toidu val-
mistamiseks;

• kasuta kupatatud seened ära kahe 
tunni jooksul.

KÜLMUMINE
Külmumine võib põhjustada üldist alajah-
tumist või paikseid kahjustusi väikestes 
veresoontes, rakkudes ja närvikiududes. 
Pikaajalisel külmetamisel võivad tekkida 
kudedesse jääkristallid, mistõttu rakud 
hakkavad lagunema, vere punalibled ehk 
erütrotsüüdid kleepuvad teineteise kül-
ge ja moodustuvad trombid, veresooned 
tõmbuvad kokku ja verevarustus on häi-
ritud. Tavaliselt saavad esimesena kah-
justada käed ja jalalabad. Keha püüab 
temperatuuri säilitada ja juhib verevoolu 
elutähtsatesse organitesse, mistõttu väi-
kestes veresoontes verevool aeglustub või 
lakkab sootuks, mille tagajärjel tekivadki 
külmakahjustused.

Eristatakse kuiva ja märja külma kah-
justusi. Märjad kahjustused ulatuvad alati 
sügavamale ja on raskemad, lisaks tekib 
infektsioonioht.

Külmakahjustusele on eriti vastuvõtli-
kud lapsed, vanurid, krooniliste haiguste 
põdejad, alatoitunud või südame- ja vere-
ringehäiretega isikud, alkoholi ja narkoo-
tikumide kasutajad.

Prognoos oleneb kahjustuste ulatusest 
ja esmaabiga alustamise kiirusest. Kerged 
külmakahjustused võivad täielikult pa-
raneda, kuid pikaajalisemalt külmunud 
kehaosad võivad lakata töötamast ja põh-
justada püsiva invaliidistumise.

Lokaalne külmumine
Külmakahjustuse tunnused:

• Nahal on tunda torkeid ja vahel valu.
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• Nahk muutub valkjaks, külmumis-
koht tundub katsumisel kõva.

• Vähehaaval kaotab nahk tundlikkuse, 
kui esines valu, siis hiljem valutunne kaob.

• Külmumine võib tekkida ka selgelt 
märgatavate tunnusteta.

Tegutsemine külmumise korral:
• Soojenda külmunud piirkonda, näi-

teks aseta sellele soe käsi.
• Käsi ja jalgu võib soojendada vesi-

vannis, milles olev vesi ei ole soojem kui 
+37 °C.

• Jätka soojendamist, kuni taastub nor-
maalne nahavärv ja naha tundlikkus.

• Kata soojendatud koht kuivade riie-
tega.

• Vajadusel toimeta kannatanu haiglas-
se.

Külmumise korral ei tohi:
• Lubada külmunud jalgadega kanna-

tanul käia.
• Masseerida külmunud jäset.
• Soojendada külmunud jäset tugeva 

soojusallika ees.
• Avada külmaville ega määrida külmu-

nud kohta kreemiga.
• Anda külmunule alkohoolset jooki 

ega lubada suitsetada.

Alajahtumine
Alajahtumine ehk hüpotermia tekib pi-
kaajalisel viibimisel külmas keskkonnas, 
kus kannatanu kehatemperatuur langeb 
alla 35 ºC. Kui keha on jahtunud 32–35 
kraadini, võivad tekkida kõnehäired, hal-
lutsinatsioonid, meeleolulangus, veider 
soojatunne või agressiivne käitumine. 
Kui keha jahtumine jätkub, võib alajah-
tunu hakata küsimustele vastama viivitu-
sega. Kui kehatemperatuur on langenud 
alla 28 kraadi, võib kannatanu langeda 

koomasse, tema pupillid laienevad ja fik-
seeruvad, kõõlusrefleksid nõrgenevad.

Ärahoidmine:
• Kanna sobivat riietust, niiskes riietu-

ses alajahtumine võib viia surmani.
• Söö sageli ja väikestes kogustes.
• Joo piisavalt, kuid väldi kofeiini, mis 

ahendab veresooni ja põhjustab perifeer-
set külmakahjustust ning soodustab ka 
vedeliku kadu.

• Väldi alkoholi, sest alkohol laiendab 
nahaaluseid veresooni ja suurendab kuu-
ma kadu naha kaudu. Soodustab ka diu-
reesi ja vedeliku kadu.

• Jälgi äkilisi ilmamuutusi, korrigeeri 
sageli oma riietust.

Esmaabi:
• Vii kannatanu sooja, asenda tema 

märjad riided kuivadega.
• Hoia kannatanu soojas ja liiguta teda 

võimalikult vähe.
• Teadvusel kannatanule anna sooja 

jooki ja sööki.
• Vajadusel alusta elustamisega ja kut-

su telefonil 112 kiirabi.
• Väldi edasist külma toimet ja trans-

pordi kannatanud horisontaalses asendis.

Ettevaatusabinõud külmakahjustuste 
vältimiseks
Kandke vormi õigesti:

• kanna ilmastikule vastavat ja kinni-
nööbitud vormi;

• väldi kitsaid riideid;
• hoia vorm puhas ja kuiv;
• töötades või köetud ruumis ülekuu-

menemise vältimiseks võta üleriided ära;
• kanna peakatet;
• hoidu kütuse jm vedeliku sattumisest 

nahale ja riietele.
Pea meeles:
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• liigsete riiete kandmine põhjustab 
ülekuumenemist, higistamist, niiskust, 
seega soodustab külmenemist;

• kihiline riietus tekitab sooja hoidvad 
õhukihid.

• püsi liikumises, kui võimalik, tee har-
jutusi õlavarre, rindkere ja jalgade suurte-
le lihastele;

• kui keha ei saa liigutada, liiguta vähe-
mat varbaid, sõrmi, jalgu ja käsi;

• ära maga otse maapinnal, kasuta ma-
gamisalust;

• väldi suitsetamist ja alkoholi;
• joo vett või sooje mittealkohoolseid 

jooke, sest vedelikuvaegus soodustab kül-
makahjustuste teket.

• võta välilaagrisse kaasa mitu paari 
sokke ja hoia need puhtad ja kuivad;

• vaheta märjad või niisked sokid nii 
kiiresti kui võimalik kuivade vastu;

• väldi liiga kitsaid sokke ja saapaid, ära 
nööri saapaid liiga tugevasti kinni;

• kanna voodriga talvekummikuid;
• kanna kindaid, väldi naha kontakti jää, 

lume, metallide ja külmade vedelikega;
• kui käed on tuimaks muutunud, soo-

jenda neid riiete all keha ligidal;
• kata nägu ja kõrvad kiivrialuse mütsiga;
• kanna talvemütsi, lase mütsikõrvad 

alla vastavalt korraldusele;
• soojenda nägu ja kõrvu peopesaga;
• jälgi, ega katmata nahk ei muutu kah-

vatuks ega esine muid külmumise tunde-
märke;

• küsitle kaaslasi jalgade, käte, kõrvade, 
näo tuimuse ja soojendamisvajaduse kohta;

• ära luba kellelgi magada otse maa-
pinnal, transpordivahendite läheduses ja 
suletud ruumis, kus on lahtine tuli;

• hoidke kaaslasega ligistikku, kui te-
kib vajadus üksteist soojendada;

• väldi kahjustatud piirkonna vigasta-
mist, jalgade külmumise korral ära kõnni.

PÕLETUSED

Põletused võivad olla erineva raskusast-
me ja ulatusega. Põletusi võivad tekitada 
kuumad vedelikud, tule hooletu käsit-
lemine, kokkupuude kemikaalidega või 
elektritraumad. Olenevalt põletuse süga-
vusest ja viga saanud nahapinna ulatusest 
jagunevad põletused järgmiselt:

• I astme põletus: pindmine, punetav, 
kuiv, turses, valulik.

• II astme põletus: pindmine, valulik, 
punetav, villid.

• III astme põletus: sügav, põletuspind 
nahkjas, valutu, pruunikasvalkjas, kuiv.

• IV astme põletus: sügav, lisaks nahale 
ka sügavamate kudede kahjustus.

Esmaabi põletuste puhul:
• Jahuta põlenud piirkonda kohe jooks-

va vee all või vees hoides. Kergemaid põ-
letusi võib jahutada pikemat aega, sest see 
leevendab ka valu.

• Aseta põletushaavale puhas side. Sõl-
tumata põletuse sügavusest või ulatusest 
on soovitatav kasutada Burnshieldi geeli-
ga sidemeid. Varbad ja sõrmed tuleb sidu-
da eraldi.

• Ära kasuta jahutamiseks jääd.
• Ära kasuta salve, ära ava ville, ära kat-

su põlenud nahka käega.
• Kata põlenud pind kinni mahajahu-

tamise vältimiseks, seda ka suvel.
• Ära püüa nahalt eemaldada tõrva, bi-

tuumenit, põlenud rõivaid ja muid naha 
külge kleepunud esemeid.

• Kui teadvusel kannatanul on hinga-
mine raskendatud, aseta ta poolistuvasse 
asendisse.

• Aseta teadvuse kaotanud kannatanu 
püsivasse külili asendisse.

• Anna teadvusel kannatanule juua.
• Helista telefonil 112.
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Kuumakahjustused
Kuumakrambid
Kuumakrambid on lihaskrambid, mida 
põhjustab soolakadu või -puudus, mis 
tekib tugeval higistamisel. Kiiresti võivad 
kuumakrambid tekkida kuumas keskkon-
nas raske füüsilise pingutuse tagajärjel. 
Krambid võivad esineda kõigis lihastes 
üle keha, kuid enamasti tekivad jalgade ja 
kõhu piirkonna lihastes.

Krambid viitavad algavale raskemale 
kuumakahjustusele. Sagedasemad kuu-
makrampide tunnused on soe ja niiske 
nahk, tugev higistamine, nõrkus, peapööri-
tus ja valulikud lihaskrambid. Pulss ja hin-
gamine ei ole tavaliselt muutunud ja keha-
temperatuur jääb enamasti normaalseks.

Tegutsemine kuumakrampide korral:
1. Vii kannatanu jahedasse kohta. 

Anna talle juua mineraalvett või jahedat 
kergelt soolast vett – lahusta 0,5 tl soola 
0,5 l vees.

2. Jalalihaste krampide korral venita li-
haseid ettevaatlikult.

3. Kõhulihaste krampide korral mas-
seeri lihaseid.

4. Pane kannatanu laubale külm mähis.
5. Lihaskrampide kestmisel või seisun-

di halvenemisel vii kannatanu haiglasse.
6. Arvesta, et krampis lihase mudimisel 

ja kloppimisel võivad tekkida jääkvalud.

Kuumarabandus
Kuigi inimkehal on mehhanismid, mis 
hoiavad kehatemperatuuri pidevalt 36-37 
kraadi juures, võib kõrge välistempera-
tuuri ja vedelikupuuduse tõttu keha üle 
kuumeneda. Kuumade suveilmade puhul 
esineb sellist seisundit sageli.

Vastavalt ülekuumenemise tõsiduse-
le on kuumarabandustel erinevad ras-
kusastmed. Esmalt tekib higistamine, 

peavalu ja südamepekslemine. Kui or-
ganismi veekadu ei asendata, süvenevad 
nähud veelgi. Võib tekkida peapööritus, 
oksendamine ja minestus. Vedeliku-
puudusega võivad tekkida epileptilised 
krambid ja inimene kaotab teadvuse. 
Eriti rasketel rabandusjuhtudel langeb 
kannatanu koomasse, tema kehatem-
peratuur tõuseb 40 kraadini ja inimene 
võib surra. Kuumarabandus ohustab 
eriti südamehaigeid, imikuid, raske füü-
silise töö tegijaid, maratonijooksjaid ja 
alkoholi kuritarvitajaid. 

Esmaabi:
• Toimeta kannatanu varjulisse, jahe-

dasse kohta.
• Jahuta kannatanud kaenlaaluseid ja 

kubemepiirkonda külmade märgade mä-
histega.

• Anna teadvusel kannatanule lonks-
haaval juua külma vett.

• Kutsu telefonil 112 kiirabi.
• Teadvusekaotuse korral keera kanna-

tanu püsivasse külili asendisse.
• Vajadusel alusta elustamisega.

Ettevaatusabinõud kuumakahjus-
tuste vältimiseks:

• kuumas keskkonnas joo regulaarselt 
jahedat vett kogu füüsilise tegevuse kes-
tel, ära oota janu tekkimist;

• jälgida uriini värvust. Tume uriin on 
veevaeguse tundemärk;

• puhka varjus ja võimalusel jahedas 
keskkonnas;

• planeerida tegevused vastavalt 
reaalsetele ilmastikuoludele, eriti kuu-
made ilmade korral planeeri tegevused 
hommiku tundidele ja õhtutele;

• teenistusülesannete täitmisel – näi-
teks vahtkonnas ja õppustel –, väldi pika 
aja vältel päikese käes seismist;
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• kanna ilmastikule vastavat vormi. 
Kuuma ilma korral asenda jakk T-särgiga. 
T-särk aitab vältida ka päiksepõletuste 
tekkimist;

• et soojus saaks eralduda, ära kanna 
kuuma ilmaga vormiriietust liiga tihedalt 
keha ümber;

Üksuse ülem peab tagama oma alluva-
tele piisava veetagavara olemasolu ja isik-
likult jälgima õiget veetarbimise režiimi.

KÄTE HÜGIEEN JA NAHAHOOLDUS
Isikliku hügieeni nõuete täitmine aitab 
ennetada nahakahjustusi, infektsioone ja 
viirushaiguste levikut. Ohtlik on saastu-
nud kätelt mustuse kandumine nina, suu 
ja silmade limakestadele või suguelundi-
tele, sest haiguse levimiseks piisab üksi-
kust viiruse osakesest.

Jälgi oma käte ja küünte hügieeni, pese 

korralikult hambaid, juukseid ja kogu 
keha. Riietu kuivadesse ja puhastesse riie-
tesse ja järgi õiget magamisrežiimi.

Pese käsi nii palju kui vaja ja nii vähe 
kui võimalik. Käsi tuleb alati pesta pä-
rast kokkupuudet määrdunud esemetega, 
enne toidu valmistamist, serveerimist või 
söömist, pärast tualeti kasutamist, värske-
te köögiviljade või toore liha käitlemise 
järel, pärast kokkupuudet loomade või 
nende väljaheidetega. Küüned peavad 
olema lühikesed ja küünealused puhtad.

Käte pesemine enne söömist ja pärast 
käimla kasutamist kaitseb inimest palju-
de haiguste eest, esmajoones seedetrakti 
nakkushaiguste ja sooleparasiitide eest.

Vees lahustub vaid 25–30% nahal lei-
duvast mustusest, ülejäänu eemaldatakse 
seebi või mõne muu pesemisvahendi ja 
nuustiku abil.
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Õppuse kordaminekuks on häda-
vajalik, et peetakse kinni kehtes-
tatud ohutusreeglitest. Kuna õp-
pused leiavad aset vabas looduses, 

tuleb rangelt järgida keskkonna- ja tule-
ohutusnõudeid, samuti teada, kuidas käi-
tuda eramaadel.

Õppuse läbiviimiseks kasutatavast 
maa-alast tulenevalt peavad kõik õppu-
sest osavõtjad täpselt teadma oma tege-
vuse alal kehtivaid piiranguid. Kui õppu-
sel osaleja ei ole kindel tema tegevuseks 
määratud alal kehtivates piirangutes, on 
ta kohustatud seda küsima enne tegevuse 
algust otseselt ülemalt. Juhul, kui kaitse-
väelased on tekitanud keskkonnakah-
justusi, peab nendest kohe otsese ülema 
kaudu ette kandma õppuse juhtkonnale, 
et vältida arusaamatusi maaomanikega, 
mis omakorda võivad takistada harjutuste 
läbiviimist piirkonnas.

Järgnevatest reeglitest on kohustuslik 
kinni pidada.

RELVADE, LASKEMOONA JA 
IMITATSIOONIVAHENDITE KASUTAMINE
Õppusest osavõtjate kohustused ja vastu-
tus:

- anda käsklus „STOPP!“, kui mär-
gatakse harjutusel eluohtlikku või ohu-
situatsiooni põhjustavat tegevust;

- relvastust, laskemoona ja imitatsioo-
nivahendeid on keelatud kasutada isiku-
tel, kes ei ole läbinud vastavat õpet ja ohu-
tustehnika instruktaaži;

- kõikide kasutatavate relvade, laske-
moona ja imitatsioonivahendite korras-
olekut peab kontrollima enne nende ka-
sutuselevõttu;

- relvade, laskemoona ja imitatsiooni-
vahendite järelevalveta jätmine on keela-
tud;

- relvi võib laadida ainult vastava käsu 
saamisel;

- kõik osavõtjad on kohustatud jälgima 
ja kasutama relvi, laskemoona ning imi-
tatsioonivahendeid sellisel viisil, et see 
ei põhjustaks ohtu inimelule, varale või 
keskkonnale;

- suitsuheiteid, valgustus- ja signaalra-
kette võib kasutada ainult siis, kui ollakse 
veendunud, et see ei põhjusta tulekahju;

- väeosade territooriumil ja kasarmutes 
liikudes on keelatud salve relvale kinnitada;

- kasutatavate relvade, laskemoona ja 
imitatsioonivahendite töökorras hoidmi-
ne, ettenähtud hooldus ja puhastamine 
on iga relvakasutaja isiklik kohustus;

- sõrme on lubatud päästikul hoida 
ainult harjutuse ajal imiteeritud lahingu-
olukorras;

- igaüks, kes leiab lõhkemata laskemoo-
na või imitatsioonivahendi, on kohusta-
tud kandma leiust kohe ette oma otsesele 
ülemale, vahekohtunikule või kõrgemale 
kohapeal viibivale ülemale. Kui eelnime-
tatuist kedagi kohal pole, tuleb lähtuda 
alljärgnevatest reeglitest:

• leitud ohtlikku eset on keelatud puu-
dutada või teisaldada,

Õppuse ohutus- ja 
keskkonnakaitsereeglid
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• ohtliku eseme peab selgelt tähistama,
• kui on tegu lõhkemata lahingumoo-

naga, peab paigutama tunnimehe 
ohtlikust esemest ohutule kaugusele 
ja leiu valve alla võtma,

• valve alla võetud esemest peab esi-
mesel võimalusel käsuliini pidi või 
otse ette kandma õppuse ohutus-
ohvitserile.

LÄHIVÕITLUS
Käsivõitlus, tääkide kasutamine ja tääki-
de kinnitamine relvadele on õppuse ajal 
keelatud.

Võitlevate üksuste vaheline ohutu kau-
gus on 50 meetrit. Kui üksused jõuavad 
selle piirini ja vahekohtunikke ei ole ko-
hal, peavad ülemad harjutuse katkestama.

Kui relval pole relvatüübile vastavat ta-
gasilöögi kompensaatorit, on ka vaid imi-
tatsioonilaskemoona kasutades relva ini-
mese poole suunata ja tuld avada keelatud.

Relvatüübile vastava tagasilöögi kom-
pensaatori kasutamisel on minimaalne 
ohutu kaugus inimese suunas 30 m.

TULEOHUTUS
- Tuletegemise ja suitsetamise kohad 

määrab õppuse personal.
- Õppuse juhtkond ja vahekohtunikud 

võivad suurenenud tuleohu ilmnedes kee-
lata tuleohtlike imitatsioonivahendite ja 
laskemoona kasutamise.

- Igas telgis, kus köetakse ahju ja milles 
magavad inimesed, peab olema määratud 
ahjukütmise kord.

- Õppuse käigus metsatulekahju tek-
kimisel peatatakse tegevus ja kõik kohal-
viibijad on kohustatud osalema tulekahju 
kustutamisel. Harjutuse käigus tekkinud 
põlengute kustutamise esmased tulekus-
tutusvahendid peavad igal harjutustele 
tuleval üksusel olema endal kaasas.

- Võimalusel tagada tuleohtlikul ajal 
tuletõrjeauto ja tuletõrjemeeskonna ko-
halolek.

- Võimaluse puudumisel tuleb osa-
pooltel kokku leppida tuletõrjevõimekuse 
tagamine.

Tulejärelevalve tuleohtlikul perioodil 
laskmiste või muude õppuste käigus tä-
hendab järgmist:

- jälgitakse harjutava üksuse ja ohutust 
korraldatavate instruktorite poolt lahtise 
tule teket, tingituna ükskõik missugustest 
põhjustest;

- tulekahju puhkemise korral infor-
meerida päästeteenistust telefoninumbril 
112;

- kui metsades on erakordne tuleoht, 
katkestatakse tulekahju ennetamiseks 
harjutused, kus kasutatakse lahtist tuld 
või lastakse tulirelvadest süütava toimega 
kuule või mürske, tehakse lõhkamisi või 
teisi tuleohtlikke toiminguid.

Lõkke tegemise ohutusnõuded:
- lõkke tegemise koha ümbrus peab 

olema puhastatud kergesti süttivatest ma-
terjalidest ja vedelikest;

- lõkkease tuleb vajadusel eelnevalt nii-
sutada või ümbritseda mittesüttiva pinna-
sega, näiteks mulla, liiva või saviga;

- lõkke tegemise juures peab tule suu-
rust, ehitisi või looduskeskkonda ar-
vestades olema piisaval hulgal esmaseid 
tulekustutus vahendeid nagu tulekustutid, 
kustutusluuad, ämber veega või märjad ok-
sad;

- lõke peab asuma ohutus kauguses 
hoonetest ja metsast – hoonetest vähe-
malt 15 ja metsast vähemalt 30 meetri 
kaugusel;

- lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tek-
kiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust;
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- põlevat lõket ei tohi jätta järelevalveta 
ja jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulu-
põleng;

- lõkkease tuleb uuesti süttimise välti-
miseks hoolikalt kustutada.

KESKKONNAKAITSE NÕUDED
- Kaevetöid võib läbi viia ainult selleks 

ettenähtud piirkondades, kõik kaevami-
sed peavad olema kooskõlastatud õppuse 
juhtkonnaga. Täpsete piirangute teadmi-
ne on ülema kohustus;

- keskkonnakaitsealadel on keelatud 
igasugused kaevetööd;

- kõik kaevikud peavad olema pärast 
harjutuse läbiviimist kinni aetud;

- kogu praht peab olema pärast õppust 
kokku korjatud ja ära viidud;

- tankimise korraldamine on harjutuse 
toetusorganisatsiooni kohustus;

- kütuse või õlide mahavalgumisel tu-
leb see viivitamatult koristada;

- kõikidest leketest tuleb ette kanda 
õppuse juhtkonnale;

- kõik maastikusõidud peavad olema 
kooskõlastatud õppuse juhtkonnaga.

Keskkonnakahjustuste ja -reostuse 
ärahoidmiseks on keelatud:

- jätta ala tegevuste järgselt üle kontrol-
limata ja koristamata;

- raiuda loata puid ja süüdata lõkkeid 
selleks mitte ettenähtud ja mitte etteval-
mistatud kohtades;

- lahkuda laagriplatsilt lõket kustuta-
mata;

- lõigata oksi tüvele lähemalt kui  
10 cm;

- langetada kasvavaid puid, lüüa puu-
desse naelu, jätta maha traate, nööre või 
kahjustada muul viisil loodust;

- ankurdada vintsi eelnevalt kaitsmata 
puutüve külge;

- tankida kütust või lisada erinevaid 
õlisid märgalade ja veekogude vahetus 
läheduses;

- väljaõppega mitteseotud müra teki-
tamine ja elanike, loomade ning lindude 
tahtlik häirimine;

- suitsetamine on lubatud ainult selleks 
ettevalmistatud kohtades;

- tegevuse planeerimise käigus tuleb 
arvestada naftasaaduste ja muude ohtlike 
materjalide juhusliku keskkonda sattumi-
se ohuga.

Sõidukite kasutamine maastikul
- sõidukitega liikumisel tuleb järgida 

liiklus- ja ohutuseeskirju;
- maastikusõidu käigus on keelatud üle 

sõita istikutest ja väikestest puudest;
- tekitatud kahjustustest tuleb kohe 

teavitada vastutavat isikut ja kasutada 
meetmed, mis aitavad likvideerida kesk-
konnale tekitatud kahju;

- väiksemad kahjustused nagu roopad 
ja kahjustatud kraavikaldad tuleb iseseis-
valt likvideerida;

- sõidukitega on keelatud veekogudest 
läbi sõita;

- sõidukitega on lubatud liigelda sel-
leks ettenähtud kohas või eelnevalt koos-
kõlastatud teedel ja maa-aladel, tehes 
seda võimalikult loodus- ja tehiskeskkon-
da säästvalt;

- vooluveekogudele on looduskaitse-
seadusest tulenevalt kehtestatud 10–50 m 
ulatuses kalda piiranguvöönd, kus on kee-
latud mootor- ja maastikusõidukiga sõita 
väljaspool selleks määratud teid ja radu.

VÄLIHÜGIEEN
Kõik välihügieeni punktide asukohad 
peavad olema kooskõlastatud õppuse 
juhtkonnaga. Välitingimustes muudavad 
hügieenipidamise keeruliseks ajutine ma-
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jutamine, raskused hügieeninõuete taga-
miseks, halb kaitse looduslike faktorite 
eest, pidev kontakt maapinnaga, võimalik 
kokkupuude ohtlike loomade ja taimede-
ga, raskused värske vee ja toiduga varusta-
misel ning jäätmete äraviimisel.

Majutamine välitingimustes on aju-
tine, ehitised primitiivsed ja puuduvad 
mugavused. Välitingimustes võivad väga 
kergesti levida ägedad õhu teel levivad 
haigused ja muud nakkushaigused. Isegi 
piiratud laagriala lühiajaline tihe asusta-
mine võib ilma vastavate meetmete ra-
kendamiseta tuua kaasa selle kiire reostu-
mise. Seega:

- välilaager tuleb rajada kuivas paigas, 
võimalikult kaugel reostusallikatest;

- välilaagri püstitamiseks on hea koht 
hõre mets või võsastunud ala;

- telk tuleb paigaldada kõrgemale ko-
hale ja kaevata selle ümber vee ärajuhti-
miseks kraav;

- telgil võib olla muldpõrand, kuid pa-
rem on kasutada presenti või muud vee-
kindlat alust;

- rangelt on keelatud heita pikali telgi 
põrandale või maapinnale, mis pole kae-
tud seljamati või muu esemega, mis tagab 
piisava kaitse maapinnalt tuleva külma ja 
niiskuse eest;

- isikliku hügieeni jaoks tuleb välilaag-
ris rajada pesemiskohad, arvestusega üks 
pesemiskoht 20–30 inimese jaoks.

Tualetid välilaagris
- laagriala rajades tuleb kohe püstitada 

ka välikäimlad;
- välikäimla peab asuma vähemalt 90 m 

köögist (soovitavalt allatuult); vähemalt 
50 m kaugusel veevõtukohast ja elamis-
paikadest;

- välikäimlad rajatakse arvestusega üks 
käimla 20–25 mehe või naise kohta;

- kõik välikäimlad peavad olema varus-
tatud tualettpaberiga;

- iga välikäimla juures peab olema käte 
pesemise võimalus.

Jäätmete kogumine ja sorteerimine
- alade risustamise ja reostuse vältimi-

seks tuleb territoorium koristada prahist 
ja jäätmetest;

- kaasas peavad olema prügikotid;
- plahvatusohtlikud jäätmed tuleb all-

üksusel kohapeal kahjutuks teha või hävi-
tamiseks üle anda vastavale üksusele või 
päästeametile;

- jäätmed tuleb välilaagrist ära vedada 
iga päev, prügimäe loomine on keelatud;

- kokku tuleb koguda olmejäätmed ja 
võimalusel panna eraldi pandipakendid, 
et need oleks võimalik suunata taaskasu-
tusse;

- militaarjäätmed nagu näiteks laske-
moona jäätmed ja märklehed tuleb üle 
anda harjutusalade jaoskonna vastutavale 
isikule.
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ÜLDNÕUDED
• Seda ohutuseeskirja peab õpetama 

kõikidele väljaõppes osalejatele, kes käsit-
sevad relvi ja laskemoona.

• Relvi, laskemoona ja nende osi on 
keelatud iseseisvalt käsitseda, kui seda 
pole eelnevalt õpetatud/õpitud.

• Saanud käsu lasta relvast, mille kä-
sitsemist pole laskjale eelnevalt õpeta-
tud, on käsu saaja kohustatud sellest ette 
kandma käsu andjale. Laskemoonaga üm-
berkäimisel järgitakse sama põhimõtet.

• Relvi ja laskemoona on keelatud 
omada ilma vastava loata.

• Igaüks on kohustatud peatama lask-
mise, õppetunni, väliharjutuse või muu 
tegevuse käsklusega „SEIS“, kui ta mär-
kab, et on tekkimas oht väljaõppel olevale 
allüksusele või kõrvalistele isikutele.

• Laskmistel ja väliharjutustel peab 
igal kaitseväelasel olema välivormi vasak-
poolses käisetaskus meditsiiniline side-
mepakk.

RELVADE JA LASKEMOONA 
KÄSITSEMINE

• Lahingumoonaga laetud relva on 
keelatud suunata inimese poole.

• Relva peab alati käsitsema nii, nagu 
see oleks lahingupadrunitega laetud.

• Relva on keelatud ilma käsuta laadi-
da.

• Relvakapis, -püramiidis või muus 
hoiukohas on keelatud hoida laetud relva. 

Padrunisalv peab olema relvast eraldatud.
• Enne, kui alustatakse relva käsitse-

mist, tuleb alati esmalt kontrollida relva 
ohutust.

• Relva peab käsitsema nii, et relva sis-
se ei satuks liiva, prügi või muid võõrkehi.

• Enne laskmist peab kontrollima, kas 
relv on õigesti kokku pandud, töökorras ja 
puhastatud.

• Kui relva ei käsitseta, peab selle alati 
kaitseriivistama ja hoidma kaitseriivista-
tuna.

• Samatüübiliste relvade osi on keela-
tud omavahel vahetada.

• Isiklikku või kasutusse antud relva on 
keelatud jätta järelevalveta nii kasarmus, 
laskmistel kui ka väliharjutustel. Trans-
pordivahendis ja kasarmus peab relv ole-
ma tühjaks laetud.

• Laskemoona väljastades peab väljas-
taja kontrollima, et see oleks õiget liiki ja 
puhas, ilma muljumisjälgede, korrodeeru-
mistunnuste või muude nähtavate defek-
tideta.

• On keelatud hoida laskemoonaga täi-
detud padrunisalve relva küljes, kui relva 
ei kasutata.

• Laskemoona peab käsitsema nii, et 
see püsiks puhas ega saaks muljuda.

• Kasutamata jäänud laskemoona peab 
loovutama väljaõppe läbiviijale või tema 
määratud isikule, seda ka siis, kui laske-
moona tagastamiseks eraldi käsku ei anta.

• On keelatud lasta relva kaliibrile 
mitte vastava laskemoonaga.

Relvade ja laskemoona 
käsitsemise ohutuseeskiri
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• On keelatud muuta laskemoona 
konstruktsiooni, näiteks maha viilida kuuli 
otsa, käsitsi valmistada lõhkekuule jms.

• Laskemoona hoidlatele ja jaotamis-
kohtadele lähemal kui 15 meetrit on kee-
latud suitsetada või teha lahtist tuld.

TEGUTSEMINE RELVA JA 
LASKEMOONA TÕRKE KORRAL

• Laskmine on keelatud, kui laskjaid 
pole instrueeritud, kuidas peab tegutsema 
relva ja laskemoona tõrke korral.

• Tõrke korral peab tegutsema konk-
reetse relva ja laskemoona käsitsemise ju-
hendi või ohutuseeskirjade järgi.

Eeskirja kinnitatud täistekst:
OE 1.2 Relvade ja laskemoona käsitsemi-
se ohutuseeskiri

Kinnitatud kaitseväe juhataja 
24.04.2006. a käskkirjaga nr 109
Muudetud kaitseväe juhataja 
13.03.2007. a käskkirjaga nr 79



66 RESERVVÄELASE TEATMIK 2015

ÜLDNÕUDED

• Seda ohutuseeskirja tuleb õpetada 
kõikidele väljaõppes osalejatele, kes kä-
sitsevad imitatsioonivahendeid. Imitat-
sioonivahendid on õppegranaadid, lõhke-
paketid, suitsugranaadid ja -küünlad, 
valgustus- ja signaalraketid ning paukpad-
runid. Instrueerimise kohta võetakse inst-
rueeritavalt allkiri väljaõppe ohutuskaitse 
instrueerimise ja ohutuskaitse teadmiste 
ja oskuste kontrollimise raamatusse.

• Iga kaitseväelane peab täpselt täitma 
imitatsioonivahendite käsitsemise ohu-
tusnõudeid.

• Imitatsioonivahendeid peab käsit-
sema sama ettevaatlikult ja hoolikalt kui 
lahingumoona.

• Kui imitatsioonivahendite käsitse-
mist ei ole eelnevalt õpetatud, on nende 
iseseisev käsitsemine keelatud.

• Saanud käsu kasutada vastavat imi-
tatsioonivahendit, mille käsitsemist ei ole 
eelnevalt õpetatud, on käsu saaja kohusta-
tud kohe ette kandma käsu andjale.

• Igaüks on kohustatud peatama välja-
õppeürituse – laskmise, õppetunni, välihar-
jutuse või muu tegevuse – käsklusega „SEIS“, 
kui ta märkab, et on tekkimas oht väljaõppel 
olevale allüksusele, kõrvalistele isikutele, va-
rustusele, tehnikale ja infrastruktuurile.

• Kui vahejuhtum on aset leidnud, 
peab sellest kohe teatama väljaõppeüritu-
se läbiviijale, kes peab korraldama järgmi-
sed tegevused:

• peatama väljaõppeürituse;
• korraldama kannatanutele esma- 

abi andmise;
• kandma vahejuhtumist ette 

kõrgemale ülemale;
• korraldama vahejuhtumi piir-

konna julgeoleku, et vahejuhtu-
miga seotud asitõendid säiliksid 
puutumatult;

• vahejuhtumi uurimise huvides 
tuleb eraldada võimalikud tun-
nistajad teineteisest, et tagada 
objektiivne informatsioon;

• koostama ettekande vahejuhtu-
mi kohta.

• Imitatsioonivahendeid on keelatud 
omada ilma vastava loata.

• Pärast väljaõppeüritust peab ka-
sutamata jäänud imitatsioonivahendid 
loovutama harjutuse läbiviijale või tema 
määratud isikule, seda ka juhul, kui imi-
tatsioonivahendite tagastamiseks eraldi 
käsku ei anta.

• Keelatud on väljastada ja kasutada 
tehniliselt mittekorras imitatsioonivahen-
deid.

• Keelatud on puudutada tööle mitte 
rakendunud või kahjustada saanud imi-
tatsioonivahendeid. Igast imitatsiooni-
vahendist, mis ei rakendunud tööle või 
mis on saanud kahjustada, kantakse 
esimesel võimalusel ette väljaõppeüri-
tuse läbiviijale ja vastava ettevalmistu-
se saanud isikud hävitavad kahjustatud 
imitatsiooni vahendid.

Imitatsioonivahendite 
kasutamise ohutuseeskiri
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• Väljaõppeüritustel, kus kasutatakse 
erinevaid imitatsioonivahendeid, peab 
kinni pidama lisaks käesolevale ohutus-
eeskirjale ka kaitseväe ja Kaitseliidu välja-
õppe üldistest ohutuseeskirjadest.

• Väljaõppeüritustel, kus kasutatakse 
imitatsioonivahendina lõhkeainet ja lõhke-
materjale, lähtutakse lisaks eelmises punk-
tis nimetatud ohutuseeskirjade nõuetele 
ka OE 5.3 nõuetest. Imitatsioonivahendite 
modifitseerimine on keelatud.

• Väljaõppeürituse läbiviija on ko-
hustatud tutvuma imitatsioonivahendi 
tootja koostatud imitatsioonivahendi 
kasutamisjuhendiga. Kasutada tohib 
ainult kaitseväe logistikakeskuse ladu-
dest väljaantud, kasutamiseks lubatud 
imitatsiooni vahendeid.

• Juhul kui esinevad vastuolud imitat-
sioonivahendi tootja või kaitsejõudude 
kehtestatud kasutamis- ja ohutusnõuete 
osas, tuleb järgida rangemat nõuet.

• Väljaõppeüritusel, kus kasutatakse 
imitatsioonivahendeid, peab olema taga-
tud meditsiiniline teenindamine. Medit-
siinilise teenindamise taseme otsustab 
väeosa/asutuse arst.

• Õppeväljakud tuleb pärast väljaõppe-
ürituse lõppu kontrollida ja puhastada 
tegevuse käigus kasutatud imitatsiooni-
vahendite kestadest ja pakenditest. Tõrke 
andnud imitatsioonivahenditest peab in-
formeerima harjutuse läbiviijat.

ÕPPEGRANAATIDE KÄSITSEMISE 
OHUTUSNÕUDED

• Õppegranaate kasutatakse:
• lahingugranaadi käsitsemise ja 

heitmise õpetamiseks;
• treeninguteks eesmärgiga täien-

dada granaadiheitmise oskusi ja 
vilumusi erinevates asendites, 
näiteks granaadiheitmine kaevi-

kust, käigult, lühipeatuselt;
• lahingugranaadi plahvatuse 

imiteerimiseks.
• Õppegranaadi eristamiseks lahingu-

granaadist peab õppegranaat olema hele-
sinist värvi või tähistatud valge triibuga.

• Õppegranaatide käsitsemisel tuleb 
järgida lahingugranaadi käsitsemise nõu-
deid.

• Õppegranaate tohib kasutada ainult 
temperatuuril –30 °C – +40 °C.

• Õppegranaate on keelatud kasutada 
veekeskkonnas.

• Enne õppegranaadi sütiku kasuta-
mist tuleb veenduda, et:

• sütiku korpus oleks vigastusteta 
ja väliste defektideta;

• sütiku splint oleks oma pesas ja 
selle haarad oleks ära pööratud.

• Õppegranaadi heitmisel võib sütiku 
paigaldada alles vahetult enne granaadi 
heitmist, läbiviija käskluse „Granaat ette 
valmistada!“ järel.

• Õppegranaadi heitmiseks ettevalmis-
tamisel tuleb:

• granaat keerata sütikule keerme 
täies pikkuses;

• võtta õppegranaat heidet soori-
tavasse kätte ja suruda sõrmede-
ga päästehoob vastu granaati.

• Keelatud on hoida õppegranaate väl-
jaspool granaaditaskut, v. a pärast käsk-
lust „Granaat ette valmistada!“.

• Õppegranaati tohib heita alles pä-
rast käsklust „Granaat – lahingusse!“ või 
„Granaadiga – tuld!“.

• Juhul kui pärast õppegranaadi splin-
di eemaldamist vabanes ka õppegranaadi 
päästehoob, tuleb õppegranaat viivitama-
tult heita käest ohutusse suunda.

• Kui pärast õppegranaadi heitmist 
plahvatust ei toimunud, tuleb granaati kä-
sitseda kui tõrke andnud vahendit ja sellele 
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tohib läheneda alles pärast 3 minuti möö-
dumist. Vajadusel tuleb lõhkemata õppe-
granaat märgistada, misjärel hävitab tõrke 
andnud või kahjustada saanud õppegra-
naadi vastava ettevalmistuse saanud isik.

• Kui õppegranaat on heitmata, eemal-
datakse sütik läbiviija käsul ja tema või 
instruktori vahetu kontrolli all.

LÕHKEPAKETTIDE KÄSITSEMISE 
OHUTUSNÕUDED

• Lõhkepakette kasutatakse ainult 
käsi granaadi plahvatuse, erinevate tõkete 
ja lõhkekehade imiteerimiseks.

• Lõhkepakette tohib kasutada ainult 
läbiviija ja allüksuse ülema käsul.

• Lõhkepaketi kasutaja peab järgima 
tootja kehtestatud kasutamis- ja ohutus-
nõudeid. Juhul kui tootja või kaitsejõu-
dude kehtestatud kasutamis- ja ohutus-
nõuete osas on vastuolud, tuleb järgida 
rangemat nõuet.

• Lõhkepakette võib ette valmistada ai-
nult enne nende vahetut kasutamist.

• Keelatud on heitmiseks ettevalmista-
tud lõhkepakette kaasas kanda.

• Maha pillatud või vahetusse lähedus-
se heidetud lahinguastmes lõhkepaketi 
üleskorjamine on keelatud. Nimetatud 
olukordades tuleb viivitamatult eemaldu-
da ohutusse kaugusesse või varje taha.

• Ettevalmistatud, kuid kasutamata 
jäänud lõhkepaketid tuleb esimesel või-
malusel hävitada.

• Keelatud on tagastada lattu juba ette-
valmistatud, kuid kasutamata jäänud lõh-
kepakette.

• Lõhkepaketi heitmisel tuleb jälgida, 
et see ei ohustaks läheduses olevaid ini-
mesi, seadmeid, tehnilisi vahendeid jms.

• Lõhkepaketti ei tohi lõhata inimes-
tele ja loomadele lähemal, kui on lubatud 
valmistaja juhises.

• Pärast lõhkepaketi lahinguastmesse 
seadmist, näiteks splindi, läitli aasa, nööri 
jms eemaldamist, samuti süütamist, tuleb 
see KOHE heita käest ohutus suunas.

• Lõhkepakette tuleb hoida kui-
vas. Pakendis lõhkepakette tuleb hoi-
da vähemalt 1 meetri kaugusel kütte- ja 
süüte seadmetest ning vähemalt 10 meetri 
kaugusel lahtisest tulest.

• Lõhkepakette on keelatud kasu-
tada kergestisüttivate ja plahvatusohtlike 
materjalide, sh kuiv rohi, sammal jne, lä-
heduses.

• Lõhkepakettide kasutamisel ak-
tiivsete tõkete, lõksude, signaliseerivate 
lõhkekehade jms imiteerimiseks tuleb 
need paigutada selgesti eristatavatesse 
kohtadesse.

• Juhul kui lõhkepaketil tekkis tõr-
ge, võib sellele läheneda pärast 3 minuti 
möödumist. Vajadusel tuleb selline lõhke-
pakett märgistada ja seejärel hävitada vas-
tava ettevalmistuse saanud isiku poolt.

• Lõhkepaketi kasutamisel tuleb 
kontrollida, et:

• selle korpus oleks puhas ja 
vigastusteta;

• sütikukate oleks kindlalt sule-
tud.

• Lõhkepakette on keelatud:
• modifitseerida;
• kasutada veekeskkonnas;
• heita seisva sõiduki juhikabiinist 

ja liikuvast sõidukist;
• heita transpordivahenditesse;
• omavahel kokku siduda või muul 

viisil omavahel ühendada.
• Lõhkepaketti heitvas käes tuleb kan-

da kinnast.
• Lõhkepaketi heitja peab pärast heit-

mist alati veenduma, et pakett plahvatas. 
Mitme lõhkepaketi heitmise korral tuleb 
lugeda plahvatusi.
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• Lõhkepakettide kasutamisel, hoid-
misel ja transportimisel tuleb kinni pida-
da vastavasse ohuklassi ja sobivusrühma 
kuuluvate ainete ja materjalide kohta keh-
testatud ohutusnõuetest.

SUITSUGRANAATIDE JA -KÜÜNALDE 
KÄSITSEMISE OHUTUSNÕUDED

• Suitsugranaadid ja -küünlad on ette 
nähtud nii isikkoosseisu väljaõpetamiseks 
ning katte- ja signaalsuitsu tekitamiseks 
kui ka vastase keemiarünnaku imiteerimi-
seks.

• Suitsugranaate ja -küünlaid tohib ka-
sutada ainult läbiviija ja allüksuse ülema 
käsul.

• Suitsugranaatide ja -küünalde kasu-
tamisel tuleb arvestada tootja kehtesta-
tud kasutamis- ja ohutusnõudeid. Juhul 
kui esinevad vastuolud tootja või kaitse-
jõudude kehtestatud kasutamis- ja ohu-
tusnõuete osas, tuleb järgida rangemat 
nõuet.

• Suitsugranaate ja -küünlaid võib ette 
valmistada ainult nende viivitamatuks ka-
sutamiseks.

• Keelatud on kasutamiseks etteval-
mistatud suitsugranaate ja -küünlaid kaa-
sas kanda.

• Suitsugranaate ja -küünlaid tuleb 
hoida kuivas. Pakendis suitsugranaate ja 
-küünlaid tuleb hoida vähemalt 1 meetri 
kaugusel kütte- ja süüteseadmetest ning vä-
hemalt 10 meetri kaugusel lahtisest tulest.

• Suitsugranaatide ja -küünalde käit-
lemisel tuleb kinni pidada vastavasse 
ohuklassi ja sobivusrühma kuuluvate 
ainete ja materjalide kohta kehtestatud 
ohutusnõuetest.

• Enne suitsugranaatide ja -küünalde 
kasutamist peab visuaalselt kontrollima, 
et neil ei esine väliseid vigastusi ning nad 
oleksid puhtad ja kuivad.

• Kui suitsugranaate ja -küünlaid ka-
sutatakse hoones, varjendis või teistes 
kinnistes ruumides, siis on lubatud isik-
koosseisul ainult nimetatud rajatise lä-
bimine ning gaasimaski kasutamine on 
kohustuslik. Kui suits levib väljastpoolt 
tegutsemispiirkonda hoonesse, varjendi-
se või teistesse kinnistesse ruumidesse, 
peab isikkoosseis viivitamatult kasutama 
gaasimaski ja rajatisest lahkuma.

• Hoonesse, ruumi, varjendisse vms 
kohta, kus kasutati suitsugranaate ja 
-küünlaid, on keelatud siseneda ilma 
gaasi maskita, kui ruumi ei ole eelnevalt 
vähemalt tund aega ventileeritud.

• Väljaõppeharjutustel, kus suitsu ka-
sutatakse intensiivse liiklusega teede lähe-
duses, tuleb suitsugranaadid ja -küünlad 
paigutada selliselt, et suits ei leviks teele.

• Väljaõppeüritustel suitsu kandumisel 
intensiivse liiklusega teele tuleb mõlema-
le poole suitsuga kaetud ala välja panna 
tunnimees, kelle ülesanne on hoida ära 
liiklusohtlikud olukorrad.

• Suitsugranaatide kasutamisel tule-
ohu korral tuleb määrata tulekustutus-
meeskonnad.

• Suitsugranaate ja -küünlaid on keela-
tud kasutada kergestisüttivate ja plahva-
tusohtlike materjalide, sh kuiv rohi, sam-
mal jne, läheduses.

• Suitsugranaate ja -küünlaid on kee-
latud kasutada gaasimaskide kontrollimi-
seks ja testimiseks.

• Suitsugranaate ja -küünlaid on keela-
tud:

• modifitseerida;
• kasutada veekeskkonnas;
• heita seisva sõiduki juhikabiinist 

ja liikuvast sõidukist;
• heita transpordivahenditesse.

• Kui suitsugranaadi süütemehhanism 
on aktiveerunud, tuleb suitsugranaat ase-
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tada maapinnale ja eemalduda sellest vii-
vitamatult vähemalt 5 meetri kaugusele.

• Tõrke andnud või kahjustada saanud 
suitsugranaadid ja -küünlad tuleb hävitada 
vastava ettevalmistuse saanud isiku poolt.

• Enne harjutust, kus kasutatakse 
suitsu granaate ja -küünlaid, instrueerib 
harjutuse läbiviija täiendavalt kõiki osale-
jaid alljärgnevalt:

• suitsu kätte jäänud isikkoosseisu 
evakueerimiseks ohtlikult alalt 
tuleb liikuda risti tuulesuunaga ja 
vältida sügavalt sissehingamist;

• kui tuule suund on isikkoosseisu 
suunas, tuleb kaitsemaskid pähe 
panna ohutus kauguses, mis on 
kehtestatud seadme kasutamise 
juhendis.

TEGEVUS ÕNNETUSE VÕI 
VIGASTUSE KORRAL

• Ilma kaitsemaskita suurtes kogustes 
suitsu sisse hingates võivad tekkida tõsi-
sed kopsukahjustused.

• Isikud, kes kogemata on viibinud 
tihedas suitsus ja on alust arvata, et nad 
on saanud mürgistuse, peavad rahulikult 
lamama, neid tuleb kaitsta alajahtumise 
eest ja transportida lähimasse meditsiini-
asutusse.

• Kui kannatanul on raskusi hingami-
sega:

• aseta kannatanu poolistuvasse 
asendisse. Kõhuliasend võib 
hingamisraskused muuta hulle-
maks; 

• transpordi kannatanut vaid 
kanderaamil;

• transpordi kannatanu viivita-
matult lähimasse meditsiiniasu-
tusse;

• kui kannatanu hingamine seis-
kub, alusta elustamisega;

• anna kannatanuga tegelevale 
arstile kohe infot suitsu kohta, 
millega kannatanu on kokku 
puutunud, sealhulgas pakendil 
olev suitsu keemiline koostis.

KÄEST LASTAVATE VALGUSTUS- 
JA SIGNAALVAHENDITE KÄSITSEMISE 
OHUTUSNÕUDED

• Valgustus- ja signaalrakette on keela-
tud lasta:

• inimeste ja teiste elusolendite 
suunas;

• kui on ilmne tuleoht;
• kui valgustus- või signaalraket-

tide lennukaarele jääb takis-
tus, mis kokkupõrkel sunniks 
valgustus- ja signaalraketti õigest 
suunast kõrvale kalduma;

• kinnistest ruumidest;
• madalalt lendavate lennu-

vahendite (kõrgus maapinnast 
2000 m / 6000 ft) kuulde- või 
nägemisulatuses.

• Valgustus- ja signaalraketti on kee-
latud kasutamiseks ette valmistada ilma 
vastava käsuta.

• Laskevalmis valgustus- ja signaal-
raketti tuleb hoida peast kõrgemal ja vä-
hemalt 50° kuni 80° nurga all ülespoole. 
Kui raketi laskmisel tekib tõrge, jätkata 
selle hoidmist samas asendis vähemalt 
minuti jooksul, enne kui tohib käe lan-
getada.

• Juhul kui laskmiseks ettevalmistatud 
valgustus- ja signaalraketti ei kasutata, tu-
leb see uuesti transpordiasendisse seada 
ja kasutada ära esimesel võimalusel.

• Valgustus- ja signaalrakettide tüüpe, 
mille lennutrajektoor muutub järsult, ei 
tohi enne nende täiendavat kontrollimist 
ja kontrolltulemuste laekumist väljaõppe-
üritustel kasutada.
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• Tõrke andnud või kahjustada saa-
nud valgustus- ja signaalraketid tuleb 
hävitada vastava ettevalmistuse saanud 
isiku poolt.

RAKETIPÜSTOLITE JA 
VALGUSTUSPADRUNITE 
KÄSITSEMISE OHUTUSNÕUDED

• Kui valgustusrakett on laskmiseks 
ette valmistatud, tuleb see suunata ohu-
tusse suunda ja hoida kehast eemal 50° 
kuni 80° nurga all ülespoole.

• Raketipüstolist laskmisel tuleb 
raketi püstolit hoida peast kõrgemal 50° 
kuni 80° nurga all ülespoole.

• Raketipüstolist on keelatud lasta:
• inimeste suunas või suunas, kus 

see võib kukkuda inimeste või 
elusolendite peale;

• kui on ilmne tuleoht;
• kui pea kohal olev takistus sun-

nib valgustus- ja signaalraketti 
õigest suunast kõrvale kalduma;

• kinnistest ruumidest;
• madalalt lendavate lennu-

vahendite (kõrgus maapinnast 
2000 m / 6000 ft) kuulde- või 
nägemisulatuses.

• Juhul kui valgustuspadrun andis 
laskmisel tõrke, tuleb raketipüstolit hoi-
da peast kõrgemal vähemalt 50° kuni 80° 
nurga all ülespoole vähemalt üks minut, 
enne kui tohib käe langetada.

• Ilma vastava käsuta on keelatud 
raketi püstolit laadida.

• Juhul kui laetud raketipüstolit ei ka-
sutata, tuleb see tühjaks laadida.

• Valgustus- ja signaalpadrunite tüüpe, 
mis järsult oma lennutrajektoori muuda-
vad, ei tohi enne nende täiendavat kont-
rollimist ja kontrolltulemuste laekumist 
väljaõppeüritustel kasutada.

• Raketipüstolit ei tohi kanda laetult.

• Kui raketipüstolit ei kasutata, siis 
peab see alati olema kabuuris.

• Raketipüstoli padrunit, millel tekkis 
laskmise ajal tõrge või on saanud kahjus-
tada, ei tohi rohkem kasutada ja tuleb hä-
vitada vastava ettevalmistuse saanud isiku 
poolt.

PAUKPADRUNITE KÄSITSEMINE
• Paukpadruneid peab käsitsema sama 

ettevaatlikult ja hoolikalt kui lahingupad-
runeid.

• Paukpadruneid kasutatakse ainult 
laskurrelvast tulistamise imiteerimiseks ja 
õpetamiseks.

• Paukpadrunitega on keelatud las-
ta relvast, millele pole rauasuudme otsa 
kinnitatud paukpadrunitega laskmise ot-
sikut. Otsik peab olema selgesti eristuvat 
kollast värvi.

• Kaitseväelasele, kelle relval pole 
paukpadrunitega laskmise otsikut, on 
keelatud paukpadruneid välja anda.

• Paukpadrunid peavad olema puhtad, 
ilma muljumisjälgede, korrodeerumistun-
nuste või muude nähtavate defektideta.

• Enne väliharjutusi või muid õppu-
si, kus kasutatakse paukpadruneid, peab 
kontrollima, kas:

•  paukpadrunite otsikud vas-
tavad relva ja paukpadrunite 
tüübile;

•  paukpadrunite hulka ei ole 
sattunud lahingupadruneid,

•  relvadele, millest paukpad-
runitega lastakse, on kindlalt 
kinnitatud tehniliselt korras 
paukpadruni laskmise otsik.

• Paukpadrunitega on keelatud lasta 
inimese suunas, kes on lähemal kui 30 
meetrit.

• Pärast väliharjutust või muud õp-
pust, kus kasutati paukpadruneid, peab 
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kasutamata jäänud paukpadrunid loo-
vutama õppuse läbiviijale või tema mää-
ratud isikule, seda ka juhul, kui pauk-
padrunite tagastamiseks eraldi käsku ei 
anta.

• Pärast väliharjutust või muud õppe-
tegevust, kus kasutati paukpadruneid, 
peab läbiviija üle kontrollima väljaõppes 
osalenud allüksuse relvad ja veenduma, et 

padrunipesadesse, -salvedesse või -linti-
desse pole jäänud paukpadruneid.

• Kui relvale on kinnitatud paukpad-
runite laskmise otsik ja hiljem on vaja ka-
sutada lahingupadruneid, siis tuleb otsik 
alati eelnevalt eemaldada.

• Keelatud on käsitsi paukpadruneid 
valmistada või muuta nende originaal-
konstruktsiooni.
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ÜLDISED JUHISED
• Välikateloki ja piirituspõleti käitle-

misel on keelatud:
•  kasutada piiritusepõletit trans-

pordivahendis, telgis, siseruumi-
des ja kohtades, kus on keelatud 
lahtise tule tegemine;

•  põleva põleti ümbertõstmine ja 
transport teise kohta;

•  juua toiduvalmistamiseks väl-
jastatud piiritust;

•  lisada piiritust põletisse, mis 
pole kustunud ja jahtunud tase-
mele, et põletit saab palja käega 
tõsta.

• Piiritust lisades tuleb alati arvestada 
võimalusega, et piiritus võib süttida.

VÄLIKATELOKI JA 
PÕLETI KÄITLEMINE
Välikateloki ja põleti käitlemisel on kasu-
taja kohustatud jälgima järgnevaid ette-
vaatusabinõusid:

• põleti ümbermineku vältimiseks ase-
ta see alati tasasele ja kõvale pinnasele;

• arvesta, et põleti all hakkab talvel 
lumi või jää sulama, see võib põhjustada 
kateloki ümbermineku;

• tuleohu vältimiseks puhasta pinnas 
heinast, samblast jne ja koori mulla või 
liivani, eemalda 50 cm raadiuses kergesti 
süttivad materjalid;

• hoia individuaalset piiritusepudelit 
põlevast põletist vähemalt 1 meetri kau-
gusel;

• arvesta, et põleti täielik täitumine võ-
tab aega ja valada tuleb mitu korda;

• vala piiritust põletisse ainult kaitse-
väe poolt selleks spetsiaalselt väljastatud 
pudelist;

• ohutuse huvides ära kummardu piiri-
tuse valamise ajal põleti kohale, lisa piiri-
tust ainult väljasirutatud käega;

• veendu enne põleti süütamist, et põ-
leti korgitihend ei ole jäänud põleti külge;

• kasuta põleti süütamiseks tikku. Kui 
kasutad tulemasinat, kasta tuletiku suu-
rune oks põleti sees olevasse piiritusse, 
süüta oksal olev piiritus ja põleva oksaga 
omakorda põletis asuv piiritus;

• eelista toidu tegemiseks teenindus-
toetuse pakutud ja eelnevalt kontrollitud 
joogivett;

• kateloki kandeaasa tuliseks muutu-
mise vältimiseks aseta see kateloki kaane 
sangale;

• ole keevat vett valades äärmiselt ette-
vaatlik;

• kasuta kateloki tõstmiseks kinnast 
või mõnda muud abivahendit, näiteks ok-
sast lõigatud konksu vms, et vältida põle-
tushaavade tekkimist;

• kui tekib vajadus lisada piiritust toi-
dutegemise ajal, kuid põleti ei ole veel 
kustunud või piisavalt jahtunud, kasuta 
võimalusel kaaslase põletit, lastes samal 
ajal enda põleti kustuda ja jahtuda;

• ära lisa piiritust põletisse, mis ei ole 
kustunud tasemele, kus põletit saab palja 
käega tõsta;

• ole piiritust lisades äärmiselt ette-

Välikateloki ja piiritusepõleti 
käitlemise ohutuseeskiri
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vaatlik, sest piirituse leek on halvasti näh-
tav ja põlemine võib toimuda põleti sees;

• leegi kustutamiseks aseta põletikork 
tagurpidi põletile ja veendu, et düüsid 
oleksid kaetud;

• lase põletil jahtuda, kuni selle saab 
palja käega kätte võtta. Seejärel sule põleti 
kaanega;

• pärast söömist puhasta kohe katelok 
ja teised toidu valmistamise vahendid;

• paki söögitegemise vahendid alati 
nii, et need ei määriks varustust ning ka-
telok ja selle osad ei jääks kolisema;

• enne tuletegemise ja söömise kohast 
lahkumist veendu, et:

• sinu ega su kaaslaste tegevusest 
ei jää tuleohtu;

• kaevatud augud on kinni aetud 
ja prügi on kaasa võetud;

• prügi on pakitud varustusse;
• toidujäätmed on allohvitseri loal 

maetud 0,5 meetri sügavusele, et 
metsloomad neid välja ei kaevaks;

• kõik sinu ja su kaaslaste tegevus-
jäljed on loodusest maksimaal-
selt kaotatud;

• kogu varustus on pakitud ja 
kaasas.

Eeskirja kinnitatud täistekst:
OTE 9.3 Ohutuseeskiri välikateloki ja 
piiritusepõleti käitlemisel
Kinnitatud kaitseväe juhataja 10.02.2014 
käskkirjaga nr 37
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JULGEOLEK ÕPPUSTEL
Kõik on kuulnud ütlust „raske õppustel, 
kerge lahingus“.

Õppused annavad kaitsejõududele 
võimaluse harjutada läbi tegevuskavasid, 
hinnata lahinguvalmidust ja -võimekusi. 
On selge, et vastane näeb õppuses head 
teabe hankimise võimalust, eriti kuna õp-
pus on mastaabilt suur ja valdav osa sel-
lest leiab aset avalikus, kaitsejõududele 
kontrollimatus ruumis.

Seetõttu on eriti oluline võtta arvesse 
ja rakendada käesolevas juhendis käsitle-
tavaid operatsiooni julgeoleku (edaspidi  
OPSEC) reegleid.

MIS ON OPERATSIOONI JULGEOLEK?
OPSEC on vastase eemale hoidmine 
tundlikust teabest, mille lekkimine võib 
ohustada kaitsejõudude julgeolekut nii 
käimasolevate, juba toimunud kui ka plaa-
nitavate õppuste ja operatsioonide osas.

Operatsiooni edu võti peitub selle 
salajasuses ja üllatusmomendis, millest 
tulenevalt saavad kaitsejõud oma operat-
sioone planeerida ja teostada tõhusamalt 
ning vältida liigseid riske ja tarbetuid kah-
jusid. Vastase eesmärk on koguda kaitse-
jõudude kohta võimalikult palju teavet, 
sh üksuste moraali ja distsipliini kohta 
ning kinnitamaks juba olemasoleva teabe 
vastavust tegevuskavadele ja protseduuri-
reeglitele.

Vastane ei piirdu tundliku teabe ko-

gumisel ainult kaitseväelastega, vaid 
nende eesmärk on infot koguda kõiki 
võimalusi kasutades, milleks oled ka 
sina, reservväelane.

OPSEC-i ülesanne on rakendada julge-
olekumeetmed, millega kontrollitakse ja 
kaitstakse kaitsejõudude tundliku infor-
matsiooni kajastamist avalikes allikates –  
blogides, suhtlusportaalides, veebilehte-
del, foorumites, meedias vms. OPSEC-i 
eesmärk on kaitsta kaitsejõudude tee-
nistujaid, nende lähedasi, k.a sõbralikke 
üksusi ning koostööpartnereid tegevuste 
eest, mis võivad ohtu seada ja kahjustada 
nende igapäevast turvalisust. OPSEC-i 
meetmete rakendamine võimaldab en-
netada ja ära hoida isikut ja/või organi-
satsiooni puudutava tundliku informat-
siooni levikut ning leevendada viimasega 
kaasneda võivaid kahjulikke tagajärgi.

MIS ON TUNDLIK TEAVE?
OPSEC-i meetmete tõhusaks rakenda-
miseks on vaja välja selgitada tundlik 
teave. Tundliku teabe määratlemiseks 
asetatakse ennast vastase olukorda ning 
selgitatakse välja vastasele potentsiaal-
selt huvipakkuv informatsioon ning see-
järel võetakse teabe kaitseks kasutusele 
OPSEC-i meetmed.

Isegi kui teave ei ole salastatud või 
mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks, 
võib tegu olla tundliku teabega. Esmapil-
gul väheväärtuslikud, üksikud teabeühi-
kud moodustavad oskusliku ja kogenud 

Operatsiooni julgeolek 
(OPSEC)
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vastase käes ülevaate meie tegevuskava-
dest, mis annab reaalse konflikti korral 
vastasele eelise.

MILLISED ON VASTASE VÕIMEKUSED?
Me ei tohi kunagi alahinnata vastase või-
mekust, jõudu ja tahet:

a) Vastane suudab raadio- ja mobiilte-
lefonidest odavate ja lihtsate vastuvõtja-
tega infot koguda.

b) Vastase info kogumise alustala on 
õiges kohas paiknevad, näiteks värvatud 
inimesed, kes suudavad hankida nõutud 
informatsiooni. Paljude kaitsejõudude 
töökohtade vastu tunnevad huvi välismai-
sed luureorganid.

c) Sotsiaalmeedia pakub vastasele 
personaalsete kontaktide kaudu peaaegu 
piiramatuid võimalusi informatsiooni ko-
gumiseks.

d) Vastane kasutab sinult töökoha ja 
töökaaslaste kohta info kättesaamiseks väl-
jameelitamist. See on kunst, mida vastane 
on lihvinud täiuslikkuseni ja sa ei või ku-
nagi kindel olla, kas sinult kogutakse infot.

MIKS OLED SINA SIHTMÄRK?
Vastase eesmärk on tundliku teabe kogu-
mine kaitsejõudude tegevuste, võimekus-
te, plaanide ja tehnoloogiate kohta. Õp-
pusel osalejana on sinul ligipääs sellisele 
teabele ning seega võid sa igal ajal ning 
igal pool olla vaenuliku luureteenistuse 
sihtmärk.

OLE VALVAS!
Vastane kogub märkimisväärse koguse 
informatsioonist kolmandaid isikuid, or-
ganisatsioone ja vaatlejaid kasutades. Ka-
sutatakse erinevaid viise inimestega tut-
vumiseks ja sõbrunemiseks ning neilt info 
kogumiseks.

Ärge keskenduge ainult välisriikidest 

tulenevatele ohtudele. On ka teisi ohual-
likaid, näiteks organiseeritud kuritege-
vus, mis tunneb meie vastu huvi ja kogub 
informatsiooni, et leida meie nõrku kohti, 
et neid võimalusel ära kasutada.

MIDA JA KUIDAS KAITSTA?
Aseta ennast vastase olukorda ja määratle 
tundlik teave, lähtudes järgmistest küsi-
mustest:

• Mida võib vastane meie tegevustest 
järeldada?

• Kas meie tahtlikult või tahtmatult 
avaldatud teave võib paljastada meie ka-
vatsused ja/või võtmeülesanded?

Kaitsevõime seisukohast on julge-
oleku huvides avalikuks tuleku eest 
kaitset vajav teave näiteks teave, mis 
kajastab kaitsejõudude julgeolekut, 
hinnanguid, kokkuvõtteid, detailseid 
tehnilisi andmeid jmt – teave, mille 
alusel on võimalik teha konkreetseid 
järeldusi ja anda hinnanguid kaitseväe 
erinevate võimekuste kohta.

Isikuandmete kaitse puhul isiku on 
julge oleku huvides avalikuks tuleku eest 
kaitset vajav teave näiteks spetsiifilised tee-
nistuslikud andmed: teenistuja nimi, au-
aste, ametikoht või koolitused. Isikuand-
mete kaitse peamine eesmärk on kaitsta 
kaitseväe personali kuritahtlike rünnakute, 
õõnestustegevuse, värbamiste jmt eest.

TEABE KAITSEL LÄHTU 
ALLJÄRGNEVAST:

a) Kui sa ei ole päris kindel, kas teave, 
mida sa tahad internetis avalikustada, sisal-
dab tundlikku teavet, küsi seda oma ülema-
telt või julgeoleku eest vastutavalt isikult.

b) Kui avaldad teavet oma kolleegidest, 
austa nende õigust privaatsusele. Ole eriti 
tähelepanelik, kui avaldad nimesid, aad-
resse, telefoninumbreid ja postitad pilte.
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c) Pööra tähelepanu kaartidel ja 
teadete tahvlitel kajastatavale informat-
sioonile, veendu, et kõrvalistel isikutel 
poleks sellise info kaudu juurdepääsu 
tundlikule teabele.

d) Tundliku teabe edastamisel suulises 
vormis arvesta, et sinu vestlust võidakse 
pealt kuulata – väldi rahvarohkeid kohti.

b) Kasuta tundliku teabe hävitami-
seks võimaluse korral paberipurustajat, 
selle puudumisel hävita tundlik teave nii, 
et teabekandjas sisalduvat informatsioo-
ni ei oleks võimalik tuvastada, näiteks 
hävita teave kaitsejõudude kontrollitaval 
alal.

f) Kui sa pead blogi, kasutad sotsiaal-
meediat (Facebook) või suhtled Skype’i 
vahendusel, pea meeles, et sa ei avaldaks 
tundlikku teavet kaitsejõudude kohta.

g) Arvesta, et kui edastad meili teel 
tundlikku teavet ja rakendad täiendavaid 
turvameetmeid, ei pruugi need meetmed –  
salasõnad jmt – olla piisavad. Kasuta 

tundliku teabe edastamiseks ainult kait-
sejõudude infosüsteeme!

Teave, mis käsitleb kaitsejõudude 
läbi viidavaid õppusi, tehtavaid operat-
sioone vmt on päev-päevalt järjest suu-
rema kaaluga. Julgeolek peab sisalduma 
igas tegevuses, mida me teeme, vastasel 
juhul võivad tagajärjed kriisi ja/või sõ-
jaajal olla väga rasked või lausa korva-
matud. Seda nii inimelude kui ka varade 
kaotuste näol.

Sina oled osa operatsiooni julgeole-
kust, sinu toetuseta ei saa me olla edu-
kad. Kaitse õppusega seotud teavet ka 
pärast seda, kui õppus on lõppenud!

Teavita julgeolekuohvitseri kohe:
• kui õppusega mitteseotud isik 

püüab saada sinult informatsiooni õp-
puse kohta;

• kõigist vahejuhtumitest, näiteks 
kontakti loomine, jälgimine, pildistami-
ne vmt.
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Kaitseväe relvastus

Kaliiber    9 mm
Padrun    9 x 19 mm
Kuuli algkiirus   350 m/s
Efektiivne laskekaugus  25 m
Salve mahtuvus  15 padrunit
Relva kaal tühja salvega  770 g
Relva üldpikkus  194 mm
Vintraua pikkus  108 mm

9 mm püstol HK USP

Kaliiber    9 mm
Padrun    9 x 18 mm
Kuuli algkiirus   315 m/s
Efektiivne laskekaugus  25 m
Salve mahtuvus   8 padrunit
Relva kaal tühja salvega  730 g
Relva kaal laetud salvega  810 g
Relva üldpikkus  161 mm
Vintraua pikkus   93,5 mm

9 mm püstol PM

Kaliiber    9 mm
Padrun    9 x 19 mm
Vintraua pikkus   197 mm
Tehniline laskekiirus   1500 I/min
Sihikuline laskekaugus  10–100 m
Kuuli algkiirus   350 m/s
Salve mahtuvus   25 padrunit
Relva kaal tühja salvega  2,85 kg
Relva kaal laetud salvega  3,15 kg
Relva üldpikkus   600 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  360 mm

9 mm püstolkuulipilduja Mini UZI
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Kaliiber   9 mm
Padrun    9 x 19 mm
Kuuli algkiirus   410 m/s
Vintraua pikkus   213 mm
Tehniline laskekiirus   600 I/min
Sihikuline laskekaugus  100–300 m
Kuuli algkiirus   410 m/s
Salve mahtuvus   36 padrunit
Relva kaal tühja salvega  3,9 kg
Relva kaal laetud salvega  4,5 kg
Relva üldpikkus   808 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  552 mm

9 mm püstolkuulipilduja m/45 B

Kaliiber    9 mm
Padrun    9 x 19 mm
Kuuli algkiirus   400 m/s
Vintraua pikkus   225 mm
Tehniline laskekiirus   800 I/min
Sihikuline laskekaugus  200 m
Salve mahtuvus   15/30 padrunit
Relva kaal tühja salvega  2,54 kg
Relva üldpikkus   680 mm

9 mm püstolkuulipilduja HK MP-5A2

Kaliiber    5,56 mm
Padrun    5,56 x 45 mm
Sihikuline laskekaugus  300–500 m
Kuuli algkiirus   915 m/s
Tehniline laskekiirus   650 l/min
Salve mahtuvus   35 padrunit
Relva kaal ilma salveta  3,95 kg
Laetud/tühja metallsalve kaal  0,73/0,3 kg
Relva üldpikkus   979 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  742 mm
Vintraua pikkus   460 mm

5,56 mm automaat Galil AR
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Kaliiber    5,56 mm
Padrun    5,56 x 45 mm
Sihikuline laskekaugus  300–500 m
Kuuli algkiirus   915 m/s
Tehniline laskekiirus   650 l/min
Salve mahtuvus   35 padrunit
Relva kaal ilma salveta  3,95 kg
Laetud/tühja metallsalve kaal  0,73/0,3 kg
Relva üldpikkus   979 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  742 mm
Vintraua pikkus   460 mm

5,56 mm automaat Galil AR

Kaliiber    5,56 mm
Padrun    5,56 x 45 mm
Kuuli algkiirus   915 m/s
Sihikuline laskekaugus  300–500
Tehniline laskekiirus   650 l/min
Salve mahtuvus   35 padrunit
Relva kaal ilma salveta  4,35 kg
Laetud/tühja metallsalve kaal  0,73/0,3 kg
Relva üldpikkus   979 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  742 mm
Vintraua pikkus   460 mm

5,56 mm automaat Galil ARM

Kaliiber    5,56 mm
Padrun    5,56 x 45 mm
Kuuli algkiirus   850 m/s
Sihikuline laskekaugus  300–500 m
Tehniline laskekiirus   650 l/min
Salve mahtuvus   35 padrunit
Relva kaal ilma salveta  3,75 kg
Laetud/tühja metallsalve kaal  0,73/0,3 kg
Relva üldpikkus   840 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  614 mm
Vintraua pikkus   332 mm
Mod.relva kaal täis salvega  5,9 kg
Mod.relva kaal täis salve ja gr.heitjaga 7,7 kg

5,56 mm automaat Galil SAR
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Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   780 m/s
Sihikuline laskekaugus  300–500
Tehniline laskekiirus   600 l/min
Salve mahtuvus   20 padrunit
Relva kaal    4,4 kg
Relva üldpikkus   1025 mm
Vintraua pikkus   450 mm
Mod.relva kaal täis salvega  6,6 kg

7,62 mm automaat AK-4/AG-3

Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   780 m/s
Sihikuline laskekaugus  300–500
Tehniline laskekiirus   600 l/min
Salve mahtuvus   20 padrunit
Relva kaal optikaga*   4,9 kg
Relva kaal**   4,7 kg
Relva üldpikkus   1025 mm
Relva üldpikkus kokkupandult** 840 mm
Vintraua pikkus   450 mm
Optiline sihik Hensoldt Fero  Z 4 x 24

7,62 mm automaat HK G3A3ZF/G3A4

Kaliiber    5,56 mm
Padrun    5,56 x 45 mm
Kuuli algkiirus   950 m/s
Sihikuline laskekaugus  300–1000 m 
Efektiivne laskekaugus  500 m
Tehniline laskekiirus:
Gaasiava regulaatori asend  1 650–800 l/min
Gaasiava regulaatori asend  2 800–950 l/min
Salve mahtuvus   35 padrunit
Lindikoti mahtuvus   200 padrunit
Relva kaal ilma salveta  7,3 kg
Laetud lindikoti kaal   3,08 kg
Relva üldpikkus   1020 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  780 mm
Vintraua pikkus   460 mm

5,56 mm kergekuulipilduja Negev

*G3A3ZF, **G3A4
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Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   830 m/s
Efektiivne laskekaugus  600 m
Tehniline laskekiirus   600–700 l/min
Relva kaal    11,6 kg
Relva üldpikkus   1275 mm
Vintraua pikkus   545 mm

7,62 mm kuulipilduja Ksp-58

Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   820 m/s
Sihikuline laskekaugus  1200 m
Efektiivne laskekaugus 
 harkjalalt  600 m
Efektiivne laskekaugus 
 kolmjalalt   800 m
Tehniline laskekiirus   1200 l/min
Relva kaal    11,5 kg
Relva üldpikkus   1225 mm
Vintraua pikkus   565 mm

7,62 mm kuulipilduja MG3

Kaliiber    12,7 mm
Padrun    12,7 x 99 mm
Kuuli algkiirus   930 m/s
Efektiivne laskekaugus  1200 m
Tehniline laskekiirus   450–650 l/min
Relva kaal    37,5 kg
Relva üldpikkus   1656 mm
Vintraua pikkus   1143 mm

12,7 mm raskekuulipilduja Browning M2
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Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   850 m/s
Efektiivne laskekaugus  600 m
Tehniline laskekiirus   700–750 l/min
Salve mahtuvus   20 padrunit
Relva kaal koos laetud salvega  5,1 kg
Relva üldpikkus   1120/1140 mm
Vintraua pikkus   559 mm
Optiline sihik TP2 
Schmidt&Bender   3–12 x 50

7,62 mm poolautomaatne vintpüss M-14 / täpsuspüss M-14 TP2

Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   780 m/s*
Efektiivne laskekaugus  600 m*
Salve mahtuvus   25 padrunit
Relva kaal
Ilma salve ja optilise sihikuta  6,4 kg
Optilise sihikuga   7,3 kg
Laetud salve kaal   1 kg
Relva üldpikkus   1115 mm
Pikkus kokkupandud kabaga  840 mm
Vintraua pikkus  
ilma leegisummutita   508 mm
Optiline sihik Nimrod   6 x 40

7,62 mm snaipripüss Galil

Kaliiber    7,62 mm
Padrun    7,62 x 51 mm
Kuuli algkiirus   860 m/s
Efektiivne laskekaugus  800 m
Salve mahtuvus   5 padrunit
Relva kaal    5,6 kg
Relva pikkus   1150 mm
Vintraua pikkus   600 mm
Optiline sihik: Schmidt&Bender  6 x 42

7,62 mm snaipripüss NM149
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Kaliiber    8,6 mm
Padrun    8,6 x 70 mm   
   (.338 Lapua Magnum)
Sihikuline laskekaugus  1500 m
Salve mahtuvus   5 padrunit
Relva kaal (ilma sihikuta)  5,8 kg
Sihiku kaal   1,1 kg
Relva üldpikkus   1200 mm 
   (950 mm)
Vintraua pikkus   690 mm
Optiline sihik   6–24 x 72 (ZEISS)
Öösihik    NSV 80 (ZEISS)

8,6 mm snaipripüss Sako TRG-42

Kaliiber    12,7 mm
Padrun    12,7 x 99 mm (.50 cal)
Sihikuline laskekaugus  1800 m
Salve mahtuvus   7 padrunit
Relva kaal (ilma sihikuta)  15,8 kg
Sihiku kaal   1,1 kg
Relva üldpikkus   1380 mm (1140 mm)
Vintraua pikkus  700 mm
Optiline sihik   6–24 x 72 (ZEISS)
Öösihik    NSV 80 (ZEISS)

12,7 mm snaipripüss Hecate II

Kaliiber   40 mm
Granaat    40 x 46 mm
Sihikuline laskekaugus  350 m
Granaadiheitja üldpikkus  285 mm
Vintraua pikkus   229 mm
Relva kaal    1,8 kg

40 mm relvaalune granaadiheitja HK GLM
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Kaliiber    12,7 mm
Padrun    12,7 x 99 mm (.50 cal)
Sihikuline laskekaugus  1800 m
Salve mahtuvus   7 padrunit
Relva kaal (ilma sihikuta)  15,8 kg
Sihiku kaal   1,1 kg
Relva üldpikkus   1380 mm (1140 mm)
Vintraua pikkus  700 mm
Optiline sihik   6–24 x 72 (ZEISS)
Öösihik    NSV 80 (ZEISS)

Kaliiber    40 mm
Granaat    40 x 46 mm
Sihikuline laskekaugus  50–350 m
Granaadiheitja üldpikkus  357 mm
Vintraua pikkus   297 mm
Relva kaal    1,84 kg

40 mm relvaalune granaadiheitja HK 79N

Kaliiber    40 mm
Granaat    40 x 46 mm
Sihikuline laskekaugus  50–350 m
Granaadiheitja kaal   2,05 kg
Granaadiheitja üldpikkus  590 mm 
   (385) mm
Vintraua pikkus  280 mm

40 mm granaadiheitja BT GL-06

Kaliiber    12 kal
Kaal tühjalt   3,55 kg
Efektiivne laskekaugus  25 m
Salve mahtuvus   7 + 1 (standardset 
   70 mm padrunit)
Relva pikkus   1035 mm (780)
Raua pikkus   500 mm

12 kal pumppüss Benelli M3T



86 RESERVVÄELASE TEATMIK 2015

Kaliiber    84 mm
Relva kaal    14,2 kg
Relva üldpikkus   1130 mm
Efektiivne laskekaugus
HEAT 751 (kum.tandem)  600 m
HEAT 551 (kumulatiiv)  700 m
HEDP 502 (punkrivastane)  500 m

84 mm tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustaf M2

Kaliiber    84 mm
Relva kaal    10,7 kg
Relva üldpikkus   1065 mm
Efektiivne laskekaugus
HEAT 751 (kum.tandem)  600 m
HEAT 551 (kumulatiiv)  700 m
HEDP 502 (punkrivastane)  500 m
HE 441 (kild) 1200 m (õhus)  1300 m 
   (kokkupuutel)
SMOKE 469 (suits)   1300 m
ILLUM (valgus)   2100 m 
   (400–500 m raadius)

84 mm tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustaf M3

Kaliiber    40 mm
Relva kaal    5,7 kg
Sihikukomplekti kaal   1,1 kg
Relva üldpikkus   910 mm
Sihikuline laskekaugus  500 m
Granaadi kaal   1,82,6 kg
Efektiivne laskekaugus 
mehaanilise sihikuga   200 m 
   seisva sihtmärgi pihta
   150 m 
   liikuva sihtmärgi pihta

40 mm tankitõrjegranaadiheitja M-69

HE 441 (kild) 1200 m (õhus)  1300 m 
   (kokkupuutel)
SMOKE 469 (suits)   1300 m
ILLUM (valgus)   2100 m 
   (400–500 m raadius)
Soomustläbistavus   HEAT 551 350 mm
Soomustläbistavus   HEAT 751 
   aktiivsoomus + 550 mm
Praktiline laskekiirus   6 lasku minutis
Granaadi algkiirus 
sõltuvalt tüübist   215–260 m/s
Laskemoona tüübid: kumulatiivgranaat, kumulatiivne 
tandemgranaat, kildgranaat, punkrivastane granaat, 
suitsugranaat, valgustusgranaat

Soomustläbistavus  HEAT 551  350 mm
Soomustläbistavus  HEAT 751    
  aktiivsoomus + 550 mm
Praktiline laskekiirus   6 lasku minutis
Granaadi algkiirus 
(sõltuvalt tüübist)   215–260 m/s

Efektiivne laskekaugus optilise
sihikuga    300 m seisva  
   sihtmärgi pihta
   200 m liikuva  
   sihtmärgi pihta
Praktiline laskekiirus   3 lasku minutis
Laskemoona tüübid: kumulatiivgranaat, kild
granaat
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Kaliiber    82 mm
Relva kaal    3,65 kg
Relva üldpikkus   775 mm
Sihikuline laskekaugus  500 m
Granaadi (MK1 ) kaal   4,5 kg
Soomustläbistavus   400 mm

82 mm tankitõrjegranaadiheitja B-300

Laskekaugus kuni  2000 m
Soomustläbitavus   800 mm
Laskeseadme kaal   17,8 kg
Raketi diameeter   125 mm
Raketi kaal koos konteineriga  12,2 kg
Meeskond   3

Keskmaa tankitõrjeraketikompleks MILAN 2

Efektiivne laskekaugus 
mehaanilise sihikuga   200 m seisva sihtmärgi pihta
   150 m liikuva sihtmärgi pihta
Efektiivne laskekaugus 
optilise sihikuga   300 m seisva sihtmärgi pihta
   200 m liikuva sihtmärgi pihta

Laskekaugus kuni    5000 m
Minimaalne laskekaugus   65 m
Soomustläbitavus    800 mm
Kompleksi kogukaal koos raketiga  95,5 kg
Raketi kaal koos konteineriga   29,5 kg
Raketi pikkus    1559,5 mm
Raketi diameeter    148 mm
Raketi lennuaeg    1000 m 4,1 sek
Raketi lennuaeg    5000 m 26,9 sek
Raketi minimaalne lennukiirus   70 m/sek
Raketi maksimaalne lennukiirus   305 m/sek
Horisontaallaskenurk   360°
Vertikaallaskenurk    20º kuni +30º
Meeskond    4

Pikamaa tankitõrjeraketikompleks MAPATS
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Kaliiber    81 mm
Raua kogupikkus   1550 mm
Relva kogukaal   43,5 kg
Minimaalne laskekaugus  150 m
Maksimaalne laskekaugus  4900 m
Praktiline laskekiirus   8–16 l/min
Meeskond   5

81 mm miinipilduja B-455

Kaliiber    81 mm
Raua kogupikkus  1270 mm
Relva kogukaal   40 kg
Minimaalne laskekaugus  100 m
Maksimaalne laskekaugus  5650m
Praktiline laskekiirus   8–16 l/min
Meeskond   3–5

81 mm miinipilduja NM 95 (L-16A1)

Kaliiber    81 mm
Raua kogupikkus   1270 mm
Relva kogukaal   41,3 kg
Minimaalne laskekaugus  80 m
Maksimaalne laskekaugus  5700 m
Praktiline laskekiirus   8–16 l/min
Meeskond   3–5

81 mm miinipilduja M252
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Kaliiber    120 mm
Maksimaalne laskekaugus  7100 m
Minimaalne laskekaugus  500 m
Praktiline laskekiirus   8–10 l/min
Relva kaal (koos alusvankriga)  700 kg
Kildfugass miini kaal  16 kg
Meeskond   6

120 mm miinipilduja m/41D

Kaliiber    90 mm
Märkimispüssi kaliiber  7,62 mm
Märkimispüssi padrun  7,62 x 51 mm
Sihikuline laskekaugus  1000 m
Maksimaalne laskekaugus 
liikuva märgi pihta   700 m
Soomustläbistavus   550 mm
Praktiline laskekiirus   6 l/min
Mürsu algkiirus   700 m/s
Relva kaal    260 kg
Kahuri raua pikkus   3691 mm
Lasukomplekti kaal   9,6 kg
Meeskond   3

90 mm tagasilöögita TT-kahur 1110

Kaliiber   105 mm
Märkimispüssi kaliiber  12,7 mm
Märkimispüssi padrun  12,7 x 76 mm
Sihikuline laskekaugus  1200 m
Laskekiirus   5 l/min
Relva kogukaal   220 kg
Relva üldpikkus   3400 mm
Meeskond   3

106 mm tagasilöögita TT-kahur M40A1
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Kaliiber     122 mm
Relva kaal     3200 kg
Raua pikkus koos suudmepiduriga 4,66 m (38 kaliibrit)
Laskekaugus    14,6–15,3 km 
    (sõltuvalt 
    laskemoonast)
Tehniline laskekiirus    6–8 lasku/min
Kildfugassmürsu kaal   21 kg
Lahingasendisse viimine   1,5–2,5 min
Tõstenurk     –7 +70°
Meeskond    7–8

122 mm haubits H63 (D-30)

Kaliiber    155 mm
Laskekaugus   24–30 km
Laskekiirus   kuni 6 l/min
Relva kaal    9,6 t
Mürsu kaal   43,5 kg
Pikkus transpordi asendis  8,4 m
Meeskond   8
Vedukautona kasutatakse kolmesillalist 7tonnise kandejõuga 
veoautot MAN, mille kasti on mahutatud meeskond ja üks 
lahingukomplekt laskemoona.
Positsiooni vahetuseks on haubitsal 74 hj bensiinimootor.

155 mm haubits FH 70/A1

Kaliiber    23 mm
Padrun    23 x 152 mm
Raudade arv   2 tk
Mürsu algkiirus   970 m/sek
Efektiivne laskekaugus 
õhumärkide pihta   1800 m
Efektiivne laskekaugus 
maamärkide pihta   2000 m
Tehniline laskekiirus  1600–2000 l/min
Lahinguline laskekiirus  400 l/min
Horisontaallaskenurk  360º
Vertikaallaskenurk   –10º kuni + 90º
Relva kaal laetud 
mürsukastidega   950 kg
Relva padrunikasti mahtuvus  50 tk
Meeskond   6

23 mm õhutõrjekahur ZU-23-2



91RESERVVÄELASE TEATMIK 2015

Raketi kaal   18,7 kg
Lõhkepea kaal   3 kg
Raketi diameeter   90 mm
Raketi pikkus   1860 mm
Laskekaugus   6,5 km
Laskekõrgus   3 km
Raketi kiirus   2,7 mach
Raketi juhtimine   passiivne infrapuna

Lähimaa õhutõrjeraketikompleks MISTRAL

Kaliiber    90 mm
Kaal transpordiasendis 5 kg
Kaal laskeasendis   4,7 kg
Pikkus transpordiasendis  983 mm
Pikkus laskeasendis   943 mm
Sihikuline laskekaugus  0–450 m
Efektiivne laskekaugus  300 m
Soomustläbistavus   480 mm
Betooniläbistavus   1200 mm

90 mm lask Instalaza C90-CR-RB (M3) Anti-Tank

Kaliiber    90 mm
Kaal transpordiasendis  5 kg
Kaal laskeasendis   4,7 kg
Pikkus transpordiasendis  983 mm
Pikkus laskeasendis   943 mm
Sihikuline laskekaugus  200–800 m
Kildude kogus   ›1000
Efektiivne laskekaugus  300 m
Laskekaugus jalaväe vastu kuni  800 m
Soomustläbistavus   220 mm
Betooniläbistavus   650 mm
Kildude tappev raadius  21 m

90 mm lask Instalaza C90-CR-AM (M3) Anti-Tank/Anti-Personnel
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Kaliiber    90 mm
Kaal transpordiasendis  5,4 kg
Kaal laskeasendis  5,1 kg
Pikkus transpordiasendis  983 mm
Pikkus laskeasendis   943 mm
Sihikuline laskekaugus  0–400 m
Efektiivne laskekaugus seisev  350 m
Efektiivne laskekaugus liikuv  250 m
Lõhkepea läbistusvõime:
• soomustläbistavus   140 mm
• raudbetoon   300 mm
• liivakotid    1000 mm
• telliskivi    600 mm
Kildude tappev raadius  8 m
Kildude kogus punkri sees  ›400
Optiline sihik   2 x suurendusega

90 mm lask Instalaza C90-CR-BK (M3) 
Anti-Bunker

Kildude efektiivne raadius  150–200 m
Granaadi kaal sütikuga  600 g
Lõhkeaine   trotüül
Lõhkeaine kaal   60 g
Sütik    UZRGM
Sütiku viiteaeg   3,2–4,3 s
Värvus    heleroheline või tumepruun

Kaitsekäsigranaat F-1

Kildude efektiivne raadius  15–20 m
Granaadi kaal sütikuga  310 g
Lõhkeaine   trotüül
Lõhkeaine kogus   110 g
Sütik    UZRGM
Sütiku viiteaeg   3,2–4,3 s
Värvus    heleroheline 
   või tumepruun

Ründekäsigranaat RGD-5
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Efektiivne toime   15–20 m
Granaadi kaal sütikuga 580 g
Lõhkeaine   trotüül
Lõhkeaine kogus   190 g
Sütik    HGRTÄNDRE 7
Sütiku viiteaeg   3 s
Värvus    hall

Ründekäsigranaat m/56
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