
 
 

Riigikaitseõpetuse ainevõistluse Hakk ülesanded  
 
Ülesanne 1. Kaitseväe auastmed 
Iga õige vastus 1p 
Taasloodud Kaitsevägi on oma peaaegu kolmekümne tegevusaasta 
jooksul elanud üle väga palju muutuseid. Kõige muu hulgas on muutunud ka 
sõjaväelised auastmed ja nende kandmise viis. Nii näiteks on ohvitseride 
auastmetunnuseid kantud algselt vormikuue krael, seejärel tähistatuna eri laiusega 
paelte abil ka vormikuue käise alaosal. Praegu kantakse tavavormil 
auastmetunnuseid õlakutel (v.a mereväes). Allpool on kolm pilti endistest Kaitseväe 
juhatajatest, mis on tehtud nende tegevteenistuse erinevatel etappidel.  
Mis auastmes nad piltidel on? 
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1. Kindral Aleksander Einseln on pildil: 

A kindralmajori auastmes 

B kindralleitnandi auastmes 

C kindrali auastmes 

D koloneli auastmes 

2. Kindral Ants Laaneots on pildil: 

A koloneli auastmes 

B kindralleitnandi auastmes 

C kindralmajori auastmes 

D kindrali auastmes 

 

3. Kindralleitnant Johannes Kert on 
pildil: 

A kindralleitnandi auastmes 

B kolonelleitnandi auastmes 

C kindralmajori auastmes 

D koloneli auastmes 



 
 

Ülesanne 2. Topograafia 
Iga õige vastus 1p, vale vastus -0,5p 
Reamees Kuusk on rühmaga õppustel. Rühmavanem kutsub ta enda juurde ning 
annab talle uue ülesande. Rühmast välja saadetud vaatluspostile on vaja järele viia 
lisalaskemoona. Rühmavanem annab reamees Kuusele vaatlusposti koordinaadid ja 
kaardi. Maastik on liigendatud ja võsane. Orienteerumiseks otsib ta parima koha, 
kust on ümbruskonnale hea vaade: see on tema jao PASI soomuk. Soomuki katusel 
istudes märgib reamees Kuusk kaardile enda asukoha ja rühmavanema antud 
koordinaatide järgi vaatlusposti asukoha. Mõõtes kaugust vaatluspostini, tõdeb ta 
kergendusega, et see on vaid 1200 meetrit. Teades, et tema paarissammu pikkus on 
1,5 meetrit, ei pea ta eesootavat 1000 paarissammu sihtkohta ja teist samapaljut 
tagasi eriliseks koormuseks. Sealsamas määrab ta kompassi abil ka asimuudi 
liikumiseks. Soomukilt maha hüpanud, võtab ta laskemoonakasti, kontrollib asimuudi 
abil suunda ning asub teele. 1000 sammu läbimine liigendatud maastikul võtab 
Kuuselt umbes 15 minutit, kuna liikuda tuleb ka varjatult. Samas kontrollib Kuusk 
perioodiliselt oma asimuuti ja liikumissuunda. Enda arvates õigesse kohta jõudes 
reamees Kuusk vaatlusposti aga ei leia.  
Mis võib olla põhjus? Õigeid vastuseid võib olla mitu. 

a. Reamees Kuusk arvutas vahemaa läbimist valesti. 
b. Reamees Kuusk oli algset asimuuti määrates maapinnast liiga kõrgel. 
c. Reamees Kuusk oli algset asimuuti määrates soomukil. 
d. Rühmavanem andis reameess Kuusele valed koordinaadid. 

 

Ülesanne 3. Tankitõrje 
Õige vastus 1p 
Suutlikkus hävitada vastase soomukeid on jalaväerühmale äärmiselt oluline. 
Jalaväerühma tankitõrje põhivahendiks on granaadiheitja Carl-Gustaf M2 või M3, 
mille tõhustuleulatuseks peetakse liikuvate sõidukite puhul 300–500 meetrit. 
Kokkuharjutatud meeskonna puhul on relva laskekiiruseks kuni 6 lasku minutis. Eesti 
kaitseväes kasutatakse tankitõrjeks peamiselt kaht tüüpi granaate: HEAT 551 
(tõhustuleulatus liikuva sihtmärgi puhul 400 m ja soomustläbistavus kuni 400 mm; 
suurim lennukiirus 340 m/s) ja HEAT 751 (tõhustuleulatus kuni 600 m, 
soomustläbistavus üle 500 mm aktiivsoomuse vastu ja 700 mm ilma 
aktiivsoomuseta; maksimaalne lennukiirus kuni 340 m/s). Tavaliselt loetakse tanki 
hävitamise tõenäosuseks ühe lasu korral 0,2–0,3 (skaalal 0–1). Tankiüksuse 
liikumiskiirus rünnakul avatud, kuid liigendatud maastikul on keskmiselt 15–25 km/h. 
Kui tankiüksus liigub koos jalaväega, on nende liikumiskiirus sarnane jalaväelase 
liikumiskiirusega maastikul. Senisele kogemusele tuginedes arvestatakse, et rünnaku 
peatamiseks tuleb vastase üksusele tekitada kahju vähemalt 30% ulatuses. 

Jalaväerühm kaitseb silda. Selle ees on avatud maastik sügavusega 1100 meetrit. 
Rühma positsioonidest alates tõuseb reljeef 500 meetri ulatuses kergelt. Sellele 
järgneb järsum langus ning distantsil 550–840 meetrit moodustub nähtamatu ala.  



 
 

Kui suure üksuse edasiliikumise on asjaolude kõige soodsamal 
kokkulangemisel jalaväerühm suuteline peatama, kui igal 
granaadiheitjapositsioonil on lahingukomplekt, milles on 12 HEAT 751 
granaati? 

a. Tankirühm 
b. Tankikompanii 
c. Tankipataljon 
d. Tankibrigaad 

 

Ülesanne 4. Füüsika  
Iga õige järjestus 0,5p 
Reasta jalaväejaos kasutatavad põhirelvad kaliibri järgi, alustades kõige väiksemast 
kaliibrist.  
Automaat Galil või R-20; 5,56 mm 
Ühekordne tankitõrjelask Instalaza, 90 mm 
Kuulipilduja KSP-58 või MG-3; 7,62 mm 
Relvaalune granaadiheitja M203, 40 mm 
Automaat AK-4; 7,62 mm 
Tankitõrje-granaadiheitja Carl-Gustaf, 84 mm 

 

Ülesanne 5. Keemia 
Iga õige vastus 0,5p, vale vastus -0,25p 
I maailmasõjas Briti ekspeditsioonikorpuses teeninud kapten Alfred Oliver Pollard 
kirjeldas oma mälestustes 22. aprilli 1915 hommikut Flandrias nii/järgmiselt: „Juba 
koitis, kui Prantsuse kaevikute vastas asuvatest Saksa kaevikutest tõusis imelik, 
rohekas surmapilv. Kerge kirdetuul kandis selle pilve prantslaste positsioonidele ning 
hetke pärast oli surm neil kõri kallal.  Sajad nendest langesid ja surid. Teised jäid 
agoonias, vahuste huulte ning vesitsevate silmadega lamama. Ka nemad surid 
hiljem, aeglaselt ja kujutlematutes valudes.“ 
Peale esmast šokki õppisid sõdurid aga uue ohuga toime tulema. Avastati, et 
kasutatud mürkgaasi vastu on kõige tõhusamad käepärased abinõud. 
Millised? Õigeid vastuseid võib olla mitu. 

a. kiiresti mürgipilvest väljajooksmine 
b. näo katmine niiske rätikuga 
c. kaeviku kõige sügavamas kohas kõhuli heitmine 
d. seismine kaeviku kõrgeimas osas, tavaliselt laskepesas 

 
 
  



 
 

Ülesanne 6. Ajalugu 
Õige vastus 1p 
Kaitseväe taasloomine 1991. aastal algas Kaitsejõudude Peastaabi moodustamisega 
(Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 1991. a korraldus). Aja jooksul loodi palju uusi 
üksuseid, reorganiseeriti ja liideti olemasolevaid. Nii näiteks on 1994. aastal 
moodustatud autokompanii reorganiseeritud neli korda:  

• 1997. aastal tagalapataljoniks, 
• 2002. aastal logistikakeskuse tagalapataljoniks 
• 2005. aastal Kaitseväe Logistikakeskuse lahinguteenindustoetuse 

väljaõppekeskuseks 
• 2009. aastast logistikapataljoniks.  

Mõned algusaastatel loodud üksused on praeguseks likvideeritud, näiteks 2002. 
aastal suletud Tartu üksik-jalaväepataljon.  
Milline on aga taasiseseisvumise ajal kõige vanem järjepidevalt tegutsenud 
Kaitseväe üksus? 

a. Kalevi jalaväepataljon 
b. Kuperjanovi jalaväepataljon 
c. Kalevi ja Kuperjanovi jalaväepataljon 
d. Kaitseväe Lahingukool 

 

Ülesanne 7. Topograafia 
Iga õige vastus 2p 
Vahendid: kompass (64-00 MIL) või kaarjoonlaud (64-00 MIL või 32-00 MIL), A3-
paber, joonlaud pikkusega 30 cm, pliiats 

Eksimine +/– 5 m ja +/– 10 MIL 
 

Asud tihedas metsas ja pead raadiojaama varuakudega varustama kahte postil 
olevat tunnimeest. Esimene tunnimees asub sinust 100 meetri kaugusel suunal 48-
00 MIL. Leidsid padrikust esimese tunnimehe ja andsid talle raadiojaama aku. Liigud 
edasi teise tunnimehe poole, kes asub suunal 08-00 MIL, ja vahemaa sinna on 200 
m. Leidnud teise tunnimehe, liigud tagasi laagri asukoha poole, mis jääb suunale 32-
00 MIL. Olles liikunud 300 m, avastad, et oled kogemata liikunud laagrist mööda. 
Märganud viga, otsid välja kaardi ja kompassi ning määrad nende abil enda asukoha.  
Küsimused:  

1) mis suunda jääb laager?  

a. suund 61-40 MIL 
b. suund 63-00 MIL 
c. suund 61-00 MIL 
d. suund 59-00 MIL 

 



 
 

2) kui kaugel meetrites laagrist oled? 

a. kaugus 150 m 
b. kaugus 174 m  
c. kaugus 200 m    
d. kaugus 163 m 

 

Ülesanne 8. Relvad  
Iga õige vastus 0,5p 
Leia õiged vasted! 
Sellist tüüpi relvi kasutatakse Eestis põhiliselt jahipidamiseks, laskespordiga 
tegelemiseks või turvalisuse tagamiseks. Nende relvade ostmiseks, hoidmiseks ja 
kandmiseks võib luba taotleda iga isik, kes vastab seaduses nimetatud nõuetele. 
Enne relva soetamist tuleb läbida kursused ja sooritada relvaeksam. Sellised relvad 
on näiteks püstol HK USP, revolver, vintpüss, jahipüss. 
 
Need relvad on ette nähtud avalikku võimu teostavate valitsusasutuste ametnikele (nt 
politseinikud, vanglaametnikud, kaitseväelased), kohaliku omavalitsuse asutustele ja 
kohtutele.  Neid kasutatakse oma ülesannete täitmiseks, samuti sisekaitselistes 
rakenduskõrgkoolides õppetööks ja teenistusülesannete täitmiseks ning Kaitseliidus 
teenistuskohustuste täitmiseks. See on katustermin, mis käib nii teenistus- kui ka 
sõjaväerelvade kohta. 
 
Need relvad on ette nähtud avalikku võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku 
omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele ülesannete täitmiseks ning 
sisekaitselistele rakenduskõrgkoolidele õppetööks ja oma ülesannete täitmiseks. 
Asutused, kelle relvi nimetatakse just nendeks relvadeks, on näiteks Politsei- ja 
Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon, Kaitsepolitseiamet, 
vanglateenistus. 
 

Sellist tüüpi relvad on mõeldud kasutamiseks Kaitseväes, Kaitseliidus ja 
Välisluureametis teenistusülesannete ja -kohustuste täitmiseks, sh 
lahingutegevuseks. Teistest relvatüüpidest eristab neid asjaolu, et nende kasutamist 
reguleerib kaitseministri määrus ning need relvad on kantud eraldi registrisse. 
 
Vastusevariandid: sõjarelv, ametirelv, tsiviilrelv, teenistusrelv 
 



 
 

Ülesanne 9. Füüsika 
Õige vastus 1p 
Kõik lahingumasinad liiguvad 60 km/h.  
Milline lahingumasin on kõige suurema kineetilise energiaga?  

a. CV9035NL, täismass 35 000 kg 
b. BMP-1, täismass 13 200 kg 
c. Marder 1, täismass 33 000 kg 
d. M-113, täismass 12 300 kg 

 

Ülesanne 10. Kaitseväeteenistus 
Õige vastus 1p 
18. sajandi lõpus ja 19. sajandil, Vene keisririigi ajal, oli Eesti meestel 
nekrutikohustus, st noored mehed pidid teenima Vene impeeriumi sõjaväes. 
Nekrutivõtmine, rahvasuus „warga wiisi wõtmine“, toimus kogu kubermangus ühel 
kindlal päeval, nn püügipäeval. See päev  määrati kindlaks kubermanguvalitsuse 
salajases ringkirjas. Valiku langetamine lasus algul mõisnikel, hiljem anti see 
vallakohtute kompetentsi. Püügipäeva kätte jõudmisel vallandus mõisa piirkonnas 
tõeline inimjaht, et püüda kinni vajalik arv nekrutikandidaate. Nõutud normi täitmine 
oli sageli seotud suurte raskustega, sest tihti aimati või saadi püügipäevast juba 
varem teada, mistõttu läksid nekrutiealised mehed varakult peitu. Linlaste 
nekrutiksminek sõltus paljuski linnavõimude suvast. Väljakujunenud tava järgi püüti 
nekrutiks anda eelkõige ebaväärikalt käitunud linlasi, hulkureid, joodikuid ja 
maksudest kõrvalehoidjaid. Tegelikkuses värvati linnades mehi kes-kätte-satub-
põhimõttel. 
Kui pikk oli tol ajal nekrutikohustus? 

a. Eluaegne  
b. Kuni 10 aastat  
c. 15–25 aastat  
d. 50 aastat 

 

Ülesanne 11. Topograafia 
Iga õige vastus 2p 
Vahendid: kompass (64-00 MIL) või kaarjoonlaud (64-00 MIL või 32 00 MIL), A3-
paber, 30 cm pikkune joonlaud, pliiats 

Eksimine +/– 5 m ja +/– 10 MIL 
 
Sinu üksus asub metsas laagris, vastase oht alal on suur. Sinu ülesanne on varjatult 
liikuda täpselt läände 1200 m vaatluspostile C ning vaadelda vaatlusposti ümber 
olevat ala 1 h. Vaatluspostilt C liigud oma jaoga vaatluspostile D, mis jääb sinust 
täpselt põhja, 1600 m kaugusele. Jõudes vaatluspostile D, saad teate rühmaülemalt: 



 
 

õhuvaatluseks laagri alal saata kohe välja droon. Drooni suurim lennukaugus on 
1800 m.  
Küsimused:  

1) mis ilmakaarde jääb laager 

a. lõuna 
b. kirre 
c. kagu 
d. loe 

 
2) mis suunda jääb laager tuhandikes (MIL) 

a. 25-00 MIL 
b. 25-50 MIL 
c. 24-60 MIL 
d. 30-00 MIL 

 
3) mis on vaatlusposti D ja laagri vaheline kaugus meetrites (m)? 

a. 1900 m 
b. 1700 m 
c. 2000 m 
d. 2050 m 

 

Ülesanne 12. Keemia 
Õige vastus 1p 
Relv (käsitulirelv, tank, suurtükk) on puhastamata, relva metallpinnal on 
punakaspruun urbne kiht.  
Millise keemilise reaktsiooniga on tegu, millised orgaanilised ained reageerisid, 
mis on tekkinud keemilise ühendi valem ja kuidas seda nimetatakse? 

a. Oksüdatsioon, metall ja hapnik, FeO3, raudoksiid 
b. Korrosioon, metall ja hapnik, Fe2O3, raud(III)oksiid 
c. Reduktsioon, metall ja hape, FeCl3, raud(III)kloriid 
d. Redoksreaktsioon, metall ja mittemetall, FeF3, raud(III)fluoriid 

 
  



 
 

Ülesanne 13. Loodus- ja riigikaitselaager    
Iga õigesti määratud õige/vale vastus 0,25p 
Maohammustus võib põhjustada mürgistust, ent lisaks ka allergilisi reaktsioone kuni 
anafülaktilise šokini välja.  
Välilaagris hammustas rästik sinu kaasõpilast.  
Märgi, millised järgmistest tegevustest on õiged. 

a. Vabasta jäse kõigest (riided, ketid, kellad jms), mis võib turse korral 
põhjustada survet kudedele ja neid kahjustada. 

b. Pane hammustuskohale puhas side. 
c. Ime mürk haavast välja. 
d. Taga hammustuskohaga jäsemele võimalikult stabiilne asend, soovitatav on 

jäse lahastada. 
e. Põleta hammustuskohta kuuma metallesemega. 
f. Hoia jäset südame kõrgusest allpool. 
g. Eemalda kannatanult kõik riided. 
h. Aseta hammustuskohale jääkott. 

 

Ülesanne 14. Murrete tundmine 
Õige vastus 1p 
Vabadussõjas mängisid olulist rolli soomusrongid. Sõja murdepunktis 1919. aasta 
jaanuaris, peale Jäneda lahingut, leidis aset vahejuhtum, mida meenutas 
soomusrongide ülem kapten Parts oma mälestustes nii: „Uku seletas ägedalt oma 
Sangaste murrakus: „Kus mina tiia, kui ma lasen ilma soonteta torust, kohe kuhu 
kuuli läävä. Või olva, et nad kuradi mulle kiik platvormile tagasi käänvä. Poisi, 
kranake vereva suurtükist toru vällä!““ Varasema, Jänedas toimunud lahingu käigus 
olid soomusronglased võtnud vastaselt neli uuemat suurtükki. Diviisiülem kindral 
Tõnisson soovis, et sõjasaak saadetaks vastavalt ülemjuhataja korraldusele Tallinna, 
et formeerida nende abil uusi üksuseid.  

Mida Uku soovis? 

a. Et sõdurid võtaksid punase värviga märgistatud haubitsatelt torud maha. 
b. Et sõdurid võtaksid sõjasaagiks saadud haubitsate uuemad toru ja aitaksid 

need soomusrongil asuvate torudega välja vahetada. 
c. Et sõdurid saadaksid punase värviga tähistatud haubitsatorud kindral 

Tõnissonile. 
d. Et sõdurid võtaksid roostes suurtükitorud soomusrongilt maha. 

 

  



 
 

Ülesanne 15. Loodus- ja riigikaitselaager 
Iga õige vastus 0,5p, vale vastus -0,25p 
Kuumarabandus tekib palavas keskkonnas, kui higistamine on häiritud või takistatud. 
Kuumarabanduse algus on järsk, kannatanu kaotab kiiresti teadvuse, enne seda võib 
esineda lühike segaduse periood. Ülekuumenemine võib põhjustada raske, surmaga 
lõppeva seisundi. 
Millised tegevused on õiged ja millised valed, kui leiate kuumarabanduse 
saanud inimese? 

a. Viin kannatanu jahedasse keskkonda ja eemaldan tema pealisriided.  
b. Vajaduse korral katan kannatanu soojalt.  
c. Asetan kannatanu otsmikule külma veega niisutatud rätiku, jahutan ja niisutan 

kannatanu nahka märja rätikuga.  
d. Kastan ülekuumenenud kannatanut rohke külma veega.  
e. Kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab, keeran ta lamama stabiilsesse külili 

asendisse.  
f. Kui kannatanu on teadvuseta ega hinga, asetan ta selili ja alustan elustamist.  
g. Eemaldan kannatanult kõik riided.  
h. Nähes minestanud inimest, alustan viivitamatult südamemassaaži.  

 

Ülesanne 16. Relvad 
Õige vastus 1p 
See relv kuulub Kaitseväe relvastusse ning töötab  9 x 19 mm NATO 
standardpadruniga. See relv ei ole jalaväe põhirelv ja tal on automaadipadrunist 3–5 
korda nõrgem laeng. Relv sobib hästi tagala- ja erialaüksustele. Need relvad 
töötavad nn vabaluku põhimõttel, mille puhul suletakse padrunipesa ainult lukumassi 
ja taandurvedru jõuga. Vabalukuga relvade puhul jõuab kuul relvarauast väljuda 
enne luku avanemist (tagasipaiskumist), kuid see moodus sobib just püstolitele ja 
seda tüüpi relvale. 

Mis relvast käib jutt? 
a. Galil SAR 
b. Kuulipilduja MG-3 
c. Püstolkuulipilduja m/45 B  
d. Sako TRG-42 

 

Ülesanne 17. Relvad 
Õige vastus 1p 
See on tankitõrjelahendus, mille esiosas on koonusekujuline, seest tühi süvend, mis 
on vooderdatud õhukese pehme metallkihiga (enamasti vasest). Lõhkeaine 
plahvatus surub vaskkoonuse kokku ja paiskab ettepoole. Sellest moodustub 
peenike, ainult mõnekümnegrammine sulametallijuga, mis tabab soomust kiirusega 
6000–10 000 m/s ning tungib terasesse nagu mudasse suunatud veejuga. Tanki 



 
 

sisemusse jõudnud juga ja selle kaastoime tabavad meeskonnaliikmeid ja seadmeid 
ning võivad süüdata kütuse ja laskemoona. 
Millest käib jutt? 

a. Läbilöögimürsk  
b. Kildgranaat 
c. Kumulatiivlaeng 
d. Fugassgranaat 

 

Ülesanne 18. Relvad 
Õige vastus 1p 
See objekt on laskurrelva või muu kergema, kuni 20 mm kaliibriga tulirelva 
laskekeha. Materjalina on alati eelistatud pliid selle suure tiheduse (erikaalu) tõttu, 
millest omakorda tuleneb laskekeha suur ristkoormus (J/mm2 kohta) ja hea 
välisballistika. Selleks et objekt püsiks kõrgele rõhule ja temperatuurile vaatamata 
vintsoontes, tuleb see katta vastupidavamast ainest kesta ehk mantliga. 
Sõjaväerelvade puhul on see objekt üldjuhul kaetud eest ja küljelt täielikult mantliga. 

Millisest laskekehast on jutt? 
a. Mürsk 
b. Kuul 
c. Granaat 
d. Šrapnell/kild 

 

Ülesanne 19. Loodus- ja riigikaitselaager 
Iga õigesti määratud õige/vale vastus 0,25p 
Suurt välist verejooksu võivad põhjustada terava või nüri esemega tekitatud sügavad 
või ulatuslikud vigastused, luumurrud, muljumine, jäseme osaline või täielik 
amputeerimine. 

Välilaagris telgivaiu tehes vigastasid ennast terariistaga. 
Millised on õiged ja millised valed tegutsemisjuhised verejooksu sulgemiseks? 

a. Suru veritsev haav kohe tugevalt (kaitstud) käega kinni, kasutades võimaluse 
korral riidetükki.  

b. Põleta kuuma metallesemega haav kinni.  
c. Kui verejooks on jäsemest, tõsta jäse üles, välja arvatud luumurru korral, sest 

siis tuleb hoida jäset võimalikult liikumatult.  
d. Tee häält, oota esmaabi andjaid.  
e. Eemalda vajaduse korral haavalt verejooksu peatamist takistavad riided.  
f. Vala haavale kuuma vett: see peatab verejooksu.  
g. Tee haavale esimesel võimalusel käepärastest vahenditest rõhkside.  
h. Mine kohe/viivitamatult meditsiinipunkti: sealt saad õiget abi. 


