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2. SISSEJUHATUS
Inseneriväe teenistusest
Pioneeride ülesanded laienesid sõjatehnika arenguetapis XIX sajandi lõpus, mil hakkas
välja kujunema uus tehniline eriväeliik. Paljudes Euroopa riikide relvajõududes formeeriti
terve hulk uusi pioneeriüksusi, töötati välja uued struktuuritabelid ja tehnilise eriväe eeskirjad.
Tehnilise lahingutoetuse osutamisel paistsid pioneeriüksused silma paljudes lahingutes:
Preisimaa kampaanias Taani vastu 1864. aastal, Preisi-Austria sõjas 1866. aastal, PrantsusePreisi sõjas 1870-1871 ja Vene-Türgi sõjas 1877-1878.
XX sajandi alguseks tõusis inseneriväe roll märkimisväärselt. Automaattulerelvade ja
suurtükiväe arengust põhjustatud tuleefektiivsuse tõus lahingus sundis vägesid teostama
ulatuslikke välikindlustamistöid, mis viis I maailmasõjas positsioonisõjani. Välikindlustamine
positsioonisõjas nõudis tehniliselt ettevalmistatud väeüksuste rakendamist. Maailmasõja
iseloom ja sõjatehnika tormiline areng sundis põhjalikult analüüsima tehniliste vägede
lahingukogemust ja sisse viima struktuurseid muudatusi. Kui mobiliseeritud Saksa
Keisriarmees oli 1914. aastal kokku 218 pioneerikompaniid (pioneeripataljonide koosseisus)
ja 106 pontoonsillaparki, isikkoosseisuga kokku 80 000 sõdurit ja ohvitseri, siis sõja lõpus oli
sakslastel juba 431 pioneerikompaniid ja vaid 46 pontoonsillaparki. Vene Keisriarmees oli
1914. aasta augustis 39 sapööripataljoni, 9 pontoonsillapataljoni ja 43 inseneriväeparki.
Pioneeriüksuste arv suurenes sõja-aastatel hoogsalt. Ainuüksi 1916. aasta jooksul formeeriti
Vene sõjaväes juurde 11 uut sapööripataljoni ja 7 üksik-sapööriroodu. 1917. aasta alguseks oli
inseneriväe

üksuste

osakaal

kogu

armeest

koguni

6%.

Kuigi

üksuste

piiratud

liikumisvõimekuse tõttu panustati palju just pioneeriüksustesse, loodi nende kõrval terve rida
muid eripioneeriüksusi. Nii loodi Saksa Ülemjuhatuse otsealluvuses minööri, raudteepioneeri,
proţektori, leegiheitja ja muud üksused. Maailmasõjas kasutusele tulnud uute tehniliste
vahendite kasutamine seostati samuti insenerivägedega. Eriti arenes see gaasisõja, miinisõja ja
ründetaktika kontekstis. Samas koormati inseneriväe teenistust kõrvaliste, tehnilise
iseloomuga,

ülesannetega.

Nii

kuulusid

Vene

armees

insenerivägede

alla

side-,

autotranspordi- ja isegi lennuväeüksused. Tehniliste eriväeosade süvaspetsialiseerumine ja
lahingutoetuse ülesannete laienemine maailmasõja kontekstis sundisid Euroopa riikide
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väejuhatusi

lahutama

tehnilised

väeosad

üksteisest.

Kui

Vene

armees

loodi

raudteepioneeridest eraldi väeliik, siis ka sakslased tegid sideväeosadega sama.1
Eesti Rahvaväe loomisel, 1918. aasta lõpus, lähtuti ennekõike Vene tsaariarmee
inseneriväe teenistuse mudelist. 25. novembril 1918. a loodud Inseneripataljoni koondati pea
kõik tehnilised väeüksused: sapööri-, side-, raudteepioneeri-, proţektori-, auto- ja
lennuüksused. Ilmselgelt raskendas see tehniliste väeüksuste lahingulist kasutamist ja
juhtimist. 1924. aastal toimunud Kaitseväe reformi käigus korraldati inseneriväed ümber. 15.
märtsil loodi suure ja kohmaka Inseneriväe pataljoni asemele Side- ja Pioneeripataljon.2
Alates sellest ajast üritas Eesti inseneriväe teenistus sammuda Euroopa moodsa sõjaväe
arengu rütmis.
Ümberkorraldusele kuulus ka Inseneriväe Inspektuur, mis pidi juhtima inseneriväeliigi
all olnud side- ja pioneeriüksuseid. 7. novembril 1924. a sõjaministri käskkirjaga nr 520 olid
konkreetsed määrused antud Inseneriväe Inspektuuri kohta. Inspektuuri kohuseks oli
„sõjainsenerilise kaitse, sõjaväe teede korraldamine ja sõjaväe side kavade väljatöötamine
vastavalt Kindralstaabi ülemalt saadud ülesannetele ja heakskiidetud kavade teostamine;
insenerilise, sidevarustuse koosseisude ja muretsemise kavade väljatöötamine; varustuse
kasutamise, hoidmise, värskendamise ja uuendamise järele valvamine; teadusliku ja tehnilise
edu jälgimine ja kasulikkude uudsuste tarvituselevõtmise eest hoolitsemine; alluvate väeosade
valitsemine ja inspekteerimine; nende õppetööde ja õppeprogrammide korraldamine; pioneerõppuste ja sideteenistuse inspekteerimine kõigis väeosades; insenerilise mobilisatsiooni
kavade väljatöötamine; alluvate väeosade, pioneer- ja sidekomandode isiklik ja varustuse
koosseisude väljatöötamine ja revideerimine; inseneriväe ohvitseride registreerimine ja
aruannete kokkuseadmine ja esitamine“3. Alluvate väeosade ehk Pioneeri- ja Sidepataljoni
ning teiste üksuste pioneeri- ja sidekomandode suhtes täitis Inseneriväe Inspektuur
diviisistaabi kohuseid. Inseneriväe Inspektuuri kuulusid inseneriväe inspektor, Sõjaväe
sideülem (ühtlasi Sidepatül), vanemohvitser-käsundusohvitser, adjutant ja kantselei.
Majanduslikult allus Inseneriväe Inspektuur sõjaministeeriumile.
Inseneriväe Inspektuuri ülemaks oli määratud inseneriväe inspektor, kellele allusid
vahetult Pioneeri- ja Sidepataljon, Inseneriväe laager ning Sõjaväe sideülema kaudu kõikide
väeosade sideülemad. Inspektor pidi juhtima inspektuuri tegevust ja täitma inspektuurile

1

Die Pioniere: Geschichte und Vorbilder unserer Truppengattung, Pionierschule und Fachschule des Heeres für
Bautechnik: München 2004, S. 17–22; http://www.saper.etel.ru/history/ing-history-2.html.
2
Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu 1999, lk 96;
Pipatüli pk nr 1, 17.03.1924, ERA 636.1.65, ll. 85–90; Kopõtin, Igor. Inseneripataljoni pioneeriüksused 1917–
1924, diplomitöö: Tallinn 2005, l. 120.
3
Pipatüli pk nr 336 04.12.1924, ERA 636.1.65, l. 294.
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kindlaksmääratud ülesandeid, alludes teenistusealaselt Sõjavägede staabi ülemale. Inseneriväe
inspektori pädevuses oli samuti otsustada, millistele sõjaministeeriumi või riikliku
tähendusega pioneeritöödele võis saata talle alluvatest väeosadest meeskondi õppetöös
ettenähtud praktika asemel. Sideülem oli inspektori abi side alal: tema ülesandeks oli Sõjaväe
side

korraldamise

ja

sidevarustuse

hankimise

kavade

väljatöötamine,

sidealase

väljaõppeprotsessi planeerimine ja kontrollimine. Inspektuuri käsundusohvitser täitis sisuliselt
inspektuuri staabiülema rolli, adjutant oli aga inspektuuri kantselei ülem.
Inspektor võis vastavalt vajadusele kokku kutsuda sõjainsenerilise komitee, mis oli
nõuandva tähendusega. Komitee võis arutada inseneriväe osade organiseerimise või
reorganiseerimise, teistele väeliikidele insenerialase väljaõppe korraldamise, inseneriväe
ohvitseride ettevalmistamise või riigi insenerikaitse organiseerimise küsimusi. Komitee
esimees võis olla ainult inseneriväe inspektor, alalisteks liikmeteks inseneriväeosade ülemad,
Kindralstaabi I osakonna ülem, Sõjaväe sideülem ja inspektuuri käsundusohvitser, ülejäänud
liikmed määras Sõjaväe staabi ülem.4
Sõjaväeinsenerialade hulka arvati 1924. a novembrist ametlikult kindlustamine (välija püsikindlustused); maskeerimine ja varjamine; sõjaväe tähendusega teed ja sillad;
välimajutus; miinid, saapa- ja maa-alune võitlus üldiselt; lõhkamine ja hävitamine; raskuste
ümberpaigutamine;

vesivarustus;

betoneerimine;

elektri

sõjaotstarbeline

kasutamine;

leegiheitjad ja sõjagaasid ning gaasikaitse; telegraafi- ja telefoniside; optiline ja akustiline
signaliseerimine; sidetuvid ja -koerad ning teised, mida võidi edaspidi Sõjavägede staabi poolt
sõjainsenerialaks määrata.5

Probleemiasetus
Euroopa tänapäeva sõjaajaloo arengus on märgata kasvavat huvi uurida sõjaväe n-ö
tehnilisi aspekte. Nendeks on eri sõjavägede vormiriietuse, relvastuse ja struktuuri areng läbi
aegade. Arendust on saanud sellised ajaloo abiteadused nagu uniformoloogia, heraldika,
faleristika, emblemaatika ja veksilloloogia. Sõjaliste aspektide uurimine annab tähtsa
lisanduse üldpildi loomisel lahingute, sõjakampaaniate või relvakonfliktide ajaloolises
käsitluses. Enne II maailmasõda ehk 1920.–1930. aastatel sai Eesti sõjaväe ajaloo objektiivne
uurimine võimalikuks vaid peale Eesti taasiseseisvumist. Viimaste aastakümnete jooksul
avaldatud üldkäsitluste kõrval esineb vaid üksikuid sõjaajaloolisi uurimusi, kus käsitletakse
Eesti sõjaväe struktuuri, isikkoosseisu, vormiriietust, väljaõpet, tehnikat, relvastust ja taktikat.
Selle juures on kahtlemata tähtis väeliikide ja üksikväeosade ajaloo uurimine. Selline
4
5

Pipatüli pk nr 336 04.12.1924, ERA 636.1.65, ll. 294–295.
Pipatüli pk nr 336 04.12.1924, ERA 636.1.65, l. 295.

5

uurimine annab uusi teadmisi meie endisaegsest sõjaväest, võimaldab teha analüüsi ja
kujundada hoiakud mineviku sündmuste hindamisel. Teisalt võiks see uurimine luua eeldusi
tänapäeva Eesti Kaitseväe õiguspäraste traditsioonide taastamiseks.
Eesti inseneriväe Pioneeripataljon pidi täitma tähtsat ülesannet – tagama pioneerialase
lahingutoetuse teistele väeliikidele. Käesolevas uurimistöös keskendutakse ainult selle
tehnilise väeosa arengule aastatel 1924–1940. Töö eesmärgiks on uurida väeosa struktuuri,
isikkoosseisu, väljaõppe korraldamist, pioneeritehnikat, relvastust ja varustust. Vaatluse all on
järgmised aspektid:
-

rahuaegse Pioneeripataljoni ja sõjaaegsete pioneeriüksuste struktuur ja selle
muutused, kas kehtinud struktuur oli asjakohane ja paindlik;

-

inimressursi kvaliteet ning kutsealuste, ajateenijate ja kaadrikaitseväelaste
taust enne teenistust Pioneeripataljonis;

-

väljaõppe korraldus pataljonis, erialaväljaõpe. Kas väljaõppes oli lünkasid ja
kas väljaõppeprotsess vastas reaalsetele vajadustele;

-

Pioneeripataljoni tehnilised vahendid ja nende kasutamine;

-

pataljoni relvastus ja varustus.

Selle uurimuse raames üritatakse neid aspekte vaadelda ja analüüsida. Uurimistöö
kõrvalülesandeks on selgitada läbi analüüsi, kas Pioneeripataljon oli tolleaegse sõjandusliku
arenguga tasemel ning kas ta oleks olnud võimeline tagama pioneerialast toetust võimaliku
relvakonflikti puhul Nõukogude Liiduga. Osaliselt on vaatluse all teiste väeliikide
pioneeriüksused (pioneerikomandod) ja üldine gaasikaitse korraldus Eesti sõjaväes. Ühe
konkreetse väeosa uurimisest saadud andmed kehtivad osaliselt kogu tolleaegse sõjaväe
kohta. Töös on rakendatud induktiivne uurimismeetod. Kasutatakse ka võrdlusmeetodit, mis
on piiratud ning hõlmab ülevaadet vaid Läti Sapööripolgust. Käesolev uurimistöö on osaliselt
interdistsiplinaarne, sest esineb ristumiskohti keemia, füüsika ja statistikaga.
Töö sisu ja struktuur
Uurimistöö on ülesehitatud temaatilise alajaotusega valdkonniti. Uuritava väeosa
tegevuse kõikide valdkondade põhjalik uurimine polnud selle uurimistöö raames võimalik,
mistõttu on tehtud eelistusi. Põhjalikumalt käsitletakse töös järgnevaid teemasid:
-

struktuur ja selle areng;

-

isikkoosseisu analüüs statistiliste andmete põhjal;

-

väljaõppe korraldus, rõhutatult just erialaõppe läbiviimine;

-

Inseneriväe laager – selle rajamine ja pataljoni tegevus laagris.
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Ülevaatlikult käsitletakse:
-

pioneeritaktika üldmõisteid;

-

väeosa relvastust ja varustust;

-

pioneeriüksuste mobilisatsioonikavasid;

-

piiri kindlustamist;

-

rahvusvahelist koostööd;

-

pataljoni likvideerimist.

Tööst jäid välja isikkoosseisu distsipliin, kpt Trankmanni ja kpt Pedaja riigireetmise
juhtumid, sport, koostöö tsiviilasutuste ja -võimudega, ohvitseride ja üleajateenijate kogu
tegevus ning seltskondlik elu. Nende teemade käsitlemine selle uurimistöö raames polnud
võimalik kehtestatud mahu pärast. Piiratud mahu tõttu jäid uurimistöö raamidest välja ka
ülevaade inseneriväe arengust maailmas, võõrriikide pioneeriüksustest (välja arvatud Läti –
Eesti ainuke sõjaliitlane) ja pioneeride kasutamisest lahingus. Töö on jaotatud kümneks osaks,
millest esimesed neli on esmatähtsusega. Uurimistööle on lisatud diagrammid, struktuuri- ja
andmetabelid, joonised ja fotod.
Märkused terminoloogia kohta
Pioneer – algselt tähendas kolonnis esimest sõdurit, tee rajajat. Eesti sõjaväes on
kasutusel pärast 1924. aastat.
Sapöör – algselt tähendas minööri, kes tegeles maa-aluse miinikäigu ehitamisega
kindluste piiramisel. Sünonüüm tänapäeva mõistele pioneer. Kasutatakse tänapäeval
Prantsusmaal, Venemaal, Poolas ja mõne teise riigi relvajõududes. Oli kasutusel Eesti
sõjaväes kuni 1924. aastani. Käesolevas uurimistöös kasutatakse kronoloogilises siduvuses.
Insenerivägi – Eesti kaitseväe tehniline relvaliik aastatel 1918–1940. Inseneriväe alla
kuulusid Side- ja Pioneeripataljon.
Pioneeripataljon – Inseneriväe Inspektuuri alluvuses olev pioneeriväeosa. Eesti
sõjaväes kasutati aastatel 1924–1940 tolleaegsete keelereeglite järgi nimetusi Pioneri Pataljon
ja

Pioneerpataljon.

Uurimistöös

kasutatakse

tänapäeval

keelekorrektset

nimetust

Pioneeripataljon.
Eesti sõjavägi – Eesti relvajõudude nimetus aastatel 1918–1926 (ametlikult ka
Rahvavägi) ja 1937–1940.
Eesti Kaitsevägi – Eesti relvajõudude nimetus aastatel 1926–1937. Tekstis kasutatakse
mõlemaid nende kronoloogilises siduvuses.
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Tekstis esineb hulganisti erialast terminoloogiat, mis on enamasti viidud tänapäeva
sõjandusterminoloogiaga vastavusse. Sõjaväelised auastmed on tekstis esitatud vastavalt
ajajärgule kronoloogilises vastavuses.

Kasutatud allikad
Töö tugineb valdavalt arhiivmaterjalidele ja kirjandust on selle juures kasutatud
äärmiselt vähe, kuna puuduvad teemakohased uurimused. Põhiallikaks on Eesti Rahvusarhiivi
(Riigiarhiivi – ERA) dokumendid. Enamasti on kasutatud Pioneeripataljoni fondi (F 636).
Fond

sisaldab

pataljoniülema

käskkirju,

määruseid,

juhendeid,

tegevusaruandeid,

ametkondlikku kirjavahetust, mobilisatsiooniplaane ja teenistuskirju. Fond on korrastatud
ning selles leidub enamik vajalikke materjale väeosa tegevuse uurimiseks aastatel 1924–1940.
Osa materjale, mis puudutab eriti Inseneriväe laagrit, mobilisatsiooniplaane ja
piirikindlustustöid, leidub Inseneriväe Inspektuuri fondis (F 512). Pioneeripataljoni puudutav
kirjavahetus ja väljaõppealane dokumentatsioon dubleerib enamasti fondis 636 leiduvad
materjale.
Olulist informatsiooni piirikindlustustööde planeerimisest ja kulust sisaldab 1. diviisi
kindlustustööde juhataja fond (F 2322). Piirikindlustustöödest 2. diviisi piirkonnas leidub
ERA-s vaid üksikuid dokumente. Väiksema osa materjale, mis puudutab uuritava väeosa
relvastust ja varustust ning piiri kindlustamist, kasutatakse Kindralstaabi (F 496), Sõjavägede
Staabi (F 495) ja Sõjaväe Varustusvalitsuse (F 498) fondidest. Majandusministeeriumi
(Tööstusosakonna) Patendiameti fondis (F 916) on säilinud tehniline dokumentatsioon uute
pioneerivahendite ja miinide väljatöötamisest.
Rikkaliku materjali pioneeritaktikast, tehnikast ja vahenditest andis viiest osast
koosnev Pioneerieeskiri. Selle kõrval on veel tähtsa allikmaterjalina erialane kirjandus ja
pioneeriasjandust sisaldavad käsiraamatud. Esimese Eesti Vabariigi ajal ilmusid ka mõned
käsiraamatud ja loengukonspektid gaasikaitsest ja minööriasjandusest.6

6

Pioneerieeskiri I, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1932; Pioneerieeskiri II, Kaitsevägede
Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1937; Pioneerieeskiri III, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne:
Tallinn 1936; Pioneerieeskiri IV, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1934; Pioneerieeskiri V,
Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1938; Aksel, Jaan. Maastiku organiseerimine, Kindralstaabi
VI osakonna väljaanne: Tallinn 1927; Juhi käsiraamat, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn
1935; Tankitõrjemiini TM-37 kasutamise ja käsitsemise juhend, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne:
Tallinn 1940; Kõiv, Erich. Pioneeriasjandus jalaväele, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn
1940; Buxhoeveden, Dietrich. Sõjagaas, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1928; Buxhoeveden,
Dietrich. Lõhkeained, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1930; Buxhoeveden, Dietrich. Kuidas kaitsen
ennast sõjagaasi eest, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1928; Preibach, Karl. Käsigranaadid,
Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1925.

8

Pioneeripataljoni kohta ei ole uurimustöid avaldatud. Ago Pajuri monograafias „Eesti
riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934“ on põhjalikult käsitletud Eesti sõjaväe reformimist.
Monograafia sisaldab käesoleva uurimistöö jaoks kasulikku teavet manöövritest, ohvitseride,
allohvitseride, aspirantide ja reameeste väljaõppe korraldamisest ja reservõppekogunemistest.7
Koguteose I köide „Sõja ja rahu vahel“ sisaldab Ago Pajuri, Urmas Salo ja Toe
Nõmme artikleid Eesti sõjaväe isikkoosseisust, väljaõppest (A. Pajur), mobilisatsioonist (U.
Salo), relvastusest ja piiri kindlustamisest (T. Nõmm).8 Seda üldkäsitletavat materjali oli
võimalik kasutada käesolevas uurimistöös vastavate peatükkide kirjutamisel.
Nõukogude ajal ilmunud raamatus „Эстонский народ в Великой отечественной
войне 1941–1945“ on antud lühianalüüs väljaõppe korraldusest ja laskeväljaõppest Eesti
sõjaväes.9
Uurimistöös kasutatakse piiratult teatmeteoseid: relvadest Aleksandr Ţuki raamat ja
Eesti sõjandustegelaste ja ohvitseride biograafiline kogumik.10
Laidoneri muuseumi – Sõjamuuseumi aastaraamatutes on aastatega ilmunud rida
artikleid, kus kaudselt või otseselt puudutatakse Pioneeripataljoni teemat. Leho Lõhmus
kirjutas artikli, kus käsitleb Pioneeripataljoni koostööd Nõmme linnavalitsusega.11
Käsitulirelvadest, gaasikaitsevahenditest ja miinidest kui tankitõrjevahenditest on artikleid
kirjutanud Toe Nõmm.12 Pioneeripataljoni likvideerimist ja 22. territoriaalse laskurkorpuse
moodustamist on käsitlenud Leho Lõhmus ja Aleksander Tšapenko.13
Ajakirjas Tehnika ja Toomine ilmus põhjalik artikkel Eesti piirikindlustustest Toe
Nõmmelt. Kindlustuste kirjeldamise kõrval käsitles autor ka kindlustustööde kulgu ja
Pioneeripataljoni rolli selles.14
Ajakirjas Sõdur on ilmunud mitmeid üldisi artikleid Pioneeripataljonist, selle ajaloost,
seltskondlikust tegevusest ja väljaõppest Inseneriväe laagris.

7

Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu 1999.
Sõja ja rahu vahel, I kd, Eesti Rahvusarhiiv: Tallinn 2004.
9
Ленцман, Л.И.и др. Эстонский народ в Великой отечественной войне 1941–1945, Ээсти раамат:
Таллинн 1973.
10
Жук, Александр. Справочник по стрелковому оружию, Воениздат: Москва 1992; Õun, Mati ja teised.
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased, Tallinn: Tammiskilp 1998, 1. kd.
11
Lõhmus, Leho Omavalitsuse ja kohaliku garnisoni suhetest 1940–1941, Laidoneri muuseumi aastaraamat
2006/6: Viimsi 2007.
12
Nõmm, Toe. Eesti sõjapüssid 1918–1940, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005/5: Viimsi 2006; Nõmm, Toe
Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4: Viimsi 2005;
Nõmm, Toe Eesti tankitõrje 1940. aastani, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2003/3: Viimsi 2004.
13
Lõhmus, Leho Militaarne dislokatsioon ja omavalitsus Nõmme linna näitel, Laidoneri muuseumi aastaraamat
2005/5: Viimsi 2006; Tšapenko, Aleksander. Eesti Rahvaväe reorganiseerimine Punaarmee 22. territoriaalseks
laskurkorpuseks 1940–1941, ibidem.
14
Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja tootmine 9/1992.
8
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Käesolevas töös on kasutatud ka erinevaid ülikooli lõputöid. 2005. aastal Tartu
Ülikoolis kaitstud Urmas Salo magistritöös Eesti Kaitseväe valmisolekust 1939. aastal, on
esitatud väga põhjalik ülevaade Eesti sõjaväest 1930. aastate lõpust, struktuurist, väljaõppest,
isikkoosseisust, mobilisatsioonist ja strateegiast.15 Laidoneri muuseumi – Sõjamuuseumi
teaduri, Mairi Laanetu lõputöö käsitleb Eesti Kaitseväe suvelaagreid, teiste hulgas ka
Inseneriväe laagrit.16 Antud uurimistöös on kasutatud ka käesoleva uurimuse autori
diplomitööd Inseneripataljoni sapööriüksustest, kus on veidi uuritud selle väeosa
reorganiseerimist rahuajal.17
Osaliselt on kasutatud venekeelset veebilehte http://www.saper.etel.ru, mis sisaldab
artikleid pioneeritehnikast ja -vahenditest.
Üldiselt peab märkima sekundaarsete allikmaterjalide vähesust uuritaval teemal.
Läti Sapööripolgust ülevaate kirjutamisel on kasutatud peamiselt Edgars Engīzersi
põhjalikku käsitlust bakalaureusetöö näol, mis on kirjutatud Läti sapööridest kuni 1934.
aastani.18 Bakalaureusetööd täiendab ajakirjas Baltfort avaldatud sama autori artikkel
„Сапѐрный полк Латвийской армии“. Valdis Bērziņši ja Ainārs Bambalsi üldkäsitlus
„Latvijas armija” sisaldab üldandmed Läti sapööridest. Veidi informatsiooni Läti tehnilise
diviisi organisatsioonist on Poola autori, Jan Rutkiewiczi raamatus „Wojsko Łotewskie“.

15

Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal, magistritöö: Tartu 2005.
Laanetu, Mairi. Eesti Kaitseväe laagrid, magistritöö: Tallinn 2004.
17
Kopõtin, Igor. Inseneripataljoni pioneeriüksused 1917–1924, diplomitöö: Tallinn 200518
Engīzers, Edgars. Sapieru vienības Latvijas armijā 1919.–1934. gadā, Latvijas Universitāte, Bakalaura darbs:
Rīga 2008; Энгизерс, Эдгарс. Сапёрный полк Латвийской армии, Baltfort 3(04)/2008; Bērziņš, Valdis ja
Bambals, Ainārs. Latvijas armija, Zinātne: Rīga, 1991; Rutkiewicz, Jan. Wojsko Łotewskie, Barwa i Broń:
Warszawa 2005.
16
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3. STRUKTUUR
3.1. RAHU- JA SÕJAAJA STRUKTUUR19
Pipati rahuaegne struktuur oli paindlik ning seda muudeti pidevalt. Esimest struktuuri
rakendati 1924. aastal pataljoni kui üksiku väeosa moodustamisel. 15. märtsil olid kehtestatud
uued koosseisutabelid Pioneeripataljoni jaoks ning vastavatele ametikohtadele olid määratud
endise Inseneripataljoni ohvitserid, ametnikud, üleajateenijad, erateenistujad ja ajateenijad.
Aprilliks lõpuks formeeriti Pipati koosseisus vastavalt struktuuritabelile järgmised allüksused:
1. ja 2. pikompanii, raudteekompanii, õppekompanii ja õppetöökojad ja töökomando.
Kusjuures raudteekompanii oli moodustatud Inspati samast kompaniist, õppekompanii Inspati
õppekomandost, 1. ja 2. pikompanii sapööri- ja raudteekompanii baasil.20 16. märtsil 1924. a
oli Pipatis 280 kaitseväelast, neist 1. pikompaniis 172, 2. pikompaniis mitte ühtegi
(formeerimine lõpetati 15. aprillil), pataljoni staabis 22, töökomandos 19 ja õppekompaniis
44; kokku oli 19 ohvitseri, 3 ametnikku, 24 allohvitseri ning ülejäänud olid reamehed,
kapralid ja töölised. Aasta lõpuks isikkoosseisu koguarv kahekordistus ajateenistusse kutsutud
sõdurite arvelt.21 1930. aastate keskel varieerus isikkoosseisu koguarv 200–400 vahel,
isikkoosseisu puuduse protsendiga 6–40% sõltuvalt aastaajast.22
Lisaks teistele allüksustele moodustati 1926. aastal Pipatis G-kompanii, mille
koosseisus

1930.

aastate

alguseks

oli

loodud

leegiheitja-,

gaasikaitse-,

üld-

ja

gaasikatterühm.23 G-kompanii juures oli loodud g-labor ja meteoroloogiajaam, mis muuhulgas
tegeles meteoroloogiliste andmete kogumisega, mis edastati igapäevaselt Pioneeri- ja
Sidepataljonile Inseneriväe laagris, samuti ka Autotankirügemendile ning Suurtükiväe
polügooni meteoroloogiajaamale.24
2. aprillil 1927. a viidi Sidepataljonist Pioneeripataljoni üle H-komando koos 16liikmelise erialaspetsialistide grupiga.25 Ületoomise põhjuseks oli ilmselt helgiheitjate
traditsiooniline kuuluvus kindluspioneeridele. Kui Sidepatis oli H-komando ülesandeks
helkside loomine, siis Pipatis lahinguvälja valgustamine sõjaajal ning isikkoosseisu erialaõppe
läbiviimine

ja

Männiku

ladude

perimeetri

19

valgustamine

rahuajal.

Männiku

Rahuaja struktuur: tabel 1, 2, 3; sõjaaja struktuur: tabel 4, 5, 6, 7, 8, 9. Skeemid 1, 2, 3, 4, 5.
Pipatüli pk nr 1 17.03.1924, ERA 636.1.65, ll. 85–90; Pipatüli pk nr 110, 18.04.1924, ERA 636.1.65, l. 122.
21
Arvulise koosseisu päevaraamat, ERA 636.1.68, l. 77–78.
22
Tabel 1. Pipati koosseis nimekirja järgi.
23
Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk 137.
24
Pipatüli pk nr 138 25.06.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.108, l. 58.
25
Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, l. 78.
20
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laskemoonaladudesse oli paigaldatud püsiülesannete täitmiseks kaks H-komando proţektorit,
ülejäänuid aga kasutati väljaõppes. Männiku ladude perimeetri üle teostas kontrolli
paariskuupäevadel, alates 1927. a novembrist H-komando ajateenija. Rikke korral võis
Männiku laskemoonaladude vahtkonna ülem läbi Pioneeripataljoni sidesõlme (keskjaama)
kutsuda H-komandost kohale spetsialisti rikke kõrvaldamiseks. Alaliselt ei võinud Männiku
ladude alal H-komandost proţektorite järelevalve eest vastutav ajateenija viibida, kuna see
mõjunuks halvasti ajateenijate väljaõppeprotsessile. Valvesignalisatsiooni järelevalve võttis
enda peale Pipati sidesõlm, kus oli signalisatsiooni skeemid ja selle remondivõimekus.26 Hkomando koosnes mitmest H-meeskonnast, kus iga helgiheitja meeskond koosnes
helgiheitjaülemast, motoristist, helgiheiturist, sidemehest ja vaatlejast.27
1928.–1934.

a

oli

Pipatis

staap,

kaks

pioneerikompaniid,

G-kompanii,

raudteekompanii, H-komando, õppekompanii ja töökomando.28 Staabis oli pataljoni juhtkond,
pikompaniid

tegelesid

raudteekompanii

läbiviimisega

pi-õppe

raudteeõppe

ja

H-komando

ajateenijatele,
helgiheitja

G-kompanii
erialaõppe

gaasiõppe,

läbiviimisega.

Töökomando, kus erialaametikohtadel (varustusallohvitserid, hobusemehed, sepad) teenisid
rivitud

kaitseväelased,

vastutas

pataljoni

tagalateenistuse

eest.

Komandos

oli

hobuveotransport ja veoautod majanduslike sõitude jaoks. Õppekompanii oli õppeallüksus,
kus korraldati ajalisi reservallohvitseride ettevalmistuskursusi. Kui kursusi ei olnud, tegeles
õppekompanii

kaader

õppematerjalide

väljatöötamisega.

Õppekompaniile

allusid

õppetöökojad. 1930. aastal valmis Pioneeripataljoni õppetöökodade ametijuhend. Selle järgi
määrati õppetöökodade ülesanded järgmiselt: 1) pataljoni isikkoosseisu, õppekompanii
õppurite ja erikursuslaste praktiliste õppetööde teostamine; 2) pataljoni õppevahendite
valmistamine ja remont; 3) pioneeri-, raudtee- ja G-vahendite konstrueerimine, prototüüpide
valmistamine ja katsetamine; 4) pataljoni pioneerivarustuse remont; 5) relvade ja G-vahendite
jooksev remont; 6) majanduslike tööde teostamine ning pataljoni sõidu- ja veoabinõude
jooksev remont. Õppetöökodades oli võimalik täita teiste väeosade tellimusi vaid juhul, kui
see ei häirinud õppetöökodade otseste ülesannete täitmist. Õppetöökodade ülem allus vahetult
õppekompanii ülemale. Õppetöökodade isikkoosseisus oli veel töökodade vanem, varahoidja
ja töölised, kes olid töölepingul tsiviilisikud. Õppetöökodades töötasid spetsialistidena
eraisikud, näiteks betoontööde alal. Inseneriväe Inspektor juhtis Pioneeripataljoni ülema
tähelepanu sellele, et õppetöökojad allusid õppekompanii ülemale ning õppe läbiviimine
26

Tallinna garnisoni komandandi märgukiri nr 132, 06.10.1927 Tallinna garnisoni ülema kin-mjr Undi
resolutsiooniga inseneriväe inspektorile, ERA 636.1.88, l. 53; helgiheitjakomando ülema ettekanne
Pioneeripataljoni ülemale nr 92, septembris 1927, ERA 636.1.88, l. 54.
27
Helgiheitjameeskonna väljaõppekava 1940. aastal, ERA 636.1.187, l. 39.
28
ERA 636.1.97, l. 138.
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õppekompanii õppuritele oli pataljoni majanduslikest töödest prioriteetsem.29 Pipati
allüksused ei olnud rahuajal struktuurijärgselt täis komplekteeritud, kuna see sõltus aastaajast
ehk ajateenijate arvust. Reameeste kursusel oli kompanii struktuur sarnane pikompaniidele,
ehk rühmapõhine. Rühmaülema ametikohtadele määrati leitnandi auastmes ja rühmavanema
ametikohale veebli auastmes kaadrikaitseväelasi.30 Igas kompaniis oli eri aegadel
erialaametikohad, nagu majandusallohvitser, g-instruktor (g-reamees) ja relvur-allohvitser.
Neile viis relvurohvitser, kpt Preibach, läbi mitmenädalalise õppekursuse.31
1933. aastal, vastavalt kõrgemalt poolt tulnud juhtnööridele, otsustati Pipatis
moodustada

õhutõrjerühm

õhutõrjevõimekuse

arendamiseks.

Enne

taolise

rühma

moodustamist valmistati erialaselt ette kaaderkoosseis. Esimesena läbis õhutõrje-kuulipilduja
kursused 1933. a septembris ÕTD juures vao R. Sukk.32 1934. a veebruari alguses oli Pipatis
moodustatud õhukaitse kuulipildujarühm, kuhu määrati kaheksa ajateenijat kahest
pioneerikompaniist. 6. veebruarist algas rühma õppetöö, mis kestis 27. märtsini. Põhirõhk oli
väljaõppes raskekuulipilduja Colt käsitsemisel. Läbi oli võetud sellised teemad, nagu: relva
materjalosa (üldine kirjeldus, osade grupid ja mittetäielik lahtivõtmine igapäevaseks
puhastamiseks), tööpõhimõte ja osade töö, lasketehnika, laadimine ja tühjaks laadimine,
õhutõrje sihiku kasutamine, sihtimisharjutused ja positsiooni valik. Samuti viidi läbi
laskmised maapealse ja liikumatu õhusihtmärgi pihta.33
Õhukaitse kuulipildujarühma koosseisu muudeti pidevalt ajateenijate roteerimise
korras. Seoses sellega vahetus ka kaaderkoosseis. Nii vabastati 26. juunil 1934. a n-ltn E.
Ehrlich 1. pioneerikompaniist pataljoni õhukaitse kuulipildujarühma ülema kohustustest.
Samuti vahetati välja rühma isikkoosseis. Uueks rühmaülemaks sai ltn Springberg. Rühma
relvastuses oli kaks kuulipildujat, iga relva meeskond koosnes relvaülemast ja neljast liikmest,
ehk kokku 10 meest ja rühmaülem.34
5. juulist sai uueks rühmaülemaks n-ltn Kukk raudteekompaniist.35 2. oktoobrist 5.
novembrini 1934. a oli n-ltn Kukk lähetatud Õhukaitse grupi ülema käsutusse õhukaitse
kuulipilduja täiendkursustele. Tema äraolekul täitis rühmaülema kohuseid ltn T. Tomson.36
Vahepeal õhukaitse kuulipildujarühma ei moodustatud. Alates 1. märtsist 1940. aastal oli
29

Pipatüli pk nr 230, 21.10.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli 1924. a pk-d, ERA 636.1.65, l. 95, 96; Pipatüli pk nr
249 26.10.1926, ERA 636.1.80, l. 229.
30
Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
31
Pipatüli pk nr 42, 15.04.1936, ERA 636.1.152.
32
Pipatüli pk nr 204, 05.09.1933, ERA 636.1.127.
33
Pipatüli pk nr 29, 06.02.1934, ERA 636.1.132; Pipati õhukaitse-kuulipildujarühma ülema n-ltn E. Ehrlichi
ettekanne Pipatüle 02.02.1934, ERA 636.1.134, l. 2; õhukaitserühma tunniplaan 06.02–27.03.1934, ERA
636.1.134, l. 3.
34
Pipatüli pk nr 148, 28.06.1934, ERA 636.1.132.
35
Pipatüli pk nr 166, 18.07.1934, ibidem.
36
Pipatüli pk nr 217, 03.10.1934, ibidem.
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õhukaitse kuulipilduja meeskonna väljaõppe pandud 3. pikompanii ltn Eduard Ehandi peale.
Kuulipildujameeskond moodustati G- ja 3. pikompanii sõjaväelastest.37
Pipatis oli oma telefonikeskjaam (sidesõlm) valvetelefonistiga. Selle kaudu oli
võimalik võtta ühendust Tallinna ja Nõmme garnisoni väeosadega, Jägala laagrikoondisega
ning vajadusel oma pataljoni ohvitseridega.38
Raskete majandusolude sunnil tuli ka Pipatis koosseisu vähendada. Esimene
koondamine toimus 1927. a märtsis üleajateenijate ja eratööliste arvelt. 1931. aastal koondati
ametikohti, mistõttu Nõmme garnisoni arst ja pataljoni vanem, arst san kol-ltn Julius Renter,
saadeti reservi ning pataljoni arstiks sai san-ltn Hans Zirk.39 Koondamise tõttu süvenes
kaadripuudus eriti 1934.–1938. aastal.
1934. aastal tulid Pipati struktuuris tähtsad muutused. Pärast Sõjavägede Ülemjuhataja
visiiti Pipatis 1934. a kevadel

lõpetati noorte ja reameeste ettevalmistamine raudtee-

erialadele raudteekompanii õppekava järgi ning asuti sama allüksuse baasil ajateenijate
ettevalmistamist pioneerierialadele pioneerikompanii õppekava järgi, täiendades reameeste
kursuse õppekava raudtee korrashoiu ja parandamise õppustega teatud õppeteemade ulatuses.
Alates 1. oktoobrist 1934. a oli raudteekompanii kustutatud Pipati koosseisust ning algas
raudteekompanii ümberformeerimine 3. pioneerikompaniiks (kolme rühmaga). Kompanii
varustuse ja varanduse üleandmise kontrollimiseks oli pataljoni ohvitseridest moodustatud
komisjon mjr N. Thariga eesotsas.40
Sõjaväe ümberkorralduse tõttu viidi territoriaalkaitse printsiibil 1934. a septembris 1.
ja 2. pikompanii üle vastavalt Narva ja Võrru. Alluvussuhe oli dubleeritud nii Pipati staabile
kui ka Kaitseringkondadele lähetatu üksuse staatuses. 1934. aasta lõpust allutati 2.
pioneerikompanii 2. diviisile.41 Nõmmele jäänud Pipati teised allüksused allutati 3. diviisile.
1938. aastast allus 1. pikompanii ennekõike Narva Sõjaväeringkonna ülemale ja läbi selle
Pipatüle.
Pipatüli arvates ei vastanud 1934. aastal kehtestatud pataljoni struktuur nr 50 uue
paiknemise

ja

funktsionaalsuse

mõttes

reaalsele

olukorrale.

Toimunud

struktuurimuudatustega suurenes pikompanii- ja rühmaülemate teenistuslik töökoormus
37

Pipatüli pk nr 29, 01.03.1940, ERA 636.1.195.
Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107.
39
1927. a määrused, juhtnöörid ja korraldused, ERA 636.1.88, l. 24; Pipatüli pk nr 87 20.04.1931, ERA
636.1.114.
40
Inseneriväe inspektori teenistuskiri nr 203 3. diviisi ülemale juunis 1934, ERA 636.1.134, l. 77; Pipatüli täiesti
salajane ettekanne nr 017m2 3. divüle 04.04.1939, ERA 636.2.35, l. 522; Pipatüle pk nr 219, 06.10.1934, ERA
636.1.132.
41
Pipatüle pk nr 228, 26.10.1934, ERA 636.1.132; Võru-Petseri Kaitseringkonna staabiülema teenistuskiri nr
1367 Pipatüle 30.07.1934 ja 2. pikompanii ülema ettekanne Pipatüle nr 273, 01.08.1934, ERA 636.1.133, ll. 6263; ERA 636.1.134, l. 106.
38
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väljaõppe ja piirikindlustamise alal, mistõttu tegi kol-ltn Haljaste 1936. a septembris 3. divüle
ettepaneku viia pikompüli ametikoht majori auastmele vastavaks, pikompül abi ja koosseisus
olnud 50% rühmaülemate ametikohad kapteni auastmele. Kehtinud struktuuri raames
puudusid rühmaülematel tegeliku karjäärikasvu võimalused.42
Pipati viimane struktuurimuutus toimus 1939. a suvel. Vabariigi Presidendi otsusega
nähti uues kinnitatud struktuuris ette H-komando baasil pargikompanii moodustamist. Uue
allüksuse, mille koosseisus oli 33 ajateenijat, formeeriti 1. augustil 1939. a. Kompaniiülemaks
määrati kpt Artur Väkram.43 Lõpliku struktuurikavandi järgi olid Pipatis järgmised
struktuuriüksused: staap, õppekompanii, pioneerikompanii, pargikompanii, õppetöökoda, Gkompanii ja töökoda. Pataljonis oli struktuuri järgi 35 ohvitseri, 67 allohvitseri ja 626
reameest – seega kokku 728 kaitseväelast. Samuti oli pataljonis ette nähtud 15 ametikohta nn
vabateenijatele ehk ametnikele ja töölistele.44
Kaitseväe arengu taustal, aastatel 1924–1928, oli Pipati struktuur väljatöötamisel ning
muutus pidevalt. 1934. aastal toimusid muutused seoses territoriaalkaitse üleminekuga,
millega pataljonist eraldati 1. ja 2. pikompanii ning järgnevatel aastatel Pipati struktuurne
areng diviisidele allutamise raames. Enne pataljoni likvideerimist oli loodud balansseeritud
struktuur, mis oli eeskätt mõeldud baasstruktuurina sõjaaja struktuurile üleminekuks ja
ajateenijate (reservväelaste) väljaõppeprotsessi korraldamiseks.
Vastavalt üldmobplaanile oli kaks pi-üksuste sõjaaja struktuuri: 1928. ja 1938. (1939.)
aasta oma. Struktuuri muudeti kogu aeg, üritades seda viia kavandatud mobilisatsiooniürituste
ja -vajadustega kooskõlla. 1929. a jaanuari seisuga tuli mobilisatsiooni korral formeerida 1.
pioneeripataljon, 2. pioneeripataljon, tagavara pioneeripataljon, 1. diviisi inseneri töösalk, 2.
diviisi inseneri töösalk, 3. diviisi inseneri töösalk, 1. diviisi inseneriladu (-park) ja 2. diviisi
inseneriladu. 1938. aastal oli plaanis pioneeriüksustest formeerida kolm pioneeripataljoni, 1.,
2., 3. diviisis inseneri juhatus, ladu ja töösalk ning üksikud 1. ja 2. teesalk.45 Teesalkade
formeerimise vajaduse üle peeti pikki arutelusid ning 1939. a augustis otsustati teesalku siiski
mitte

formeerida.46

1939.

aastal

asendati

igas

pioneeripataljonis

raudteekompanii

pikompaniiga, kuna raudteepioneeride väljaõppe teostamine oli Pipatis peatatud ning

42

Pipatüli täiesti salajane ettekanne nr 62 3. divüle 24.09.1936, ERA 636.1.467, l. 92.
Pipatüli pk nr 101, 01.08.1939, ERA 636.1.182.
44
Tabel 2. Vabariigi Presidendi otsusega nr 21, 10. juulist 1939 kinnitatud Pioneeripataljoni rahuaegne koosseis;
Tabel 3. Pipati kaitseväeametnike ja töömeistrite (vabateenijate) ametikohad 10. juulil 1939.
45
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus nr 1m Pipatüle 16.05.1938, ERA 636.2.31, l. 14.
46
Pipatüli täiesti salajane ettekanne nr 017m2 3. divüle 07.06.1939, ERA 636.2.35, l. 586; Pipatüli täiesti
salajane ettekanne nr 017m2 Sõstabüle-V 15.08.1939, ibidem, l. 611.
43
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puudusid vastavad erialaspetsialistid.47 Isikkoosseisu struktuurijärgne viiekordne paisumine
(rahuaegse üksuse isikkoosseisu arvu suurenemine mobilisatsiooni korral) ei olnud üksuste
vahel võrdne: töö- ja teesalkades näiteks puudus rahuaegne kaaderkoosseis.
Sõjaaja struktuur erines oluliselt rahuaja omast, kuna pidi täitma teistsuguseid
eesmärke. 1928. aasta struktuuri järgi oli pioneeripataljonis staap, kolm pioneerikompaniid,
raudteekompanii, G-kompanii, H-komando ja töökomando. Igas pioneerikompaniis üks üldja neli pioneerirühma. Raudteekompaniis üld-, 1. teede tõkestamise ja teede ehituse, 2. ja 3.
ekspluatatsiooni rühm. G-kompaniis 1. ja 2. g-rühmas mõlemas 2 g-jagu ja 1 leegiheitja jagu;
3. g-rühmas oli 4 g-jagu. H-komandos oli 2 rühma, igas 2 helgiheitjajaama. Töökomandos oli
struktuurne alajaotus erialameistrite kaupa. Kokku oli pioneeripataljonis (1928) 40 ohvitseri,
171 allohvitseri, 992 sõdurit, kokku 1203 kaitseväelast; peale selle oli 200 hobust, 124
vankrit, 6 välikööki, 1 mootorrattas külgkorviga ja 25 jalgrattast.
Tagavara pioneeripataljonis (1928) oli staap, 2 pioneerikompaniid, raudteekompanii,
G-komando, töökojad ja töökomando. Igas pioneerikompaniis oli 4 pioneerirühma,
raudteekompaniis 2 ja G-komandos 2 rühma. Töökodadesse oli koondatud pioneeri
erialameistrid ning töökomandosse tagalatoetuse tööspetsialistid. Tagavara pioneeripataljonis
(1928) oli kokku 25 ohvitseri, 117 allohvitseri ja 520 sõdurit, kokku 662 kaitseväelast, 15
hobust, 13 vankrit, 1 väliköök ja 6 jalgrattast.
1. (2.) pipatis oli ette nähtud 166 vankrit majandusvooris, 1 vanker sanitaarvooris, 30
tehnikavooris ja 51 mehaanikavooris. Tagavara pipatis pidi olema 43 vankrit majandusvooris
ja 12 mehaanikavooris.48
1938. aasta struktuuris kaotati pikompaniis üldrühm. 1. ja 2. piptis (1938) ning
tagavara pipatis (1938) üldine struktuur oluliselt ei muutunud.49 Raudteekompanii asendamine
pikompanii vastu tähendas pataljoni kaitseväelaste koguarvu suurenemist.
Diviisi inseneri töösalgas (1938) oli üldrühm ja 4 töötalgu, isikkoosseisus oli 6
ohvitseri, 10 allohvitseri ja 189 sõdurit, kokku 205 kaitseväelast. Teesalgas pidi olema 5
ohvitseri, 10 allohvitseri ja 74 sõdurit, kusjuures enamasti olid nad autojuhtide ja teetööliste
ametikohtadel. Insenerilaos (1938) 2 ohvitseri, 3 allohvitseri ja 28 sõdurit.
1930. aastate lõpus mõeldi palju sõjaaegsete pi-üksuste motoriseerimisele ja
mehhaniseerimisele, erilist rõhku osutades pi-rühma (mot) struktuuri loomisele. Paraku jäi see
objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel teostamata.
47

Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri nr 05m2 Varvali relvastusosakonna ülemale 16.06.1939, ERA 636.2.35, l.
143; Pipatüli täiesti salajane ettekanne nr 017m2 3. divüle 04.04.1939, ibidem, l. 522.
48
1., 2. ja tagavara pioneeripataljoni veo- ja liikumisvahendite seis 1. oktoobriks 1928, ERA 636.2.2, ll. 107–
108.
49
Sõjaaegse struktuuri isikkoosseisu täiesti salajased nimekirjad, mai 1938, ERA 636.2.31, ll. 15–19.
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4. ISIKKOOSSEIS
4.1. KAADRIKAITSEVÄELASED50
1920.–1925. aastal toimusid Inspati kaaderkoosseisus personalimuutused. Üks osa
ohvitsere läks tagavaraväkke: ltn Friedrich Solba, lpn Osvald Dreher, al-kpt Gustav Meister,
kpt Johann Remmel, kpt Roman Remmel ja paljud teised. Teine osa ohvitsere roteeris
teistesse väeosadesse või asutustusse. Nii määrati V. Riiberg Inseneriväe Inspektoriks. 1927.
aastal läks ltn Eduard Metstak kindralstaapi teenistusse,51 n-ltn August Sass 5.
jalaväerügementi, ltn Eduard Kimm SVÜÕA-sse jne. Vabadussõjaaegsest koosseisust jäid
Pipati teenima vaid vähesed ohvitserid, allohvitseridest rääkimata. Üks nendest vähestest oli
näiteks kpt Leonid Tsõgankov, kes 1926. aastal kinnitati 1. pikompanii ülemaks.52 Nende
asemele tulid Pipati teenistusse uued ohvitserid Sõjakoolist või teistest väeosadest.
1. augustil 1925. a tulid Arsenalist Pipati üle n-ltn Samuel Ritsberg (eestistamisel
Saamo Ristma) ja n-ltn Sergei Urbanovitš (Urba), kes asusid teenistusülesannete täitmisele 1.
pikompaniis.53 N-ltn Ritsberg ei olnud Pipatis kaua ning juba sama aasta novembris läks ta
uude teenistuskohta Varvalis. See-eest jäi tema teenistuskaaslane Pipati pikemaks ajaks,
teenides

kuni

majorini

välja.

1930.

aastateks

oli

Sergei

Urba

kvalifitseeritud

gaasikaitsespetsialist, keda kaasati g-õppe läbiviimise protsessi ka väljaspool pataljoni.
1924. aastal tuli Pipati teenistusse eelmisel aastal Sõjakooli lõpetanud n-ltn Peeter
Larionov (Laarsoo), kes aga varsti läks üle 6. jalaväerügementi ja sealt reservi. 1925. aastal
tuli Pipati teenistusse teistest väeosadest üle terve rida ohvitsere: 5. jalaväerügemendist n-ltn
Nikolai Trankmann, n-ltn Karl Preibach (hiljem Preibah ja Koolme) ja Vladimir Hirve 1.
jalaväerügemendist, n-ltn Erich Müller (Möldre) 10. jalaväerügemendist. Mjr Rudolf Johann
Kerberg (Kermet) tuli Pipati 1926. aastal leitnandina Kindralstaabist. Nimetatud ohvitseride
hulgast võtsid enamik osa Vabadussõjast teiste väeosade koosseisus, mõni ka reamehena.
Nende kõrval olid Pipatis teeninud ka teise taustaga mehed. Nii opteerus Nikolai-Elmar Thar
Nõukogude Venemaalt ja tuli teenistusse Inspati ohvitseride reservist. Vaatamata tema
hämarale minevikule, teenis ta Pipatis väga edukalt, tõustes õppekompanii ülemaks. Ta oli
tunnustatud inseneriväe pioneeriala spetsialist ja panustas palju väeliigi arengusse.
Raudteekompanii ülem Johannes Pedaja tuli Inspati Loodearmeest samuti läbi ohvitseride
reservi.
50

Diagramid 46-52.
Pipatüli pk nr 164 29.08.1927, ERA 636.1.87, l. 167.
52
Pipatüli pk nr 30, 05.01.1926, ERA 636.1.80, l. 33.
53
Pipatüli pk nr 184, 11.08.1925, ERA 636.1.75, l. 146.
51
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Ohvitsere tuli teenistusse üleviimise või ületoomise teel ka hiljem. Nii sai üle toodud
Sidepatist koos H-komandoga n-ltn Eduard Kongas. Ltn Nikolai Olem tuli 1935. aastal 9.
üksik-jalaväepataljonist, kuid ei olnud Pipatis kaua, sest 1938. aasta jaanuaris suri ta
kopsupõletikku. 1930. aastal tuli Lennubaasist üle san-ltn Hans Karl Zirk (Tsirk), kes asendas
koondamisele kuulunud san-kol-ltn Julius Renterit Nõmme garnisoni arsti ametikohal.
Enamik Pipatis teeninud ohvitsere olid Eesti Sõjakooli haridusega. SVÜÕA
inseneriväe suunda õppinuid määrati kooli lõpetamisel teenistusse kas Pipati või teiste
väeosadesse pikomandodesse. Nii tuli 1923. aastal värskelt Sõjakooli lõpetanud n-ltn Harald
Edgar Tomp, kes sai määratud õppetöökodade ülemaks ja töötas sellel ametikohal pikka aega.
1926. aastal, pärast erialapraktika läbimist Inseneriväe laagris, tulid Pipati teenistusse kolm
Sõjakooli lõpetanud ohvitseri: Anton Schäfer (Saluste), Valentin Kanits ja Hugo Liiv. Kõige
rohkem ohvitsere tuli 1927. aastal Sõjakooli lõpetanute hulgast: Theodor-Nikolai Tomson,
Artur Väkram, Erich-Johannes Matteus, n-ltn Georgi Reinhaus (Georg Reinut), Arthur Mägi
(1932. aastal sooritas enesetapu), Paul Karu, Vladimir Janus. Edaspidi määrati Pipati
teenistusse vaid väheseid, et täita kaadri voolavuse tõttu tekkinud vakantseid ametikohti. Nii
tulid 1931. aastal nooremleitnandid Eduard Ehrlich (Ehand), Arnold Krusemend (Ants Kivilo)
ja Karl Johannes Kukk.
Valdav enamus Pipati ohvitseridest omandas sõjalise hariduse 1920. ja 30. aastatel
Sõjakoolis. Vaid mõned ohvitserid, nagu kol Johann Bernhard Grünberg (Haljaste), mjr
Kerberg ja mjr Thar, olid saanud sõjalise hariduse tsaari Venemaal. Neist ainult mjr
Kergbergil oli põhjalik sõjaline haridus – 1917. aastal lõpetas ta Moskva 4. sõjaväekooli
lühiajalise

ohvitseri

kursuse.

Grünberg

oli

ülendatud

lipnikuks

pärast

aastase

sõjaväeteenistuse läbimist sõjaväevabatahtlikuna 1913. aastal ning tõusis leitnandiks I
maailmasõja

ajal.

Teenistuses

olnud

ohvitseridele

korraldati

pidevalt

täiendväljaõppekursuseid, suunati KVÜÕA-s korraldatud inseneriväe ohvitseri kursustele.
Mõni ohvitser suunati haridusministeeriumis olnud tsiviilõppeasutustesse, näiteks osad
õppisid Tartu Ülikoolis kehakultuuri või keemiat. Sellega üritati tõsta nende üldhariduslikku
taset.
Pipati ohvitseridel ei olnud arenguruumi, karjäärivõimalused olid piiratud. Mõni
ohvitser teenis ühel ja samal ametikohal üle viie aasta. Kol Haljaste oli pataljoniülem 15
aastat, mjr Thar oli lühikeste vahedega pea 10 aastat õppekompanii ülem. Kauaaegselt
teenisid oma ametikohtadel kompaniiülemad (Pedaja, Trankmann, Kerberg), õppetöökodade
ülem Tomp ja sõjaväeametnik Otto Silber (Sillapere). Rühmaülematel ei olnud isegi
võimalust tõusta kompaniiülemateks, kuna ei olnud rotatsiooni võimalust. Selline olukord,
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millest oli teadlik ka Inseneriväe Inspektor, tekitas kaadri voolavust. Ohvitserid olid sunnitud
vahetama väeosa, nagu seda tegid 1920. aastate lõpus kpt Jaan Aksel – läks Varvali, Verner
Treuhoff – läks Soomusrongirügementi pioneeriohvitseriks, ltn Matteus – läks 1937. aastal 7.
jalaväerügemendi pikomandosse, ltn Reinut – 30. aastate lõpust 1. jalaväerügementi, ltn Karu
– 30. aastate alguses 7. jalaväerügemendi pikomandosse, kpt Pedaja läks raudteekompanii
likvideerimise pärast samuti pataljonist ära, suundudes 1934. aastal uude teenistuskohta –
Scouts üksik-jalaväepataljoni.
Siiski ohvitseride üldarv aastatega kasvas. Kui 1920. aastatel oli Pipatis keskmiselt 20
ohvitseri ja ametnikku, siis 1937. aastal koguni 25. Üleajateenija-allohvitseride arv kasvas
samuti, kuid säilis kaadriallohvitseride puudus. Olukord teravnes eriti 1930. aastate alguses
majandusliku kriisi tagajärjel. Reservi või teistesse väeosadesse läinud ohvitseride ja
allohvitseride asemele uusi ei võetud. Tungiva vajaduse tõttu väljaõppe organiseerimisel lubas
Pipatül 1936. aasta oktoobris 1. ja 2. pioneerikompaniil võtta käsundusväest tegevteenistusse
vaid ühe üleajateenija-allohvitseri, keda oleks võinud määrata instruktori ametikohale.54
Üleajateenija-allohvitseride

voolavus

oli

märkimisväärselt

suur

võrreldes

ohvitseridega. Aastatel 1924–1927 käis Pipatist läbi 74 üleajateenija-allohvitseri pideva
koosseisu 30 allohvitseri juures. Allohvitseride koosseis oli pigem monorahvuslik – 96%
eestlasi. Usutunnistuselt olid enamik luteri usku (52%), esines ka kreeka-katoliiklasi, apostelõigeusklikke ja baptiste. Tsiviilhariduse poolelt olid enamik alg- ja kihelkonnakooli lõpetanud
(30%), esines allohvitsere, kes olid lõpetanud valla-, linna- või ministeeriumikooli (11%),
kõrgema rahvakooli (7%). Keskhariduse omandanuid oli umbes 17%. Tsiviilelukutse järgi
vaadatuna oli 20% üleajateenijate koosseisust töölised, 9% põllumehed ning ülejäänud olid
muudest valdkondadest: mehaanikud, teenindajad, ametnikud jne. 1934.–1940. aastal Pipatis
teeninud üleajateenijate rahvuslik ja sotsiaalne taust oli muutunud. 99% üleajateenijatest olid
eestlased. Haridustase tõusis: 41% oli algkooli lõpetanuid, 10% gümnaasiumi- ja 10% tehnikumiharidusega. Tsiviilelukutse järgi jäi bilanss enam-vähem samaks. Enne teenistust
tegeles 21% põllumajandusega ja 27% olid töölised. Märgatavalt kasvas õppiva noorsoo
protsent, mis näitas antud ajavahemikul 17%.
Tähtis oli üleajateenijatele elutingimuste loomine. Vastavalt sisemäärustiku nõuetele
ja 3. diviisi ülema 9. mai 1935. aasta ettekirjutusele, lubati Pipatis kui tehnilises väeosas
üleajateenijatel elada erakorterites kuni 75% nende koosseisust. Ruumide puudumisel, nagu
ka Pipatis oli, võis väljalubatute protsent suurem olla, kuid iga allüksuse juures pidi kasarmu
piirkonnas olema alati kättesaadav vähemalt üks üleajateenija-allohvitser. Tuginedes
54

Pipati adjutant ltn V. Kanitsa ettekirjutus nr 10 1. ja 2. pikompaniide ülematele 28.10.1936, ERA 636.1.155, l.
43.
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diviisiülema ringkirjale, andis kol-ltn Grünberg korralduse kõigile üleajateenijatele ruumide
puuduse tõttu alates 15. märtsist 1935. a elada erakorterites. 3. pikompaniis, G-kompaniis, Hkomandos, staabis (erateenistuja-kirjutaja) ja õppekompaniis (kursuse kestel) pidi igal ajal
olema üks üleajateenija-allohvitser, kes ei võinud olla samaaegselt korrapidaja-allohvitser.
Üleajateenijate vähesuse tõttu õppekompaniis ja H-komandos määras pataljoniülem sinna
õppetöökodade ja töökomando üleajateenijaid. Uue korra tõttu oli iga allüksuse juurde sisse
seatud lisavoodikoht.55

4.2. AJATEENIJAD JA RESERVVÄELASED56

1924.–1940. aastal oli Pipatis keskmiselt 70–80% isikkoosseisust ajateenijad, kes olid
pataljonis kõige arvukam grupp kaitseväelasi. Pataljoni teenistusse reeglina ei võetud korraga
üle 350 kutsealuse. 1920. aastatel kutsuti teenistusse harilikult veebruaris ja oktoobris ning
1930. aastatel märtsis ja novembris. Pataljoni esindajad võtsid kutsealuseid vastu karingides
(sõringides) ning siis saatsid edasisse teenistuskohta.
15. jaanuaril 1924. a arvati teenistusse Inspati kutsealuseid järgmiselt: Harju
maakonnast 66, Viljandi maakonnast 53, Järva maakonnast 58, Pärnu maakonnast 55, Viru
maakonnast 30, Tartu maakonnast 20, Saaremaa maakonnast 22 – kokku 304 noort. Mehi
jaotati kolme kompanii koosseisu: telegraafi-, sapööri- ja raudteekompaniidesse. Neist 117
noorsõdurit olid määratud telegraafi, 124 sapööri, 61 raudteekompaniisse, 2 pataljonistaapi.
10 meest olid tervislikel põhjustel rivitud, 15 vabatahtlikud ja 62 üle koosseisu.57 Vastavalt
tegeliku kaitseväeteenistusse võtmise ja sellest vabastamise 1925. aasta seadusele, võeti 1926.
aastal ajateenistusse (sundajateenistusse) 1905. aastal sündinuid noormehi. Harilikult oli kutse
kaks korda aastas: kes olid sündinud enne 1. juulit 1905. a, kutsuti 12. aprillil 1926. a ning
pärast 1. juulit 1905. a sündinud noormehed 14. oktoobril 1926. a. Vabatahtlikke võis võtta
ainult sõmini poolt eraldi iga väeosa kohta kindlaksmääratud arvul.58 1920. aastatel võeti
kutsealuseid vastu pea igast karingist. Nii tulid 3. veebruaril 1928. a Pipati teenistusse 83
kutsealust 10 kaitseväeringkonnast, kes kohe määrati allüksuste koosseisu.59 1929. aastal
toimus Pipati komplekteerimine kutsealustega allüksuste põhiselt: raudteekompaniisse, G-

55

3. diviisi ülema kin-mjr H. Brede ringkiri nr 1689, 09.03.1935, ERA 636.1.133, l. 127; Pipatüli ringkiri nr
1824, 15.03.1935, ibidem, l. 128.
56
Diagramid 1-45 ja 46-52. Võrdlustabelid 58, 59.
57
Pipatüli 1924. a pk-d, ERA 636.1.65, ll. 25–27.
58
1927. a määrused, juhtnöörid ja korraldused, ERA 636.1.88, l. 26.
59
Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93; 1932. aastal tulid uued noored Pipati 31. oktoobril.

20

kompaniisse ja helgiheitjakomandosse toimus kutsealuste kutsumine 3. aprillil 1929. a,
ülejäänud allüksustesse aga 1. veebruaril 1929. a.60
1930. aastatel hakkas kehtima komplekteerimine territoriaalpõhimõttel. Mõni aasta
tehti lisakutse suvel. Nii tuli 28. juunil 1930. a teenistusse 15 noort (neist 9 vabatahtlikult)
Harjumaalt, kelle toimetasid kohale ltn Hirth, nao Kärk ja asp Kask. 61 2. märtsil 1936. a tuli
55 noort teenistusse, neist 45 Harjust, 5 Pärnu-Viljandi ja 5 Lääne-Saare kaitseringkonnast. 3.
novembril tuli teenistusse 53, neist 45 Harjust, 3 Saare-Lääne ja 5 Pärnu-Viljandi karingist.62
1933. aastal kutsuti Pipati kolmel korral: veebruaris, juulis ja novembris. Veebruaris
võeti enamik kutsealuseid Harju (32%), Tartu (29%), Järva (18%) ja Viru maakonnast (10%).
Samuti oli ka juulis ja novembris, kusjuures valdav enamus oli Harjust – 37% juulis ja 41%
novembris. 1934. aastast toimus Pipati komplekteerimine rangelt territoriaalpõhimõttel, kus
Nõmmel paiknenud allüksustesse kutsuti enamjaolt Harju, 1. pikompaniisse Viru ning 2.
pikompaniisse Tartu ja Võru-Petseri karingist.
Kutsealuste saabumisel väeossa kanti nad kohe allüksuste nimekirja. Seda tehti isegi
siis, kui noortekursuse väljaõpe toimus koondõppeallüksuses. Kui 1933. a veebruaris/märtsis
ja novembris oli noorsõdurite jaotus allüksuste vahel Pipatis suhteliselt võrdne, siis alates
1934. aastast jaotati enamik kutsealuseid eelistatult 1., 2. ja 3. pikompanii vahel. Vastavalt
väljaõppeprioriteetidele, mõne kutse puhul rohkem või vähem, jagati kutsealuseid teiste
allüksuste vahel, kuid reeglina jäid G-kompanii ja H-komando võrreldes pikompaniidega
suhteliselt väikesearvulisteks. Näitena võib tuua kutsealuste jaotuse 1938. a märtsist, kus 27%
noorsõduritest olid 1. pikompaniis (Narvas), 25% neist 2. pikompaniis (Võrus), 20%
sõduritest 3. pikompaniis (Nõmmel) ja 28% G-kompaniis (Nõmmel).
Inseneriväes ehk Pipatis oli teenistusaja pikkus teistest väeliikidest/väeosadest erinev.
1928. aastal kehtestati inseneriväes sundajateenistuse pikkuseks 18 kuud, 1933.–1937. aastal
11–12 kuud ja 1. oktoobril 1939. a toimus üleminek uuesti 18 kuule.63
Vabatahtlike arv oli Pipatis aastatel 1924–1940 varieeruv ning erineva kutse kohta
3%–58%. Vabatahtlike protsent oli kõige suurem erandkorral teostatud väikesearvulises
suvises kutses. Vabatahtlikud pöördusid reeglina ise Pipatüli poole, taotlusega arvata nad
teenistusse nende erihuvi tehnika vastu või tehnilist haridust arvestades. Pipatüli nõusolekul ja
sõmini loal arvatigi nad pataljoni teenistusse määratud kutsealuste nimekirja. Vabatahtlikelt
eeldati tehnilist haridust, mistõttu kõik soovijad ei saanud sisse. Mõnikord avaldasid teistesse
60

Sõmini kk nr 575, 26.12.1928, ERA 636.1.94, l. 36.
Pipatüli pk nr 141 28.06.1930, ERA 636.1.107.
62
Pipatüli pk nr 28, 05.03.1936, ERA 636.1.152.
63
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Pipati

raudteekompaniisse üleviimise avalduse 7. jalaväerügemendi rms A. Kraus, kes enne
ajateenistust töötas Sonda kitsarööpmelisel raudteel 1. järgu remonttöölisena ning omas selle
vastu erilist huvi. Pipatül ja Inseneriväe Inspektor juhtisid Peastaabi ülema tähelepanu sellele,
et paljud tehnilise haridusega kutsealused satuvad kutse ajal teistesse väeosadesse ning
palusid võimaldada teha vastav selekteerimine.64
Spetsialiste otsiti kutsealuste hulgast, et nad Pipati teenistusse määrata. Juhul, kui ei
õnnestunud otsitud kutsealuseid kohe pataljoni teenistusse määrata, tehti teiste väeosadega
noorsõdurite ületoomisi. Näiteks raudteelastest kutsealuseid otsiti Tapalt ja Valgast. Nii leppis
Pipatül Valga maakonna rahvaväe ülemaga kokku, et raudtee oskustööline, Karl Kivistik,
määratakse ajateenistusse Pipati, kuid kuna Pipati 1926. a kevadkutsel ei saadetud
kutsealuseid Valgast, sattus otsitud kutsealune hoopis suurtükiväkke. 1926. aasta aprillis
õnnetus ta siiski Pipati üle tuua, kui vajalikud dokumendid said vormistatud.65
Tehniliselt haritud või konkreetseid oskusi tehnikaga ümberkäimisel omandanud
ajateenijad olid hinnatud ka tsiviilühiskonnas. Eriti terav vajadus oli traktoristide järgi.
Kurioosne juhtum oli siis, kui Pipati 1. pioneerikompanii ajateenija, rms K. Haaki kohta tuli
väeossa ühelt Läänemaa vallavalitsuselt palve, ajutiselt vabastada kõnealune sõdur
teenistusest põllutööde sügisperioodiks, sest rms Haak oli vallas ainuke traktorviljapeksjamasina spetsialist.66
Vastavalt sõjaministri 19. novembri 1926. a käskkirjale nr 536, võis keskkooli
lõpetanuid või kõrgharidusega ajateenijaid inseneriväes ette valmistada ja määrata järgmistele
eriametikohtadele: telefonist, telegrafist, raadiotelegrafist, raadiojaama vanem, sidejaama
tehnik, liinitehnik, telefoni- või telegraafi tehnik, helgiheitja ülem, motorist, masinist,
laborant, elektrotehnik, jõujaama vanem või montöör, signalist, postituvide jaoülem, kapral ja
tuvisaatja, sidekoerte jaoülem, kapral-koertejuht, raudteejaama ülem ja abi, vedurijuht ja abi,
teemeister, pontoonöör, minöör, meteoroloog, betoontööde juhataja, joonestaja, litograaf,
mootorratta juht, relvur-allohvitser, varahoidja, velsker.67
25. juuni 1929. a seisuga teenis Pipatis kuus ajateenijat, kellel oli tehniline
kõrgharidus. Üks neist lõpetas Tartu Ülikooli mag. chem. teaduskraadiga, kaks Tallinna
Tehnikumi (insener-elektrik ja -keemik). Ülejäänud aga õppisid välismaal: kaks Saksamaal
(mäeinsener ja masinaehituse insener) ning üks Prantsusmaal insener-geoloogiks. Kaks
kõrgelt haritud ajateenijat olid saadetud aspirandikursustele ning ülejäänuid rakendati
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erialakohtadel spetsialistidena. Kaks meest olid rahvuselt juudid, teised aga eestlased.
Saksamaal mäeinseneriks õppinud reamees Ovsei Ginovkerile lubati 1929. a juunis puhkuse
ajast kaheks päevaks külastada Saksamaad, kus ta pidi kokku saama Kanada firmaomanikust
vennaga, kellega koos Ginovker kavatses pärast sundajateenistuse läbimist töötada.68
1933. aastal Pipatis teeninud ajateenijatest olid üheksa Tartu Ülikoolis õppinud või
selle lõpetanud ja üks Berliini Ülikooli tudeng. 1938.–1939. aastal õppis vaid üks ajateenija
ülikoolis. Pipati kutsealuste üldharidustase oli aastatega muutunud. Kui 1924.–1925. aastatel
olid 44% ehk enamus vaid kirjaoskajad, 47% algharidusega (ka lõpetamata) ja 7% kesk- ja
keskeriharidusega, siis 1933. aastal oli 63% alg- ning 33% kesk- ja keskeriharidusega. 1938.
aastal polnud pilt 1933. aastaga võrreldes eriti muutunud: 72% oli alg- ning 28% kesk- ja
keskeriharidusega. Kutsealuste sotsiaalne kihistumine oli balansseeritud. 1924.–1926. aastal
oli 57% seotud põllumajandusega ja 33% oli töölisi. 1930. aastatel oli kutsealuste hulgas
märgatav kasv õppival noorsool, kelle grupi suurus küündis 1933. aastal 21%-ni. Samal aastal
oli 28% kutsealustest seotud põllumajandusega ning 39% oli töölisi. 1938. aasta näitel kasvas
tööliste osakaal 51%-ni, mis peegeldas pataljoni juhtkonna huvi tehniliselt haritud või
tööstusega seotud kutsealuste vastu.
Rahvuslik jaotus oli Pipati ajateenijate hulgas tasakaalus ja pigem monorahvuslik.
1924.–1925. aastatel oli 97% ajateenijatest eestlased, 1933. aastal 96%, 1938.–39. aastal 91%.
Muulastest esines vene, baltisaksa, juudi, läti, soome, taani ja rootsi rahvusest sõdureid, neist
umbkeelsed olid vaid üksikud.
1924.–1925. aastal oli Pipati teenistusse kutsutud ajateenijatest 84% ehk enamusel
evangeelium-luterliku usutunnistus ja 10% apostlik-õigeusutunnistus. Vähemuses olid
esindatud katoliiklik, kreeka-katoliiklik, kreeka-õigeusk ja vanavene usk. 1926. aastal nõudis
Inseneriväe Inspektor Pipatülilt ettekannet sellest, kas pataljonis oli õigeusklikke sõdureid,
keda sunnitakse evangeelium-luteri vaimulike poolt leeriõpetusele, kusjuures sõmin hoiatas
riigiusu (luterliku) kehtestamisest. Sõjaminister pööras korduvalt diviisiülemate tähelepanu
sellele, et teiste usutunnistuse sõdureid ei tohi saata luterliku kirikutesse ning kaasata
leeriõpetusse. Tallinna garnisoni apostlik-õigeusuliste sõdurite usuvajaduse rahuldamiseks
pidid väeosade ülemad pöörduma Siimeoni koguduse ülempreestri, Nikolai Pätsi poole, kes
andis selleks omapoolse nõusoleku.69
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Pöörati tähelepanu ka juudiusuliste sõdurite usuvajaduste rahuldamisele. Eesti
Kaitseväes lubati juudiusulisi sõdureid pühade ajal väeosadest välja pühitsemise eesmärgil,
kuid ainult vabal ajal või siis, kui see ei takistanud teenistusülesannete täitmist. 23. aprillil
1929. a pöördus Tallinna Juudi Koguduse nõukogu otse Pipatüli poole palvega vabastada
juudiusulised ajateenijad teenistusest ja võimaldada neil osa võtta paasapühadest (24. aprill –
2. mai) ning samuti neile, keda ei saa teenistusest vabastada – anda neile võimalus tarbida
paasapüha toitu. Selle peale said 1. pioneerikompaniis ja G-kompaniis teeninud juudid
puhkuse, muuhulgas ka vastavalt garnisoniülema sellekohasele käskkirjale. Nii oli see ka
lubatud 1929. aastal 3. diviisi staabi II osakonna ringkirjaga. Vastavalt sellele lubas Pipatül
oktoobris viibida juudiusulistel ajateenijatel pühitsemisel väljaspool väeosa 19., 20. ja 25., 26.
oktoobril. Juudi ülemrabi pöördus iga-aastaselt vastavate taotlustega sõmini ja personaalselt
Pipatüle poole juhul, kui väeosas oli juute teenimas.70
Üldiselt ei olnud Pipatis rahvusvaenu ega selle põhjal õhutatud konflikte. Kuid ühe
korra leidis siiski selline juhtum aset: 31. jaanuaril 1932. a pöördus pataljoni sööklas Hkomando rms J. Karing naaberlauas istunud lauavanema kpr Ormissoni poole küsimusega:
„Miks juudil pikad juuksed on?“. Saades vastuseks, et rms S. Schocheril on see lubatud, küsis
Karing uuesti: „Kas juut täna ka sööb – lõunaks on seapraad!“. Sellised küsimused ajasid
teenistuskaaslasi naerma. Sööklast väljudes kutsus Schocher Karingu teistest eemale, mille
peale Karing vastas, et tal pole aega. Schocher aga lõi Karingule rusikaga kaks korda näkku
nii, et viimasel murdus ninaluu. Pataül juhtis isikkoosseisu tähelepanu sellele, et
kaitseväelased on ühise pere liikmed (rahvuse peale vaatamata), kelle kohus on vastastikune
abistamine ja sõbralik koostöötamine, aga mitte üksteise pilkamine ega löömine. Karing sai 2ööpäevase kartsaaresti ning Schocher 14-ööpäevase aresti.71
Ajateenijate reservi (käsutusväkke) arvamine ei toimunud kindlal ajal, vaid lähtudes
isikkoosseisu reaalsest vajadusest. Ajateenijaid ei lastud kunagi reservi korraga, vaid üksikult
või kümnete kaupa, reeglina mitte üle 200 korraga. Nii arvati 22. mail 1933. aastal 33
ajateenijat reservi. 1934. aastal arvati ajateenijaid reservi kahes suuremas grupis, välja arvatud
üksikud juhtumid, nii 5. veebruaril 64 ajateenijat ja 5. oktoobril 43 ajateenijat. 1927. aasta
märtsis saadeti reservi korraga 67 ajateenijat, 30. septembril 1928. aastal 115 ajateenijat. 1.
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oktoobril 1930. aastal 171 ajateenijat reservi, 2. veebruaril 1931. aastal 46 ajateenijat, 30.
septembril 1931. a arvati 168 ajateenijat reservi. 1. oktoobril 1933. a arvati reservi 109
ajateenijat, 33 neist 1. pikompaniist, 37 meest 2. pikompaniist, 17 raudteekompaniist, 11 Gkompaniist, 4 H-komandost ning 5 töökomandost. 28. jaanuaril 1934. a arvati käsutusväkke
98 ajateenijat, 1. juunil 1934. a sundaja ärateenimisel arvati käsutusväkke 21 ajateenijat
kahest pioneerikompaniist ning 30. septembrist 1934. a arvati käsutusväkke 43 ajateenijat.72
Kuni 1937. aastani arvati sundajateenistuse läbinuid ennekõike nn käsutusväkke (3aastane „kuum reserv“), selle järel aga reservväkke, kus peeti tagavaraväelaste arvestust kuni
45. eluaastani. 45–55 aasta vanuseid tagavaraväelasi peeti I–III järgu maakaitseväe
nimekirjas. Pärast 1937. aastat arvati sõdureid liigitamata üldisesse reservi. Pioneeriüksuste
reservväelastest tähtsustati just reservohvitsere, kelle üle peeti arvestust ja kelle isikuandmeid
töödeldi. 1924.–1925. aastal kordusõppustele kutsutud reservväelastest olid enamus tehnilise
hariduse või ettevalmistusega: 59% tehnikuid, 9% insenere ja 3% mehaanikuid. Nende hulgas
ei olnud mitte ühtegi reservlast, kellel oleks olnud tsiviilharidus alla keskmise. Ka edaspidi
kuni 1930. aastani määrati sõjaaja ametikohtadele enamasti just neid, kellel oli vastav
tehniline haridus. Reservohvitseride arvestamine toimus pataljoni ohvitseride kogu kaudu.
Reservohvitsere, kes teavitamata vahetasid aadressi või olid ohvitseride kogu kaudu
organiseeritud väljaõppealases tegevuses mitteaktiivsed, arvati 1930. aastate esimesel poolel
käsutusväe nimekirjadest välja. 1930. aastate teisel poolel arvestati ennekõike nende
reservohvitseridega, kes olid värskelt (mitte üle 8 aasta tagasi) pioneerieriala aspirantuuri
lõpetanud. Vanematest aastakäikudest valiti ainult neid reservohvitsere, kellel oli soliidne
sõjalis-tehniline
Vabadussõjas.
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5. VÄLJAÕPE
5.1. VÄLJAÕPPE ÜLDINE KORRALDUS
Väljaõpe Pipatis oli organiseeritud õppetsüklite kaupa ning oli orienteeritud
ajateenijatele. Sissekutse ajal, mis toimus harilikult kaks korda aastas – kevadtalvel ja sügisel,
pataljoni esindajad-üleajateenijad käisid kutsealustele järgi kaitseringkondadesse. Kutsealuste
pataljoni saabumisel nad jaotati allüksuste vahel, kus alustati esmase väljaõppega. Ehk
esimeseks õppekursuseks oli noortekursus mis kestis eriaastatel keskmiselt 4 kuud. Jõudes
arusaamisele, et noortekursuse korraldus ja läbiviimine allüksustes paralleelselt ei ole
otstarbekas, hakati alates 1933. aastast noortest moodustama koondkompaniid ja –rühmad,
kuhu õpetavaks kaadriks määrati ühe või teise allüksuse kaadrikaitseväelasi ja õppekompanii
kursuse lõpetanud ajateenijaid. Mõnikord noorte väljaõppe läbiviimise eest määrati
konkreetselt pataljoni ühe allüksuse.
Noortekursuse

tulemustel

valiti

välja

parimaid

ajateenijaid,

keda

määrati

õppekompaniisse reservallohvitseri kursuse läbimiseks. Õppekompanii kursus eriaastatel
kestis 3 – 4 kuud. 30. aastate keskpaigast Pipati õppekompanii kursust hakati nimetama pikursuseks, kus õpetati pioneerieriala reservallohvitsere. Alates sellest ajast nii pinoortekursusele kui ka õppekompanii pi-kursusele hakati saatma teiste väeosade
pikomandode

ajateenijaid.

Kursuse

koolitatav

personalina

olid

õppekompanii

kaadrikaitseväelased. Õppekompanii parimate tulemustega lõpetanuid aga suunati Sõjakooli
Aspirantide klassi reservohvitseri kursuse läbimiseks. Aspirandid, edukalt läbides baaskursuse
tulid Pipati tagasi erialase praktika sooritamiseks. Praktikat viidi läbi reeglina Jägala laagris
(pi-ala) või Nõmmel (g-ala). Kuna aspirantide õppetsükkel ületas ajateenistuse pikkust, hakati
rakendama järgmist süsteemi: erialapraktika sooritanud aspirant jäeti kaadrikaitseväelaste
piiratud õigustega staatuses tegevteenistusse edasi juhtimispraktika läbimiseks vähemalt
jaoülema ametikohal. Selliseid aspirante hakati kutsuma kui portupei-aspirandid.
Enamus ajateenijaid, keda pärast noortekursuse ei valitud õppekompaniisse, ootas
reameeste kursus, mis kestis sisuliselt sundajateenistuse lõpuni. Reameeste kursuse
läbiviimisel põhiraskus langes allüksuste peale, kus iga allüksus iseseisvalt andis
ajateenijatele erialaõpet, valmistades nad teenistusse erinevatel erialaametikohtadel. Pipatis
oli mitu liiki pioneerierialasi: üldpioneeri, raudteepioneeri, gaasikaitse ja helgiheitja eriala.
Erialaõppe korraldamisel üritati alati lähtuda erialaspetsiifikast. Raudteepioneeride
väljaõppele positiivset mõju osutas Raudteevalitsuse poolt 1928. aastal pioneeridele kasutada
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antud Liiva-Vääna kitsarööpmeline raudtee. Gaasikaitse õppe läbiviimist soodustas pataljoni
asutatud keemialabor ja soetatud gaasisõja kaasaegne tehniline varustus.
Erinevate õppekursuste pikkus varjeerus vastavalt sundajateenistuse ajapikkuse
muutmisele. Ehk see otseselt mõjutas õppetsükli planeerimist.
Noortekursuse ja õppekompanii kursuse korraldamisel lähtuti väljaõppekavadest, mis
erinesid üldväe- (jalaväe-) õppekavadest, seda eriti õppemahus ja õppeainete poolelt. 30.
aastate alguseks õppekavad ja õppeprotsessi organiseerimise põhimõtted olid lootusetult
aegunud, sest pärinesid veel tsaariaegsest sõjaväest. Oktoobris 1934 Pipatis alustati uude
õppekavade väljatöötamisega, millega tegeles komisjon kpt N.Thariga eesotsas. Komisjoni
liikmeteks olid määratud kaptenid M.Luulik ja E.Müller ning ltn A.Schäfer. 20. oktoobrist
uued õppekavad pidid asendama vanu ja iganenuid.73 Õppekavad tehti iga kursuse kohta:
noorte kursus, reamehe kursus, reservallohvitseri kursus ning eraldi erikursused: aspirantide,
g-instruktorite, jalaväe pioneeride, Kõrgema Sõjakooli sisseastujate staţeerimine, inseneriväe
ohvitseride kursus ja inseneriväe suvelaagri õppekava.
Reameeste kursuse läbiviimine oli kohati suvaline, sest puudusid üksikasjalikud
väljaõppekavad ja –juhendid. Kogu väljaõppe kestel koostati nädalalised tunniplaanid. 7.
oktoobril 1927 kol-ltn Grünberg andis korralduse kompaniiülematel esitada tulevase nädala
tunniplaanid kinnitamiseks laupäeviti. Peale üldteemat pidi kirjutama ka konkreetse tunni
sisu, näiteks aine – määrustikuõpe, teema – RM §§ 15-20.74 1936. aastal õppekavasid ja
plaane hakati nõudma esitamiseks 3. diviisi staapi.
17. novembril 1939 Sõjavägede staabiülema käsul, tuginedes omakorda Ülemjuhataja
käsule, rakendati 1939. a. oktoobrikutse ajateenijatel seoses üleminekuga pikemale
ajateenistusele uued juhtnöörid väljaõppe protsessi korraldamisel, kus noortekursus jalaväes,
suurtükiväes, Soomusrongirügemendis ja Sidepataljonis hakkas kestma 4 kuud ning Ratsa- ja
Autotankirügemendis – 5 kuud. Reameeste kursus pidi kestma ajateenistuse lõpuni,
erandjuhtudel mitte vähem kui 6 kuud. Täiendusallohvitseride (Reservallohvitseride) kursus
kestis 5 kuud ja Sidepataljonis 4-6 kuud. Käsuga ei olnud kehtestatud Pipati õppekursuse
kestvus.75
Seoses üleminekuga 18-kuu ajateenistusele Pipatül tegi 3. divüle ettepaneku viia läbi
pioneeriala ettevalmistus Pipatis järgnevalt: noortel – 4 kuud, reameestel – 14 kuud, sellest
ajast 4 kuud laagriõppusi erikava alusel ning reservallohvitseride kursus – 6 kuud. Seoses
sellega kol Haljaste pakkus ka muuta kutsealuste sisse kutsumise korra kahe asemel üks kord
73
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aastas märtsis, et kõikidel pioneeridel oleks võimalus ajateenistuse jooksul kaks korda osaleda
suvelaagri õppustest.76
Kogu õppetsükli ajal erilist rõhku osutati pioneeri erialaõppele, siis jäeti samas muud
õppeained, näiteks laskeõppe, unarusse, nii et 1934. aastaks Pipatis laskeõppe alal tekkisid
tõsised puudused, mida suudeti enamjaolt likvideerida vaid 30. aastate lõpuks.
Väljaõppealast kontrolli teostasid ohvitserid, nemad viisid läbi poolekursuse- ja
lõpukatsed. Väljaõppealast kontrolli perioodiliselt teostas Pipatül ja Inseneriväe Inspektor.
Üldist väljaõppeprotsessi samuti kontrollisid kõrgemad riigijuhid. Nii ka juulis 1932 Jägala
Inseneriväe ja Suurtükiväe laagrid külastas Riigivanem K.Einbund ning hindas tehniliste
väeüksuste väljaõpet üsna kõrgelt.77 Üleajateenijatele usaldati vähema tähendusega
õppetundide läbiviimist ning väljaõppeprotsessi majandusliku toetust. Õppekompanii
lõpetanud ajateenijaid kasutati noorte peal distsipliini hoidmiseks ja täiendava lihtsama
iseloomuga väljaõppe läbiviimisel töövälisel ajal.
Alates 1. septembrist 1926 kol Riiberg nõudis Pioneeripataljoni ülemalt laupäeviti
järgneva nädala õppekavade esitamist, mis võimaldaks inspektuuri poolset väljaõppe kontrolli
teostamist. Seoses õppekavade koostamisega Pioneeripataljonis märkis inspektor, et pioneerid
peavad olema ettevalmistatud vastavalt sõjaministri käskkirjas № 520 1924. aastast loetletud
pioneerialadel „lihtsa kuid vilunud tööjõuna väljaarvatud välikindlustamisel“. Teiste
pioneeritööde käigus Pioneeripataljoni reakoosseis pidi olema võimeline ohvitseridest
spetsialistide juhtimisel töid teostama. Kuid teiste väeliikide juures ka reameestest pioneerid
pidid suutma iseseisvalt pioneeritöid organiseerima.78
Kuigi juba 1924. aastal oli planeeritud alustada pioneerimäärustikkude (-eeskirjade)
koostamine, puudusid nad Eesti sõjaväes kuni 30. aastate alguseni. Senikaua kasutati
põhiliselt tsaariaegseid inseneriväe eeskirju ja käsiraamatuid ning välismaa tõlkekirjandust.
Pioneerieeskirja esimene osa ilmus vaid 1932. aastal ning viimane – viies – 1938. aastal.
Insenerimõte kiire arengu tõttu Euroopas olid nad juba ilmumise ajaks osaliselt aegunud.
1924. aastal Sõjaministri korraldusega oli kindlaks määratud aktiivse väljaõppe kõige
soodsam periood iga aasta 1. maist kuni 1. oktoobrini ehk suvelaagrid ja sügised manöövrid.
Selle aja peale oli kehtestatud puhkuste välja võtmise piirang, mille järgi riviväeosade
ohvitserid ja üleajateenijad võisid puhkust võtta mitte kauem kui 7 päevaks ning ajateenijad
kuni 3 päeva suve jooksul, puhkusele lubatud koguarv ei võinud ületada 3 ℅ piiri üksikväeosa
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Pipatüli ettekanne № 416 3. divüle 21.07.1939, ERA 636.1.188, l. 26.
Pipatüli pk № 226, 29.09.1932, ERA 636.1.120.
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kuni

kompaniiülemateni lubas puhkusele väeosa ülem, pataljoni- ja rügemendiülemaid või nendele
vastavaid ülemaid lubas puhkusele diviisiülem ning sellest kõrgemaid ohvitsere – ainult
sõjaminister.79 Seoses aktiivse väljaõppeperioodi määramisega ja praktiliste tööde
läbiviimisega Inseneriväe inspektuuri juhtimisel Jägalas suurtükiväe laagri kõrval hakati
ehitama Inseneriväe laager, kus suvisel väljaõppeperioodil pidid koos viibima Pioneeri- ja
Sidepataljon. Alates sellest ajast Jägala laager hakkas mängima keskset rolli Pipati väljaõppe
organiseerimisprotsessis. Kui Nõmmel ehk pataljoni alalises asupaigas võeti läbi teoreetilised
ettevalmistavad kursused ajateenijatele üld- ja eriala oskuste ja teadmiste omandamiseks, siis
Jägalas võimaldati omandatud oskused lihvida praktikal. Erialaõppe kõrval viidi Jägalas ka
taktikalised harjutused nii jao kui ka rühma koosseisus. Jägalas tegutsesid allüksused koos ehk
täielikus koosseisus, mida võib tinglikult lugeda allüksuse õppekursuseks. 1937. aastal alanud
Pipati motoriseerimisega sai Jägalast pea ainuke koht, kus isikkoosseis sai tehnika peal täita
praktilisi ülesandeid.
Esmaste praktiliste oskuste õpetamiseks vajas Pipat harjutusvälja pataljoni
lähiümbruses. Nii 1931. aastaks Pipatil sai oma harjutusala Liiva – Vääna raudtee ääres Särje,
Lääne ja Linda tänavate vahel Pääskülas. Harjutusalale olid ehitatud õppevahendite ladu ja
tööriistade kuur, kuuli- ja gaasikindel varjend, sidumispunkt ning miinikäigud. Harjutusalale
oli määratud valvepost. Harjutusala valvur allus pataljoni korrapidajale, korrapidajaallohvitserile ja õppekompanii ülemale ning tema ülesandeks oli valvata õppevahendite ladu.
Harjutusväljal olnud lao ja õppeehitiste eest vastutas õppekompanii kaaderkoosseis. Pataljoni
Pääsküla õppevälja eest vastutas õppekompanii ülem. Alates maist 1932 pataljoni kõik
allüksused, kes planeerisid õppeväljal praktilised välikindlustamise tööd läbi viima, pidid
ennem õppekompanii ülemaga kokku leppima ajast ja kohast. Õppekompanii ülema
ettepanekul pataljoniülem andis korralduse õppeväljale väljaõppe eesmärgil ehitatud
välikindlustuste elemendid, nagu kaevikud, killuvarjendid jms, peale harjutuse lõppu kinni
ajama.80 Pääsküla harjutusväljal Inseneriväe inspektuur koos Pipatiga viis läbi erinevate
minööri-, gaasikaitse jms varustuse ja vahendite katsetamisi. Nii näiteks Inseneriväe
inspektori käsul Pipat rajas harjutusväljale laskekaeviku, mis võimaldas läbi harjutada tankiga
üle mehitatud kaeviku sõitmise (tankihirmu harjutus). Katsetati ka pioneeritehnikat, traktoreid
ja lõhkematerjale.81
Ehitusmaterjale praktiliste tööde jaoks vähemal määral võeti Jägala alalt, kuid
suuremal määral siiski pidi pataljon ise soetama. Nii lähetati 3. märtsil 1927 õpetöökodade
79
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ülema kt n-ltn Tomp Vasalemma praktilisteks töödeks ehitusmaterjali ostma. Edaspidi sai
Pioneeripataljon metsamaterjali praktiliste tööde teostamiseks Riigi metsatööstuselt. Mais
1931 õppekompaniis teeninud ltn V.Hirth oli lähetatud ostetud metsa vastuvõtmiseks Sonda
jaama Virumaal, vbl R.Kesküll aga – Risti jaama Läänemaal.82 Ehitus- ja lõhkematerjalide
kulu erialaväljaõppeks 2. pikompanii 1935. aasta näitel oli Pioneerieeskirjas osaliselt
normeeritud. Noorte kursuse raames välikindlustamise väljaõppes kulus tõkete ehitamiseks
615 kg erinevat okastraati, 250 jm puulatte ja 50 kg kobasid; kuulipilduja varjendite
ehitamiseks 221 jm erinevaid palke, 20 kg traati, 4 rulli katusepappi, 15 kg erinevaid naelu,
120 jm puulatte ja 200 m² maskeerimisvõrku. Purustustöödel noortele näidati erinevaid
lõhkematerjale vastavalt Pioneerieeskirja IV osale. Silla ehitamisel kulus vähemalt 0,5 kg
traati, 60 kg nööri ja 50 tk kobasid Reameeste kursuse välikindlustamisel tõkete ehitamisele
kulus natuke rohkem materjali kui noorte kursusel. Varjendite ehitamisel läks aga 1575 jm
erinevaid palke, 50 kg traati, 750 jm erinevaid laudu, 120 jm prusse, 50 m latte ja muid
materjale 9 punktil. Betoontöödel kulus 350 kg tsementi, 100 kg traati ja muid materjale.
Purustustöödel: 500 m elektrikaablit lõhkevõrgu montaaţi jaoks, 4 oommeetri, 10 kg
püroksiliini, 30 kapseldetonaatorit, 10 m süütenööri ja 10 m detoneerivat nööri. Väliraudtee
ehitamist käsitleti teoreetiliselt. Praktiliselt tehti vaid 50 m raudteed koos pööranguga. Samuti
läks materjali moondamistöödel, sideliinide vedamisel ja rida kantselei tarbeid erialase
tegevuse planeerimiseks ja kavandamiseks.83
Plaanipärase väljaõppe kõrval tähtsat rolli mängis erialane koostöö teiste väeliikide ja
väeosade või tsiviilasutustega. Erineva iseloomuga tööde teostamine teiste väeosade
suvelaagrites ja asupaikades ning jääpurustustööd Eestimaa jõgedel jääkäigu ajal võimaldasid
pioneeridel saada rohkem praktikat antud konkreetsest ülesandest lähtudes. Väga tihedat
koostööd Pipat tegi Kaitseliiduga, aidates korralda malevates pioneeri- ja gaasikaitselist
väljaõpet.
Juba 1924. aastast alates pidid Pioneeri- ja Sidepataljoni ülemad Inseneriväe
Inspektori korraldusel esitama iga aasta 1. novembriks oma väeosa möödunud aasta
tegevusaruande, kus pidid olema kajastatud tegevusalad kompaniide kaupa, nimelt rivi, eriala,
praktilised tööd, laagrid, manöövrid, koostöö tsiviilasutustega ning samuti pataljoni
ohvitseride tegevus üldse, kaasaarvatud ohvitseride osavõtt praktilistest töödest ja
sõjamängudest. Pioneeripataljoni kõikidele allüksustele välja arvatud õpekompaniile õpeaasta
piirdaatumiks oli määratud iga aasta 1. oktoobri kuupäev.84
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2. novembrist 1927 Pioneeripataljonis oli kehtestatud uus päevakord, mis kehtis
eriliste muutusteta 30. aastate lõpuni:
6:00
äratus
7:00
ülevaatus
7:20-7:40
hommikueine
8:00 – 12:00
õppetunnid
12:00 – 14:00 lõuna
14:00 – 17:00 õppetunnid
18:00
õhtusöök
21:00
õhtune loendus
22:00
öörahu85
1. novembrist 1927 olid kindlaks määratud tööaeg Pioneeripataljonis järgmiselt: staabis argipäeviti 8:00 – 15:00, laupäeviti 8:00 – 14:30; töökodades kaitseväelastel 8:0017:00 (12:00-14:00 lõuna), eraisikutel argipäeviti 8:00-17:00 (lõuna 12:00-13:00), laup 8:0015:00 (ilma lõunavaheajata).86 Sisemäärustiku kohaselt igapäevane õppetöö kestis 7 tundi
kahes osas – enne ja pärast lõunat – harilikult kahe ja poole tunnise lõunavaheajaga,
väljaarvatud laupäeviti, mil õppetöö oli ainult enne lõunat ning kestis 4 tundi. Kaitsevägede
Ülemjuhataja käskkirja № 70 järgi, 21. aprillist 1936 õppeaja jaotus oli muudetud selliselt, et
enne lõunat ta kestis kella 08:00 kuni 13:00 ning 14:00 kuni 16:00 pärast lõunat
lõunavaheajaga 13:00 – 14:00. Laupäeviti väljaõppe oli 08:00 kuni 13:00 ilma
lõunavaheajata.87
20. ja 21. septembri 1927 kol-ltn Riiberg inspekteeris Pioneeripataljoni. Isikkoosseis
oli platsi peale ülesrivistatud ning esmajoonel inspektor kontrollis rivikorda, vormiriietuse ja
varustuse korrektsust. Jäädes varustuse ja riietuse ning rivikorraga rahule, ei meeldinud
inspektorile rakmete ja seljakotide seljas olek eriti silmas pidades suurused ja rihmade
pingutused – ehk osadele nad selga ei sobinud. Pataljoni territooriumil üldse, kasarmutes ja
ühisköögis valitses ideaalne kord, kuid asjaolu, et väeosas ei olnud sööklasaali ja sõdurid
pidid sööma kasarmutes, mis olid niivõrd kitsad, et kompaniimagalatesse ei mahtunud vajalik
kogus sõdurikappe. Kuigi laskemoona hoidmine vastas nõuetele olid mõned vintpüssid
roostes ja hooldamata (töökomando). Pataljoni üheks tähtsaks probleemiks inspektor tõi ette
G-kompanii laboriruumi puuduse. G-kompanii üleajateenija kapral Köstner, kes tegeles
laboriga, kinnitas, et laboritöid tehakse kompanii kantseleis – kitsas mittetuulutava ruumis.
Kol-ltn Riibergi arvates Pioneeripataljoni ülem pidi kas taotlema raudteevalitsuselt vana
vaguni või eraldada pataljoni kuurist ühe osa labori jaoks.88
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Kaadrikaitseväelastele Pipatis tehti igaaastaseid talvised täiendväljaõppekursused, kus
kahes grupis (ohvitseride ja üleajateenijate grupid) täiendati teoreetilisi teadmisi ja praktilisi
oskusi topograafias, taktikas, sõjaväepedagoogikas, erialaõppes jne. Kol-ltn Haljaste hindas
1934/35. a. talveperioodi täiendõppe kursus kaadrikaitseväelastele ja ajateenijate väljaõpet
rahuldavalt. Häid tulemusi pataljoni isikkoosseis, pataljoniülema kinnituse, saavutas
laskeõppe alal uue lasketiiru valmimisega.89
1926. aastal ilmus Kaitseväe kehalise kasvatuse juhataja ringkiri № 773, mis nägi ette
kõikides väeosades kehalise arengu katsete läbiviimist kohustuslikus korras. 7. septembril
1926 Pipatis oli moodustatud spordikomisjon 1. pioneerikompanii ülema kpt Tsõgankoviga
eesotsas. Komisjoniliikmeteks olid määratud n-ltn Mats 2. pioneerikompaniist, n-ltn Tomp
raudteekompaniist, ltn Rotberg õpekompaniist, n-ltn Kask G-kompaniist ja sva Silber
pataljoni staabist. Spordikomisjoni ülesandeks oli vastavalt mainitud ringkirjale viia pataljonis
läbi kehalised katsed kaitseväelaste kolmes kategoorias: ohvitseridele, üleajateenijatele ja
ajateenijatele. Alates sellest ajast ajateenijatele korraldati siis kord aastas või teenistuse
jooksul kehalise võimekuse katseid.90 Füüsiliste normide täitmiseks aprillis 1930 Pipatis oli
koostatud kehalise kasvatuse kava, mille kohaselt terve pataljoni isikkoosseis oli jaotatud 8
grupi. Eraldi olid ohvitserid, üleajateenijad (veeblid, rühmavanemad ja varahoidjad),
üleajateenijad-jaoülemad, õppekompanii ajateenijad (õppurid) ning ülejäänud ajateenijad aga
– allüksuste kaupa. Nädalas korraldati igale grupile vähemalt 2 tundi füüsilist pataljoni
asupaigas ning á 4 tundi nädalas Jägala laagris. Suvisel perioodil olid ettenähtud järgmised
spordialad: võimlemine (siht- ja rakendusvõimlemine), kergejõustik (jooks, hüped, heited),
mängud (jalg-, võrk-, korv-, pesa- ja väravpall), ujumine, vehklemine ja sõjalised võistlused.
Talvel aga – võimlemine, suusatamine, poks, mängud ja vehklemine. Spordiinstruktoriteks
määrati n-ltn Jaanus´e, vbl Kesküll´i, vao Kuldvere ja vao Bergman´i.
Et kaadrikaitseväelastel püsida heas füüsilises vormis ning olla alluvatele heaks
eeskujuks, oktoobris 1931 Tallinnas paiknenud 3. diviisi väeosades kaasaarvatud Pipatis
kaadrikaitseväelastele korraldati kehalise kasvatuse täiendkursuse mahus 8 õppetundi.
Kursuse eesmärk oli värskendada teadmisi ja ühtlustada kehalise kasvatuse õppetundide
metoodikat. Teoreetilised tunnid olid teemadel: sport ja hügieen, kehalise kasvatuse
metoodika ja spordivigastused. Praktilisi tunde aga anti võimlemise ja kergejõustiku alal. Iga
aasta Pioneeripataljonist saadeti kehalise kasvatuse kursustele muuhulgas ka Tartu ülikooli

89

Pipatüli ettekanne № 590 3. diviisi ülemale 14.08.1935, ERA 636.1.144, l. 11.
Pataljoni spordikomsjon koosnes reeglina 5-6 liikmest. Alates 1932. aastast ajateenijate kehalise võimekuse
kontrollkatseid teoastas mitte pataljoni spordikomisjon, vaid kolmeliikmeline korraline ohvitseride komisjon:
Pipatüli pk № 112, 20.05.1932, ERA 636.1.120.
90

32

ühe ohvitseri või üleajateenija, kes pärast kursuse läbimist pidi tegelema ajateenijate füüsilise
ettevalmistamisega.91
1. ja 2. pikompaniides noorte ja reameeste väljaõppe alates 1934. aastast ehk Pipati
põhikoosseisust lahutamise hetkest oli läbiviidud iseseisvalt. Pioneerieriala noortekursuse
läbimiseks kompaniidesse saadeti 1. ja 2. diviiside väeosadest pikomandode reakoosseisu.
Pipatül vähemalt kord aastas kontrollis väljaõppe protsessi nendes allüksustes. 11.-12.
detsembril 1939 kol Haljaste revideerides 1. ja 2. pikompaniid jäi väljaõppega rahule.92
Teistes väeliikides pioneeriväljaõppe pikomandode raames oli üsnagi nõrk. 1940.
aastaks enamustes üksik-jalaväepataljonides pioneerirühma ülemad ei olnud pioneerierialal
piisavalt pädevad puuduliku koolituse/väljaõppe tõttu või pi-rühmaülemaid lähetati
sõjaväeringkondade staapidesse pikemaks ajaks nii, et pioneerialane väljaõppe ei toiminud.
Sõjavägede Ülemjuhataja pööras tõsist tähelepanu pioneeriõppe läbiviimisele ning rõhutas
seda, et pioneeriohvitseride ülesandeks väeosades ongi pioneerialase väljaõppe korraldamine
ja teostamine.93
Inseneriväe juhtkond alati mõtles väljaõppe süsteemi ümberkorraldamisele ning sel
teel selle paremaks muutmisel. Nii aprillis 1940 kol Haljaste esitas Inseneriväe Inspektorile
Pipatis 26 lehel koostatud uued katsekavad kaitseliitlaste täiendkoolitamiseks pioneeri- ja galal; allohvitseride üleviimiseks ühelt erialalt teisele Pipatis; Pipati kaadriallohvitseride
kõrgendamiseks vanemveebliteks ning kutse- ja täiendusallohvitseride üleviimiseks teistest
väeliikidest Pipati.94
Kokkuvõttes erialane väljaõppe Pipatis oli suhteliselt hästi organiseeritud. Olid
läbimõeldud ajateenijate õppetsükkel ja õppekursused ning kaadrikaitseväelaste täiendõppe
võimalused. Pataljoni juhtkond ja Inseneriväe inspektuur suutsid luua isikkoosseisule praktika
võimalused maastikul. Selle juures aga jäi puudulikuks väljaõppealane ja õppetaktikaline
koostöö teiste väeliikidega üldse. 30. aastate keskpaigaks sai stabiilseks väljaõppeaalane
planeerimine ja korrastatuks vastava dokumentatsiooni pidamine. 30. aastate lõpuks
erialaõppe kõrval piisavalt palju tähelepanu pöörati rivi-, laske- ja spordiväljaõppele ning
isamaakasvatusele („kultuurselgitustööle“). Alates 1937. aastast aktiivselt omandati tehnilisi
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teadmisi ja praktilisi oskusi pi-tehnika käsitsemisel. Ilmselgelt aga jäi väheks allüksustele
taktikaõppest maastikul üksuse koosseisus.

5.2. ERIALAKIRJANDUS
Vabadussõjas tuldi toime Vene määrustikele ja eeskirjadele tuginedes. Arusaadavatel
põhjustel ei kõlvanud enam 24 raamatuks koondatud, sõjaväge puudutanud, vene seadused
kasutamiseks rahuaja Eesti sõjaväe ülesehituse etapil, 1920. aastate alguses. Kui „Jalaväe I
eeskirja“ esimene redaktsioon ilmus juba 1923. aastal, siis erialamäärustike koostamisega oli
olukord tunduvalt halvem.95 1920. aastate alguses kasutas Pipat erialase tegevuse
reguleerimiseks Vene keiserliku armee inseneriväe määrustikke, millest vaid väike osa oli
tõlgitud eesti keelde. Veel 1920. aastate keskpaigas nõudis Inseneriväe Inspektor
pioneeriohvitseridelt tsaariarmee määrustike tundmist ja nendes sätestatud nõuete täitmist. Nii
tegi ta 1925. a juulis märkuse Pipatüle, kol-ltn Grünbergile, seoses välikindlustustööde
läbiviimise korraga Jägala Inseneriväe laagris. Tuginedes tol ajal kehtinud Eesti
rivimäärustikule, sätestas inspektor välikindlustamise tööde läbiviimise nõuded vastavalt
endise Vene tsaariarmee 1914. aasta inseneriväe eeskirjale „Tranšeetööd“, kohandades selle
Eesti oludele. Inspektori märkuse järgi pidid välikindlustamise tööd olema läbi viidud ainult
rivi korras, mida senini Pipatis ei olnud. Kogu tegevus pidi toimuma ainult jao- või
grupiülema käskluste peale. Jaoülem pidi tutvustama tööde jaotust sõduritele või töölistele
koondrivis ning seejärel rivistama nad kolonnidesse, tööriistade saamise jaoks. Tööd võis
alustada ainult väljajoondutud, kuid vajalike pikivahede peale hargnenud rivis, jaoülema
käskluse peale: „Hakka pääle“. Tööde lõpetamine pidi toimuma samuti käsklusega.
Tööreţiimi kehtestamisel pidi juhinduma reeglist: iga töötunni järel 5 minutit vaheaega või 4
tundi vahetpidamata tööd ja sellele järgnev pikem paus.96
Arvestades tekkinud vajadust koostada Eesti oludele kohandatud erialast kirjandust ja
määrustikke, alustasid Kindrastaabi VI osakond ja Inseneriväe Inspektuur sihisuunalist
tegevust. 1924. aasta juunis sai Inseneriväe Inspektor Kindralstaabi VI osakonna ülemalt,
kolonel E. Limbergilt, ringkirja 1925. aasta eelarve koostamiseks, kus ta nõudis kol-ltn
Riibergil esitada projektid erialase kirjanduse ehk määrustike, eeskirjade, juhendite ja muude
õppevahendite tsentraliseeritud väljaandmiseks. Vastavalt sellele käskis Pipatül kompaniide ja
komandode ülematel esitada omapoolsed ettepanekud. Õpekompanii ülema, ltn Kimmiga
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koostöös oli välja töötatud ühtne ettepanek Kindralstaabi VI osakonnale, välja anda esialgsed
õpikud alljärgnevatel teemadel: betoontööd, sillad, teed, gaasikaitse, raudtee asjandus.97
Väljaõppes tuli tihti kasutada KVÜÕA inseneriväe klassi loengukonspekte. Nii laenas
Pipat Inseneriväe Inspektorilt 1926. aastal loengukonspekti „Permanentne fortifikatsioon“
(ilmus brošüürina 1929. aastal, 156 lk), Pipati aspirant-vao Krausberg katsete sooritamiseks.98
Samaaegselt hakati järk-järgult välja andma erialaseid eeskirju väljaõppe korraldamiseks. Nii
saadi 1926. a septembris Varvalilt neli eksemplari eeskirja „Ajutised juhtnöörid gaasikaitse
alal“, mis jaotati allüksustesse.99
1920. aastate teisel poolel hakati eesti keelde tõlkima välismaist erialakirjandust,
eeskätt aga prantsuse inseneriväe määrustikke ja eeskirju. See asjaolu on seletatav sellega, et
mõned eesti ohvitserid viibisid 1920. aastatel Prantsusmaal staaţil ja õppisid sealsetes
sõjakoolides. Nii ilmus 1927. aastal Pipati ltn J. Akseli raamat „Maastiku organiseerimine“
(maht 90 lk) („Organisatsion du terrain“), mis oli välja antud Kindralstaabi VI osakonna
kirjastuses ja ajutise eeskirjana kasutusele võetud. Eeskirja eestikeelset versiooni täiendasid
kol-ltn Grünberg ja kpt Thar, kes samal ajal tõlkisid eesti keelde saksa välikindlustamise
eeskirja kahes osas (156 lk), mis sisaldas muuhulgas eesti-saksa erialast oskussõnastikku.
Pika töö tulemusena jõuti 1930. aastate alguses lõpuks pioneerieeskirjade
koostamiseni. Kamin A. Keremi 1931. aasta käskkirjaga nr 224 oli määratud viieliikmeline
komisjon kol Riibergi juhtimisel, kelle ülesandeks oli koostada pioneerieeskiri viies osas
(välikindlustamine, teed, sillad, lõhke- ja miinitööd, laagri ja bivakitööd). Komisjon töötas
inseneriväe inspektuuris ning selle koosseisu kuulus teiste hulgas ka Pipati õppekompanii
ülem, mjr Thar. Töö kulges ladusalt, nii et juba 26. jaanuaril 1932. a sai Kamini poolt
kinnitatud pioneerieeskirja I osa „Välikindlustamine“ (PE I, 267 lk). Selles osas olid
käsitletud välikindlustamise üldised põhimõtted, välikindlustamisel kasutatud tööriistad,
mõõduriistad ja materjalid, moondamine ning välikindlustamistööde tehniline täitmine.100
Pioneerieeskirja teiste osade koostamisega läks aga aega. Esimese osa järel valmis
1934. aastal neljas osa – PE IV „Purustustööd“ („Lõhketööd“, 248 lk). Viieliikmelist
komisjoni juhtis samuti Inseneriväe Inspektor. Liikmeteks olid määratud enamasti
pioneeritaustaga vanemohvitserid: sva D. Buxhoevden, mjr E. Kimm ja mjr N. Thar. PE IV
osas oli käsitletud erinevaid lõhkeaineid, lõhkematerjale, lõhkamisviise, laenguid, erinevate
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materjalide lõhkamist ja miinitöid. 1936. aastal ilmus PE III „Sillad“ ja aasta hiljem ehk alles
1937. aastal sai valmis PE II „Teed“ (199 lk). Selles osas oli käsitletud maanteid ja raudteid –
nende ehitamine, korrashoid, luure ja nende peal liikumise korraldamine. 5. oktoobril 1938. a
kinnitas Ülemjuhataja kin-ltn J. Laidoner PE V „Laagri- ja bivakkehitused“ (104 lk), milles
oli käsitletud telkide püstitamine, onnide ja barakkide ehitamine ja kütmine, erinevate laagri
ja paiknemisala majandusliku iseloomuga välirajatiste ehitamine ning veevarustus.
Uute

pioneerieeskirjade

kehtestamisel

korraldati

Pipati

kaadrikaitseväelastele

õppepäevi ning aeg-ajalt kontrolliti eeskirjade tundmist. 24. aprillil 1936. a kontrolliti Pipati
ohvitseride teadmisi uuest juhendist „Pioneerisildade ja parvede ehitamine ja kasutamine“.
Kontrollarvestusest võttis osa 10 ohvitseri, neist viis said hinde „hea“, ülejäänud aga
„rahuldav“. 8. mail korraldati kontroll ka kaadriallohvitseridele lõhketööde ja sildade teemal.
Kontrolli teostamiseks moodustati komisjonid pataljoniülema eesistumisel.101 Uue juhendi
tundmist

kontrolliti

1.

ja

2.

pioneerikompaniides

eraldi.102

Nõmmel

viibinud

kaadriallohvitseride ja -reameeste kontroll 8. mail 1936. a andis järgmise tulemuse: sildade
teemal 14 tulemust „hea“ ja 11 tulemust „rahuldav“ ning purustustööde teemal 20 tulemust
„hea“ ja 5 tulemust „rahuldav“. Kokku kontrolliti 25 kaadrikaitseväelast, neist 8 veeblit, 11
vanemallohvitseri, 3 nooremallohvitseri, 2 portupeeaspirant-nooremallohvitseri ning 1
kapralit.103 Pioneerieeskirja III (sillad) ja IV (lõhketööd) osa tundmise kontrolltööst 8. mail
1936. a võttis osa 78% Pipati kaadrikaitseväelastest, kelle tulemus oli üldiselt hea. 1937.
aastal korraldati Pipatis eraldi ohvitseridele ja allohvitseridele järjekordsed kontrolltööd
Pioneerieeskirja II osa tundmisest. Ohvitseride teadmised osutusid allohvitseride omast
tunduvalt paremaks. Kaadrikaitseväelasi ei kontrollitud ainult pioneerieeskirja tundmises. 30.
jaanuaril 1929. a korraldati kpt Thari juhtimisel kontrolltöö garnisonimäärustiku tundmises.104
Pioneerieeskirjades ja vastavates reguleeritavates määrustes leidus vigu. Nii ei
osutunud 1936. ja 1937. aastal pukk- ja pontoonsilla ehitamine vastavalt kehtinud juhendile
piisavalt paindlikuks. Eeskirjas ette nähtud grupid olid liiga suured, mistõttu osa meeskonnast
pigem segas üldist ehituse käiku. Samuti ei fikseerinud eeskiri silla ehitamisel iga grupi
tegevuse järjestust, liikumise korda ehitataval sillaosal, sillaosade kandmisviise ja muid
üksikasju. Seoses sellega otsustati pioneerisildade ja parvede ehitamise ja kasutamise juhendi
täienduste väljatöötamiseks moodustada komisjon kpt Möldre eesistumisel, kes pidi 8.
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augustiks 1937. aastal esitama Pipatüle tegelike katsete ja arvestuste põhjal koostatud
täienduste kava.105
Olemasolnud pioneerieeskirjad ei reguleerinud kogu pioneeride tegevust. Lünk oli
pontoonidel sõudmise osas. Vastava määrustiku puudumisel korraldati pontoonisõudmist
mereväe leitnant Nilsbergi poolt koostatud eeskirja „Merepraktikast, sõjalaevade paatide
sõudekomandod ja nende täitmine“ järgi.106
Pioneerieeskirjade kõrval anti välja erinevaid üldkäsitlusi ja erialast abimaterjali. Nii
ilmus Sõduri kirjastuses 1925. aastal pataljoni relvuri, n-ltn K. Preibachi kirjutatud käsiraamat
„Käsigranaadid“. 1929. aastal ilmus kol Riibergi kirjutatud käsiraamat „Perspektiivvisand“
skeemide koostamiseks. 1930. aastate alguses ilmus ka moondamisõpik. 1935. aastal ilma
näinud „Juhi käsiraamatus“ (436 lk) oli 33 lehekülge üldkäsitlust pioneeriasjandusest, kus oli
lühidalt kirjeldatud välikindlustus-, ehitus-, lõhke-, tõkestamise ja laagritööd. Raamatu
ilmumise aastal vormistasid Pipati 32 ohvitseri ja üleajateenija-allohvitseri tellimuse uue
käsiraamatu saamiseks.107 1940. aasta alguses andis Sõjavägede Staap välja juhendi
tankitõrjemiini TM-37 kasutamiseks. Juhendis oli kirjeldatud miini ehitust, tööpõhimõtet,
paigaldamise protseduure, hoidmist ja vedu, miini kasutamist käsigranaadina ning miinitõkete
rajamise põhimõtteid.
Märkimisväärne oli Eesti sõjaväe gaasikaitsejuhi, D. Buxhoevdeni panus gaasikaitse
erialakirjanduse loomisel. Esimesena ilmus 1928. aastal käsiraamat „Kuidas kaitsen ennast
sõjagaasi eest“ (48 lk), mille järel ilmus samal aastal tema põhjalik raamat „Sõjagaas“ (235
lk). Raamatus oli käsitletud erinevaid sõjagaase, nende kasutamist pealetungil ja kaitset nende
vastu. Väga põhjalikult analüüsis autor I maailmasõja kogemust. Pipat sai õpiku ühe
eksemplari tutvumiseks ja ametialaseks kasutamiseks sama aasta detsembris.108 1930. aastal
ilmus Kaitsevägede Staabi VI osakonna kirjastuses D. Buxhoevdeni suurtükiväe ja
inseneriväe kursuse konspekt kolmes osas, teemal „Lõhkeained“. Konspektis oli väga
põhjalikult käsitletud enim levinud lõhkeaineid, nende liigitust, valmistamist, omadusi ja
nende leidmist katsemeetodil. Hiljem ilmus Buxhoevdenil veel loengukonspekte, näiteks
1937. aastal ilmunud käsitlus gaasisõja taktikast.
Tähtsaks edusammuks erialakirjanduse väljaandmisel tuleb pidada kpt E. Kõivu
raamatut „Pioneeriasjandus jalaväele“ trükkimist 1940. aastal. Raamat oli mõeldud õppe- ja
käsiraamatuks jalaväe nooremohvitseridele selliste pioneeritööde teostamisel, mida jalavägi
oleks pidanud suutma täita iseseisvalt ilma pioneeride kaasabita. Ta andis lühiülevaate kõigist
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pioneeritöö liikidest, mida jalaväelastele oleks vaja läinud: välikindlustamisest, tõkestamisest,
bivakkehitustest, veekogude ületamisest, teedest ja lõhketöödest. Raamat oli rikkalikult
illustreeritud ja sisaldas vajalikke lisasid tabelite näol. Käsiraamat oli kohandatud Sõjakooli
jalaväeklassi õppekavaga.109
Oluline roll erialakirjanduse levitamisel väeosas pidi olema Pipati raamatukogul. See
oli loodud 1924./1925. aastal. Raamatukogu eest olid vastutavad pataljoni ohvitserid, kes aegajalt vahetusid. Raamatukoguhoidjaks määras Pipatül neid pataljoni ohvitsere, kes olid
läbinud raamatukoguhoidja lühiajalised kursused. Pipati raamatukogu täiendamine erialase
kirjandusega toimus Kindralstaabi VI osakonna kaudu, Inseneriväe Inspektori vahendusel,
kust pataljoni saadeti regulaarselt ettenähtud või tellitud erialast kirjandust. Tihti telliti erialast
kirjandust, kaasa arvatud määrustikke, ka välismaalt. Ohvitseridele võimaldati oma kulul
tsentraliseeritult tellida välismaist erialast kirjandust näiteks Saksamaalt (määrustikud) ja isegi
Nõukogude Venemaalt. Lugejad – pataljoni ohvitserid – võisid laenutada raamatuid
kindlaksmääratud tähtajaks läbi pataljoniraamatukogu ka peastaabi raamatukogust. Samuti
võis raamatuid laenata ka Tallinna garnisoni „Sõdurikodu“ raamatukogust.110
1. juunist 1930. a suleti ajutiselt pataljoni raamatukogu pataljoniülema korraldusel
vähese lugejate arvu tõttu.111 1932. aastal avati raamatukogu taas, kuid see töötas hooajaliselt.
1934. aasta jaanuarist kolis raamatukogu pataljoni õppeklassi.112 Raamatukogu täiendamine
erinevate määrustike ja raamatutega toimus endiselt Kaitsevägede Staabi väljaõppe osakonna
kaudu. Kõik materjalid, mis puudutasid välismaised relvajõude, toimetati Pipati Kaitsevägede
Staabi II osakonnast. Nii näiteks saadeti 1932. aasta jaanuaris II osakonnast Nõmmele neli
eksemplari raamatut „Nõukogude Venemaa ja tema sõjavägi“. Kuna pataljoni raamatukogu
oli väheste kasutajate tõttu suletud, jagati raamatud ja määrustikud allüksuste vahel laiali.113
Pataljoni juhtkonna huvi välismaa erialakirjanduse vastu oli märkimisväärselt suur. Nii
osteti 1934. aastal Kaitseväe esindaja kaudu Pipatile NSVL-st raamat „Наставление по
военно-дорожному делу“ kahes eksemplaris.114 Edaspidi ilmutati suuremat huvi saksa
pioneeriasjanduse vastu. Nii tellis Pipat 1938. aastal läbi Sõjavägede Staabi raamatukogu
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Saksamaalt 12 erinevat ühikut pioneerierialast kirjandust (õpikud ja käsiraamatud).115 1940.
aastal muretseti kol Haljaste palvel Sõjavägede Staabi II Osakonna ja sõjaväe esindaja kaudu
Saksamaalt viis artiklit Saksa määrustikke ja eeskirju:
1) Reibert: Der Dienstunterricht im Heere. Ausbildungsjahr 1938/39, Ausgabe für den
Pioniere;
2) Pionierdienst aller Waffen, HDv 316;
3) Ausbildungsvorschrift für die Pioniere, Teil 3-a. Fahren auf dem Wasser;
4) Teil 3-b. Brückenbau mit Brückengerät B.
5) Teil 5-b. Schwerer Behelfsbrückenbau. Einfache Bauarten.116
Samal aastal andis sõjaväe esindaja Saksamaal, kol L. Jakobson, Sõjavägede Staabi II
osakonna kaudu Pipatile üle kolm raamatut: HDv 220/5b; Reibert ja Oberstleutnant Liere
raamatut „Pioniere im Kampf“ – saksa pioneeride osavõtt Poola kampaaniast.117
Pataljoni juhtkond mõtles ka ajateenijate peale. Alates 1933. a jaanuarist osteti Pipatüli
käsul pataljoni sõduritele lugemiseks ajalehed: Päevaleht, Vaba Maa, Kaja, Rahva Sõna,
Rahvaleht ja Uudisleht, igaühte üks eksemplar. Kõik värsked lehed toimetati pataljoni
õppeklassi, kus neid võis lugeda iga päev kell 18:00 kuni 20:30. Peale seda saadeti lehed
raudteekompanii sõdurite liinile. Selleks, et võimaldada ajateenijatel õhtusel ajal ajalehti
lugeda, määrati õppeklassi korrapidaja, kes vastutas õppeklassi võtmete ja sisustuse eest ning
jälgis klassis korda ja distsipliini.118
Tähtis oli sõjandusteadusliku ajakirja Sõdur levitamine pataljonis. Ajakirja hakati
tellima 1929. aastast, kas üks eksemplar raamatukogule või mitu eksemplari allüksustesse.
Aastatellimusi vormistasid kaadrikaitseväelased. Kuid paraku langes huvi ajakirja vastu
aastatega. Nii

vormistas 1929. aasta tellimuse Pipatis 27 kaadrikaitseväelast, neist 17

ohvitseri. 1930. aasta tellisid 19 kaadrikaitseväelast, neist 11 ohvitseri ning 1936. aastal ainult
16 kaadrikaitseväelast (1 eksemplar raamatukokku), neist 11 ohvitseri.119
Kuni 1940. aastani anti Eesti sõjaväes välja täiuslikku pioneerieeskirja viies osas ja
muud erialakirjandust. Pioneeri erialakirjanduse koostamisest võtsid väga aktiivselt osa Pipati
ohvitserid. Märkimisväärne oli pi-eriala kirjanduse levitamine teistes väeliikides, kus
pioneerieeskirja kõrval oli mõeldud kasutada eraldi jalaväele koostatud põhjalikku
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pioneerikäsiraamatut. Siinjuures ei tehtud üldist pioneerieeskirja kõigile väeliikidele, nagu oli
see näiteks Saksamaal. Pioneerialases kirjanduses ei olnud põhjalikult kajastatud pioneeride
tähendust eriväeliikide koostöös, leegi- ja helgeheitja meeskondade tegevust ning pontoonidel
sõudmist. Seevastu erialakirjanduses oli väga põhjalikult esindatud gaasikaitse teema.
Tõkestamise uudse vahendi, tankimiini kohta oli 1940. aastaks välja antud kasulik käsiraamat,
mida aga ei jõutud sõjaväkke juurutada. Pataljoni raamatukogu oli nõrgalt arenenud, sel ei
olnud oma ruume, puudus pataljoni juhtkonna sellekohane huvitatus ning 1930. aastateks
hääbus raamatukogu tegevus lõplikult.
5.3. NOORTE VÄLJAÕPE
Noortekursuse eesmärgiks oli anda kutsealustele esmased oskused ja teadmised
sõjaväe teenistusest, sõjaväedistsipliinist ja pioneerierialast (pi-ala), koolitades nad välja
üksikvõitleja tasemel. Kuigi noorsõdurid jaotati pataljoni erinevatesse allüksustesse,
moodustati neist väljaõppe organiseerimisel üks grupp. Noorte eest määrati vastutavateks
igast allüksusest allohvitsere ning väljaõppe läbiviimise eest vastutavateks 1–2 ohvitseri.
Noorte väljaõppe organiseerimine toimus inseneriväe inspektori poolt kinnitatud õppekava
alusel. Alates 1924. aastast kestis noorte väljaõpe kokku neli kuud ning oli jaotatud kolmeks
õppeperioodiks: I periood – 8 nädalat, II – 6 ja III – 2 nädalat. 1927.–1938. a oli
noortekursuse kestvus kolm kuud ning 1938. aastast alates neli kuud.
Noorte väljaõpe viidi läbi vastavalt jalaväe määrustikule, rivimäärustikule, laskeeeskirjale.120 Lahingudrilli anti jalaväe määrustiku ja rivi – rivimäärustiku ning laskeoskused
õpetati laskeeeskirja paragrahvide järgi. Vastavalt vajadusele anti riviõpet rohkem kui
õppekava seda ette nägi. Paralleelselt rivi- ja lahingudrilliga anti ringkoolituse põhimõttel
noorsõduritele lasketreeningut, granaadiheitmist ja täägivõitlust. Alates 1935. aastast oli
noorte väljaõpe jaotatud kahte moodulisse: sõduri kodaniku-üldsõjaline kasvatus (õppeained:
distsipliin,

sisekord,

üldhariduslik

ettevalmistus,

vahiteenistus,

üldteadmised)

ning

sõjatehniline ja taktikaline väljaõpe (õppeained: laskeõpe, gaasiõpe, taktikaõpe, pioneeriõpe).
Noorteaja raames 1936./37. õppeaastal oli ettenähtud näiteks 261 õppetundi kõikidel
õppeainetel kokku.121
Alates 1920. aastatest oli sõduritele kehtestatud noorteajal järgmine päevaplaan:
7:30–8:00 jalutuskäik territooriumil
120

Veel 1925. aastal kasutati 1914. aasta sisemäärustikku, millele tuginedes käskis Pipatüli kompaniiülematel
kontrollida isikkoosseisu sauna külastamist, sest paljud sõdurid ei pesnud ennast. (Pipatüli pk nr 14, 17.01.1925,
ERA 636.1.75, l. 11.
121
Kirjavahetus sõjaväe asutustega väljaõppe alal, 25.04.1936–23.03.1937, ERA 636.1.155, l. 10 jj.
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8:00–8:50 hommikuvõimlemine
9:00–9:50 1. tund
10:00–10:50 2. tund
11:00–11:50 3. tund
12:00–13:30 lõuna
13:30–14:20 4. tund
14:30–16:30 5. tund
Enne lõunat olid teoreetilised tunnid, peale lõunat praktilised. Õppetund kestis 50
minutit. Väljaõpe toimus igal nädalal esmaspäevast laupäevani. Laupäeval pärast lõunat
toimus territooriumi koristamine.
1927. aastal keelas Sõmin kin-mjr N. Reek rangelt ära noorsõdurite õppeajast
rakendamise väeosa majanduslikes töödes. Põhjuseks oli see, et noorte väljaõppeks määratud
neli kuud olid lühendatud üheaastase ajateenistuse puhul erilise tähtsusega ning seetõttu
intensiivsed. Seega raskendas noorsõdurite kasutamine majandustöödel väljaõppeprotsessi
ning põhjustas õppeedukuse langust.122
1938. aastast võeti Pipatis 3-kuulise pi-noortekursuse ulatuses kasutusse jalaväega
ühtlustatud 4-kuulise noorteõppe väljaõppekava. Seoses sellega suurenes üldine tundide arv
rivi-, taktika- ja laskeõppe tundide arvelt. 2. pikompanii noorterühma kpt Hirve tegi
ettepaneku kõrvale jätta või vähendada õppekoormust riviõppes koondrivis (rühma ja
kompanii tasemel) taktika alal (rühm) ja laskeõppes 200 m ja 400 m laskmises. Kuid kol
Haljaste nõudis siiski pi-noortekursuse täielikku üleminekut 4-kuulisele õppekavale. Pinoortekursuse ülemineku kolmelt kuult neljale teostati 1938. aasta septembrist kohustuslikus
korras. 123
Kutsealuste saabumisel väeossa jaotati nad vastavalt kehtinud struktuurile allüksuste
vahel laiali – pioneeri-, raudtee- ja G-kompaniisse rohkem ning H-komandosse vähem.
Töökomandosse ega õppekompaniisse/õppetöökodadesse noori ei võetud. 1920. aastatel
teostati noorte väljaõpet iga allüksuse juures eraldi, kuid ühise väljaõppekava alusel.
Tavaliselt määras Pipatül noorte väljaõppe eest vastutavaks ühe või teise kompaniiülema. Kui
noorte õpe toimus allüksuste juures, siis koondati noortegrupid mõnikord suurematesse
gruppidesse. 3. novembril 1932. a silmas pidades noorte vähest arvu G-kompaniis ja Hkomandos, käskis pataljoniülem nimetatud allüksuste noorte väljaõpet läbi viia vastavalt 1. ja
2. pioneerikompanii juures. Kursuse instruktoriteks olid pikompaniidesse juurde antud G122

Sõmini ringkiri nr 2477 septembris 1927, ERA 636.1.88, l. 51.
2. pikompanii noorterühma ülema kpt Hirve ettekanne nr 22 kompüle 2 mjr Kerbergile, 20.07.1938, ERA
636.1.176, l. 32; Pipatüli ettekanne nr 496 inseneriväe inspektorile 20.09.1938, ERA 636.1.176, l. 86.
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kompanii ja H-komando üleajateenijad.124 Kui näiteks 1929./30. aastal oli noorsõduritest
moodustatud neli õpperühma allüksuste juures, siis 1933. aastal esmakordselt ja 1934. aastal
juba korduvalt, oli moodustatud noortekursuse läbiviimiseks eraldi noorte koondkompanii.
1935. aastal tehti noortekompanii ajutiselt G-kompanii baasil.125 Edaspidi teostati Gkompaniis noorte väljaõpet gaasikaitse erialal. 2. märtsil 1936. a teenistusse kutsutud noorte
eest määrati vastutavaks G-kompanii, kus õpetavaks kaadriks oli kompaniiülem, vbl V.
Kajando rühmavanemana, vao A. Kuldvere ja vao N. Laani (Loorberg) jaoülematena. 126 Ka 1.
märtsil 1938. a teenistusse tulnud noorte väljaõpe toimus G-kompaniis. Noortest oli
moodustatud kaks rühma ning rühmaülemateks olid määratud kpt Hugo Liiv ja ltn Theodor
Tomson.127
1. juulil 1933. aastal teenistusse ilmunud noortest oli Pipatis moodustatud koondrühm,
mille ülemaks määrati ltn Loodla. Talle olid abiks kolm üleajateenijat ja üks õppekompanii
lõpetanud kapral. Ltn Loodla juhtis ka 1. novembril 1933. a noortest moodustatud kolme
rühmaga koondkompaniid. Kaadrikaitseväelastega komplekteeriti kompanii juhtkond
(kompaniiveebel, rühmaülemad, rühmavanemad ja jaoülemad – igas rühmas neli inimest).
Jaoülema abideks olid ajateenijatest kapralid või reamehed. 1. rühma komplekteerimise eest
vastutas 1. pioneerikompanii, 2. eest 2. pioneerikompanii ja 3. eest G-kompanii. Seoses
koondkompanii formeerimisega pataljonis, tehti allüksuste ümberpaigutamine: noorte 1. rühm
paigutati 1. pioneerikompanii põhjapoolsesse ruumi, 2. ja 3. rühma noored aga 2.
pioneerikompanii ruumidesse. 2. pioneerikompanii vanemate ajateenijate koosseis paigutati
G-kompanii tagumisse ruumi, 1. pioneerikompanii oli koondatud sama kompanii
lõunapoolsesse ruumi.128
30. augustil 1934. a lõpetas noortekursuse 49 noort. N-ltn Kuke juhitud
noortekompanii oli 31. augustiks likvideeritud ning kaader oli lähetatud tagasi oma allüksuste
juurde. 1. novembril 1934. a teenistusse ilmunud vähesed noored

koondati vaid ühte

koondrühma 3. pikompanii juures. Rühmas oli neli jagu, rühmaülemaks määrati n-ltn Karl
Kukk. 1. märtsil 1935. a noortest moodustati kaks rühma leitnandite H. Liiv ja Th. Tomsoni
juhtimisel. Noorte väljaõppe läbiviimise eest vastutas G-kompanii ülem. Noorsõdureid
paigutati 3. pikompanii barakki.129
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Pipatüli pk nr 255, 02.11.1932, ERA 636.1.120.
Pipatüli pk nr 251, 30.01.1933, ERA 636.1.127; Pipatüli 1934. a pk-d, ERA 636.1.132; Pipatüli 1930. a
päevakäsud, ERA 636.1.107; Pipatüli 1935. a päevakäsud, ERA 636.1.141.
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Pipatüli 1936. a pk-d, ERA 636.1.152.
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Pipatüli pk nr 28, 02.03.1938, ERA 636.1.172.
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Pipatüli pk nr 151, 03.07.1933, ERA 636.1.127; Patüli pk nr 251, 30.10.1933, ibidem.
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Pipatüli pk nr 192, 31.08.1934, ERA 636.1.132; Patüli pk nr 231, 01.11.1934, ibidem; Patüli 1935. a pk-d,
ERA 636.1.141.
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1938. a novembrikutse130 noorsõdurite ettevalmistamise eest Nõmmel vastutas 3.
pikompanii. Noortest moodustati üks õpperühm ltn K. Kuke juhtimisel. Rühmas oli kaks
rühmavanemat, kaheksa jaoülemat-kaprali ja sama palju jaoülema abisid kogenud reameeste
hulgast. Noortekursuse toetamiseks oli juurde lähetatud veel viis instruktorit üleaja- ja
ajateenijate hulgast H-komandost ja G-kompaniist. Ametlikult jäid 82 kutsealust 3.
pikompanii, G-kompanii ja H-komando nimekirjadesse.131
Noortekursuse keskpaigus tehti edasijõudmise (poolekursuse-) kontroll, mille teostas
ohvitseridest koosnenud komisjon.132 Noortekursuse läbimisel korraldati aga pataljoniülema
käsul lõpukatsed, mille läbiviimise eest vastutas igal aastal eraldi moodustatud ohvitseridest ja
allohvitseridest koosnev komisjon. Teadmisi ja oskusi hinnati 100-punkti süsteemis. Katsed
edukalt sooritanud noorsõdurid ülendati reameesteks, misjärel võeti truudusetõotus. Katsete
läbiviimiseks moodustati Pipatüli käsul lõpukatsete komisjon. Katsed tehti noorsõdurite
teadmiste ja oskuste kontrollimiseks iga õppeperioodi lõpus ning lõpukatsed kursuse
läbimisel. Näiteks 24. jaanuaril 1930. a oli patüli käsuga moodustatud komisjon noorte II
õppejärgu kontrollkatsete läbiviimiseks. Komisjon koosnes 11 ohvitserist ja 2 üleajateenijast,
esimeheks oli pataljoniülem ise. Iga õppeaine teadmiste ja oskuste kontrollimiseks oli 2–5
kaadrikaitseväelast. Katseid tehti viies aines: rivi- ja taktikaõpe, kehaline kasvatus,
määrustikuõpe, laske- ja relvaõpe ning erialaõpe (pioneeri-, G- ja raudteeõpe).133 19. ja 20.
veebruaril 1931. a viidi läbi noorte II õppejärgu lõpukatsed kahes grupis allüksuste kaupa (1.
ja 2. pikompanii, G-kompanii ja H-komando). Komisjon koosnes kuuest liikmest ning
esimeheks oli kpt Kerberg. 1933. a mais kontrollis Pipatüli eesistumisel noorte lõpukatsete
komisjon, kuhu kuulusid ltn Tomson, ltn Reinhaus, n-ltn Ehrlich ja n-ltn Kukk, nädala jooksul
noorsõdurite teadmiste ja oskuste taset. 134 1934. aastal korraldati noortele lõpukatsed 24. ja
25. jaanuaril . Kontrollkomisjon koosnes viiest ohvitserist, kpt Kerbergiga eesotsas. Järgmisel
päeval andsid sõdurid truudusetõotuse ning 31. jaanuaril saadeti noortekompanii laiali.
Kaaderkoosseis tuli oma allüksustesse tagasi. Ka endised noorsõdurid, keda oli kokku 111,
jaotati allüksuste vahel laiali: 35 ajateenijat 1. pioneerikompaniisse, 36 neist 3.
pioneerikompaniisse, 25 raudteekompaniisse, 8 G-kompaniisse ning 7 H-komandosse.
Järgmine noortekompanii oli Pipati sundajateenistuse läbimiseks ilmunud noorte jaoks
moodustatud 1. Märtsil, samuti ltn Loodla juhtimisel. Kompanii koosnes kolmest rühmast,
kus rühmaülemateks olid vastavalt nooremleitnandid Ehrlich, Kukk ja Springberg. Samuti oli
130

siin: novembris teenistusse tulnud ajateenijad.
Pipatüli pk nr 139, 27.10.1938, ERA 636.1.172.
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Pipatüli pk nr 247, 30.11.1934, ERA 636.1.132.
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Pipatüli pk nr 20, 24.01.1930, ERA 636.1.107.
134
Pipatüli pk nr 38, 17.02.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 119, 23.05.1933, ERA 636.1.127.
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tehtud ümberkorraldusi allüksuste paigutuse osas. Nii kolisid õppekompanii õppurid 1.
pioneerikompanii lõunapoolsesse ruumi, 1. ja 2. pioneerikompanii

1. pioneerikompanii

põhjapoolsesse ruumi, G-kompanii H-komando ruumi ning noored G-kompanii ruumi.
Noortekursus lõppes 31. mail 1934. a, mille puhul andis 123 noorsõdurist truudusetõotuse
116. Lõpukatsed tehti kaheksas aines: distsipliin, sisekord, vahiteenistus, laskeõpe,
üldteadmised, riviõpe, G-õpe ja pioneeriõpe. Hindamine toimus kolmepalli süsteemis:
„mitterahuldav“, „rahuldav“ ja „hea“. 1. juuniks sai ltn Loodla pataljoniülemalt käsu
noortekompanii likvideerida. Noorsõdurite teadmised ja oskused osutusid lõpukatsetel väga
heaks, mis kol-ltn Grünbergi arvamusel tõendas seda, et ltn Loodla näitas ennast pädeva
kompaniiülemana. Pataljoniülem avaldas ltn Loodlale ja kogu kompanii kaadrile kiitust
hoolsa töö eest noorte väljaõpetamisel.135 3. diviisi staabiülema nõudel oli 1937. a veebruaris
ja märtsis Pipatis koostatud ja kinnitatud noorte kursuse lõpukatsete kindel küsimustik
erialaainetes.136 G-kompanii 1936. aasta märtsikutse noorsõduritele tehti noorteaja lõpus
katsed järgmistes ainetes: distsipliin, vahiteenistus, sisekord, laskeõpe, gaasikaitseõpe,
taktikaõpe, üldteadmised (ajalugu, geograafia, matemaatika jms).137
1938. a märtsikutse noortele korraldati mai lõpus lõpukatsed ja 31. mail
truudusetõotuse protseduur. Lõpukatsete keskmine tulemus kogu pataljoni peale oli hea.138
Noorte kursuse väljaõppest mahajäänud noorsõduritele tehti peale noorte kursuse
lõppu allüksustes täiendväljaõpe. Selle läbimisel pidid nad sooritama kohustuslikus korras
lõpukatsed. Seniks aga jäeti nad noorte staatusest ehk reamehe auastmest ilma.139
Ajavahemikul 1925–1933 läbisid Pipati alalises asupaigas, Nõmmel, noortekursuse
korraga umbes 50–150 ajateenijat.140 Kuigi noorte arv ei olnud sugugi suur, tekkis Pipatis
tõsine probleem – ruumide kitsikus, mis häiris väljaõppe läbiviimist. Nii käskis kol-ltn
Grünberg 2. märtsil 1931. a ruumide kitsikuse tõttu noorte kursuse perioodil, 2. märtsist kuni
1. juunini, teostada väljaõpet noortele ja reameestele ühistel põhimõtetel. See tähendas, et 1.
ja 2. pioneerikompanii noortest moodustati üks grupp ja reameestest teine. 1.
pioneerikompanii ülem vastutas noorte väljaõppe ja 2. pioneerikompanii ülem reameeste
väljaõppe eest. Üleajateenijate jaotus toimus kahe kompanii ülema äranägemisel ning

135

Pipatüli pk nr 124, 31.05.1934, ERA 636.1.132; noortekursuse lõpukatsete tulemuste protokoll, ERA
636.1.134, ll. 50–51; Pipatüli 1934. a pk-d, ERA 636.1.132; Pipatüli pk nr 46, 27.02.1934, ibidem.
136
3. diviisi staabiülema ringkiri nr 892 patüle 20.02.1937; Patüli kol Haljaste teenistuskiri nr 1388 3. diviisi
staabiülemale 01.03.1937; Noortekursuse lõpukatsete kava pioneeriõppes: ERA 636.1.155, ll. 84–89.
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Kirjavahetus sõjaväe asutustega väljaõppe alal, 25.04.1936–23.03.1937, ERA 636.1.155, l. 10 jj.
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Patüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172; vaata tabel 10.
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Pipatüli pk nr 24, 31.01.1934, ERA 636.1.132.
140
Vaata tabel 11.
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vastavalt vajadusele. Ka 1931. a juunis pataljoni teenistusse tulnud ajateenijad paigutati 2.
pioneerikompanii ruumidesse. Noorte väljaõppe võttis enda peale raudteekompanii.141
19. jaanuarist kuni 20. märtsini 1925. a viidi pataljoniülema käsul kompaniides
kompaniiülemate juhtimisel läbi instruktorite ettevalmistamise kursus, mille eesmärgiks oli
anda pedagoogilisi

teadmisi

noorte õpetamisele

määratud

kaadrile ja ajateenija-

allohvitseridele ning kapralitele. Kursuse eesmärgi sõnastas kol-ltn Grünberg järgmiselt:
„Tunnis kompaniiülematel kõige suuremat rõhku panna instruktori osa väljaõpetamise peale
nimelt, et õpetaja ainult teatavat ainet hästi ei teaks, vaid et ta seda oskaks noorsõduritele
arusaadavalt ja näitlikult edasi anda.“ Kursusele suunati igast kompaniist seitse meest, seega
kokku 21, neist kaks veebelit, neli vanemallohvitseri, neli nooremallohvitseri, kaks kapralit,
üks vanemkirjutaja ja kaheksa reameest. Kursus viidi läbi spetsiaalselt selleks koostatud
õppekava ja tunniplaani alusel. Kursuse koolitajateks olid määratud ltn Tsõgankov (riviõpe,
sisekord ja distsipliin), n-ltn Tomp (sport, kodumaa ajalugu, geograafia), n-ltn Luulik
(laskeõpe, üldised teadmised) ja n-ltn Preibach (relvaõpe). Tunnid kestsid 08:00–14:50 kuus
päeva nädalas.142 Edaspidi said üleajateenijad pedagoogilisi teadmisi ja oskusi viimistleda igaaastase üleajateenijate talvise täiendõppekursuse raames.
Kui enne määrati kutsealused saabumisel kohe allüksustesse, kus iga allüksus tegi
kursuse iseseisvalt, siis hiljem toimus kursus tegelikult kas noortekoondrühmas või
noortekompaniis. 1934. a juunis muutusid 1. ja 2. pikompanii ümberpaigutamisel vastavalt
Narva ja Võrru ka noorte komplekteerimise põhimõtted, kuigi noortekursuse läbiviimise
protseduurid säilisid. Alates sellest ajast said pioneerieriala noortekursuse toimumise
kohtadeks Nõmme, Narva ja Võru ehk 1. ja 2. pikompaniid pidid iseseisvalt noortele
väljaõpet korraldama. 1. ja 2. pikompaniidesse kutsuti noori eraldi kompaniide asukoha järgi
ja mitte läbi Nõmme. Nõmmele saadeti aga 3. diviisi jalaväe pioneere noortekursuse
läbimiseks. Samuti pidid alates sellest ajast 1. ja 2. diviisi jalaväe pioneerid läbima
noortekursuse vastavates pioneerikompaniides. Alates 1935. aastast hakati Pipati saatma
teistest väeosadest ajateenijaid noortekursuse läbimiseks oma pioneerikomandode tarvis.
Noorte saatmine pioneerieriala noortekursuse läbimiseks toimus diviiside jaotuspõhimõttel
ehk 1. diviisi väeosade pikomandode noori õpetati 1. pikompaniis, 2. diviisi omi 2.
pikompanii juures ning 3. diviis noori 3. pikompanii juures Nõmmel. Kuid noorte Pipati
lähetamisel üritasid väeosad kõige nõrgematest sõduritest lahti saada. Nii ilmnes 1935. a
detsembris järgmine asjaolu, et 3. diviisi väeosad saatsid Pipati 3. pikompaniisse
noortekursuse läbimiseks pioneerireameeste ettevalmistamiseks Pikomandode jaoks kõige
141
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Pipatüli pk № 48, 02.03.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk № 134, 19.06.1931, ibidem.
Pipatüli pk nr 14, 17.01.1925, ERA 636.1.75, l. 11.
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kehvemaid mehi. Eriti paistsid silma 6. ja 9. jalaväepataljon, kes saatsid kompaniiülema kpt
E. Möldre kinnitusel vaimselt „arenematuid ja saamatuid“ sõdureid, kelle hulgas oli ka neid,
kes olid teenistuseks kõlblikud piirangutega ehk rivitud. Näiteks olid E. Kurmil lampjalad,
mistõttu ta ei suutnud kõndida ja kauemat aega rivis seista. 3. pikompanii ülem taotles Pipati
ülemalt kõlbmatute sõdurite oma väeosadesse tagasi saatmist, kuna nad pidurdasid kogu
noortekursuse väljaõppe protsessi. Tagasilähetamine osutus aga praktiliselt võimatuks.143
1936. a mais oli Võrus Võru-Petseri kaitseringkonna ülema käsul moodustatud 2.
diviisi ohvitseridest komisjon, kuhu kuulusid neli ohvitseri mjr O. Luppe eesistumisel.
Komisjoni ülesandeks oli ajavahemikul 26. maist kuni 28. maini kontrollida 8. üksikjalaväepataljoni ja 2. pikompanii märtsikuu sissekutse noorsõdurite teadmisi ja oskusi
noortekursuse lõpetamisel. 2. pikompanii nimekirjas oli 42 noort, kellest viis ei võtnud
tervislikel põhjustel lõpukatsetest osa. Katseid tehti igas õppeaines eraldi. Kodanikuüldsõjalises kasvatuses osutusid 2. pikompanii noorte teadmised ja oskused üldiselt heaks.
Laskeõppes vintpüssi materiaalse osa tundmine oli hea, käsitsemises ja laskeasendite võtmises
tuli ette puudusi. Soovida jättis laadimise kiirus ning mõned üksikud võitlejad ei suutnud
põlvelt õigesti laskeasendit võtta, jättes istmiku jalakannale toetamata. Muudes õppeainetes
suuri puudusi ette ei tulnud. Kokkuvõttes oli noorsõdurite ettevalmistus hea. 2. pikompanii
lõpukatsete tulemused olid 8. pataljonist paremad, mis oli komisjoni kinnitusel tingitud
sellest, et pioneeride üldhariduslik tase oli kõrgem – enamik ajateenija-pioneere oli vähemalt
algkooli nelja klassi haridusega ning nende hulgas ei olnud umbkeelseid (8. üksikjalaväepataljonis oli umbkeelsete muulaste protsent 31,4).144
1. ja 2. pikompanii noorte teadmiste ja oskuste kontrolli teostasid reeglina ohvitserid
teistest väeosadest. Selline katsete läbiviimise kord tagas hindamise suhtelise objektiivsuse.
26.–29. jaanuaril 1937. a kontrollis 2. pikompanii novembri kutse noorsõdureid komisjon,
eesotsas mjr Osvald Raudsega (Eisen). 41 noorest võttis katsetest osa 37. Noorte teadmised
distsipliinis olid head, välja arvatud üksikud juhtumid, kus eksamineeritav noorsõdur ei
osanud vahet teha ülemate distsiplinaarvõimu ja kohtuvõimu vahel. Sisekorra tundmises
esines puudusi teenistustoimkondlaste üldkohustustes ning vahiteenistuses ei teadnud mõni
sõdur saatetunnimehe kohustusi. Üldiselt olid noorte teadmised sõduri kodaniku-üldsõjalises
kasvatuses head. Ka sõjatehnilises osas ei olnud noorsõdurite teadmistele midagi ette heita.
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3. pikompanii ülema ettekanne nr 211 Pipatüle 02.12.1935, ERA 636.1.148, l. 108.
1. pikompanii noorsõdurite lõpukatsete tulemused, ERA 636.1.155, l. 13; 2.pikompanii ülema kpt B.
Meerbachi ettekanne nr 102 Pipatülele 30.05.1936, ibidem, l. 14; Eksamikomisjoni protokoll nr 1, ibidem, ll. 1516; 2. pikompanii noorsõdurite lõpukatsete tulemused, ibidem, l. 17.
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Võrreldes 8. üksikjalaväepataljoniga (1936. a novembri kutsest 1/3 venelasi), oli 2.
pikompanii noorte väljaõpe väga kõrgel tasemel, mida tunnistas ka mjr Raudne.145
1935. aastal oli Pipatis noori ajateenijaid veebruaris 53, juulis 14, novembris 55.
Nendele lisaks tuli 1. märtsil pioneerieriala noortekursuse läbimiseks teistest väeosadest (6.,
9., Sakala ja Scoutspataljonist) 28 ehk 7 meest igast väeosast.146 1936. a juulis oli Nõmmele,
Pipati pioneerieriala noortekursusele saadetud 3. diviisi kolme väeosa (9. üksikjalaväepataljon, Scoutspataljon ja Sakala partisanide pataljon) pikomandodest 21 noort koos
relvade ja varustusega, seitse noort igast pataljonist.147 1.–3. juulil 1938. aastal algas Nõmme
Pipatis esmakordselt pioneerieriala noortekursus ainult 3. diviisi üksik-pataljonidele, millest
võttis osa 28 noorsõdurit 6., 9., Scouts üksikjalaväe- ning Sakala partisanide pataljonist. Sama
kursus algas 2. diviisi üksik-pataljonidele 2. pikompanii juures 2.–4. juulil 1938. a, millest
võtsid osa 20 noorsõdurit 2., 3., 8. üksikjalaväe- ning Kuperjanovi partisanide pataljonist.
Peale

kursuse

läbimist

viidi

nad

29.

oktoobril

teenistuse

jätkamiseks

üle

7.

jalaväerügementi.148
Märtsis ja aprillis 1938. a läbisid noortekursuse 2. pikompanii juures 2., 3. ja
Kuperjanovi pataljoni pikomandode 16 ajateenijat (neist vähemalt 5 venelast), keda kursuse
läbimisel suunati teenistusse 7. jalaväe rügementi. 1938. aasta märtsikutse üldjaotus oli
järgmine: 74 noort Nõmmel, 39 noort 1. ja 41 noort 2. pikompaniis. Kusjuures noorte
väljaõppest võtsid instruktoritena osa ka teiste väeosade üleajateenijad. Nii olid näiteks 1938.
a märtsikutse puhul 2. pikompanii juures instruktoritena üleajateenijad 7. jalaväerügemendist
ja 2. jalaväepataljonist.149
14. aprillil 1938. a tehti märtsikutse noortele 1. pikompaniis poole kursuse katsed 11
aines: distsipliin, sisekord, vahiteenistus, üldteadmised, laskeõpe, jalaväe rivi, taktika, g-õpe,
välikindlustamine, sillad ja lõhketööd. Kokku osales 39-st noorest 38. 20 noorsõdurit said
üldhindeks „hea“ ning ülejäänud „rahuldava“.
27.–28. mail 1938. a kontrollis Võrus ohvitseride komisjon mjr Jüri Ristnaga (7.
jalaväerügemendist) eesotsas noortekursuse lõppemisel 2. pikompanii noorsõdurite teadmisi
10

aines

(pioneeriõpe,

distsipliin,

sisekord,

vahiteenistus,

laskeõpe,

üldhariduslik

ettevalmistus, üldteadmised, g-õpe, koond- ja lahkrivi ning taktikaõpe). Kompanii nimekirjas
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2. pikompanii ülema mjr Kerbergi ettekanne Pipatüle 29.01.1937 ja katsete protokoll nr 1, ERA 636.1.155, ll.
118-121.
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Pipatüli 1935. a.pk-d, ERA 636.1.141.
147
9. üksikjalaväepataljoni ülema teenistuskiri nr 340 patüle 02.07.1936, ERA 636.1.155, l. 47; Scoutspataljoni
ülema teenistuskiri patüle 02.07.1936, ERA 636.1.155, l. 48; saatekiri nr 227, ibidem, l. 49; Saatekiri nr 379,
01.07.1936, ERA 636.1.55, l. 50.
148
Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
149
Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
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olnud 40 ajateenijast võttis katsetest osa 35. Üldsõjalise kasvatuse ainetes olid teadmised
head, välja arvatud mõningad puudused: distsipliini alal ei teatud garnisoniülema võimupiire
ning üldteadmistest ei teatud sõjaväe ega oma väeosa struktuuri ja mereväe auastmeid.
Sõjatehnilise ja taktikaõppe ainetes tuli üksikuid eksimusi riviõppes, taktikaõppes tuli
väärnähtusi piiluri tegevusel ning pioneeriõppes ei teadnud üksikud sõdurid eesti sõjaväes
kasutusel olnud lõhkeaine omadusi. Komisjoni esimehe arvates mängis heade tulemuste
juures olulist rolli see asjaolu, et 2. pikompanii noorteüksus oli komplekteeritud eranditult
eestlastest ja enamik algkooli 6 klassi lõpetanuist. 28 (80%) noort said üldhinnanguks „hea“,
ülejäänud (20%) aga „rahuldava“. G-kompanii noorterühma kursuse lõppkatsete tulemused
osutusid nimekirjas olnud 74 noorsõduri (100%), kellest puudus 4, puhul järgmisteks: „väga
häid“ 6 (8,6%), „häid“ 37 (53%) ja „rahuldavaid“ 27 (38,4%). 1. pikompaniis 39 noorsõdurist
4 (10,2%) lõpetasid tulemusega „väga hea“, 21 (53,8%) „hea“ ja 14 (35,8%) tulemusega
„rahuldav“.150
1938. a novembrikutse ajal tuli Pipati 129 noort, kes jaotati alljärgnevalt: 34 noort 1.
pikompaniisse, 35 noort 2. pikompaniisse ja 60 noort 3. Pikompaniisse. 25. veebruaril 1939. a
lõpetasid kõik noored noortekursuse ja ülendati reameesteks.151
Teiste väeosade sõjaväelastest koosnenud komisjon kontrollis noorsõdurite teadmisi
ainult 2. pikompaniis (Võru-Petseri sõjaväeringkonna ülema korraldusel). Teistes allüksustes
korraldasid katseid oma pataljoni kaadrikaitseväelased. Seetõttu võib arvata, et 2. pikompanii
noortekursuse tulemuste hindamine oli objektiivsem ja erapooletum.
21. ja 22. veebruaril 1939. a Võrus kontrollis ohvitseride komisjon, eesotsas mjr
Osvald Raudsega, VR II/3 2. pikompanii noorte teadmisi ja oskusi kursuse lõppemise puhul
10 õppeaines (pi-õpe, distsipliin, sise- ja vahiteenistus, laskeõpe, sõjaväeveod, üldteadmised,
g-õpe, riviõpe, taktikaõpe). Kompanii nimekirjas olnud 38 noorest võttis katsetest osa 29 (8
hindele „rahuldav“, ülejäänud „hea“). Pi-õppes ei teadnud üksikud ajateenijad lihtsamate
välikindlustusehitiste mõõtmeid, kolmandik neist ei teadnud kompanii korrapidaja kohustusi
ja vahiteenistuses relva kasutamise korda. G-õppes ei tulnud mõnel noorsõduril välja
normatiivaja sees gaasimaski pähe tõmbamine. Taktikaõppes ei osatud lahingformatsiooni
kasutamist rünnakul. Häid teadmisi näitasid sõdurid laskeõppes, üldainetes, eriti Vabadussõja
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Pikompül 1 kpt Mullarti ettekanne nr 49 Narva sõjaväeringkonna ülemale 23.04.1938 ja vahekatsete
tulemuste tabel; pikomül 2 kpt Hirve ettekanne nr 88 Pipatüle 30.05.1938, katsete komisjoni aruande protokoll
nr 1 ja katsete tulemuste tabel; G-kompanii ülema kpt Möldre ettekanne nr 47 Pipatüle 31.05.1938 ja katsete
tulemuste tabel; pikompül 1 kpt Juhani (Johanson) ettekanne nr 1 Narva Sõjaväeringkonna ülemale 31.05.1938
ja katsete tulemuste tabel: ERA 636.1.176, ll. 13-25.
151
Pipatüli pk nr 28, 02.03.1939, ERA 636.1.182.
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ajaloo tundmises, distsipliinis ja pi-noortekursusel uues aines – sõjaväevedudes.
Üldkokkuvõttes hindas komisjon noorsõdurite ettevalmistuse rahuldavaks.152
1939. a märtsikutse noorte ettevalmistamise kohustus oli G-kompaniil. Noortest
moodustati kolm rühma. Kompaniiülemat ei olnud. Väljaõpe viidi läbi rühmapõhiselt, gõppele erilist rõhku panemata.153
16. ja 17. juunil 1939. a kontrollis Võrus ohvitseridest koosnev komisjon mjr R.
Tammistega VR II/3 eesistumisel 2. pikompanii 1939. a märtsikutse noorte teadmisi.
Nimekirjas olnud 57 noorsõdurist võttis lõpukatsetest osa 53. Pioneeriõppes olid noorte
teoreetilised ja praktilised oskused heal tasemel, kuigi osadel esines puudusi lõhkeainete
omaduste ja lihtsamate välikindlustuste mõõtmete tundmises. Mõned sõdurid ei teadnud ühegi
ülema distsiplinaarkaristuse võimupiire. Pooltel noortel esines puudusi kompanii korrapidaja
kohuste tundmises ning mõni võitleja ei osanud vahet teha väeosal ja väeliigil.
Vahiteenistuses olid pooltel head teadmised ja pooltel rahuldavad. Laskeasjanduses
omandatud oskused ja teadmised olid head, välja arvatud lasketeooria tundmine.
Sõjaväevedude õppeaines olid teoreetilised teadmised head, kuid praktiliste kogemuste
puudumise tõttu ei omanud kõik noored täielikku arusaamist inimeste paigutamisest
vagunitesse. Osade sõdurite teadmised olid nõrgad Eesti riiklikust korraldusest ja oma väeosa
tegevusest Vabadussõjas. Gaasiasjanduses, rivi- ja taktikaõppes osutusid teadmised ja oskused
heaks (välja arvatud ahelikku hargnemises ja piilurite tegevuses) ning ka üldine hinnang oli
hea.154
1. ja 2. juulil 1940. a kontrollis Võrus ohvitseridest koosnev komisjon mjr R.
Tammiste VR II/3 eesistumisel 2. pikompanii 1940. a märtsikutse noorte teadmisi. Nimekirjas
olnud 60 noorsõdurist võttis lõpukatsetest osa 56, kuna 3 olid haiged ja 1 väejooksik.
Taktikalisel ettevalmistusel näitasid noored häid oskusi ja teadmisi. Maastiku
kasutamine, varjumine ja tulepositsiooni valik pealetungil ja kaitsel oli täiesti rahuldav.
Luuretegevusel ei osanud noored piilurina alati leida sobivat vaatluskohta peatustel, samuti
jättis soovida piilurite koostöö asulate vaatlusel. Relvade materjaliosa tundmises olid noorte
teadmised head. Omandatud teadmised olid puudulikud relvahooldusest peale laskmist.
Laskekatse jäi tegemata komisjonist sõltumatul objektiivsel põhjusel. Pioneeriõppes olid
teadmised

ja

oskused

omandatud

väga

hästi.

Üksikuid

puudusi

tuli

ette

välikindlustuselementide mõõtmete tundmises ja lõhketöödel laengute valmistamises.
Siseteenistusest olid teadmised head, kuigi ilmnes üksikuid puudusi kompanii korrapidaja
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Pi-noortekursuse katsete komisjoni protokoll, ERA 636.1.176, l. 32.
Pipatüli pk nr 28, 02.03.1939, ERA 636.1.182.
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Noortekursuse lõpukatsete komisjoni protokoll nr 1, 17.06.1939, ERA 636.1.188, l. 4.
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kohuste tundmises. Vahiteenistuses olid pooltel noortel teadmised head, pooltel aga
rahuldavad. Puudused ilmnesid saate (konvoi-) teenistuses ja vahtkonnast väljasaadetud
piilurite kohuste tundmises. Riviline ettevalmistus oli samuti hea. Üldiselt said kompanii
noorsõdurid komisjoni hinnangul hea ettevalmistuse.155
Viimane noortekursus toimus Pipatis 1940. a märtsis. Noorte väljaõpet teostati esimest
ja viimast korda õppekompanii baasil. Selleks moodustatud noortekompanii ülemaks määrati
õppekompanii ülem mjr R. Kermeti. Kompaniis oli kolm rühma, igaühes neli jagu. Vahetult
enne seda lõpetas õppekompanii kursuse järjekordne lend reservallohvitsere. Seega muutus
õppekompanii kaadri töökoormus märksa suuremaks. 28. juunil 1940. a sai noortekursus läbi.
Kursuse lõpetas 117 noort.156
2. pikompaniis algas viimane noortekursus 5. aprillil 1940. a. Kursusest võttis osa 30
noorsõdurit 2. diviisi üksikpataljonidest: 2., 3. ja Kuperjanovi partisanide pataljonist. Kursus
kestis kuni 2. juulini 1940. a ning selle lõpetas 56 noort. 4. juulil lõppes noortekursus 1.
pikompaniis Narvas, mille lõpetas sama palju noori kui 2. pikompaniis.157
Kuigi noorte arv ei olnud sugugi suur, reeglina mitte üle 200 korraga, kannatas
väljaõpe osaliselt ruumide kitsikuse, õppematerjalide ja koolitava kaadri puuduse tõttu.
Väljaõppes üritati rohkem tähelepanu pöörata sõduri baasoskuste ja -teadmiste omandamisele,
kus noortekursuse raames ettenähtud erialaõpe võis üldainete õpetamist üksikvõitleja tasemel
negatiivselt mõjutada ehk õppetsükli üle koormata. 1930. aastatel erines noortekursus Pipatis
tunduvalt nendest noortekursustest, mis viidi läbi jalaväepataljonides. Pöörates erilist
tähelepanu erialaste oskuste ja teadmiste omandamisele Pipati noortekursusel, hakati neid
nimetama pi-noortekursuseks, kuhu suunati ka jalaväe pioneere. Sellega kaasnes negatiivne
asjaolu, kus teiste väeosade juhtkond üritas Pipati suunata nõrgad ajateenijad, mis asjatult
koormas ja tunduvalt pidurdas noortekursuse läbiviimist. Pi-noortekursusel oli ettenähtud
vähem õppeaega jalaväe taktika ja laskeõppe õpetamisele, asendades need erialaõppega.
Kursuse kestvus – 3–4 kuud – sõltus sundajateenistuse pikkusest, kuid oli piisav
noorsõduritele baasoskuste ja -teadmiste õpetamiseks. Noortekursuse läbiviimine allüksustes
osutus ebapraktiliseks ning seetõttu otsustati noortekursus läbi viia ühistel põhimõtetel
koondõppeüksustes. G-kompanii baasil moodustatud noorteüksustes pandi erilist rõhku gõppele, kuid pikompaniides oli üldkursus standartõppekava alusel. Arvestatav tegur oli
haigete noorsõdurite arv, kes tervislikel põhjustel ei saanud kursust edukalt läbida. Üldjuhul ei
ületanud haigete ja õppest mahajäänud noorsõdurite arv 10%. Mahajääjatele võimaldati
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Pipatüli 1940. a.pk-d, ERA 636.1.195.
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edaspidi, pärast paranemist, individuaalkorras õppida puudunud õppeained ja vastavad
lõpukatsed järele sooritada. Kursuse õppejõuks olid nii kaadrikaitseväelased kui ka vanemad
ajateenijad.

Viimaste

ülesandeks

oli

pidada

noorte

seas

distsipliini

ja

olla

kaadrikaitseväelastest koolitajatele abiks. Hindamissüsteem ja kontrolli teostamine olid
piisavalt paindlikud, kuid efektiivsemad olid need 2. pikompaniis, kus katsete komisjoni
liikmeteks olid teistest väeosadest pärit ohvitserid. See tagas hindamise suhtelise
objektiivsuse, mida ei saa öelda näiteks 3. pi- või G-kompanii puhul. Noorte väljaõppetase oli
suhteliselt kõrge. Seda mõjutas noorsõdurite haridustase ja asjaolu, et pioneerinoorte hulgas
oli võrreldes teiste väeosadega suhtelist vähe muukeelseid ajateenijaid.
5.4. REAMEESTE VÄLJAÕPE
Reameeste kursus oli mõeldud ajateenijatele pärast noortekursuse lõpetamist. Selle
kursuse raames, mis kestis sundajateenistuse lõpuni,

õpetati ajateenijaid igas allüksuses

eraldi, alguses andes erialaõpet üksikvõitleja tasemel ning hiljem allüksuse koosseisus.
Allüksuste alalises asupaigas, Nõmmel, hiljem ka Narvas ja Võrus, anti teoreetilisi tunde ja
algseid

praktilisi tunde piiratud mahus, kasutades selleks Pääsküla ja Valdeku

harjutusväljasid. Praktilisi oskusi anti põhjalikult Inseneriväe Jägala laagris suvise hooajaõppe
ajal. Põhirõhk oli pandud neljale pioneerierialale: pioneeri (üldpioneeri), raudteepioneeri,
gaasikaitse ja helgiheitja. Mõned aastad õpetati põhieriala kõrval ka õhutõrje õppesuunda.
Õppeprotsess oli reameeste kursusel organiseeritud vastavate õppekavade alusel ja
nädalaliste tunniplaanide põhiselt. Pooleteise-aastase teenistusel pealt üheaastase teenistuse
peale ülemineku puhul määras Pipatül 12. veebruaril 1929. a komisjoni reameeste kursuse
õppekava ümbertöötamiseks. Komisjoni esimeheks määras ta kpt Thari ja liikmeteks ltn
Trankmanni ja ltn Treuhoffi. Tegemist oli põhimõtteliselt uue õppekavaga, mille koostamisel
arvestati järgmiste asjaoludega: 1) reameeste väljaõppe algus pioneeridel igal aastal 1.
veebruaril; 2) teoreetilise ja praktilise osa jaotus pidi olema kooskõlastatud aastaaja ja
kliimaga; 3) suvelaagri aeg pidi olema kaks kuud: 15. juunist 15. augustini, mille käigus pidid
olema läbi võetud ainult silla ehitus, osaliselt lõhketööd ja laagri bivakitööd. Komisjon alustas
tööd 18. veebruarist ning valmis õppekava esitati 1. aprilliks. Enne uue õppekava kinnitamist
oli reameeste väljaõppel kasutusel Inseneriväe Inspektori poolt kinnitatud õppekompanii
kava.158

158
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Reameeste kursusel oli nii eriala üldained kui ka igale pioneerierialale vastavad
erialaained. Erialapeaaineteks olid välikindlustamine pioneerikompaniides, raudteeasjandus
raudteekompaniis, G-asjandus G-kompaniis ja H-asjandus H-komandos.159
Helgiheitjameeskonna

erialaväljaõppes

õpetati

helgiheitjaülema,

motoristi,

helgiheituri, sidemehe ja vaatleja kohustusi rännakul, positsioonile asumisel, selle vahetamisel
ja erialategevusel. Samuti meeskonna tegevust rivi- ja tegevusharjutustes käskluste peale,
kaarlambi vahetust, peeglite ja klaaspinna puhastamist, tagavarosade, materjalide ja
tööriistade hoidmist ja pakkimist. Õpetati ka nurga- ja kaugusmõõtjate käsitsemist ning
kaevetööde trasseerimist. Suuremat rõhku osutati valgustamise ülesannete täitmise
harjutustele.160 1931. a aprillis korraldati Pioneeripataljonis H-komando juures reameeste
jaoks traktorijuhtide kursused, millest võttis osa 8 ajateenijat. Kursus lõppes sama aasta
juunis. Koolitatavate oskuste ja teadmiste kontrollimiseks oli pioneeriohvitseridest
moodustatud kaheliikmeline eksamikomisjon, mille esimeheks oli määratud ltn Luulik.161
Alates sellest ajast H-komandos teeninud reakoosseis õpetati välja pioneeri eritehnika
käsitsemisel ja kasutamisel. Alates 1937. aastast määrati Pipati tulnud tehnikaühikutele
teenindavaks personaliks H-komandost ajateenijaid. Hiljem sai see ka põhjuseks H-komando
ümberformeerimiseks pargikompaniiks. Pipatis teeninud ning mehhaniseeritud töömasinate/vahendite eriala õppinud sõdureid otsustati alates 1. juulist 1940. a reservi arvata eriliigi all
(inseneriväe liigi all kui spetsialistid, hiljem kinnitatud number – 31).162
Alates 1. detsembrist 1934. aastal kehtestati Pipatis reameeste kursusel järgmine
päevakord:
06:00

äratus

07:00

ülevaatus

07:20–07:40

hommikueine

08:00–12:00

õppetöö

12:00–13:30

lõuna

13:30–16:30

õppetöö

18:00

õhtusöök

21:00

õhtune loendus

22:00

öörahu163
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Vaata täpsemalt: 7.7. Raudteepioneeride väljaõpe ja 7.8. Gaasikaitsealane väljaõpe.
Helgiheitjameeskonna väljaõppekava 1940. aastal, ERA 636.1.187, l. 39–40.
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Pipatüli pk nr 88, 127, 21.04., 10.06.1931, ERA 636.1.114.
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Inseneriväe inspektori kol A. Normaki teenistuskiri nr 019 Sõstabüle Sõstab V kaudu 28.06.1940, ERA
636.1.196, l. 14.
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Pipatüli pk nr 245, 28.11.1934, ERA 636.1.132.
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Pioneerieriala väljaõppe kõrval korraldas Pipat reameeste kursuse ajal ka
medpersonali algtaseme koolitust. Nii viis ajavahemikul 2. veebruar kuni 10. märts 1934. a
Nõmme garnisoni arst, ltn Zirk, läbi sanitaride kursuse, Kaitseministri 1921. a kk nr 397,
ettenähtud õppekava ulatuses. Mitu nädalat kestnud kursus viidi läbi pataljoni õppeklassis.
Kursusest võttis osa 16 ajateenijat Pioneeripataljonist. Kursuse lõpukatsete läbiviimiseks oli
loodud komisjon kahest velskrist ltn Zirkiga eesotsas. 7. juunil algas uus sanitarikursus,
millest võttis osa 18 ajateenijat pataljoni erinevatest allüksustest. See kursus sai läbi 17. juulil
ning lõpetajaid oli 16, neist 6 kursuslast üldhinnanguga „hea“. 1927. aastal pataljoni
veterinaarvelskriks määratud kaitseväelased saadeti kursustele Sõjaväe Hobuste laatsaretti
ning järgmisel aastal suunati üks sanitari õppima arstiks Sõjaväe Tervishoiuvalitsusse.164
Võrreldes noortekursusega polnud reameeste kursus niivõrd intensiivne. Koolitatav
kaaderkoosseis ei pööranud ajateenijate väljaõppele reameeste kursuse ajal piisavalt
tähelepanu. Patüli märkusel ei võtnud nad tihtipeale allüksustesiseselt lahingu- ja laskeõppest
osa erinevatel ettekäänetel. Samuti jäi ajateenijaid koolitav kaader tundidesse hiljaks, jättes
sõdurid ülesrivistatutena välja ootama. Seoses sellega juhtis kol-ltn Grünberg allüksuste
ülemate tähelepanu sellele, et vastavalt sisemäärustikule, oleksid nad pidanud isiklikult
väljaõpet juhtima ja kontrollima.165
Sarnaselt noortekursuse läbiviimise põhimõtetega hakati alates 1932. aastast reameeste
üldpioneeri eriala väljaõpet koondama ühe allüksuse alla. Nii sai 3. oktoobrist 1932. a
mõlema pioneerikompanii reameeste väljaõpe korraldatud ühiselt õppekompanii ülema
juhtimisel, kusjuures pearõhku asetati praktiliste tööde läbiviimisele pataljoni õppeväljal
Nõmmel. Sama kehtis ka edaspidises väljaõppealases planeerimises. 1. veebruarist 1934. a
korraldati 1. ja 2. pioneerikompanii väljaõpet ühiselt 2. pikomüli juhtimisel. 1934. a juunist
sai 1. ja 2. pioneerikompaniide reameeste väljaõppe eest vastatavaks 2. piokompül. Selleks
otstarbeks koondati mõlema kompanii koosseis kokku 2. pioneerikompanii ruumi, alluvusega
2. pioneerikompanii ülemale. G-kompanii juurde g-kursusele määratud ja töökomando
kaitseväelased paigutati 2. pioneerikompanii põhjapoolsesse ruumi alluvusega sisekorra alal
2. pioneerikompanii ülemale ja teenistuselt G-kompanii ja töökomando ülematele. Sellega
kaasnenud

ja

ruumide

kitsikusest

tingitud

probleemid

lahendati

allüksuste

ümberpaigutamisega väeosa piires. Pioneerikompaniide ümberpaigutuse tõttu reameeste
kursuse jaoks andis 1. pioneerikompanii ruumid koos sisustusega õppekompaniile, 2.
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17.07.1934, ibidem; Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, l. 201; Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
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pioneerikompanii raudteekompaniile ning raudteekompanii kasutusel olnud depoo ruumid
Varustusvalitsuse Ehitus-korteri osakonna esindajale.166
Kuna reameeste kursuse õppetöö intensiivsus polnud nii tihe kui noorte- või
õppekompanii kursusel, siis rakendati reamehi aktiivselt pataljoni sisetoimkonna ja garnisoni
vahiteenistusse.

Majandustööd,

mida

korraldati

nädalavahetusel,

olid

planeeritud

kohustuslikus korras väljaõppe praktiliste töödena pataljoniülema poolt koostatud kindla kava
alusel. Nii olidki 1929. aastal majandustööde arvel ehitatud uus pioneerivarustuse ladu,
pataljoni territooriumi põhjapoolne traataed raudteerööbastest, madal aed ohvitseride elumaja
õuele, pataljonisiseste kõnniteede ehitamine, pääsla juures lammutatud barakkide materjali
vedu pataljoni uuele platsile ning pontoonvarustuse remont (pontoonide parandus ja
värvimine, pealisehituse täiendamine ja puudunud lisaosade juurde tegemine). Ülesannete
täitmise eest määrati vastutavateks kompaniiülemad.167
1926. aastal planeeris 7. jalaväerügemendi ülem Pipatiga koostöös rügemendi
pioneerikomandole eriala täiendõpekursuse, milleks Nõmmele lähetada 1 ohvitser, 4
allohvitseri ja 5 sõdurit.

Pearõhk pidi kursusel olema sildade ja teede ehitamisel ning

purustamisel, samuti lõhkeainete tutvumisel. Pioneeripataljoni ülem, kol-ltn Grünberg, arvas
siiski, et pioneeriõppe läbiviimine jalaväelastele, eriti mis puudutas lõhkeainete käsitlust, on
mõttekas teha talvel, kuni uute noorsõdurite tulekuni väeossa 15.–30. märtsil. Sildade ja teede
ehitamist/purustamist aga suvel Jägala laagris. Kol-ltn Grünbergi arvates võis väljaõppe
läbiviimisel rakendada Sõjakooli värskelt lõpetanud nooremleitnante.168 Edaspidi kujunes aga
teiste väeliikide pikomandode isikkoosseisu õpetamine Pipatis ja väljaõppealane koostöö vaid
1930. aastate teisel poolel ning ennekõike noortekursuse ja õppekompanii kursuse raames.
Vastavalt diviisiülema juhtnöörile teostati 3. diviisis esmakordselt 1930. aastal
lahinguõppe kontrollkatseid. Katsete eesmärgiks oli kontrollida isikkoosseisu lahinguõppe
taset, kusjuures kontrolli tingimused pidid olema võimalikult lähedased tegelikule
lahingutegevusele. Katseid teostati lahinguõppe kolmel alal: luure, kaitse ja pealetung ning
sellega rööbiti kontrolliti allüksuste oskusi sidepidamisel, maastiku organiseerimisel ja
moondamisel. Kontrollkatsete läbiviimise otstarbel oli loodud kaitsekomisjon, kuhu kuulusid
jalaväe inspektor, igast diviisist ja Kaitseväegede staabist igast üks esindaja. Katsed viidi
selliselt läbi, et iga kontrollitav allüksus pidi täitma konkreetse taktikalise ülesande maastikul
komisjoni juuresolekul. Pioneeripataljon kontrollkatsetest otseselt osa ei võtnud, kuid
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Pipatüli pk nr 227, 30.09.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk nr 24, 31.01.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli pk nr
148, 28.06.1934, ibidem.
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Pipatüli pk nr 94, 20.04.1929, ERA 636.1.100.
168
Inseneriväe Inspektori märgukiri nr 81, veebruaris 1926 Pipatüle, ERA 636.1.82, l. 36; Pipatüli märgukiri nr
572 Inseneriväe Inspektorile veebruaris 1926, ERA 636.1.82, l. 43.
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diviisiülema juhtnööre võeti katsete läbiviimiseks ilmselt arvesse ka Pioneeripataljoni
ajateenijate lahinguõppe planeerimisel.169
Alates 1934. aastast ehk alates 1. ja 2. pikompanii paiknemiskoha muutmisega, hakati
nendes allüksustes pi-ala ajateenijaid ette valmistama täiesti iseseisvalt. Sellega aga läks
keeruliseks väljaõppealane siduvus Pipati staabi ja nimetatud allüksuste vahel. Juba 5. ja 6.
detsembril 1934. a käis kol-ltn Grünberg Narvas ja Võrus 1. ja 2. pioneerikompaniid üle
vaatamas. Kohapeal selgus, et 1. pioneerikompaniis teostati õppekava kohaselt ja tunniplaani
järgi õppetööd vaid noortega. Reameestele ei olnud õppetööd ette nähtud, vaatamata sellele, et
kohal oli 14 reameest. Kompanii ülema asetäitja, n-ltn E. Ehrlich, seletas pataljoniülemale, et
reameestele ei viidud läbi väljaõpet sellepärast, et mehi olevat vähe olnud. Enamik olid
hõivatud kindlustustöödega piiri peal, kompaniis olnud reamehed olid aga jaotatud kas noorte
peale abikoolitajateks, majanduslikele töödele või määratud toimkonda. Kol-ltn Grünbergi
käsul pidi 1. pioneerikompanii juhtkond siiski korraldama reameestele väljaõpet, rakendades
majanduslikel töödel ja mujal mehi minimaalselt. Kompanii õpperuumid olid korralikud, kuid
õppevahendid ja abinõud, mis kompanii pataljonist kaasa võttis, ei olnud veel välja pandud.
Osa mudeleid olid õppeklassis akna peal ja osa varaaidas. Samuti puudus kompaniil oma
harjutusväli ning seetõttu ei saanud rööbiti teooritundidega korraldada praktilisi töid. 2.
pioneerikompanii ülevaatusel aga selgus, et väljaõpe teostati nii noortele kui reameestele
vastavalt nädala tunniplaanile. Kompaniis oli eeskujulikult sisustatud õppeklass, rikkalik kogu
õppevahendeid ja mudeleid. Kompanii asupaiga läheduses oli harjutusväli, kus oli võimalik
teha ajateenijatega praktilisi harjutusi.170
1934. a juulis nõudis Pipati ülem 1. pikompanii ülemalt õppekava esitamist, kuid kpt
Trankmann seda ei teinud, põhjendades sellega, et 4. juulist on kompanii määratud
kindlustustöödele. Tööde iseloomu tõttu polnud võimalik ette kindlaks määrata töö kestvust
ning sellepärast ei olnud ka võimalik õppekava koostada.171
Järjekordselt inspekteeris kol-ltn Grünberg 1. ja 2. pioneerikompaniid 27. ja 28.
novembril 1935. a. 1. pikompanii noorte rühma väljaõppega jäi pataljoniülem rahule: „Noorte
riviline esinemine oli julge ja sõjamehelik, vastused lühikesed ja selged.“ Noorsõdurid
näitasid tundides häid teadmisi ning noorte eduka kasvatuse ja väljaõppe eest sai kiita
rühmaülema kt, ltn Agur. Reameestele kohapeal aga õppusi läbi ei viidud kpt Trankmanni
poolt esitatud põhjendustel ehk välikindlustustööde iseloomu pärast. 2. pikompanii juures
169

3. divstabüli kol A. Parve ringkiri nr 402, 04.09.1930; Juhtnöörid kontrollkatsete korraldamiseks väeosades
lahinguõppe alal, ERA 636.1.108, ll. 97–100.
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Pipatüli pk nr 253, 10.12.1934, ERA 636.1.132.
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Pipati adjutant, ltn Kanitsa ettekirjutus nr 710 1. pikompanii ülemale 10.07.1934 ja kpt Trankmanni
teenistuskiri nr 174 pataljoniadjutandile 16.07.1934, ERA 636.1.134, ll. 79–80.
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kontrollis kol-ltn Grünberg noorte rühma laskeõppe läbiviimist, kus tulid esile sellised
puudused, nagu jagude suurendatud koosseis ülekoosseisuliste ajateenijate pärast, ruumide
kitsikus, üleajateenijate puudus ja väljaõppe otstarbekohane organiseerimatus, mis mõjutas
õppetulemusi halvasti. Instruktoritena kasutati tihti ajateenijaid-allohvitsere. Väliharjutuste
ajal täitsid mõnikord isegi ajateenijaid rühmavanemate kohusi. Reameeste väljaõpet ei olnud
seoses välikindlustustöödega. Kompaniiülem, mjr Kerber, sai seoses eespool toodutega kolltn Grünbergilt märkuse.172
Isegi 1936. aasta oktoobriks ei saadud 1. ja 2. pioneerikompaniide tunniplaane Pipati
staabis

aktsepteeritavaks.

Puudusid

õppeteemade

kirjeldused

või

olid

märkimata

eeskirjade/määrustike paragrahvid.173
15. märtsil 1937. aastal toimus 1. ja 2. pikompaniide õppetegevuse ja majanduse
kontroll, mida kahe päeva jooksul teostasid kol-ltn Haljaste ja kva Otto Silberiga ja kus
puudusi ei avastatud. Kompaniides teostati väljaõpet ainult noortele, sest reamehed 1.
pikompaniis olid rakendatud Kurtna laagri ehitus- ja piirikindlustustöödel ning 2. pikompanii
reamehed olid Petseris 2. diviisi talveõppustel.174
Üldkokkuvõttes ei olnud reameeste kursus organiseeritud nii plaanipäraselt kui noortevõi õppekompanii kursus. Erialaõpe, mis toimus allüksustes, toimis vahelduva eduga.
Õppetöö intensiivsus oli suhteliselt madal, seetõttu rakendati reamehi väga palju sise- ja
vahtkonna teenistuses ning majanduslikel töödel. Tulemusrikas väljaõpe oli praktikalise
õppetegevuse näol suvelaagris. Kuigi erialane tegevus oli allüksuse koosseisus alati kõrgelt
hinnatud, jäi erialaõppe kõrval suhteliselt väheseks lahingu-(taktika-)õpe.
5.5. ÕPPEKOMPANII
Reservallohvitseride ettevalmistamine toimus Pipatis õppekompaniis, kus kursuse
kestus oli alates 1924. aastast 3 kuud, 1927. aastast 4 kuud ning 1938. aastal toimus üleminek
3 kuu peale tagasi. Kursuse eesmärk oli ette valmistada sõjaaja ehk reservallohvitserejaoülemaid. Õppuriteks valiti reeglina välja noortekursuse tulemuste põhjal parimad
ajateenijad pataljoni kõigist allüksustest. Kandidaatide selekteerimisega hakati tegelema
tavaliselt 4–5 päeva enne kursuse algust, kusjuures 1930. aasta algusest vastutasid selle eest
allüksuse ülemad.175 Õppekompanii kursusest võtsid mõnikord osa ka kaadrikaitseväelased
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43.
174
Pipatüli pk-d nr 30, 33, 15. ja 20.03.1937, ERA 636.1.162.
175
Patüli pk nr 25, 30.01.1930, ERA 636.1.107.
173

56

(üleajateenijad), ka üleajateenija-allohvitserid, kelle erialateadmised ja -oskused olid
puudulikud seoses nende ületoomisega/üleviimisega teisest väeliigist Pipati. Õppekompanii
edukas

lõpetamine

üleajateenijate

puhul

oli

samuti

eelduseks

järgmise

auastme

omistamiseks.176
Reeglina teostati kursust kaks korda aastas: 1924. aastast märtsist maini ja septembrist
jaanuarini (1927. aastast oktoobrist veebruarini). Mõnikord, lähtudes väljaõppe vajadusest või
õppurite arvust, tehti ettenähtud kursuseid lisaks juurde. Näiteks 1934./35. a talveperioodil
alustati Pipati õppekompaniis õppetööd 1. oktoobril 1934. a ning viidi läbi 2 kursust järjest:
esimene ajavahemikul 1. oktoober 1934 kuni 1. veebruar 1935 ja teine 1. veebruarist 1935
kuni 1. juunini 1935. Esimesele kursusele määrati pioneere 1934. a juuli ja märtsi noortest,
kokku 24 pioneeri. Teisele kursusele määrati 1935. a jaanuaris noortekursuse lõpetajaid,
kokku 32 pioneeri. 1938. aastal korraldati peale kahte korrapärast kursust lisakursus, algusega
2. juunist. Seoses pi-noortekursuse üleminekuga 4 kuult 3-kuulisele õppele, muutis Pipat igaaastaste reservallohvitseride kursuse algused õppekompaniis alates 1939. aastast: 1. novembri
asemel 1. oktoobrist ja 1. märtsi asemel 1. veebruarist.177
Õppetöö

korraldati

1934. aastal

Kaitsevägede staabis

kinnitatud „Pioneer-

reservallohvitseride ettevalmistamise õppekava“ järgi.178 Hiljem viidi aga õppetööd läbi
Sõjaväe Ülemjuhataja 2. oktoobril 1936. a kinnitatud „Õppekava pioneeri-reservallohvitseride
ettevalmistamiseks õppekompaniis“ (PRAÕ4) ja 20. oktoobril 1938. a kol Haljaste poolt
ajutiseks kasutamiseks kinnitatud „Õppekava g-reservallohvitseride ettevalmistamiseks
õppekompaniis“ (GRAÕ4) alusel, kusjuures g-alaseid tunde peeti G-kompanii ülema
korraldusel õppekompanii ülemaga kooskõlastatult.179 Ajal, mil õppekompaniis õppetööd
polnud, tegeles kompanii alaline kaader õppekavade täiustamisega jms.
1937. aastal oli õppekompanii kursuse õppurite arv esmakordselt inseneriväe
inspektori poolt limiteeritud. 1. veebruaris algavale kursusele saadeti 1. pikompaniist 10
reameest, 2. pikompaniist 16, 3. pikompaniist 8 ning Ratsaväerügemendist 2 reameest. 1.
oktoobril algavale aga 1. pikompaniist 7 reameest, 2. pikompaniist 11, 3. pikompaniist 6 ning
üksik-jalaväepataljonidest 12. Kokku pidi igal kursusel olema 36 õppurit.180 Enne seda oli
kursuslaste arv mõnel aastal kuni 90 meest.
1924. aastast viidi erialaväljaõpe õppekompaniis läbi kolmes õppeklassis (-rühmas): 1.
pioneeri, 2. pioneeri ja raudteeklassis. Hiljem lisandus G-klass või siis moodustati hoopis
176
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üldklass, kus olid õppurid erinevatest üksustest koos. Klasside jaotus erialade (õppesuundade)
järgi toimus vastavalt Pipati väljaõppetsükli ja struktuuri vajadustest lähtudes. 1930. aastate
algusest rõhutati õppekompaniis, kas pioneeri või gaasikaitse õppesuunda, lähtudes vajadusest
või erinevate pioneerierialade väljaõppe prioriteedist. Päevaplaan nägi 1924. aastal ette äratust
kell 7 hommikul, jalutuskäiku kella 8:00-ni, seejärel 3 teooriatundi enne lõunat ja kehalist
kasvatust. Õppepäev algas kell 8 ning lõppes kell 15:50. Tund kestis 50 min, 10 min vaheaeg,
12:00–13:00 oli lõuna. Peale lõunat rividrill ja praktilised tööd. Laupäeviti oli pärast lõunat
kas koristamine või reservõppeaeg. Nädalas oli 6 õppepäeva, laupäeviti ainult lõunani, ehk
keskmiselt 70–80 tundi nädalas kahe klassi peale. Kursuse raames õpetati ajalugu, betoontöid,
ehitusteadust, gaasiasjandust, joonestamist, matemaatikat, laskeõpet, määrustikke, lõhketöid,
kindlustamist/raudteeõpet, relvaõpet, riviõpet, sildu ja teid, topograafiat ja kehalist kasvatust,
eraldi olid ettenähtud praktilised tööd. Alates 1930. a veebruarist vabastas eduka väljaõppe
läbiviimise eesmärgil patül õppekompanii õppureid toimkonna teenistusest, välja arvatud
kompanii- ja köögikorrapidamisest.181
Ajateenijate määramisel õppekompaniisse rakendati lähetuse süsteemi, kus pataljoni
allüksused lähetasid ajutiselt õppureid õppekompanii juurde. 1. septembrist 1924. a saadeti
õppekompaniisse õppureid alljärgnevalt: 1. pioneerikompaniist 35, 2. pioneerikompaniist 35,
raudteekompaniist 20. Lektoriteks määrati ltn Trankmann – fortifikatsioon (väli- ja
püsikindlustamine); n-ltn Kurtmann – raudteeõpe, betoontööd,

kodumaa ajalugu ja

geograafia; n-ltn Võsotsky – G- ja leegiheiteasjandus, lõhketööd; n-ltn Kõiv – sillad ja teed
ning ehitusteadus; n-ltn Müllerstein – topograafia, laskeõpe, automaatrelvad (ka pommi- ja
miinipildujad) ja matemaatika; määrustikuõpet andsid rühmaülemad.182 Pearõhk oli
ilmtingimata erialaõppeainetel.183 Õppejõuks, lisaks õppekompanii kaaderkoosseisule, lähetati
juurde ohvitsere ja üleajateenijaid teistest allüksustest. Hiljem rakendati õppejõuks ka
kogenud veebleid, näiteks 1931. aastal vbl Rauk ja Kesküll, kes andsid lihtsamaid õppeaineid,
nagu vahiteenistus ja kehaline kasvatus.
Õppekompanii kursuse õppurite teadmiste ja oskuste kontrollimiseks korraldati lõpus
katsed. Lõpukatsete läbiviimiseks määrati

patüli käsuga igale lõpukatsele eraldi

kolmeliikmeline ohvitseride komisjon. Nii kuulusid õppekompanii 30. aprillist kuni 7. maini
1925. a läbiviidud katsete komisjoni esimeheks ltn Trankmann ning liikmetena n-ltn Preibach
ja n-ltn Müllerstein (laskeasjandus ja kuulipilduja õpe), n-ltn Müllerstein, n-ltn Kõiv ja ltn
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Aksel (rivi- ja lahingudrill, betoontööd, miinitööd).184 1930. aastast korraldas lõpukatseid
ainult üks komisjon, mille liikmekoosseisu ei muudetud. Kuid liikmete arv suurenes viieni.
Nii moodustati 19. juulil 1930. a õppekompanii reservallohvitseride lõpukatsete komisjon,
mille esimeheks oli kompaniiülem, kpt Thar, liikmeteks kpt Trankmann, kpt Pedaja, ltn
Urbanovitš, ltn Treuhoff ja ltn Luulik. Komisjon testis 40 lõpetajat kõikides õppeainetes.
Alates sellest ajast määrati komisjoni esimeheks alati õppekompanii ülem ning alatest 1936.
aasta juunist määrati komisjoni liikmeteks ka õppekompanii veebleid.185
Kursuse

lõpukatsetel

häid

tulemusi

saavutanud

õppurid

ülendati

nooremallohvitserideks, rahuldavaid tulemusi saavutanud aga kapraliteks. Õppest mahajääjad
jäeti reameesteks. 1924. aasta maist rakendas Pipatül sellist süsteemi, ülendades õppureid
kursuse lõpetamise puhul algul kapraliteks ning päev hiljem nooremallohvitserideks.186 1930.
aastate algusest ülendati õppekompanii kursuse edukalt läbinud ajateenijad parimal juhul
kapraliteks ning edaspidi eeskujuliku teenistuse eest jaoülemana nooremallohvitserideks.
Lõpukatsetel kasutati neljahindelist hindamisskaalat: „puudulik“, „rahuldav“, „hea“ ja „väga
hea“.187
1934. a mais olid näiteks õppekompanii õppuritele läbi viidud lõpukatsed järgmistes
ainetes: teed (keskmine tulemus – 73 punkti188 39 õppuri peale), määrustikud (keskmine
tulemus – 75 punkti 35 õppuri peale), lõhketööd (keskmine tulemus – 76 punkti 37 õppuri
peale), sillad (keskmine – 75, õppureid – 36) ja välikindlustamine (keskmine – 76, õppureid –
36). 31. mail 35 õppurit, neist kaks kaadrikaitseväelast-allohvitseri, lõpetas õppekompanii
kursuse keskmise üldtulemusega 75,3 punkti. 8 õppurit ei lõpetanud kursust, neist 7
kauaaegse haiglasviibimise tõttu ja 1 nõrkade teadmiste tõttu. 33 õppurit olid ülendatud
kapraliteks.189 Ka 1937. aasta jaanuaris teostati õppekompaniis katsed vaid viies õppeaines:
välikindlustamine, sillad, teed, määrustikud ja lõhketööd. Kokku lõpetas 28 kaitseväelast 33st 1., 2., 3. pikompaniist ning 1. ja 7. jalaväerügementide pikomandodest.190
Kursuse mitteläbinuteks loeti neid õppureid, kes ei suutnud õppekava mahus teadmisi
ja oskusi omandada. Tavaliseks põhjuseks olid tervislikud probleemid ehk õppetööl
mitteosalemine haigalas, laatsaretis või terviseparanduspuhkusel pikaaegse viibimise tõttu.
Suhteliselt vähe oli olnud neid, kes lõpukatsetel ei saanud rahuldavat koondhinnet.
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Pipatüli pk nr 96, 27.04.1925, ERA 636.1.75, l. 73; Pipatüli pk nr 100, 02.05.1925, ibidem, l. 76.
Pipatüli pk nr 158 19.07.1930, ERA 636.1.107; Pipaüli pk nr 62, 08.06.1936, ERA 636.1.152.
186
Pipatüli pk-d nr 136, 137, 17.05.1924, ERA 636.1.65, ll. 148, 149.
187
Pipatüli pk nr 138 19.05.1924, ERA 636.1.65, l. 150.
188
Sajast. Edaspidi koondtulemusi hakati arvestama 12 punkti süsteemil. 7 punkti oli kohustuslik miinimum.
189
Pipatüli pk nr 123, 31.05.1934, ERA 636.1.132; Õppekompanii õppurite tulemuste protokollid ja ülendamise
esildised, ERA 636.1.134, ll. 42–44.
190
Õppekompanii ülema ettekanne reservallohvitseride ettevalmistuskursuse tulemustest nr 9, 29.01.1937;
Lõpukatsete protokollid: ERA 636.1.155, ll. 101–106.
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Ajavahemikul 1924–1940 oli õppekompaniis vaid üks juhus, kui kursust ei lõpetatud eesti
keele nõrga oskuse tõttu.191 Väljalangenute protsent ei ületanud üldjuhul 23% piiri kursuse
üldkoosseisust.
Pioneeri eriala reservallohvitseride ettevalmistamine erines teistest väeliikidest selle
poolest, et õppureid ei suunatud Allohvitseride kooli, kus korraldati väljaõpet jalaväe,
suurtükiväe ja ratsaväe erialal ajateenijatele kuni 1928. aastani, vaid koolitati pataljoni
õppekompanii baasil. Kui pärast 1934. aastat toimus teiste erialade reservallohvitseride
ettevalmistamine

diviiside

õppeüksustes,

siis

Pipati

õppekompanii

valmistas

reservallohvitsere pioneeri erialal kogu sõjaväele.192 Ehk alates 1936. aastast hakati Pipati
õppekompaniisse õppureid lähetama teistest väeosadest.193 Eesmärk oli, et Pipati
õppekompanii koolitataks teiste väeosade pioneerikomandode jaoks reservallohvitserejaoülemaid. Näiteks, 13. juunil 1936. a õppekompanii lõpetanud 35 õppurist olid 12 mujalt: 1.
jalaväe rügemendist 4, 7. jalaväe rügemendist 4, 6. jalaväe pataljonist 2 ja ratsarügemendist 2
õppurit.194 1. veebruaril 1938. a alanud kursusest võttis osa 14 õppurit (33% koguarvust) teiste
väeosade pikomandodest (5., 6., 9. jalaväepataljonist, 7. jalaväerügemendist, Scouts- ja Sakala
pataljonist ning Ratsaväerügemendist). Sama aasta 2. juunil alanud kursusel oli 10 ajateenijat
teistest väeosadest, mis moodustas 27%.195 1. november 1938 – 1. märts 1939 olid kursuse 50
õppurist 12 ehk 24% mujalt.196 Pipati õppekompanii tegi väljaõppealast koostööd ka teiste
väeosadega.

Näiteks

1927.

a

augustis

käisid

raudteeklassi

pioneeriõppurid

Autotankirügemendis praktikal.197
Õppekompanii kannatas territooriumi ja ruumide kitsikuses sama palju kui teised
allüksused. Nii ka 1931. aastal oli õppekompanii õpperuumide jaotus allüksustepõhine:
pioneerirühmale 2. pioneerikompanii halduses olnud A-barakki idapoolne osa – 78 m²,
raudteerühmale raudteekompanii baraki nr 2 teine tuba ning G-rühmale G-kompanii
laboriruum.198

191

Õpr Vladimir Sementovski 7. jalaväerügemendist: õppekompanii ülema ettekanne reservallohvitseride
ettevalmistuskursuse tulemustest nr 9, 29.01.1937; Lõpukatsete protokollid: ERA 636.1.155, ll. 101–106; samas
aga 1. novembrist 1938 kuni 1. märtsini 1939 kestnud õppekompanii kursuse parimaks õppuriks osutus vene
päritolu õpr T. Rõţov 7. jalaväerügemendist koondhindega 11,1 - Õppekompanii ülema kt kpt V. Loodla poolt
koostatud katsete tulemuste tabel, ERA 636.1.176, l. 88; Pipatüli pk nr 27, 28.02.1939, ERA 636.1.182.
192
Pajur, Ago. Kaitseväe isikkoosseis, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk 184–186.
193
Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107, ll. 5, 10.
194
Pipatüli pk-d nr 65, 66, 13.06. ja 16.06. 1936, ERA 636.1.152.
195
Pipatüli 1938. a.pk-d, ERA 636.1.172; Patüli pk nr 68, 02.06.1938, ERA 636.1.172.
196
1. pikompaniist 10, 2.-st 14, 3.-st 4, G-kompaniist 10 ning 1. ja 2. pikompüli valikul 4 (7.
jalaväerügemendist), 3. pikompüli valikul 6 (Sakala, Scouts, 6. ja 6. jalaväepataljonidest) Patüli pk nr 138,
26.10.1938, ERA 636.1.172.
197
Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, l. 157.
198
Pipatüli pk nr 232, 15.10.1931, ERA 636.1.114.
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Reservallohvitseri kursuse lõpetanud Pipati ajateenijatele korraldati juhtimispraktika
jaoülematena noorte peal.199 Kursuse läbinud jalaväe pioneere (üksik-jalaväepataljonidest) ei
saadetud peale kursuse lõppu oma väeosadesse tagasi, vaid lähetati katterügementide
pioneerikomandodesse praktikale. Nii lähetati ka 1937. a sügisel praktika läbimiseks 1. ja 7.
jalaväerügementi mõlemisse 6 meest.200
Õppekompaniis ei jätkunud pidevalt koolitatavat koosseisu, mistõttu õppetöösse
rakendati teiste allüksuste kaadrikaitseväelasi. Samuti kannatas väljaõpe ruumide kitsikusest.
Väljaõppe läbiviimise korda muudeti mitu korda, nii et 1938. aastaks see normaliseerus, olles
ka Inseneriväe Inspektori poolt reguleeritud. Osa õppekompanii lõpetanuid ei läbinud
juhtimispraktikat täies mahus, osad olid hõivatud noorte peal vastutavate kohustuste
täitmisega või olid rakendatud vaid jaoülema abidena.201 Vaid väiksem osa sai juhtida jagu
või pooljagu taktikalistel õppustel maastikul, ja seda eriti 1930. aastate teisel poolel. Väljaõpe
oli õppekompaniis erialakeskne ning ei pööratud üldse tähelepanu juhioskustele ega
pedagoogikale, ehk õppuri juhi omadused pidid olema loomulikud ning nende tööd noortega
ei arvestatud koolitusena. Teiste väeliikide pioneerikomandode jaoks ettevalmistatud
reservallohvitseride praktika erines Pipati reservallohvitseridest selle poolest, et enne oma
väeossa

naasmist

läbisid

nad

vähemalt

kahekuulise

praktikaetapi

katteväeosade

pikomandodes. Pipati õppekompanii väljaõppes erilist vahet Pipati ja teiste väeliikide
pioneeride vahel ei olnud.
5.6. ASPIRANTIDE VÄLJAÕPE
Reservohvitseride ettevalmistamine algas Sõjakoolis 1922. aastal tagavaraväe
ohvitseride klassis, kuhu kõigist väeosadest saadeti kesk- ja kõrgharidusega ajateenijaid.
Seoses sellega, et tagavaraväes oli selleks ajaks suhteliselt palju reservohvitsere, piirduti
aastatel 1922–1925 vaid 57 sõjaaegse reservohvitseri ettevalmistamisega Sõjakooli
aspirandikursustel.202 Pipatis kesk- ja kõrgharidusega kutsealuste/ajateenijate eraldi arvestust
hakati teostama alates 1925. aasta sügiskutsest, keda vastavalt Sõjaministri korraldusele pidi
saatma aspirandikursusele ehk reservohvitseri (rühmaülema) ettevalmistamiskursusele. Enne
Sõjakooli aspirantuuri saatmist, pidi kesk- või kõrgharidust omanud ajateenija edukalt läbima
noorte- ja reservallohvitseri kursuse õppekompanii juures ning kirjalikult vormistama
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Pipatüli pk № 3, 10.01.1936, ERA 636.1.152.
Inseneriväe inspektori ettekirjutus № 174 Pipatüle 16.02.1937, ERA 636.1.155, l. 76.
201
Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918-1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu 1999, lk. 222-223.
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Ibidem, lk 230.
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sooviavalduse.203 Esimesed Pipati aspirandid, vao Rudolf Karausberg, Hans Kraav ning nao
Arnold Viik, Jüri Sempelson ja Ernst Jürisson, läbisid Sõjakoolis aspirantuuri edukalt, tegid
pataljoni juures läbi praktika ning olid lipnikena 8. oktoobril 1926. a arvatud reservi.204 Teine
grupp aspirantuuri kandidaate 1926. a sügiskutsest suundusid Sõjakooli 1. märtsil 1927. a.205
2. septembril, pärast Sõjakooli aspirantuuri baaskursust, tulid neli aspiranti Pipati praktikale
ning olid jaotatud kompaniide vahel – igasse üks.206 30. septembril oli aspirantuuri saadetud
kuus kandidaati, kellest viis läbisid baaskursuse edukalt ning 10. märtsil 1928. a tulid
pataljoni praktikale.207 Samal päeval oli Sõjakooli suunatud uus grupp aspirante, kes kõik 4.
augustiks 1928. a läbisid edukalt Sõjakooli aspirandikursuse baaskursuse, kusjuures seekord
toimus aspirantuuri kandidaatide valik allüksuste vajadusest lähtudes nii, et 1. pikompaniist
kaks kanditaati, 2.-st kaks, raudteekompaniist kaks ja G-kompaniist üks kandidaat.208 10.
jaanuarist kuni 11. juulini 1929. a läbis aspirandikursuse 10 aspiranti, kellest kuus olid Gkompaniist, mis muuhulgas näitas gaasikaitse väljaõppe tähtsust.209 Edaspidi Pipatist
Sõjakooli aspirantide kursustele saadetute arv suurenes. Nii läksidki 31. augustil 1933. a
KVÜÕA-sse 22 ja 1. juunil 1934. aastal 20 ajateenijat mõlemast pioneerikompaniist.210 1937.
aasta juulikutse aspirante oli 1938. aasta sügisel Pipatis 25: 1. pikompaniist kuus, 2.
pikompaniist neli, 3. pikompaniist kaheksa ning G-kompaniist seitse.211
1928. aastast muutus reservohvitseride ettevalmistuse kord nii, et iseseisvad
aspirandikursused Sõjakooli juures likvideeriti ning selle asemele loodi Sõjakooli aspirantide
klass. Üldjuhul kestis aspirandikursus kuus kuud Sõjakoolis, millele järgnes kuu või poolteise
vältel väeosades kestnud juhtimispraktika. Aspirandiklassis edukalt lõpukatseid sooritanud
aspirandil oli võimalus edaspidi jätkata õpinguid kaadriohvitseri hariduse saamiseks.212
Kuni 1933. a veebruari lõpuni võidi KVÜÕA aspirandikursusele määrata vähemalt
gümnaasiumiharidusega

ajateenijaid

ning

Kaitseministeeriumi

eriloal

ka

tehnikumiharidusega. Selline olukord oli põhjendatud sellega, et tehnikumi ettevalmistus ei
ulatunud tol ajal gümnaasiumi tasemeni humanitaarainete osas. Seoses sellega ei pääsenud
paljud tehnikumi vilistlased teenima eriväeliikidesse, eriti Pioneeripataljoni, sest kehtinud
203

Pipatüli pk nr 125, 08.06.1931, ERA 636.1.114.
Pipatüli pk nr 238 13.10.1926, ERA 636.1.80, l. 216.
205
Sõmin kin-mjr J. Sootsi kk nr 18, 18.01.1927, ERA 636.1.88, l. 14.
206
Pipatüli pk nr 164 29.08.1927, ERA 636.1.87, l. 168.
207
Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, l. 186; Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
208
Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
209
Pipatüli pk nr 159, 13.07.1929, ERA 636.1.100.
210
Pipatüli 1933. a pk-d, ERA 636.1.127; Pipatüli 1934. a pk-d, ERA 636.1.132.
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Patüli pk nr 122, 26.09.1938, ERA 636.1.172.
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Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu 1999, lk. 230;
Alates 1928. aastast Sõjakooli kaadriohvitseride koolitavatesse kadettide klassidesse võeti vastu vaid täieliku
aspirandikursuse läbinuid kaitseväelasi; Pajur, Ago. Kaitseväe isikkoosseis, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti
Rahvusarhiiv 2004, lk. 183.
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korra kohaselt olid eelistused gümnasistide poolel. Haridusministeeriumi Koolivalitsuse
arvates oleks võinud Kaitseväe väljaõpe sellest ainult võita, kui tehnikumi lõpetanud
kutsealuseid oleks määratud haridusele vastavaisse väeliikidesse. Haridusministeerium
pöördus aga Kaitsevägede Staabi poole palvega, et Tallinna tehnikumi lõpetanud kutsealuseid
oleks võetud Kaitseväe sundajateenistusse järgmiselt: a) KVÜÕA aspirandikursusele ilma
Kaitseministeeriumi eriloata võrdselt gümnaasiumi vilistlastega; b) eesõigustatult tehnilistesse
väeosadesse (ehituse ja kultuuritehnika osakonnast Pioneeripataljoni, elektrotehnika
osakonnast Sidepataljoni, masinaehituse osakonnast Autotankirügementi), pidades silmas
nende tehnilist haridust, mida nad omandasid kas tehnikumis või tehnilistes õppeasutustes.
Kaitseministeerium andis oma põhimõttelise nõusoleku Haridusministeeriumi tehtud
ettepanekule. Kaitsevägede Staabi ülem kiitis ettepaneku heaks ning 27. veebruaril 1933. a
kirjutas Kaitsevägede Staabi V osakonna ülem Pioneeripataljoni ülemale ette vabatahtlike
väeossa vastuvõtmisel eelistada just Tallinna Tehnikumi lõpetajaid teistele, kellel polnud
tehnilist haridust.213
Peale sundajateenistust tegevteenistusse jääda soovinud aspirante võeti teenistusse
ainult allohvitseridena, kuna lipnikuks ülendamine jäi kuni nende lahkumiseni reservi. Keskja kõrgharidusega kaitseväelased, kes ajateenistuses läbisid reservohvitseri ettevalmistuse,
jäeti

soovi

avaldamisel

üleajateenistusse

allohvitseridena.

Mobilisatsiooni

korral

reservohvitseri ettevalmistuse saanud üleajateenijaid tuli määrata ohvitseri kohtadele. Reservi
mineku korral

omistati

neile läbi Korraldusvalitsuse lipniku

auaste. Juhul,

kui

üleajateenistusse jäänud endisel aspirandil tulid teenistuse käigus ilmsiks asjaolud, mis
takistasid

ohvitseriks

ülendamist,

siis

võis

väeosa

teha

põhjendatud

ettepaneku

Korraldusvalitsusele reservohvitseri auastme mitteomistamiseks. 214
1929. aastast hakati Inseneriväe Inspektori korraldusel aspirantide teadmiste
kontrollimiseks aspirandipraktika lõpus tegema erialaseid katseid. Esimesed selletaolised
katsed olid korraldatud Side- ja Pioneeripataljonis 9. ja 11. septembril 1929. a, kusjuures
tulemused osutusid üsna kehvaks: Pipati üheksast aspirandist kuus said hinnangu „rahuldav“,
ülejäänud aga „nõrk“.215 Katsete läbiviimiseks moodustati Inseneriväe Inspektori käsul
ohvitseride komisjonid. Nii määras oma käsuga 22. märtsist 1930. a Inseneriväe inspektor
kolmeliikmelise

komisjoni,

kol-ltn

Grünbergiga

eesistumisel,

kontrollima

kaitseväeteenistusest vabastamisele kuulunud aspirantide erialaseid teadmisi sama aasta 31.
213

Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi Koolivalitsuse abidirektori teenistuskiri nr 32630 Kaisevägede staabi
ülemale 21.02.1933, ERA 636.1.133, l. 53.
214
Inseneriväe inspektori ettekirjutus № 57, 25.01.1928, ERA 636.1.94, l 7; Sõjaministeeriumi ringkiri № 1017,
27.06.1927, ERA 636.1.94.
215
Pipatüli 1929. a. pk-d, ERA 636.1.100.
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märtsil.216 1931. a veebruaris tehti tegelikust kaitseväeteenistusest vabastamisele kuulunud
raudteekompanii aspirantide erialased katsed teistest eraldi. Komisjoni esimeheks oli
Inseneriväe inspektor ise ning komisjoni liikmeteks kol-ltn J. Grünberg, kpt J. Pedaja ja ltn E.
Müller. Teiste erialade aspirantide teadmiste kontrollimiseks moodustati ainult ohvitseridest
koosnev komisjoni, mille esimeheks oli Pioneeripataljoni ülem.217 26. veebruaril 1931. a olid
raudteekompanii kahe aspirandi katsed viiel teemal: raudtee asjandus, raudtee eksplutatsioon,
lõhketööd, pioneeriasjandus, teed ja sillad. Üldhinnang oli kolmehindelisel skaalal:
mitterahuldav, rahuldav ja hea.218
1931. aasta juunikutse noortest, kellel oli kesk- ja kõrgharidus, moodustati
esmakordselt noortekursuse läbimiseks eraldi grupp. Selle grupi väljaõppe pidid läbi viima
kolm üleajateenijat-allohvitseri.219 Samast aastast alates hakati korraldama pioneerieriala
aspirantide väljaõpet Inseneriväe laagris Jägalas. Nii saabus 1. juulil laagrisse KVÜÕA
Sõjakooli inseneriväe aspirandikomando, mis koosnes 10 aspirandist ja kahest üleajateenijast.
Komando ülem oli ltn Verner Treuhoff. Sisekorral allus komando Jägala laagrikoondise
ülemale,

õppealaselt

aga

pioneeriaspirandid

Pioneeripataljoni

ning

sideaspirandid

Sidepataljoni ülemale.220 Järgmisel aastal 25. juunil juhtis Jägalasse eriala praktikale
saabunud 20-liikmelist G-aspirantide komandot samuti ltn Treuhoff.221 27. juunil 1933. aastal
oli Sõjakoolist Jägalasse saadetud 25-liikmeline aspirantide komando, mis viibis laagris kuni
19. juulini.222 Ajavahemikul 4. (7.) juuli – 20. juuli 1934. a toimus inseneriväe aspirantide
komando praktika eri kohtades, vastavalt erialaõppe vajadustele. Nii jäid pioneerid koos
komandoülema ltn H. Liiviga Jägalasse ning 20-liikmeline G-rühm Nõmmele.223
27. ja 28. augustil 1934. aastal tehti aspirantuuri saadetavatele kandidaatidele Pipatis
esmakordselt katseid, mille eesmärgiks oli välja selgitada parimad kandidaadid nii
õppeedukuse kui ka motiveerituse põhjal. Katsete läbiviimiseks oli moodustatud
kolmeliikmeline komisjon mjr N. Thariga eesotsas. Komisjon valis välja 23 kandidaati, kes
saadeti 1. septembril KVÜÕA-sse kursustele.224
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Pipatüli pk № 70, 25.03.1930, ERA 636.1.107.
Pipatüli pk № 37, 16.02.1931, ERA 636.1.114.
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Ibidem, Pipatüli pk № 51, 05.03.1931.
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Ibidem, Pipatüli pk № 134, 19.06.1931.
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Ibidem, Pipatüli pk № 147, 06.06.1931.
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Pipatüli pk № 145, 29.06.1932, ERA 636.1.120.
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Pipatüli pk № 148, 30.06.1933, ERA 636.1.127.
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ERA 636.1,134, l. 75; Pipatüli pk № 160, 11.07.1934, ERA 636.1.132.
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Pipatüli pk № 189, 24.08.1934, ERA 636.1.132; tabel 12.
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16. juulil 1936. a jaotati KVÜÕA-st Pipati juurde Jägalasse praktikale saabunud 13
aspiranti 1. ja 2. pioneekompanii vahel, kus nad määrati jaoülemate ametikohtadele.225
1938. aastal moodustati Sõjakoolis side-, pioneeri- ja g-eriala aspirantidest
inseneriväekompanii. Selle õppeüksuse 31 pioneeriaspiranti viibisid ltn Siraki juhtimisel
Jägala laagris juulikuus, olles jaotatud kolme pioneeri- ja G-kompanii vahel. Nende erialase
juhendamisega tegeles laagris kpt Madis Luulik.226
Aspirantuuri läbimisel nimetati oma üksuse juures juhtivatel riviametikohtadel alaliselt
teeninud aspirante portupee-aspirantideks ning nad võrdsustati üleajateenijatega. 1938. a
sügisel oli Pipatis neli portupee-aspiranti. Nad määrati kolme pioneerikompaniisse
üleajateenija-jaoülemate

kohtadele.227

Portupee-aspirant-seersantide

kõrval

teenisid

lihtjaoülemate ja jaoülemate abide kohal õppekompanii kursuse lõpetanud kapralid ja
reamehed. Võrdsustamine üleajateenijatega tähendas ka portupee-aspirantide kaasamist
üleajateenijate ja ohvitseride täiendõppesse alates 1937./38. aasta talveperioodist.228
Portupee-aspirantide võimalikku soovi sõjaväelise karjääri jätkamiseks läbi Sõjakoolis
õppimise,

toetati

ettevalmistamiseks,

Pipatis

igati.

vabastas

Sõjakooli

Pipatül

ohvitseride

portupee-aspirante

klassi
otseste

sisseastumiskatseteks
teenistusülesannete

täitmisest.229
Reservi arvamisel korraldati portupee-aspirantidele lõpukatseid. Nii sooritasid 1938. a
aprillis kaks Pipati portupee-aspiranti lõpukatsed määrustiku-, relva- ja g-õppes 19
punktile.230 Portupee-aspirantide viimased lõpukatsed olid Pipatis korraldatud kpt H. Liiva
eesistumisel ohvitseride komisjon poolt 1940. a aprillis. Lõpukatsete vorm ja sisu olid
kinnitatud Sõjavägede Ülemjuhataja 1938. aasta käskkirjaga nr 6. Katsed olid peamiselt
määrustike (sise-, distsiplinaar-, garnisoni-, Kaitseväe vedude korraldamisest raud- ja
veeteedel), eeskirjade (I jalaväe, laske-, lahingu-, suuskratturi-, ajutine õhukaitse vintpüssist,
voori I ja II, side II ja pioneeri III) tundmises, laskekatsetes erirelvadest ja käsigranaadi
heitmises.231
1940. aastaks välja kujunenud süsteemi järgi olid aspirandid parimad ajateenijad. Nad
läbisid Pipatis korraldatud pädevuse katsed, läbisid Sõjakooli juures aspirantuuri, tehes ka seal
225

KVÜÕAst Pipati lähetatud aspirantide nimekiri № 375, 15.07.1936, ERA 636.1.155, l. 26; 1. pikompanii
ülema kt ltn Aguri ettekanne № 197 Pipatülele 19.07.1936, ibidem, l. 32; 2. pikompanii ülema mjr Kerbergi
ettekanne № 75 Pipatülele 18.07.1936, ibidem, l. 33.
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228
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229
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vajalikud eksamid, läbisid praktika oma üksuse juures Jägala suvelaagris ning parimad neist
täitsid hiljem ka portupee-aspirandi kohustusi. Piisavalt palju tähelepanu oli pööratud juhi
omadustele ja omandatud teadmiste kontrollimisele, mida näitasid lõpukatsed enne reservi
arvamist ja lipniku auastme omistamist. Kuid selle juures jäid puudulikuks aspirandi ehk
tulevase lipniku juhtimisoskused ja -kogemused rühmaülema tasandil. Praktika käigus
rõhutati erialaste teadmiste omandamisele ning portupee-aspirandi teenistuskohuste täitmisele
siseteenistus ja sedagi vaid jaoülemana. Juhtimispraktika oli seega puudulik ning selle
läbiviimise korra kohta polnud ühiseid põhimõtteid.232 Reservrühmaülemate puhul, kes sõja
korral pidid võtma vastutuse eriväeliigi rühma juhtimise eest, oli see asjaolu ülimalt tähtis.
Osavõtt ohvitseride ja üleajateenijate täiendõppekursustest oli juhuslik ning ei täitnud
aspirantide puhul oma eesmärki, kuna puudusid vajalikud baaskogemused. Negatiivne asjaolu
oli ka see, et aspirantuuri saatmisel ei arvestatud reeglina ajateenijate isikliku sooviga,
lähtudes vaid vahetu ülema atestatsioonist, õppetöös näidatud tulemustest ja kutsesobivusest.
5.7. RAUDTEEPIONEERIDE VÄLJAÕPE
Raudteekompaniis toimus väljaõpe reeglina ainult reameeste kursuse raames, kus
ajateenijatele

anti

pioneeriraudtee

erialased

teadmised

ja

oskused.

Raudtee-eriala

reservallohvitseride väljaõpet teostati õppekompanii raudteeklassis. Kuni 1928. aastani ei
jätkunud kompaniis õppevahendeid ja ei olnud oma veeremkoosseisu ning seetõttu tehti
tihedat koostööd Riigi Raudteevalitsusega, kus oli võimalik läbida praktikat ja saada
erialakoolitust. Õppevahendeid otsiti raudteekompanii jaoks igalt poolt, eriti aga Aegnalt,
Suurupist ja Naissaarelt, kus oli vene tsaariaegne kitsarööpmeline kindlusraudtee.233 Nii
võetigi 1924. a augustis Naissaarel, Aegnal ja Raasiku jaamas Harjumaal õppe-eesmärgil
kitsarööpmelist raudteed lahti ning praktika käigus tehti ehitus- ja parandustöid.234
1926. aastal soovis Riigi Raudteevalitsus Sõjaministeeriumile üle anda Kuresaares
asjata seisnud kitsarööpmelise raudtee vedurid ja platvormid. Pioneeripataljoni ülema käsul
saadeti kohale raudteekompanii ülem ltn Pedaja, kes vaatas üleandmisele kuuluva materjali
üle. Tegemist oli kaheksa 60 cm laiuse raudtee auruveduriga, mille väljalaskeaasta oli 1917.
Peale sakslaste lahkumist olid vedurid maha jäetud ning tugevasti rooste läinud. Peamiselt oli
neilt armatuuri osad ehk manomeetrid, vaskkraanid, inţektorid ja õlikannud küljest ära
võetud. Aurumasinad koos aurujaotuse mehhanismi ja käiguosadega ning ka vankrid ja rattad
232
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olid alles. Ltn Pedaja arvates võis kaheksast auruvedurist korda teha ja edaspidi väljaõppes
kasutada ainult kahte (nr 1518 ja nr 1521), teisi võis ainult n-ö doonoritena kasutades. Enamvähem korras olid üks mootorvedur ja platvormid. Inseneriväe inspektor kavatses vedureid ja
platvorme kasutada Jägala laagris, kuhu oli õppeotstarbeks plaanis ehitada kitsarööpmeline
raudtee. Sellega seoses taotles inspektor varustuse valitsuse tehnikaosakonnast ühte auru-,
ühte mootorvedurit ning kahte platvormi. Varustuse valitsuse ülem kol T. Rotberg vormistas
raudteevalitsusele vastava taotluse, kuid üle lubati anda ainult üks auruvedur, mille osad pidi
kohapeal ära vahetama, ning platvormid. Mootorvedur oli selleks ajaks juba müügis
tööstusettevõttele Eesti Marmor. 1926. a novembris saadeti ltn Pedaja koos raudteekompanii
meeskonnaga Kuresaarde, mille koosseisus olid vähemalt kaks lukkseppa ja üks vedurijuht.
Vedur ja platvormid toimetati samal kuul mööda merd Tallinna sadamasse. Nii sai
raudteekompanii oma esimese tehnika.235
Raudteekompanii pidi reameeste kursuse raames koolitama isikkoosseisu järgmistele
ametikohtadele: teemeister, vedurijuht ja abi, sepp, jaamaülem ja abi, kapral ja jaoülem.236
Erialase koolituse poolelt pidi raudteekompanii tegema koostööd Riigi Raudteevalitsusega.
Nendevaheline koostöö seisnes selles, et Raudteevalitsus koolitas raudteepioneere,
korraldades neile erialakursuseid ja erialast praktikat vastavalt ametikohtadele. Pioneerid said
praktiseerida ka Raudteevalitsuse korraldatud raudtee ehitus- ja parandustöödel ning kasutada
riigile kuulunud raudtee veeremkoosseisu. Koostööd Raudteevalitsusega võib ajaliselt jagada
kahte etappi: kuni 1928. aastani ehk enne Liiva–Vääna raudteeharu üleandmist
raudteekompaniile, ja pärast 1928. aastat kuni 1934. aastani ehk kuni raudteekompanii
likvideerimiseni. Esimesed raudteepioneerid läbisid Raudteevalitsuse korraldatud vedurijuhi
kursused juba 1924. aasta sügisel. 25. maist 1925. a oli raudteekompanii ajateenijate grupp
saadetud Raudteevalitsuse juurde suvistele praktilistele töödele: liikumise osakonna Tallinna
jaoskonda 10 meest, tee- ja ehitusosakonna Tartu jaoskonda 16, veo osakonda 7 meest. Aasta
jooksul läbisid liikumise osakonnas praktika üks vao, üks nao, üks kpr ja neli rms-t
raudteekompaniist ning kaks õppurit õppekompaniist. 1. septembrist algas järjekordne
vedurijuhi kursus, kuhu suunati üks raudteepioneer. 1926. aastal viibisid raudteepioneerid
Raudteevalitsuse praktikal Tartus tee- ja ehitusosakonna juures 26. juunist kuni 7.
septembrini. Kokku läbis 1926. aastal praktika vähemalt 15 raudteekompanii meest. 20. mail
1927. a saadeti Raudteevalitsuse juurde praktikale kolm gruppi raudteepioneere:
ehitusdirektsiooni Narvas 11 meest, liikumisdirektsiooni Järvel 3 ning Nõmme jaama 3 meest.
Juulis, kui Pioneeripataljon oli laagris, paigutas raudteekompanii ülem ltn Pedaja isikkooseisu
235
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praktikale Narva, Tapale, Valka ning Nõmmele. Ühe osa aga 4. juulist 1927. a Tapa
veojaoskonda (4 meest), Valga veojaoskonda, Tallinna konduktorite reservi ning 22. augustil
veel 11 raudteepioneeri praktikale Narva raudteesõlme. 7. märtsil 1928. a olid 10
raudteepioneeri lähetatud Raudteevalitsuse juurde ekspluatatsiooni suuna ja 4 pioneeri
veosuuna praktikale. Erialapraktika sooritamise kulgu kontrollis ltn Pedaja isiklikult.237
Raudteevalitsuse juures läbisid praktika ja sooritasid kvalifikatsioonieksameid ka
raudteekompanii kaaderkoosseis. Nii viibis 1925. aasta juunis praktikal Raudteevalitsuse teeja ehitusjaoskonnas Tapal, Valgas ja Tartus kompaniiülem ltn Pedaja ise. 1926. aastal olid
liikumise osakonna juures praktikal raudteekompanii veebel Boško ja õppekompanii vao
Eduard Steinberg. Positiivsele hindele katsed sooritanud vbl Boško238 sai jaamaülema abi ja
Steinberg jaamaülema piiratud kvalifikatsiooni (kus ei nõuta telegraafi tundmist).239 1933. a
novembris olid raudteekompanii üleajateenija nao A. Kreek ja kaks ajateenijat lähetatud
Nõmme raudteejaama jaamakorraldaja kohustustega tutvuma.240 Ülderialase arenguga hoidis
end kursis ka kompanii juhtkond. Nii oli 1924. aasta juulis riigiraudtee Tallinna Veoosakonna poolt korraldatud Tallinna–Nõmme vahelise raudtee elektrifitseerimistöödele
lähetatud ka kpt Remmel. Ajavahemikul 04.06–06.06.1924 viibis raudteekompanii ülem ltn
Pedaja Jõgevamaal, et tutvuda raudteeõnnetusjuhtumiga ning samas korraldas raudteepioneere
kasutades rööbastelt välja sõitnud veeremi tõstmist ja parandust. Perioodiliselt korraldati
ohvitseride kasiinos või üleajateenijate kogus teaduspopulaarseid loenguid raudtee teemadel.
Näiteks luges vbl Boško 17. märtsil 1931. a üleajateenijate kogus pataljoni üleajateenijatele
loengut teemal „Raudtee ajalugu, tema väljaarenemine käesoleva ajani ja tuleviku
väljavaated“.241
1928. aastani ehk enne Liiva–Vääna raudtee liini ülevõtmist kasutas raudteekompanii
kõiki võimalusi väljaõppe praktika saamiseks. Nii saadetigi 27. mail 1924. a raudteekompanii
ülema kt n-ltn Kõiv Naissaarele ja Aegnale 42-mehelise komando eesotsa raudtee ehitus- ja
parandustööde juhiks. Tööd toimusid terve suve jooksul kuni 31. augustini.242 Järgmisel aastal
alustas raudteekompanii tööd Naissaarel 4. juulil. Töödest võtsid osa raudteekompanii 33
237
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sõdurit allohvitser vbl Aleksei Boško juhtimisel ja SVÜÕA tehnikakompanii kadetid, kes
viibisid Pipatis praktikal. Tööde eest oli vastutav kompaniiülem ltn Pedaja. 243 29. augustil
alustas Aegnal raudtee parandus- ja ehitustöid teine grupp (17 meest) n-ltn Tompi juhtimisel.
Suve jooksul sai praktiliselt kogu raudteekompanii isikkoosseis Naissaarel ja Aegnal
praktiseerida. Tööde ajal kasutati Aegnal õppetöökodade ülema n-ltn Tompi juhtimisel
betoonisegisteid ja kivipurustamismasinaid.

18. septembril sai tööde hooaeg läbi ning

raudteekompanii ja õppekompanii raudteeklassi mehed tulid Nõmmele tagasi. 21. ja 22.
oktoobril võttis komisjon, kuhu kuulus ka ltn Pedaja, Naissaarel tehtud tööd vastu.244
N-ltn Freimuthi juhtimisel jätkas 20–25 liikmeline meeskond raudtee- ja
õppekompaniist töid puuduste likvideerimiseks kuni 26. septembrini. Viimased viimistlustööd
tehti veel 1927. aasta suvel kuni 3. septembrini.245 Ehitus- ja parandustöödel vajalikud
kitsarööpmelise raudtee sidelapid telliti vajadusel Tallinna sadamatehastest.246 Viimased
raudtee parandustööd Naissaarel ja Aegnal, millest raudteepioneerid vao M. Robami ja Kreeki
juhtimisel osa võtsid, olid 1933.–1934. aastal.247
Praktika saamise eesmärgil teostati töid ka mujal peale Naissaare ja Aegna. Nii saadeti
1924. a juunis kpr Ohsche raudteekompaniist ja nao Lillak õppekompaniist Sonda–Jõepere
raudtee sihiajamisele lõhketööde läbiviimiseks.248 1926. a juunis saatis Pioneeripataljoni ülem
ise päringu Raudteevalitsusele, et teada saada, kas Narvas Eesti-Vene piiril on raudteelõigu
remontimisel abi vaja. Veel enne seda, aprillis, käis raudteekompanii ülem Narvas raudtee
parandustöödega tutvumas.249
5. oktoobril 1926. a oli ltn Rotberg õppekompaniist lähetatud koos 13 sõduriga
raudtee-, 1. ja 2. pioneerikompaniist Rakke jaama kitsarööpmelist raudteed (turbaraba
väliraudteed) üles võtma. Ülesvõetud raudtee oli üle antud Riigi Raudteevalitsuselt
Pioneeripataljonile. Aasta lõpuks oli Rakke jaama raudteepioneeride poolt ehitatud uus
raudteeharu. Tööd läksid maksma umbes miljon marka.250 Rakkes üles võetud materjali viis
ltn Rotberg Petserisse, 7. jalaväe rügemendi laagrisse, kus raudteepioneerid pidid ehitama
väliraudteed. Kohapeal viibinud 1. pataljoni ülem ning rügemendi ülem ei teadnud aga
raudtee ehitusest midagi. 2. diviisilt järelepärimine jäi tulemusteta, ettevalmistustööd ja sihid
243
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raudtee ehitamiseks olid tegemata. Rakkest ülesvõetud materjal, kokku 8208 puuda, sai maha
laaditud renditud alale, kogupinnas 233 m², mille eest pidi maksma igakuist renti 932 marka.
Materjal taheti üle anda 7. jalaväe rügemendile, kuid viimane keeldus sellest. Rotberg arvas,
et see materjal jääb sinna pikemaks ajaks, kuid Inseneriväe inspektor pani ehituse tähtajad
paika. Oli selge, et töö teostamine langeb täielikult pioneeride kanda.251
1926. aasta augustis ehitati Petserisse laskeplats, kuhu oli planeeritud rajada ka 5,5 km
kitsarööpmelist raudteed. Selleks otstarbeks andis Teedeministeerium osaliselt kõlblikke
rööpaid. Puuduolevad 1,2 km rööpad olid raudteepioneeride poolt ülesvõetud Aegna saarel
veneaegsetest Merekindlustest.252 1926. a detsembri alguses käskis Inseneriväe inspektor
Pioneeripataljoni ülemal saata Petserisse ühe pioneeriohvitseri, kes pidi 7. jalaväe rügemendi
ülemaga läbirääkimisi pidama. Koostöös rügemendiga oli koostatud tööde kava ja eelarve.
Raha ja materjali oli piisavalt ning asjaga alustati kiiremas korras. Ehitada oli vaja
väliraudteid Petseri laagrisse 7. rügemendi 1. pataljoni barakkide juurde. Kol-ltn Grünberg
käskis ltn Rotbergile sõita Petseri jaamast Petseri koos kahe kapraliga, et alustada 7. jalaväe
rügemendiga koostöös raudteeharu kavandamist. Haru pidi olema selline, et vajadusel oleks
võinud seda jätkata kuni 7. rügemendi laagriplatsi keskkohani. Raudteematerjal – 600 m
kitsarööpmelist raudteed – oli võetud Raudteevalitsuse tee-ehituse osakonna loal Rakke
jaamast. 2. diviisi ülema abi, kol E. Kubbo ettekirjutuse järgi oli raudtee ehitatud Petseri
jaamast 7. rügemendi barakkideni ja sealt edasi kõrgendikule 45,3. Teine siht oli Värska
sadamast Ratsaväerügemendi lasketiiruni Verhulitsa külas. Raudteeharud olid ehitatud täpselt
Sõjaministeeriumile

ettenähtud

alal

ja

eelnevalt

Petseri

maakonna

valitsusega

kooskõlastatud.253
1927. aasta novembris raudteepioneeride poolt Värskasse ehitatud kitsarööpmelise
raudtee materjal oli üles võetud Tamsalu raudteeharult. Tööde juhiks oli n-ltn Nero
raudteekompaniist.254
26. aprillis 1933. a saadeti 18 raudteepioneeri vao M. Robami juhtimisel 4.
jalaväerügementi Jõhvi raudteejaama ehitustöödele.255
Koostöös Mereväega teostas raudteekompanii raudtee ehitus- ja parandustöid
Naissaarel, Suurupis, Aegnal ja Paljasaarel 1933. ja 1934. aastal. Nii saadeti Sõjasadama
ülema käsutusse Paljasaare raudtee parandustöödele üheksa raudteepioneeri, keda juhtis kpr
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Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, ll. 214, 222.
255
Pipatüli pk nr 98, 27.04.33, ERA 636.1.127.
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P. Rein kuni 18. maini 1933. aastal. 7. juunist kuni 12. juulini 1934. aastal töötas Paljasaarel
10-liikmeline grupp pioneere vao A. Kreeki juhtimisel. Üldkokkuvõttes kestsid remonttööd
Paljasaarel 1. juunist kuni 1. augustini 1934. aastal. Tööde teostamise eest sai Pipat eelarvest
töötasuks 350 kr. Remonttööde käigus teisaldati ja vahetati 650 liiprit, vahetati ka 160
sidepolti ja 900 rööpanaela, teostati tee rihtimist ja ballastimist koos tasandamisega (selleks
toimetati vagonettidega liiva), puhastati teed rohust ja kraavid võsast jne. Liiprite vahetamisel
toodi Paljasaarele uusi liipreid Naissaarelt saekaatri juurest, kokku 665 tükki.256
1933. aasta suvel viibisid 12–22 raudteepioneeri vao M. Robami juhtimisel Suurupi
komandandi käsutuses raudtee ehitustöödel. Järgmise aasta suvel remontis Suurupi
komandantuur Pipati raudteekompanii ajateenijaid kasutades 390 m raudteed. Peaülesanne oli
vahetada liipreid. Praktilistes töödes osales vähemalt 10 raudteepioneeri nao O. Vaheri
juhtimisel.257
11. mail 1928. a sõlmiti Sõjaministeeriumi ja Teedeministeeriumi vahel tähtajatu
leping Liiva–Rahumäe–Nõmme–Vääna raudtee teenindamise asjus kaitseväelaste poolt.
Kokkuleppe alusel andis Riigi Raudteevalitsus Pioneeripataljoni raudteekompaniile
kitsarööpmelise raudteeliini koos kõikide haruliinidega mainitud jaamade vahel. Eesmärgiks
oli anda raudteekompanii ajateenijatele võimalus omandada praktilisi oskusi raudtee erialal.
Kaitseväelastest teenindav personal oli kohustatud teadma ja täitma kõiki nende
ametikohtasid puudutuvaid raudtee seadusi, määrusi, juhtnööre ja tariife. Lepingu alusel
kandis Raudteevalitsus kõik nimetatud liini ekspluateerimise ja liinil olnud ehitiste korrashoiu
kulud, välja arvatud raudteel teeninud kaitseväelaste palgad ja ülalpidamise. Remonditöid
tegid raudteekompanii kaitseväelased Raudteevalitsuse materjalidega. Raudteevalitsus andis
Pioneeripataljonile üle ekspluateerimise ja korrashoiu töödeks vajalikud tööriistad ja
materjalid ning raudteeliinil ettenähtud varustuse. Kõik Liiva–Vääna liini ekspluateerimisest
saadud sissetulekud ja tulud pidi saama Raudteevalitsus.
Liinile jäid Raudteevalitsusest ainult neli ametniku: Nõmme-Väike jaamaülem, üks
teemeister ja kaks veepumba masinisti. Ülejäänud ametikohtadele, nagu jaamaülemad,
jaamakorraldajad, rööpaseadjad, rongi- ja veduriteenijad, liiniteenijad, töölised jt, määrati
raudteekompanii kaitseväelased. Jaamaülema, jaamakorraldaja, piletimüüja, teemeistri ja
eestegija ametikohtadele määrati ning rongi- ja vedurimeeskondi komplekteeriti ainult neist
kaitseväelastest,

kes

olid Raudteevalitsuse juures

256

erialaeksami

edukalt

sooritanud

Pipatüli pk nr 106, 08.05.1933, ERA 636.1.127; Pipatüli pk nr 130, 07.06.34, ERA 636.1.132; Sõjasadama
ülema kpt-mjr M. Kõvamehe taotlus nr 36 Merejõudude staabiülemale 24.04.1934 ja väljavõte Paljasaare
raudtee remonttööde eelarvest, ERA 636.1.134, ll. 60–61.
257
Pipatüli pk nr 135, 12.06.33, ERA 636.1.127; Suurupi kamandandi taotlus nr 482 Pipatüle 24.04.1934, ERA
636.1.134, l. 58; Pipatüli pk nr 131, 08.06.1934, ERA 636.1.132.
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(eksamikomisjoni liikmeteks määrati peale Raudteevalitsuse ametnike Kindralstaabi esindaja
ja üks ohvitser raudteekompaniist). Väiksema tähtsusega ametikohtadele (remonditöölised ja
rööpaseadjad) võidi neid määrata raudteekompanii ülema otsusel, teatamisega teemeistrile,
Tallinn-Väike depoo ülemale või Nõmme-Väike jaama ülemale.
Liiva–Vääna liini kaitseväelastest teenindava personali alluvus oli kaksipidine.
Raudteekompanii

teemeister,

kes

täitis

raudteeliini

korrashoiu

järelvaataja

ja

raamatupidaja/asjaajaja ülesandeid, allus raudtee teenistuse alal Raudteevalitsuse liini
jaoskonna juhatajale raudtee meistri kaudu. Tehnilise ja kaubandusliku ekspluateerimise alal
allusid raudteekompanii kaitseväelased Raudteevalitsuse ekspluatatsiooni direktsioonile.
Peale selle allusid jaamateenijad vastava jaama ülemale, rongijuhid ja konduktorid TallinnVäike jaama ülemale, kes neid üldistel alustel määras sõitudesse Tallinn-Väike–Vääna liinil.
Vedurimeeskonnad ja õlitajad ning Nõmme veepumba masinistile abiks antud kaitseväelased
allusid raudtee teenistuse alaselt veodirektsioonile. Raudtee telegraafi ja telefoni teenindust
teostas oma jõududega üksnes raudteekompanii.
Raudteevalitsus andis raudteekompanii meeskonnale töö- ja eluruumideks Liiva–
Vääna teel järgmised hooned: Rahumäe jaamahoone koos juurdeehitistega, Nõmme-Väike
jaamahoone, Nõmme-Väike depoo juurdeehitised, Harku, Sõrve ja Vääna jaamahooned koos
juurdeehitistega ning Sõrve jaama pumbamaja juures olnud elumaja.
Lisaks maksis Raudteevalitsus liinil töötanud kaitseväelastele eritasu 30 senti päevas,
kusjuures veduri- ja rongimeeskonnad said eritasu asemel kilomeetriraha ja preemiaid
tsiviilraudteeteenistujatega ühistel alustel.258
1928. a juunis ei jätkunud Nõmmel olnud raudteekompanii ajateenijatest Vääna
raudteeliini ametikohtade täitmiseks ning seetõttu ei osalenud kompanii Jägala laagris täiel
määral. Selles kontekstis on märkimisväärne

raudteekompanii ülema kpt Pedaja taotlus

pataljoniülemale, lähetada nimetatud kompanii ühte ajateenijat, kes oli saadetud Jägalasse
saekaatri töödele, tagasi Nõmmele.259
Liiva–Vääna raudtee teenindamise lepingu sõlmimise hetkest Raudteevalitsuse juures
erialakursuseid läbinud raudteepioneerid määrati enamasti ainult selle raudteeliini
ametikohtadele. Nii asusidki 1929. aasta jaanuarist kuni oktoobrini kestnud kursuselt osa
võtnud ja eksamid edukalt sooritanud 32 raudteepioneeri Liiva–Vääna raudteeliini erinevate
ametiülesannete täitmisele. 1. aprillil 1930. a lõpetasid järgmised 16 raudteekompanii
ajateenijat Raudteevalitsuse juures kursused ning sooritasid edukalt katsed järgnevatel
258

Sõjaministeeriumi ja Teedeministeeriumi vahel sõlmitud leping Liiva-Vääna raudteeliini asjas, ERA
636.1.94, ll. 15-18; Lõhmus, Leho. Militaarne dislokatsioon ja omavalitsus Nõmme linna näitel, Laidoneri
muuseumi aastaraamat 2005/5: Viimsi 2006, lk. 86-87.
259
Raudteekompanii ülema teenistuskiri № 200 Pipatüle 04.06.1928, ERA 636.1.97, l. 226.

72

erialadel: rongijuht, vedurijuhi abi, õlitaja, kauba vastuvõtja-väljaandja ja postiagentuuri
juhataja Sõrve jaamas, piletimüüja, telefonist ja pööranguseadja. Neist 14 meest olid
Pioneeripataljoni ülema poolt 1. oktoobrist 1930. a määratud Liiva–Vääna raudteeliinile
järgmistele ametikohtadele: Vääna jaama korraldaja; Harku jaama kauba väljastajapiletimüüja-postkontori

juhataja;

Harku,

Nõmme,

Rahumäe

eestegijad;

rongijuhid;

vedurijuhtide abid; Liiva-Vääna liini õlitaja; Sõrve jaama veehoidla pumbamasinist; NõmmeVäike jaama pööranguseadja; Nõmme-Väike jaama telefonist – kokku 14 meest. 1931. aasta
märtsis ja mais lõpetasid Raudteevalitsuse juures erialased kursused raudteekompanii 26
ajateenijat. Eelmisel aastal õpitud erialadele lisandusid mootordresiini juhi ja pumbamotoristi
erialad. 1932. a juunis ja augustis läbisid Raudteevalitsuse juures erialakursused 16
raudteepioneeri.260
Vastavalt kaitseministri käskkirjale nr 82 (29. märtsist 1933) pidi raudteekompanii
alates 1. maist lõpetama Liiva–Vääna kitsarööpmelise raudtee teenindamist ning aprillikuu
jooksul ekspluateerimise üle andma Raudteevalitsusele.261 1934. a juunis käskis Ülemjuhataja
lõpetada Pipati raudteekompanii noorte ja reameeste ettevalmistamist raudtee-erialadele
raudteekompanii õppekava järgi ja asuda sama allüksuse baasil ajateenijate ettevalmistamist
pioneerierialadele pioneerikompanii õppekava järgi, täiendades reameeste kursuse õppekava
raudtee korrashoiu ja parandamise õppustega teatud õppeteemade ulatuses.262 Sellega lõpetati
Pipatis väljaõppe läbiviimine raudteepioneeri erialal.
Raudteekompaniist saadud erialane ettevalmistus oli Eesti sõjaväes üldtunnustatud.
Nii otsis Aegna saare komandantuur vao üleajateenijat teemeistri ametikohale, alustamaks 1.
oktoobrist 1928. aastal. Sellega seoses oli saadetud päring Pipati raudteekompaniile.
Kandidaat pidi oskama üldehituse, pottsepa, maalri, müüriladuja, sillutuse, kivilõhkumise ja
raudtee ehitustöid. Raudteekompaniis oli selliseid spetsialiste mitu, kuid ükski ei soovinud
teenistuskohta vahetada.263
Raudteepioneeride väljaõpe kannatas õppevahendite ja veereva koosseisu puuduse
tõttu, seda eriti kuni 1928. aastani. Enne Liiva-Vääna raudtee üleandmist ei suudetud
Jägalasse õppee-esmärkide täimiseks ehitada väliraudteed, mistõttu hakati panustama praktika
saamisele tihedas koostöös Mereväe või Maaväe teiste väeosadega. Märkimisväärne koostöö
oli raudteekompaniil tsiviilasutustega, eriti aga Raudteevalitsusega, mille juures paljud
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Pipatüli pk nr 232, 10.10.1929, ERA 636.1.100; Pipatüli pk nr 90, 17.04.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr
223, 13.10.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 134, 19.06.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 191,
29.08.1932, ERA 636.1.120.
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Pipatüli pk nr 87, 11.04.1933, ERA 636.1.127.
262
Inseneriväe inspektori teenistuskiri nr 203 3. diviisi ülemale juunis 1934, ERA 636.1.134, l. 77.
263
Aegna saare komandandi teenistuskiri № 1598 Pipati adjutandile 24.10.1928, ERA 636.1.97, l. 99.
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raudteepioneerid läbisid erialakursused ning praktika. Erilist hoogu võttis raudteepioneeride
väljaõpe alates 1928. aastast ehk Liiva-Vääna kitsarööpmelise raudtee üleandmise hetkest.
Üldkokkuvõttes teostati raudtee ehitus-, parandus- ja lõhketöid, enamasti saadi praktilisi
kogemusi kitsarööpmelise raudtee ekspluateerimisel. Samas ei olnud raudteekompaniil
Soomusrongiderügemendiga ei koostööd ega ühiseid õppusi, mis võinuks aga tunduvalt
tõhustada raudteepioneeride väljaõpet. Praktilise õppe raames olid täiesti puudulikud
raudteesildade ehitamise, parandamise ja hävitamise teemad. Raudteekompanii juhtkond
üritas tolles olukorras siiski leida kõikvõimalikke lahendusi erialaõppe läbiviimiseks, mistõttu
suudeti ajateenijatele anda suhteliselt head, kuigi piiratud väljaõppelist ettevalmistust.
5.8. GAASIKAITSE VÄLJAÕPE
Gaasikaitse

erialane

väljaõpe

toimus

Pipati

G-kompaniis.

Selle

allüksuse

peaülesandeks oli anda ajateenijatele gaasikaitse erialased teadmised ja oskused reameeste
kursuse raames. Selle kõrval viidi kompaniis läbi ka noortekursused, mille käigus õpetati
rõhutatult gaasikaitset. G-kompanii baasil korraldati samuti erinevaid täiendkursusi teiste
väeliikide kaitseväelastele. Väljaõppe läbiviimiseks vajas kompanii õppevahendeid ja
keemialaborit, mille loomisega 1926. aasta jaanuaris hakkas tegelema kompaniiülem kpt
Remmel. Nii taotles ta Pipatülilt G-kompanii keemialabori esmaseks õppeotstarbeks
mürkaineid: 100 g tsüanaatkaaliumit, 200 g kuningavett ja 100 g arseen-trioksiidi. Luba saadi
ning kol-ltn Grünberg volitas kpt Remmeli firmalt Ephag taotletud mürkaineid vastu võtma.
1927. aastaks sai keemialabor valmis ning oli komplekteeritud vajaliku laborivarustusega,
olles oma tähenduselt teine taoline struktuuriüksus peale Arsenalis paiknenud Varvali
gaasikaitsejaoskonna G-laboratooriumi.264 Laboris katsetati mürkkemikaale ning töötati kaasa
õppegaaside tootmises.265 Laborantide väljaõppes lähtuti vajadusest teha koostööd
keemiavabrikutega, et tõhustada väljaõpet ja soodustada pataljonilabori tööd. Nii saadeti Gkompanii ajateenijaid (laborante) 1926. aasta juunis Meieri keemiavabrikusse mürkainete
valmistamise praktikale, et „Pioneeripataljoni keemialaboris tööd sujuksid“.266 Hiljem
moodustati kompanii juurde meteoroloogiajaam. Labori ja jaama eest oli vastutavaks
varustusallohvitser üleajateenija vbl Vladimir Garjevsky, kes alates 6. maist 1934 oli

264

Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918-1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk. 137.
265
G-kompanii ülema taotlus nr 81 Pioneeripataljoni ülemale veebruar 1926, ERA 636.1.82, l. 46;
Pioneeripataljoni ülema ametikiri firmale Ephag Tallinnas nr 688 veebruaris 1926, ERA 636.1.82, l. 47; Pipatüli
1927. a.pk-d, ERA 636.1.87, l. 194.
266
G-komanii ülema ettekanne nr 270 Pipatüle juunis 1926, ERA 636.1.82, l. 149.
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lähetatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia observatooriumi juurde, et täiendada ja praktideerida
enda meteoroloogia erialasi teadmisi ja oskusi.267
G-kompanii ülema kt ltn Schäferi algatusel valmistati 1933. aasta oktoobrist kuni
detsembrini kompaniis asjalik g-ala õppevahendite mudelite kogu: 1) individuaalsed ja
kollektiivsed g-vahendid; 2) degaseerimise joonised ja abinõud; 3) degaseerimise ainete ja
esmaabivahendite kogu; 4) alarmi vahendid; 5) kallaletungi abinõud; 6) meteoroloogia
teenistust selgitavad joonised ja mudelid. Õppevahendid lihtsustasid tunduvalt g-eriala
väljaõppe läbiviimist ning kol-ltn Grünbergi arvamusel aitasid kaasa ka g-asjanduse
propageerimisele. G-kompanii mudelite kogus olid teiste hulgas ka g-varjendi ja g-kurna
mudelid, inimpea mulaaţid erinevate gaasimaskidega, mannekeenid g-ülikondades ning
õppeplakatid. Varustuse hulgas olid hapnikuaparaadid (Dräger, Proxylen) ja kasteaparaadid.
Õppevahendina kasutati ka hermeetiliselt klaaskorgiga purkidesse suletud erinevaid gaase.268
Ajateenijatele

väljaõppes

pandi

peamist

rõhku

gaasikaitsele.

Õpetati

gaasikaitsevarustuse ja -vahendite kasutamist, sealhulgas ka isikkoosseisu ja loomade
individuaalseid gaasikaitsevahendeid, maa-ala degaseerimist, eraldi õpetati meeskondadele
leegiheitjaasjandust, sõjagaaside kasutamist ja gaasitamise vahendeid, kemikaale ja
mürkaineid, keemialuuret, gaasihäire andmist, suitsukatte kasutamist jms.
1920.

aastate

lõpus

tõusis

päevakorda

küsimus

kompanii

kaaderkoosseisu

professionaalsuse tõstmisest ja väljaõppe tõhustamisest. Nii hakati kompanii kaadrit saatma
Sõjakooli juures toimunud g-instruktori kursustele. 10. ja 13. oktoobril 1927. aastal läksid
gaasiasjanduse instruktorite ettevalmistamise kursustele esimestena nooremleitnandid
Müllerstein, Tomson ja Urbanovitš. Ltn Müllerstein läbis ka 1928. aastal gaasikaitse
täiendkursuse KVÜÕA juures. 269
1931. aastal võimaldati ühele G-kompanii ohvitserile g-õppega tutvumist Poolas.
Selleks ohvitseriks osutus G-kompanii ülem ltn Urbanovitš, kes lähetati 12. juunil 1931
Poolasse gaasikaitsekursustele ja gaasikaitseväeosadesse staaţile, kus viibis kuni 5.
augustini.270 1933. aastal astus Sergei Urbanovitš Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduste
teaduskonda.271 Tartu Ülikoolis õppisid keemia erialal kokku kuus ohvitseri, neist üks Pipatist
– kpt Sergei Urba (Urbanovitš). Keemiat õppinud ohvitseride grupp läbis praktika

267

Pipatüli pk nr 103, 07.05.1934, ERA 636.1.132.
Pipatüli pk nr 13, 18.01.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli asetäitja ettekanne nr 174 3. divüle 19.08.1934, ERA
636.1.134, l. 83; ERA 636.1.133, l. 132.
269
Pipatüli 1927. a. pk-d, ERA 636.1.87, l. 201, 206; Patüli pk nr 228, 11.11.1927, ibidem, l. 218; Pipatüli 1928.
a pk-d, ERA 636.1.93
270
Pipatüli pk nr 129, 12.06.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 171, 05.08.1931, ibidem.
271
Pipatüli pk nr 09, 13.01.1933, ERA 636.1.127.
268
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ajavahemikul 5. juulist kuni 25. juulini 1935. aastal G-kompanii juures. G-kompanii ülema ltn
Th. Tomsoni koostatud õppekava seadis praktika ülesandeks tutvustada praktikantidele:
-

sõjagaaside mõju loomade organismile (praktiliselt);

-

Eesti Kaitseväes kasutusel olnud gaseerimise vahendid ja nende

taktikaline kasutamine;
-

degaseerimise viisid rindel ja tagalas, gaasikaitse põhimõtted;

-

mürksuitsu taktikaline kasutamine;

-

g-meeskonna ettevalmistamine ja kasutamine taktikalistel ülesannetel;

-

gaasikaitse varustuse hoidmine, kontrollimine ja parandamine;

-

Kaitseväes kasutusel olnud meteoroloogiliste jaamade kasutamine ja

meteoroloogia teenistus.
Praktika ajal juhtisid praktikandid iseseisvalt taktikaharjutusi gaasikaitse korraldamise
alal pataljoni ja rügemendi g-ohvitseri ülesannete piires. Õppekava oli läbi võetud rööbiti Gkompanii õppekavaga. Praktikakursus oli jaotatud seitsmesse ossa: sõjagaasid, gaseerimine,
gaasikaitse, suitsuasjandus, leegiasjandus ja meteoroloogia.
Ka 1937. aastal keemiat õppinud viiele ohvitserile oli staaţi saamise eesmärgil ette
nähtud praktika Kaitseväes, riigiasutustes ja tööstuses, kus tegeleti keemia, gaasiasjanduse ja
sellega seotud materjalide valmistamisega. Staţeerimine pidi kergendama õppimise jätkamist
ülikoolis ning võimaldama kursis olemist Kaitseväes päevakorral olnud gaasikaitse
küsimustega. Staaţi kestuseks oli määratud 45 päeva. 272
Pipati ohvitseride ja allohvitseride täiendõppekursustel lugesid G-kompanii ohvitserid
loenguid. Näiteks, 1933. a aprillis tegi ltn Reinhaus ettekande teemal „Gaasikindla varjendi
ehitus“, kus oponentideks olid leitnandid Väkram ja Freimuth. 1927/28. õppeaastal pälvis ltn
Urbanovitši peetud loeng „Gaas tuleviku sõjas“ 3. diviisi ülema kiituse.273
G-kompanii ohvitseride professionaalsus oli Eesti sõjaväes üldtunnustatud. Tihti
kutsuti G-kompanii ohvitsere Sõjakoolis korraldatud kursustele lektoriteks. Nii oli

ltn

Urbanovitš 17. juulil 1929. aastal KVÜÕA-s erinevate väeosade ja asutuste üleajateenijateallohvitseride gaasikaitsekursuste lektoriks. G-kompanii poole pöörduti ka erinevate
gaasikaitsepäevade, KL-i väljaõppe läbiviimise või näituste korraldamise küsimustes. Nii
korraldaski Peastaap 27.–29. mail 1933. aastal Valgas näituse, mille organiseerimisel aitasid
kaasa G-kompanii ülema kt ltn Tomson ja vbl R. Rebane. 274 16. septembril 1934. a korraldas
272

3. distabüli teenistuskiri nr 297 Pipatüle 12.06.1935; Tartu Ülikoolis keemia erialal õppinud ohvitseride
nimekiri; praktikakursuse õppekava: ERA 636.1.143, ll. 13-15; 1936/37. a ohvitseride kursuste kava, ERA
636.1.156, l. 12.
273
Pipatüli 1933. a p-d, ERA 636.1.127; Pipatüli 1929. a pk-d, ERA 636.1.100.
274
Pipatüli pk nr 166, 22.07.1929, ERA 636.1.100; Pipatüli pk nr 124, 30.05.1933, ERA 636.1.127.
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Raudteevalitsuse Ekspluatatsiooni Amet Tallinna sadama raudteejaamas gaasikaitse praktilise
õppuse, mille läbiviimiseks andis Pipati G-kompanii g-varustuse: 50 gaasimaski ja 30 gülikonda. Õppusest võtsid kontrollijatena osa kompanii 2–3 sõdurit.275
1. novembrist 1928. a viidi kõikidele Sõjaministeeriumi keskasutustes teeninud
ohvitseridele, sõjaväeametnikele ja üleajateenijatele läbi gaasiasjanduse teoreetiline ja
praktiline lühikursus. Selle ülemaks oli määratud inseneriväe inspektor ja tema abiliseks cand.
chem. D. Buxhoewden. Kursus oli korraldatud neljale 25-liikmelisele grupile: 1)
vanemohvitseridele; 2) nooremohvitseridele; 3) sõjaväeametnikele; 4) üleajateenijatele.
Kursuse instruktoriteks olid D. Buxhoewden, kes õpetas ohvitsere ja sõjaväeametnikke ning
leitnant S. Urbanovitš, kes õpetas üleajateenijaid. Kursuse eesmärk oli tutvustada sõjagaaside
omadusi ja Eesti Kaitseväes kasutusel olnud gaasikaitsevahendeid. Selle loenguline osa
toimus Sõjaministeeriumi ruumides. Kursuse läbiviimise otstarbeks anti osalejatele
gaasimaskid „EI“, mis peale kursuse lõppu pidid jääma koolitatavatele, ja inglise boxrespiraatorid.276 Ka 1929. aastal korraldati vastavalt sõjaministri käskkirjale 29. jaanuarist
SVÜÕA juures erikursus väeosade gaasikaitse juhtide ettevalmistamiseks. Kursus kestis 38
päeva Kindralstaabi ülema poolt kinnitatud õppekava järgi. Selle õppejõududeks olid teiste
hulgas määratud ka Pioneeripataljoni ohvitserid ltn S. Urbanovitš (sõjagaaside kasutamine
balloonides, miinides ja praktiline harjutus gaasimaskide kasutamises) ja ltn H. Liiv
(meteoroloogia aparaatide kasutamine). Järgmine taoline kursus oli KVÜÕA-s planeeritud
ajavahemikul 14.10.–24.10.1931. Kursuse läbiviijaks oli cand. chem. Dietrich Buxhoevden ja
tema abiks ltn Sergei Urbanovitš. Õppejõudude hulgas oli ka n-ltn Theodor Tomson. Kuid
rahapuuduse tõttu jäeti kursus ära.277
Järgmine g-kursus oli planeeritud KVÜÕA-s Inseneriväe inspektuuri initsiatiivil 1936.
aasta mais ja juunis eriväeliikide ohvitseridele (kokku planeeriti kursusel osalejateks 25
ohvitseri), kes polnud eelmisi taolisi 1927. ja 1929. aastal toimunud kursusi läbinud. Kursuse
läbinuid kavatseti määrata väeosades g korraldajaiks. Pipat aga ei saatnud sellele kursusele
ühtegi ohvitseri, sest G-kompanii ohvitserkoosseis oli suurema ettevalmistusega, kui seda võis
pakkuda KVÜÕA g-kursus. G-kursus viidi läbi ajavahemikul 5. oktoober kuni 14. november
1936 Pipati juures Nõmmel. G-ohvitseri kursuste läbimiseks ilmusid 5. oktoobril 1936. a
pataljoni 31 ohvitseri erinevatest väeosadest üle kogu Kaitseväe. Kursuse vanemaks oli
määratud kpt Kaarel Parisalu Autotankirügemendist. Väljaõppe said 23 ohvitseri 1., 2., 3.
diviisist, mereväest, õhutõrjest, Kaitsevägede staabist ja KVÜÕA-st. Kursus oli läbi viidud
275

Inseneriväe inspektori ettekirjutus nr 348 Pipatüle 15.09.1934, ERA 636.1.134, l. 91.
Sõjaministri kk nr 464, 11.10.1928, ERA 636.1.94, ll. 36-37.
277
Pipatüli pk nr 38, 13.02.1929, ERA 636.1.100; Pipatüli pk nr 226, 08.10.1931, ERA 636.1.114.
276
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inseneriväe inspektori koostatud õppekava alusel ning selle ülemaks määrati kol-ltn J.
Haljaste ja tema abiks Kaitseväe gaasiasjanduse juhataja kt cand. chem. Dietrich
Buxhoeveden. Kursuse õppejõududeks olid rakendatud ka Pipati ohvitserid. Seal õpetati
järgmisi aineid: gaasisõja tekkimine ja areng, sõjagaaside liigitus ja omadused, taktika,
gaasikaitse ja meteoroloogia. Nende maht oli kokku 194 tundi. Kursuse raames viidi
kursuslastele

läbi

muuhulgas

ka

gaasimaskides

laskeharjutused

vintpüssidest

kuulipildujatest, igale laskjale 20 padrunit vintpüssist ja 10 padrunit kuulipildujast.

ja

278

1. veebruaril 1930. a määras väeosa ülem Pipati gaasikaitse juhiks (G-ohvitseriks) nltn Tomsoni G-kompaniist, tema abiks ehk gaasikaitse instruktoriks sama kompanii vao
August Kuldvere.279 Samal ajal olid pataljoni igas allüksuses määratud G-allohvitser ja tema
asetäitja üleajateenijate hulgast. Ajavahemikul 16.–20. veebruar oli G-allohvitseride
koolitamiseks läbi viidud kursus, mille õppejõuks oli pataljoni G-ohvitser ja -instruktor. Kuna
gaasikaitsevarustuse (gv) ülevaatamisel tuli ilmsiks puudusi, otsustas kol-ltn Grünberg
asutada G-kompanii juurde G-töökoja, et parandada gaasikaitsevarustust. Töökoja koosseis
komplekteeriti ajateenijatest, keda võeti pataljoni igast allüksusest – kokku 10 reameest. Kaks
korda kuus pidid allüksused esitama gv G-töökotta, et kontrollida nende korrasolekut.
Allüksuste G-ohvitseride koolitamine toimus reaalselt neli päeva, mille jooksul võeti läbi
teoreetilised ja praktilised tunnid teemadel: gv tehniline järelvalve ja ladustamine, RSC- ja EItüüpi gaasimaskide materjaliosa, gaasimaskide kontroll, gv remonti saatmise protseduurid ja
sellega kaasnenud dokumentatsiooni täitmine, gv hoidmine ja kasutamine allüksustes,
gaasimaski desinfitseerimine ja selle vajadus ning gaasikambri õppeharjutuse läbiviimine
ajateenijatele (instruktori harjutus). Kursuse viimasel päeval korraldati koolitatavatele
katsed.280
1930. aastate algusest hakati gaasikaitse kursuseid (ka g-instruktorite ja -reameeste
kursuseid) eriväeliikidele viima läbi G-kompanii juures. Nii lähetati 11. oktoobril 1932. aastal
Pipati 7. jalaväerügemendi üleajateenija nao Jaan Bibikov gaasikaitsega tutvuma. 1933. aasta
juunis korraldati G-kompanii juures gaasikaitse meeskondade ettevalmistuskursused, mille
läbisid õhukaitse suurtükiväe grupist kolm ja Sidepataljonist vähemalt kuus ajateenijat. 1933.
aasta juulis lõpetasid G-kompanii juures g-instruktorite ja -reameeste kursused 13
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Inseneriväe inspektuuri teenistuslik ringkiri nr 10, 20.04.1936 ja patüli ettekanne nr 60 3. divüle 25.04.1936,
ERA 636.1.156, ll. 4-5; 1936/37. a. ohvitseride kursuste kava, ibidem, l. 8; G-ohvitseride kursusele lähetatud
ohvitseride nimekiri; Kaitsevägede Ülemjuhataja kk nr 165, 11/12.09.1936; G-ohvitseride kursuse õppekava ja
töökava; Pipati saabunud kursuslaste nimekiri; patüli taotlus nr 424 3. divüle 06.10.1936: ERA 636.1.156, ll.
120-187; Pipatüli pk nr 115, 06.10.1936, ERA 636.1.152.
279
Pipatüli pk nr 23, 30.01.1931, ERA 636.1.114.
280
Pipatüli pk nr 23, 30.01.1931, ERA 636.1.114; Lisa kk nr 35 § 4 juurde: Pipati G-allohvitseride kursuse
tunniplaan 16.–20.02.1931, ibidem.

78

kaitseväelast erinevatest väeosadest, neist 4 said g-instruktori õigused. 1934. aasta 4. juunist
algas g-instruktorite ettevalmistuskursus G-kompanii juures, mis oli mõeldud Pipati
allüksustele. Kursuse läbisid viis ajateenijat, neist üks g-instruktorina ning ülejäänud greameestena. Samale kursusele lähetati veel kuus ajateenijat Sidepataljonist ja kaks
Autotankirügemendist. 9. juulil 1934. aastal lõpetasid g-kursuse 11 ajateenijat, neist 7 ginstruktorina ja 4 g-reamehena.281 20. juulil 1935. aastal alanud g-instruktorite ja -reameeste
kursuse läbisid edukalt kaheksa ajateenijat, neist viis 3. pioneerikompaniist, kaks
Autotankirügemendist ja üks Sidepataljonist. 7. augustil 1936. aastal lõppes järjekordne ginstruktorite kursus 3. diviisi väeosade ajateenijatele, kusjuures pearõhk oli osutatud ginstruktorite

koolitamisele

tehniliste

väeosade

jaoks

ehk

Sidepataljonile

(6)

ja

Autotankirügemendile (4). Järgmine g-instruktorite ja -reameeste kursus G-kompanii juures
algas 15. ja 16. juunil 1938. Sellest võtsid osa 13 ajateenijat kolmest pikompaniist ning
Sidepataljonist ja Autotankirügemendist. 22. juulil lõpetas kursuse 10 kursuslast. 7. novembril
1938. a G-kompanii juures alanud g-allohvitseride kursusest võttis osa 29 üleajateenijaallohvitseri ja ametniku 28 erinevast väeosast ja -asutusest.282 Kursus viidi läbi Sõjaväe
Ülemjuhataja

poolt

3.

novembril

1938.

ettevalmistamiskursuse õppekava“ alusel.

aastal

kinnitatud

Kursuse eesmärgiks

oli

„G-allohvitseride
ette

valmistada

üleajateenijaid-allohvitsere g-alal sellisel tasemal, et nad suudaksid täita väeosas ja asutuses
g-allohvitseride ülesandeid gaasikaitsevahendite materjalosa käsitsemise, hooldamise ja
parandustööde alal. Seega anti kursusel teadmisi ja praktilisi oskusi gaasikaitsevahendite
materjalosa käsitsemise ja hooldamise alal ning parandustööde teostamiseks väeosades.
Järjest viidi läbi kaks kursust, mis kestsid 07.11–23.11.1938 ja 28.11–14.12.1938, mõlemad
kokku 80 õppetundi. Õppetöö toimus Pipatis G-kompanii õppevahenditega. Puudunud
õppematerjali tagas kursusele Sõjaväe Varustusvalitsus. Õppetöös pandi erilist rõhku
õppeaine praktilisele käsitlemisele. Kursuse lõpus korraldati koolitatavatele ekskursioon
Arsenali ja Sõjaväe Varustusvalitsuse laskemoonaladudesse g-alaga tutvumiseks. Gvahenditest võeti põhjalikult läbi gaasimaskid EI ja EIII, samuti telefoni- ja hobusetorbikud,
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Pipatüli pk № 236, 11.10.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk № 135, 12.06.33, ERA 636.1.127; Pipatüli pk №
140, 19.06.1933, ibidem; Pipatüli pk № 157, 11.07.1933, ibidem; Pipatüli pk № 158, 09.07.1934, ERA
636.1.132.
282
Pipatüli pk № 94, 21.07.1935, ERA 636.1.141; Pipatüli pk № 150, 15.12.1935, ibidem; Pipatüli pk № 89,
10.08.1936, ERA 636.1.152; 1. pikompanii ülema kpt Trankmanni ettekanne № 166 Pipatüle juulis 1936, ERA
636.1.155, l. 68; Sidepataljoni nimestik-saatekiri 04.07.1936, ibidem, l. 69; Autotankirügemendi nimestiksaatekiri № 772, 06.07.1936, ibidem, l. 70; Patüli 1938. a. pk-d, ERA 636.1.172.
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hapnikuaparaadid, g-kaitseülikonnad jne. Degaseerimise teemal õpiti tundma erinevaid
sõjagaase ja degaseerimise meetodeid.283
9. augustil 1938. a korraldati G-kompanii juures gaasiasjanduse ühepäevane kursus 3.
diviisi jalaväe koondpataljoni kaadrile (12 ohvitseri ja 20 allohvitseri). Kursusel käsitleti
järgmisi teemasid: g-luure, g-vaatlus, g-alarm, degaseerimise viisid ja võimalused
(praktiliselt, maastikul), meteoroloogia teenistus, suitsukate lahingutegevuses (praktiliselt),
gaseerimise vahendid ja nende kasutamine. Kursuse ülemaks oli ltn Tomson.284
Viimane g-kursus G-kompanii juures toimus 19. augustil 1939. a ning selle lõpetasid
seitse g-instruktorit ja kuus -reameest 3 . diviisi erinevatest väeosadest.285
1930.

aastatest

hakati

G-kompaniis

läbi

viima

gaasikaitse

suunitlusega

reservallohvitseride kursuseid. Esimene taoline kursus lõppes 13. detsembril 1935. aastal.
Kursuse lõpetas 11 ajateenijat, kes seejärel määrati G-kompanii jaoülemate ametikohtadele.
1936. aastal

valmistati G-kompanii allohvitsere ette õppekompaniis, kus õppurid said

allohvitseri baasteadmised ja -oskused. Erialaosa kestis täpselt kuu aega ning selle korraldas
G-kompanii ülem. Kokku kestis kursus 9. novembrist kuni 12. detsembrini ning selle läbisid
16 G-kompanii ajateenijat. Kursuse lõpus korraldati õppuritele katsed kaheksas õppeaines:
distsiplinaar-, sise- ja garnisonimäärustikus, jalaväe I eeskirjas , taktikaõppes, pioneeriõppes,
lõhketöödes ning G-õppes.286
Gaasikaitsealane väljaõpe Pipati G-kompanii baasil oli kõrgel tasemel. Seda mõjutas
kõrgendatud tähelepanu gaasikaitsele, mis oli tolleaegses Eesti sõjaväes ja ka Euroopas
üldiselt loomulik. Inseneriväe inspektuuris analüüsiti I maailmasõja kogemusi ning KVÜÕAs korraldati gaasikaitse kursuseid gaasikaitse ohvitser-instruktorite koolitamiseks. 1930.
aastatest alustati g-instruktorite-allohvitseride ja g-reameeste koolitust eri väeosadele Gkompanii juures. Rööbiti sellega oli G-kompanii põhiülesandeks reakoosseisu erialane
koolitamine ning 1930. aastate teisel poolel ka g-reservallohvitseride erialakursuse
läbiviimine. 1930. aastate lõpuks oli kompaniis suur õppevahendite kogu, mille kasutamine
tõhustas

väljaõppe

läbiviimist.

G-kompanii

juures

loodud

keemialaboris

katsetati

mürkkemikaale ning toodeti piiratud kogustes õppegaase. Keemialaborisse oli koondatud ka
suur mürkkemikaalide õppekogu. Kuigi kompanii isikkoosseisu väljaõpe oli mitmekülgne ja

283

Sõjavägede staabi VI osakonna ülema kt mjr A-Lutsu ettekirjutus № 551 Pipatüle 05.11.1938 ja Gallohvitseride ettevalmistamiskursuse õppekava, ERA 636.1.176, ll. 59-62.
284
3. diviisi jalaväe koondpataljoni ülema teenistuskiri nr 22 Pipati G-kompanii ülemale 01.07.1938; kursuse
õppekava, ERA 636.1.175, ll. 12-15.
285
Pipatüli 1939. a. pk-d, ERA 636.1.182.
286
G-kompanii ülema ltn A.Saluste (Schäfer) taotlus nr 173 Pipatüle novembris 1936, ERA 636.1.155, l. 44; Gkompanii reservallohvitseride ettevalmistuskursuse lõpukatsete tulemused, detsembris 1936, ibidem, l. 71;
Pipatüli 1936. a. pk-d, ERA 636.1.152.
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edukas ning selle juures jõudis kompanii kaader toetada ja kohati ka läbi viia erinevaid
gaasikaitsekursusi nii KVÜÕA-s kui ka 3. diviisi üksustes, siis ei jõutud teha koostööd 1. ja 2.
diviiside ning Kaitseliidu alluvuses olnud g-üksustega. G-kompaniil oli tol ajal moodne gvarustust ja -relvastust, kaasaarvatud leegiheitjad ja g-pildujad Lievens.

5.9. ÜLEAJATEENIJATE VÄLJAÕPE
Pipati

üleajateenijaid

rakendati

peamiselt

administratiiv-

ja

majanduslikel

ametikohtadel (majandusallohvitserid, laohoidjad ja allüksuste veeblid), hiljem ajateenijate
abikoolitajatena ning pärast 1928. aastat jaoülematena vastavalt struktuuritabelile. Kuna
enamik üleajateenijad, kes Inseneripataljoni koosseisus olid Vabadussõda läbi teinud,
suundusid reservi, tulid pataljoni teenistusse üleajateenijad-allohvitserid teistest väeosadest,
kellel puudusid erialased teadmised ja oskused. Selle puuduse kõrvaldamiseks ning ka
reameeste üleajateenijate allohvitserideks ülendamise eesmärgil, suunati nad Pipati
õppekompanii juurde pi-eriala reservallohvitseri kursustele. Üleajateenijate koolitamine
pataljoni õppekompaniis oli tingitud ka sellest asjaolust, et Allohvitseride (Lahingu-) Koolis
ei olnud inseneriväe klassi.287 Selle kõrval viidi rivi- ja rivitutel ametikohtadel teeninud
üleajateenijatele, vastavalt Pipatüli poolt kinnitatud õppekavadele, läbi täiendõppekursuseid.
Neid võib jaotada kaheks: korralised kursused ja plaanipärased iga-aastased talveperioodi
täiendõppekursused. Nii viidi 1925. a jaanuaris rivitutel ametikohtadel teenivatele
kaitseväelastele Pipatüli käsul läbi nädalalised rivi-, relva- ja laskeõppe harjutused, nende
hulgas: inglise vintpüssi ehitus ja tööpõhimõte, lahtivõtmine ja kokkupanek, puhastamine ja
hoidmine, laskemoon, sihtimisjoon ja lasketehnika, ballistika, muud jalaväe relvad,
kergekuulipiluja Lewis ning riviõpe: seisang relvata ja relvaga, tervitamised, pöörded,
taktsamm ja -jooks. Õppe korraldamisel oli kaitseväelastest moodustatud kaks gruppi:
kaadrikaitseväelased (22) ja ajateenijad (27).288
Et värskendada ja täiendada Pioneeripataljoni rivi-üleajateenijate teadmisi eri- ja
üldsõjatehnilistes ainetes ning arendada instruktori oskusi ajateenijate väljaõpetamisel ja
kasvatamisel, olid patüli korraldusel, ajavahemikul 10. jaanuarist kuni 1. juunini 1929. a, läbi
viidud täiendõppused. Selleks olid erialapõhiselt moodustatud kaks gruppi (kokku 29
üleajateenijat). Kui G-komapnii ja helgiheitjakomando kaaderkoosseis läbis ainult
üldsõjatehnilisi aineid, siis pioneerikompanii üleajateenijad läbisid õppused täies mahus.
287
288

Pajur, Ago. Kaitseväe isikkoosseis, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk 184–185.
Pipatüli pk nr 19, 23.01.1925, ERA 636.1.75, l. 19.
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Kursuslased läbisid kursuse mahus 320 tundi, teemadel: kindlustamine (fortifikatsioon),
sillad, lõhketööd, topograafia, taktika, laskeasjandus ja määrustikud.289 1929./30. aasta
talveperioodi täiendõpe toimus üleajateenijatele sarnaselt ohvitseridele kahes grupis (29 ja 22
kaitseväelast) kaks korda nädalas. 1929. a detsembrist kuni 1930. a veebruarini õpiti
laskeasjandust, kehalist kasvatust, distsipliini ja kasvatuse metoodikat ning topograafiat.
Läbiviijateks olid sama pataljoni kaadrikaitseväelased.290
Sellest ajast alates hakati üleajateenijatele läbi viima iga-aastaseid talveperioodi
täiendõppekursuseid, kus keskenduti erialaõppele ja instruktori oskuste arendamisele
(sõjaväepedagoogika). Väljaõppe ühtlustamiseks ja õppeprotsessi edukaks korraldamiseks
1932./33. aasta talvisel õppeperioodil käskis patül 3. oktoobrist kuni 29. oktoobrini 1932. a
korraldada mõlema pioneerikompanii kaaderkoosseisule täiendkursused, kus pearõhk pandi
sõjaväepedagoogikale ja instruktori oskuste arendamisele.291
1935./36. aasta talvise õppeperioodi raames pidid üleajateenijad tegema iseseisvaid
temaatilisi ettekandeid, kuulama ohvitseride loenguid ning osa võtma praktilistest õppustest
lõhketöödel, välikindlustamisel ja teede korrashoius talveoludes, g-õppes, sildade praktikas,
laskeharjutustes, topograafias ning taktikaõppes.292 Lisaks sellele said 1935. aastal
üleajateenijad täiendõpet õhutõrjerelvade teemal (n-ltn Kukk), suusatamisest, riigikorrast (hr
Oidermaa), relvade hoidmisest ja kontrollimisest (kpt Preibach) ning võimlemist (ltn Loodla).
1936./37. a talveperioodil õppisid üleajateenijad ltn V. Loodla juhtimisel lihttalade kandvuse
arvutamist ja sildade ehitamiseks eeskirjas antud praktiliste tabelite kasutamist; torbikute
materjalosa käsitsemist ja hooldamist ltn Salustega; erinevate laengute valmistamist ja
initsieerimist kpt Preibahiga, esmaabi andmist gaasitatuile, hapniku- ja elustamisaparaatide
käsitsemist ltn Salustega, maanteede purustamist maa-aluste laengutega ja raudteede
purustamist kpt Preibahiga. Veebruarist kuni maini läbisid üleajateenijad täiendõppe puusilla
purustamises,

käsitulirelvade

materjalosa

(Ross-Enfield

vintpüss,

püstolkuulipilduja

Browning 9 mm) tundmises kpt Preibahiga, väikekaliibrilisest püssist laskmises, lumekaeviku
ja külmunud pinnasesse kaevumist, teede remonti talvel ja puuonni ehitamist kpt Hirvega,
gaasitamise põhimõtteid, degaseerimist, g-vahendite praktilist käsitsemist ltn Salustega,
pioneerijao

tegevust

miiniväljale

sattumisel

kpt

Möldrega,

raidtõkke

ehitamist,

perspektiivvisandi joonestamist kpt Luulikuga ning orienteerumist. 19. juunil 1936. a viidi
läbi kogu kaadrile kohustuslikus korras laskmised lahingrelvadest.293 1937. a novembris
289

Pipatüli pk nr 7, 08.01.1929, ERA 636.1.100.
Pipatüli pk nr 282, ERA 636.1.100; ERA 636.1.107.
291
Pipatüli pk nr 227, 30.09.1932, ERA 636.1.120.
292
Tabel 13, 14, 15.
293
Pipatüli 1936. a pk-d, ERA 636.1.152; vt tabel 14. „Üleajateenijate 1936./37. talveperioodi täiendõppe tabel.“
290
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õppisid täiendõppekursuse raames pataljoni üleajateenijad teoreetiliselt tankitõrjekraavi
rajamist lõhates, silla kandvuse kontrollarvutamist, sideõpet ning praktilist taktikat
(luurepiilkonna tegevus)294 ning detsembris võeti läbi erinevad teemad g-, silla- ja laskeõppes
ning harjutati läbi mitmed taktikalised teemad. Kui eelnevatel aastatel osales vaid osa
üleajateenijatest täiendõppel, siis 1937./38. aasta talveperioodi täiendõppustest võtsid osa kõik
pataljonis kohalolnud üleajateenijad.295 1938./39. aasta talvel läbisid üleajateenijad täiendõppe
ltn A. Väkrami üldjuhtimisel 54 tunni üldmahus, kus muuhulgas pöörati tähelepanu õhukaitse
organiseerimisele, juhtimispraktikale rühma tasemel etteantud taktikalises olukorras ja
miinitõkete rajamisele. 1939./40. aasta talveperioodi täiendõppekursus kestis sama kaua kui
ohvitseridel ehk 1. novembrist 1939. a kuni 1. maini 1940. a. Kursus oli jaotatud kahte ossa:
a) loengud ja praktilised tunnid; b) praktilised õppused; ning sisaldas 69 erialast tundi ja 16
tundi üldteemadel. Üleajateenijad võtsid osa ohvitseride poolt peetud loengutest, viisid läbi
iseseisvalt praktilisi õppetunde juhi ja instruktori sõjapedagoogiliste oskuste arendamisel ning
osalesid praktilistes õppustes teemadel: taktikaharjutused maastikul, sillad, mootoriasjandus,
sideasjandus, topograafia ja lõhketööd. Erikavade järgi viidi üleajateenijatele läbi laskmisi (4
tundi nädalas), kehalise kasvatuse ja võõrkeelte õpinguid (16 tundi vene keelt
Allohvitseridekogu poolt palgatud lektori juhtimisel novembris ja detsembris).296
Täiendõpet anti üleajateenijatele ka suvel ehk laagri ajal. Nii korraldati 24. augustil
1934. a Pipati üleajateenijatele täiendõppekursuse raames Kehra raudteesilla mineerimise
harjutus.297
Pipatis anti erialast täiendõpet ka teistes väeliikides teenivatele üleajateenijaallohvitseridele. 15. märtsil 1926. a tuli Pipati 7. jalaväe rügemendist grupp, mis koosnes
kahest allohvitserist, kahest kapralist ja viiest noorsõdurist kapten Griini juhtimisel, tutvuma
erinevate lõhkeainetega. Väljaõppe läbiviijaks oli määratud relvurohvitser n-ltn Preibach ja
abikoolitajaks vao Lillak G-kompaniist.298 1929. a juunis saadeti pioneerieriala teadmiste ja
oskuste täiendamiseks kursustele 5 ohvitseri Sakala, Kalevi, 9. ja 3. üksikpataljonidest ning 2.
soomusrongirügemendist. Samuti 6 üleajateenija-allohvitseri Kuperjanovi, 6., 4. ja 10.
üksikpataljonidest, 7. rügemendist ja 1. soomusrongirügemendist.299
Plaanipärase väljaõppe kõrval saadeti Pipati üleajateenijaid teadmiste ja oskuste
täiendamiseks muudes valdkondades teistesse väeosadesse. Nii viidi alates 15. detsembrist
294

Patüli pk nr 137, 12.11.1937, ERA 636.1.162.
Kol Haljaste poolt koostatud täiendõppekursuse aruanne, ERA 636.1.175, l. 19.
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N-ltn A. Pesti poolt 16.11.1939 koostatud Pipati kaadriallohvitseride täiendõppuste kava 1939./40. a.
talveperioodil 01.11.1939–01.05.1940, ERA 636.1.187, ll. 1–5.
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1925. a läbi Tallinna garnisonis auto-traktori kursused, kuhu Pioneeripataljonist suunati 13
meest. Kursuse üldkorraldajaks oli kol Seiman, lektoriteks Autotanki divisjonist mjr
Mahlapuu, n-ltn Kulver ja n-ltn Masing. Eelistused kursustele saatmiseks pidi andma neile
üleajateenijatele, kes elasid maal. Kursus kestis 4 kuud, kusjuures väljaõpe toimus 3 korda
nädalas. Ajavahemikul 17. jaanuar kuni 4. märts 1938. a sai Sõjaväe Tehnikaosakonna
korraldatud keevitaja kursustel erialaõpetust Pipati vao J. Kroonmaa.300
Juba 1920. aastatel üritati pöörata tähelepanu Pipati üleajateenijate üldfüüsilisele
ettevalmistusele. Kuid 1931. a veebruaris Pipatüle esitatud Pipati spordikomisjoni esimehe
ettekandest selgub, et kõik üleajateenijat ei võtnud osa ettenähtud võimlemisharjutustest, mida
korraldati talvisel täiendväljaõppeperioodil Tallinna garnisoni sõdurikodus. Mõned pataljoni
üleajateenijad ei olnud 1930. a detsembri ja jaanuari jooksul kordagi neis osalenud. Seoses
sellega käskis kol-ltn Grünberg kõigil üleajateenijatel, välja arvatud kompaniiveeblitel,
võimlemisharjutustest osa võtta. Et tõhustada kehalist kasvatust üleajateenijate hulgas, saadeti
mõned üleajateenija-allohvitserid kehalise kasvatuse kursustele, mis toimusid Tartu Ülikooli
juures.301
Aeg-ajalt viidi rivitutel ametikohtadel pataljoni staabis ja ladudes teeninud
üleajateenija-allohvitseridele läbi rivialast täiendkoolitust. Nii viidi 1934. a novembrist reedeti
rivitutel kohtadel teeninud 18 allohvitserile läbi rividrilli. 1936. aastal määras Pipatül 12
rivitule kaadrikaitseväelasele 2 tundi nädalas rivitunde, läbiviijaks G-kompanii ülem.302
Üleajateenijate täiendõppele pöörati Pipatis tõsist tähelepanu. Pataljoni ohvitseride
korraldatud iga-aastased talveperioodi täiendõppekursused andsid üleajateenijatele põhjalikud
teadmised erivaldkondadest, eriti aga pioneeri erialal. Erialaste ja pedagoogiliste oskuste
lihvimiseks

täitsid

üleajateenijad

ohvitseride

juhtimisel

praktilisi

harjutusi.

Peale

plaanipäraseid kursusi võimaldati üleajateenijatel osaleda teistes väeosades ja asutustes
toimunud kursustel teadmiste ja oskuste täiendamisel auto- või traktorijuhina, meteoroloogia,
gaasikaitse ja raudteealal ning kehalises kasvatuses. Peale täiendõpet said üleajateenijad
enamasti põhjalikke praktilisi kogemusi suvelaagris ja üldväe manöövritel. 1939. aastaks
ilmnes siiski erinevat laadi probleeme, milleks olid: esiteks, kaadriallohvitseride voolavus,
mistõttu tuli pidevalt täiendõppe raames läbi võtta ühed ja samad põhiteemad; teiseks,
võrreldes ohvitseride täiendõppega, oli üleajateenijate täiendõppe maht tunduvalt väiksem,
kusjuures põhirõhk oli suunatud erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele, pataljonisisese
tagalateenistuse organiseerimisele ning pi-jao juhtimispraktikale. Üldiselt ei arvestatud
300
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tihtipeale üleajateenijate potentsiaaliga, mistõttu ohvitseri asendamine nii ajateenijate
väljaõppeprotsessi

korraldamisel

kui

ka

lahingutegevuses

üleajateenija

poolt,

oli

vähetõenäoline. 1939. a juunis oli Pipatis vaid 16 üleajateenijat, kellel oli läbitud
õppekompanii pi-eriala kursus.303
5.10. PIONEERIOHVITSERIDE VÄLJAÕPE
1920. aastate lõpuks olid Inspati ridades Vabadussõja läbi teinud ohvitserid enamuses
kas läinud reservi või üle viidud teistesse väeosadesse ja asutustesse. Nende asemele tulnud
ohvitseridel puudus tihtipeale vastav sõjaline ja erialane haridus. Ka nii-öelda vanakooli
ohvitseride erialane haridus, mis pärines Vene tsaariarmeest ja põhines I maailmasõja
kogemustel, aegus. Sellepärast kerkis päevakorda küsimus inseneriväe ohvitseride
ettevalmistamisest ja erialaste täiendkursuste korraldamisest Sõjakoolis. Täiendkoolitust tehti
ka väljaspool Sõjakooli, näiteks Pipatis või muudes väeosades ja asutustes.304 Nii saadeti 29.
septembril 1926. a G-kompanii ülem kpt Roman Remmel Inseneriväe Inspektori taotluse
alusel ja Sõjaministri loal Tallinna Tehnikumi erialase hariduse täiendamiseks.305 Üks
esimestest ohvitseridest, kes Pipatist rahuaja ohvitseri kursustele saadeti, oli tolleaegne Pipati
relvur ltn Metstak.306 Juba 1924. aasta lõpuks pidid kõik kompanii- ja pataljonitaseme
ohvitserid läbima SVÜÕA-s täiendkursused, et vastata kehtestatud nõuetele, mida kontrollisid
vastavad atesteerimiskomisjonid.307 1. oktoobril 1925. a asutati Sõjaministri käskkirjaga nr
396 Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste juurde inseneriväe ohvitseride klass. Korralise kursuse
eesmärgiks oli anda inseneriväe ohvitseridele täiendavad oskused ja teadmised, ning
ülesandeks koolitada rahuaja inseneriväe ohvitsere. Kursuse kestvuseks määras sõjaminister
16 kuud ja 23 päeva ning kursuse lõpp-päevaks 23. veebruari 1927. aastal. Kursus pidi
toimuma Kindralstaabi ülema poolt kinnitatud õppekava järgi ning oli jaotatud kolmeks
semestriks. Teise ja kolmanda semestri vaheajale olid planeeritud praktilised tööd, mida
teostati inseneriväe laagris. 29. septembril 1925. a suunati kursustele Inseneriväe inspektuuri
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Lisa 16. „Üleajateenijate erialane ettevalmistus 1939.“
Pajur, Ago. Kaitseväe isikkoosseis, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk. 183-184; Pajur, Ago
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Sõjaminister kin-mjr P. Lill kk nr 451 24. septembrist 1926, ERA 636.1.81, l. 46; Remmeli õpingud kestsid
kuni kuni 20. jaanuarini 1928, Pipatüli 1927.a pk-d, ERA 636.1.87, l. 185; Sõjaministri kk nr 451 24. septembrist
1926, Pipatüli pk-d nr 224, 227 27. ja 30. septembrist 1926 ERA 636.1.80, ll. 202, 205.
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Pipatüli pk nr 168, 19.06.1924, ERA 636.1.65, l. 176.
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mjr G. Kirschbaum ning kuus ohvitseri Pioneeripataljonist.308 1924. aasta vältel käis SVÜÕA
juures korralisi praktilisi õppetöid tegemas viis Pipati ohvitseri.309 Kursuse praktiline osa oli
korraldatud Pipatis. Nii määrati mjr Normann, kes 23. juunil 1927. a lõpetas kaadriohvitseri
kursused SVÜÕA inseneriväe klassis, rivipraktika läbimiseks õppekompanii ülema kt-ks.
Rahuaja ehk kaadriohvitseri kursused läbisid 1927. aastaks edukalt ka kpt Kerberg, ltn Kõiv,
ltn Sass, ltn Trankmann, ltn Müller, n-ltn Luulik, n-ltn Müllerstein ja n-ltn Hirth.310 Nendest
aasta varem, 24. veebruaril 1926. a, lõpetas SVÜÕA Tehnilise klassi riviohvitserikursuse
seitse kadetti. Kursuse lõpetamise puhul ülendati nad nooremleitnanditeks ning määrati
teenistusse

Pipati.311 3. jaanuaril 1929. a määras Pipatül esmakordselt kolmeliikmelise

komisjoni Sõjakooli sisse astuda soovinute eelselekteerimiseks.312 KVÜÕA-s toimusid pea
igal aastal inseneriväe ohvitseride kursused. 31. mail 1933. a lõpetas kursuse 11 ohvitseri
Pipatist ja üks ohvitser 1. jalaväerügemendist, neist viis hindele „hea“.313 1940. a juulis
lõpetas Sõjakooli inseneriväe ohvitseride täiendkursuse neli Pipati leitnanti: Leopold Tuul,
Eduard Ehand, Ants Kivilo ja Karl-J. Kukk.314
8. oktoobril 1936. a toimusid KVÜÕA-s sisseastumiskatsed (eesti keel ja
matemaatika) Sõjaväe Tehnikakooli, millest võtsid osa kaks Pipati üleajateenijat-portupeeaspiranti. Tehnilise ala ohvitseride ettevalmistamise seaduse järgi oli Kaitsevägede
Ülemjuhatajal õigus lähetada Sõjaväe Tehnikakooli õppekursuse läbivõtmiseks tegelikus
kaitseväeteenistuses olnud ohvitsere. Kandidaat ei tohtinud olla üle 30 a vana, pidi olema
vähemalt keskkooli haridusega, hea atesteerimisega, kohtulikult karistamata, heas tervislikus
seisundis ning väeosa ülema poolt positiivse iseloomustusega.315
Et vabaneda kohati iganenud Vene tsaariarmee erialaõppemetoodikast ning täiendada
oma teadmisi ja oskusi, hakati Eestist saatma ohvitsere välismaa sõjakoolidesse õppima
kaasaegset sõjandusteadust. Inseneriväest saadeti Prantsusmaale 1924. aastal kaks ohvitseri:
õppekompanii ülem ltn Kimm ja 2. pikompanii ülem ltn Thar.316 1926. a septembris lõpetasid
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kol-ltn A. Normaki ringkiri nr 7, 28.09.1936, ibidem, l. 61.
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221.
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Kimm ja Thar prantsuse armee inseneriväe sõja- ja rakenduskooli „Ecole Militaire et d`
Application du Génie“ ning tulid Eestisse tagasi.317
Edaspidi käisid Pipati ohvitserid välismaal (Lätis, Soomes ja Poolas) kas lühiajalistel
kursustel või välismaiste pioneeriüksustega tutvumas. Nii tuli 18. novembril 1930. a Soomest
ltn Anton Schäfer, kes pidas Pipati ohvitseridele pataljoni ohvitseride kasiinos 19. veebruaril
1931. a loengu teemal „Soome pioneeride tegevusest“. 26. veebruaril 1932. a esines ta Pipati
ohvitseride kasiinos järgmise ettekandega: „Milles erineb Soome pioneeride organisatsioon,
väljaõpe ja tehniline varustus meie omast“.318 1931. aastal viibis ltn Urbanovitš Poola
gaasikaitse väeosades staţeerimisel ning lõpetas sealse gaasikooli kursuse.319 Üldiselt oli
inseneriväe ohvitseride välismaal koolitamine raskendatud rahvusvahelise koostöö piiratud
võimaluste tõttu.320
1920. aastatel kujunes probleemiks kaadrikaitseväelaste puudulik eesti keele oskus,
mis ei olnud niivõrd tingitud isikkoosseisu rahvusest, vaid pigem tsaariaegsest venestamisest.
12. novembril 1925. a otsustas Tallinna garnisoni ülem viia läbi garnisoni sõdurikodus eesti
keele kursused, millest võtsid osa ka Pioneeripataljoni ohvitserid ja üleajateenijad. Oli
moodustatud kaks gruppi: algajate, mille läbiviijaks oli Vestholmi gümnaasiumi eesti keele
õpetaja härra Andreseni, ja edasijõudnute oma, läbiviijaks Õpetajate seminari eesti keele
õpetaja härra Laarmann. Kursus kestis kokku 16 nädalat, tihedusega kaks korda nädalas.
Gruppide õppekavad koostas garnisoni sõdurikodu vanem kpt Akermann.321
Alates 26. jaanuarist 1925. a hakati Pipatüli käsul ja vastavalt Kamini käskkirjal
pataljoni ohvitseridele n-ltn Tompi juhtimisel läbi viima kehalise kasvatuse tunde kolm korda
nädalas, kokku kolm akadeemilist tundi.322 1929. aasta füüsiliste katsete tulemusel saavutas 3.
diviisis Pioneeripataljon 9. koha 11-st. Katsetel kontrolliti ajateenijate ja kaadrikaitseväelaste
füüsilist ettevalmistust kuuel alal: jooks (100 ja 1000 m; keskmine tulemus vastavalt 15,61
sek ja 4 min 6,7 sek), hüpped (kaugus ja kõrgus, keskmine vastavalt 3,62 m ja 0,91 m),
kuulitõuge (7,8 m), granaadivise (15,09 m), köieronimine (2,89 m) ja toes kätekõverdamine
(21 korda). 3. diviisi ülem käskis väeosade ülematel rohkem tähelepanu pöörata aja- ja
üleajateenijate füüsilisele ettevalmistusele.323 Pipati juhtkond oli huvitatud sellest, et
317
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ohvitserid õpiksid teenistuse kõrvalt kehakulutuuri. Nii viibiski ajavahemikul 14.0222.02.1930 Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse instituudis kursustel ltn Loodla. 1. juunil 1931.
a lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kehalise kasvatuse osakonna (cum laude) ltn
Voldemar Loodla.324
Alates 1924. aastast hakati Jägala Inseneriväe laagris korraldama praktilisi harjutusi
Sõjakooli inseneriväe ohvitseride klassile, Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujatele ja teiste
väeosade pioneeriohvitseridele. Ajavahemikul 13.06–02.08.1925 viidi Inseneriväe laagris
esimest korda läbi praktilised harjutused välikindlustustööde alal tulevastele piohvitseridele ja
-üleajateenijatele jala- ja ratsaväe üksustest. 12. juulil saadeti Jägalasse Pioneeripataljoni
ülema käsutusse igast diviisist, SVÜÕA allohvitseride õppepataljonist, ranna-, õhu- ja
sisekaitse ülemale alluvatest jala- ja ratsaväe osadest üks ohvitser ja igast rivikompaniist üks
allohvitser. Suvelaagri praktilistest töödest võtsid osa ka SVÜÕA kadettide pataljoni
tehnikakompanii neli kadetti.325 22. juunil 1924. a lähetati Jägala laagrisse pioneeritöödega
tutvuma 6. ja 5. rügemendi pioneeriohvitsere, nende hulgas ka ltn Trankmann, kes hiljem tuli
Pipati teenistusse üle.326 1926. a suvel tuli Inseneriväe laagri pioneerialaga tutvuma SVÜÕA
seitse ohvitseri.327 1.–16. septembril 1927. a tutvus Pipatiga Kõrgemasse Sõjakooli kursustele
suundunud 18-liikmeline ohvitseride grupp, kelle sisseastumiseksamid olid juba sooritatud.328
Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujad ohvitserid läbisid staţeerimise Pipati juures Jägalas igaaastaselt umbes 10-liikmelistes gruppides. 8. juulil 1931. a saabusid Jägala laagrisse Pipati
praktilistele töödele kaheksa ohvitseri.329 Ajavahemikul 16. juuni – 1. august 1931. a läbisid
Jägala Inseneriväe laagris pioneeriväljaõppe pikomandode kaheksa ohvitseri ja üheksa
üleajateenijat 1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., Sakala, Scouts, Kalevi jalaväepataljonidest, 7. jalaväe-,
1. ja 2. soomusrongirügemendist ning Ratsaväerügemendist – igast väeosast 1–2 meest.330
Kõrgemas Sõjakoolis õppinud pidid kohustuslikus korras esimesel õppeaastal läbima
praktika erinevates väeliikides. Muude väeliikide, peale inseneriväe ohvitserid, kes õppisid
või olid Kõrgemasse Sõjakooli astumas, läbisid kahe- kuni kolmenädalalise praktikakursuse
Jägalas.

331

1934. a suvel Kõrgemasse Sõjakooli astunud ohvitseride eriväeliikides

324

Pipatüli pk nr 52, 03.03.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 226, 08.10.1931, ERA 636.1.114.
Sõjaministri kk nr 289 09.06.1925, ERA 636.1.76, l. 27, Pipatüli pk nr 136 16.06.1925, ERA 636.1.75, l. 110;
Pipatüli pk nr 191 19.08.1925, ERA 636.1.75, l. 151.
326
Pipatüli 1924. a pk-d, ERA 636.1.65, l. 197.
327
Mjr J. Normann, kpt L. Ratasepp, kpt J. Linnamägi, kpt O. Karell, kpt M. Reder, ltn A. Padar, n-ltn O.
Reinfeldt: Pipatüli pk nr 150 02.07.1926, ERA 636.1.80, l. 143.
328
Mjr A. Simson, kpt P. Hanson, J. Tomson, V. Kaaring, J. Luukas, A. Vassil, M. Müllerstein, E. Margusson, J.
Reinglas, J. Värnik, ltn H. Rass, E. Pajusson, A. Luts, P. Tuul, A. Kuusenthal, M. Ratassep, J. Madisson, Ilves:
Pipatüli pk nr 164 29.08.1927, ERA 636.1.87, l. 168.
329
Pipatüli pk nr 156, 16.07.1931, ERA 636.1.114.
330
Pipatüli pk nr 138, 25.06.1925, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 171, 05.08.1931, ibidem.
331
Kõrgem Sõjakool 1921-1931, Tallinn 1931, lk 35-36, 84.
325
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staţeerimise juhendis oli ette nähtud tutvumine inseneriväe pioneerialaga, mis sisaldas
tutvumist:
– pioneerikompanii ja -pataljoniga ning selle organisatsiooni, tööriistade, tööde
organiseerimise ja läbiviimisega;
– pioneeritöödega praktiliselt ja pioneeride kasutamisega lahingutegevuses;
– moondamis- ja lõhketöödega;
– keemiakaitse, gaasimaskidega EI ja EIII, gaasikambriga;
– pontoonasjanduse ja raudteeasjandusega;
– praktilise ülesande lahendamisega maastikul.
Kol-ltn Grünberg määras staţeerinud ohvitseride pioneerierialaga tutvumise ja
väljaõppe eest vastutavaks mjr Thari. 1934. a suvel oli Kõrgemasse Sõjakooli astujaid, kes
võtsid osa pioneerierialal staţeerimisest, kokku 24, nende hulgas ka sellised ohvitserid, nagu
kol-ltn G. Kirschbaum, mjr J. Lepp ja kpt F. Brede. Mjr Thari juhtimisel tegid ohvitserid
kolme päeva jooksul Jägala laagris praktiliselt läbi maanteede purustamise ja selle taastamise
ning positsiooni kindlustustööde organiseerimise. Samuti lahendasid staţöörid ülesandeid:
pataljoni lõigu organiseerimine kaitseks väljaspool vastase mõjupiirkonda, Pioneerieeskirja I
osa tudeerimine ning tutvumine pontoonasjanduse ja kiirsilla tüüpidega praktikas.332
1936. aastal Pipatis staţeerimisel viibinud ohvitseride õppetööd juhtis Inseneriväe
Inspektori poolt määratud 3. pikompanii ülema kt kpt E. Möldre. Õppetöö toimus õppekava
kohaselt 3. diviisi Jägala laagris ja pataljoni asukohas Nõmmel. Laagris tutvustati
ohvitseridele välikindlustamise ja purustamise tööd, teede ja sildade ehitust. Nõmmel aga
võeti läbi g-õpe G-kompanii juures. Pataljoni allüksuste nädala õppe- ja töökavad olid
koostatud kooskõlas staaţil viibinud ohvitseride töökavadega nii, et tähtsamad osad
pioneeriõppest võeti näidisharjutuste näol staţeerimisel olnud ohvitseride juuresolekul läbi,
kusjuures tööde juhataja andis kohapeal täiendavaid ja selgitavaid seletusi tööde iseloomu,
korraldamise jms kohta. Osaliselt olid staţöörid ka tegelikult tööle rakendatud. Praktiline
harjutus positsiooni lõigu kindlustamiskava koostamisel tehti samuti kõrvalekaldumisteta.
Pipati juures läbisid staţeerimise ja tegid positiivselt katsed läbi kokku 39 ohvitseri.
Kõrgemasse Sõjakooli sisseastuvate ohvitseride staţeerimise eesmärgiks oli tutvuda
praktiliselt kõigi nende väeliikidega, kus ohvitserid ei ole varem teeninud, anda ohvitseridele
kindlad teadmised iga väeliigi lahinguvõimekusest ja seega luua kindel alus järgnevale
õppetööle Kõrgemas Sõjakoolis.333

332

Kaitsevägede Staabi VI osakonna ülema kt kol-ltn J. Remmeli teenistuskiri nr 620 Pipatüle 11.06.1934;
juhend Kõrgemasse Sõjakooli astuvate ohvitseride staţeerimise kohta; staţeerinud ohvitseride nimekiri;
Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujate ohvitseride praktiliste õppetööde kava, Pipati juures Jägalas 16.–18.08.1934,
ERA 636.1.134, ll. 62, 64, 71–72 vastavalt.
333
Kol-ltn Haljaste poolt 12.08.1936 koostatud kokkuvõtlik aruanne Pipatis staţeerimisel olnud Kõrgemasse
Sõjakooli sisseastunud ohvitseride õppetööde käigu ja saavutatud tulemuste kohta, ERA 636.1.156, l. 63;
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30. juunist kuni 1. augustini 1938. aastal viibisid Pipatis staţeerimisel Kõrgemasse
Sõjakooli sisseastujad, kellest oli moodustatud kolm gruppi: juhtimise, staabiteenistuse ning
sõjamajanduse grupp. Õppetöö eesmärgiks oli tutvustada staţeerijatele Pipati organisatsiooni,
pioneerivarustust ja mitmesuguseid pioneerivahendeid ja -masinaid ning samuti anda
küllaldasi teadmisi pioneeride tegevusest ja nende kasutamisest lahingus. Õppetöö jagunes
iseseisvaks ja praktiliseks. Iseseisvalt täiendasid staţöörid ennast I–IV pioneerieeskirjade
tundmises. Eeskirjade tähtsamate punktide praktilist rakendamist, tööde organiseerimist ja
materjalide arvutamist jälgisid staţöörid laagri õppeplatsidel ja sillapargis vastavate õppuste
ja tööde juures. Vajalikke täiendavaid seletusi andsid õppetööde juhataja või töid juhtinud
pioneeriohvitserid. 23. juulist 1938. a võeti praktilistel töödel Jägalas läbi pioneerikompanii
rahu- ja sõjaaegne organisatsioon, pioneeritööde organiseerimine, töökavade ja aruannete
koostamine, mille alusel lahendati õppeaja lõpul kirjalikult pataljoni lõigu kindlustamise
ülesanne, kusjuures sama ülesanne arutati enne läbi maastikul. Samuti tutvuti praktiliselt
pioneeritööriistade, -vahendite ja -materjalidega ning nende ladustamise viisidega sõjaajal,
uuemate

pioneeri-tehniliste

vahendite

ja

masinatega,

nende

töövõimete

ja

rakendusvõimalustega, lõhkeainete ja lihtsamate lõhketöödega, pontoonsilla varustuse, silla
ehitustööde ja pontoonvarustuse transportimise viisidega, teede ehitamise viiside, teede
ehitamise masinate ja nendega töötamisega, g-vahendite ja gaasikaitse korraldamisega. Kol
Haljaste hinnangul

omandasid

staţöörid selge pildi

Pipati rahu- ja sõjaaegsest

organisatsioonist, pi-ala erivarustusest, selle ladustamisest, pi-vahenditest ja mitmesuguste
masinate võimetest. Staaţil viibisid kokku 26 ohvitseri, sealhulgas ka mjr Paul Vent VR II/3.
Kursuse lõpus hinnati 19 ohvitseri teadmisi „väga heaks“, ülejäänusid aga „heaks“.334
25. juunist kuni 24. septembrini 1935. aastal viidi Pipatis esmakordselt läbi
eriväeliikide pioneeriohvitseride ettevalmistuskursus. Esimene osa toimus Nõmmel ja teine
Jägalas. Kursuse ülemaks oli määratud Pipati ülem kol-ltn J. Haljaste (Grünberg) ning kursuse
õppejõududeks kuus Pipati staaţikat ohvitseri. Kursusele olid lähetatud ohvitserid kõigist
jalaväe üksikpataljonidest, Ratsa- ja Soomusrongirügemendist – kokku osales 14
nooremohvitseri. Pioneeriohvitseride kursuse õppekava alusel koostas Pipati õppekompanii
ülem tunniplaanid. Kursuse mahus läbiti 13 õppeainet kolmes osas: pioneeriasjanduse,
pioneeritaktika ja koostöö teiste väeliikidega ning metoodika. Peale pioneeriõppe üldlevinud
teemasid õpetati inseneriväe organisatsiooni Eestis ja NSVL-s ning pioneerikomandode
Staţööride teadmiste hindamisleht, ibidem, l. 73; vt: tabel 16 „Staţööride praktiliste tööde õppekava“ (I–III);
1936/37. a. ohvitseride kursuste kava, ERA 636.1.156, l. 12.
334
Kursuse tunniplaanid ja taktikaline ülesanne : vt tabel 17; Pipatis staaţil viibinud ohvitseride kursuse
tunniplaanid, taktikalise ülesande käsk, kursuse katsete tulemused ja nimekiri ning kol Haljaste poolt koostatud
kursuse aruanne, ERA 636.1.175, ll. 38–42; Pipatüli pk nr 92, 26.06.1938, ERA 636.1.172.
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õpetamise metoodikat. Kursuse maht oli kokku 402 tundi, neist 207 praktikatunde, kuid
tegelikult läbiti kursus suurema mahuga – 422 tundi. Septembris, kui kursus sai läbi,
korraldati eksamid neljas õppeaines: välikindlustamine, teed, sillad ja läbipääsud ning
lõhketööd. Eksamikomisjoni esimeheks oli Inseneriväe Inspektor ja liikmeteks Pipati ülem
ning igas aines vastav lektor. Komisjoni koosseisu kinnitas Kaitsevägede staabi ülem.335 25.
juunil 1935. a saabusid Pipati juurde pioneeriohvitseride eriala täiendõppekursustele teiste
väeliikide ohvitserid. Alates sellest ajast valmistati pioneeriohvitsere ette lähtudes diviiside
vajadusest. Kokku osalesid kursusel 11 nooremohvitseri.336
1935.

aasta

sügisel

korraldati

KVÜÕA

juures

II

täiendõppekursus

pioneeriohvitseridele, mille eesmärgiks oli: a) pioneeriohvitseride teadmiste tõstmine
nõutavale tasemele, st edukas pioneerialane koostöö teiste väeliikide, eeskätt jalaväe
ohvitseridega, sõjainseneri ehituste ja pioneeritööde projekteerimine; b) eriväeliikides
teeninud pioneeriohvitseride sõjaliste ja sõjainseneriliste oskuste ja teadmiste taseme
ühtlustamine. Õppetöö toimus kursusel kahes moodulis: üldsõjaline osa oli pataljoni ja
kompanii ülemate kursuse õppekava ulatuses ning pioneeri (sõjainseneri) Kaitseväe staabi
ülema heakskiidetud ja kinnitatud eriõppekava järgi. Kursuse kandidaadid pidid enne
kursustele minekut omama erialasi oskusi ja teadmisi teatud tasemel. Üldsõjalisel alal pidid
kandidaadid teadma järgmisi eeskirju ja juhendeid: lahingueeskiri, jalaväe II eeskiri, jalaväe I
ja II laske-eeskiri, jalaväe relvade II materjaliosa, kk Madsen, rk materjaliosa, side-eeskirja II
osa (side lahingus), Kaitseväe veomäärustik, I, II ja IV pioneerieeskirjad, juhendid ruhikute
käsitsemiseks, tankitõrje juhendid, taktikaliste tingmärkide juhendi II trükk, suurtükkide
ballistilised andmed. Üldteadmiste alal pidi kandidaat teadma matemaatikat (algebra,
geomeetria ja trigonomeetria) keskkooli õppekavade ulatuses ning füüsikas mehaanikat.
Kursusele lähetatud ohvitserid, kelle teadmised osutusid puudulikeks ning olid takistuseks
edasijõudmisel kursuse õppetööl, saadeti tagasi oma väeosadesse. Kuna III kursust ei olnud
tulevikus ette nähtud, pidid 3. diviisi ülema aj kt kol J. Järveri arvates II kursusest osa võtma
kõik Pipati ohvitserid, kes polnud veel vastavat haridust saanud pioneeriohvitseride I
täiendkursusel või vastavates õppeasutustes välismaal, samuti aga kõik üksikute
jalaväepataljonide pioneerirühma ülemad ja selle ametikoha kandidaadid.337 Inseneriväe

335

Kaitsevägede Ülemjuhataja kin-ltn J. Laidoneri kk nr 140, 07.06.1935; Inseneriväe inspektori teenistuskiri nr
566 Pipatüle 17. ja 22.06.1935; Pioneeriohvitseride kursuse õppekava; kursuslaste nimekiri; Inseneriväe
inspektori ettekanne nr 159 Kaitsevägede staabi ülemale 17.09.1935; Kursuse kokkuvõte õppeainete järele;
kursuse tunniplaanid; ERA 636.1.144, ll. 12-87; vt tabel 18 Pioneeriohvitseride kursuse töökava.
336
Pipatüli pk nr 85, 26.06.1935, ERA 636.1.141.
337
3. diviisi ülema aj kt kol J. Järveri ringkiri nr 1469, 14.12.1934, ERA 636.1.134, l. 130; Pipatist kursustele
saadeti 8 ohvitseri: ltn J. Freimuth, A. Väkram, H. Springberg, H. Liiv, G. Reinhaus, n-ltn K.-J. Kukk, E.
Ehrlich, A. Krusement. Leitnandid K.-A. Kivi ja P. Anikägi tulid kursustele 9. üksikust ja Sakala partisanide
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ohvitseride täiendkursuse üldkorraldamisega tegeles otseselt inseneriväe inspektor. Vahepeal
muudetud kursuse uus õppekava oli kinnitatud Kaitsevägede Ülemjuhataja poolt. Lõplik
kursus oli jaotatud kahte ossa: sõjateaduslik ja ehitustehniline. Sõjateaduslikus osas võeti läbi
järgmised teemad: Vabadussõja ajalugu, väeliikide organisatsioon ja relvastus, staabiteenistus,
taktika, fortifikatsioon, lõhketööd, sõjateed, sõjasillad, laagri- ja bivakkehitised ning ratsasõit
– kokku 1867 tundi. Ehitustehnilises osas aga matemaatika, joonestamine ja geomeetria,
geodeesia, mehhaanika, ehitusmaterjalid, metsatööstus, ehituskonstruktsioonid, ehituse
alused, ehitus- ja tõstemasinad, betoon ja raudbetoon, hüdraulika, hüdroloogia ja
hüdrotehnika, sillad, teed ning eelarved ja aruanded – kokku 3461 tundi.338 Õppetöö algas
kursusel 15. novembril 1935. a ning lõppes 15. septembril 1936. a, sellest Jägala laagris
26.07–12.09. Hiljem saadeti Pipatist veel ohvitsere kursusele, kuid 15 alustajast oli lõpetajaid
kokku 14.339
1940. aastaks väeosades pioneeriala ametikohtadel teeninud vastava ettevalmistusega
ohvitserid olid mitmesugustel põhjustel lahkunud ning nende asemele määrati ohvitsere, kellel
puudus erialapädevus. Sellepärast oli 1941. ja 1942. aastal planeeritud pioneeriohvitseride
praktilise õppekursuse läbiviimine Pipati juures. Viimati oli selletaoline kursus läbi viidud
1935. aastal ning kestis kolm kuud. Kol Haljaste arvates oli see aeg kursuse jaoks liiga lühike,
et erialaseid teadmisi nõutud tasemel omandada. Seetõttu planeeriti uue kursuse kestvuseks
neli kuud ning mahuks 600 õppetundi, neist 442 praktilist. Kavatseti läbi võtta tähtsamad ja
pioneerialased teemad: välikindlustamine, teed, sillad ja parved, lõhketööd, laagri- ja
bivakkehitised, betoon- ja raudbetoontööd, tõstetööd, mehaanilised töövahendid, tööde
organiseerimine, eelarvete ja aruannete koostamine, praktiliste ülesannete lahendamine
pirühma ja -jao tasemel koostöös teiste väeliikidega ning kindlustatud positsioonide ja
punkrite vallutamine, materjalid, joonestamine, tugevusõpetus ja silla kandvuse arvutamine
ning puurtööd.340
Peale sõjandushariduslikke kursusi, saadeti Pipati ohvitsere veel korralistele
täiendõppekursustele väljaspool väeosa. Nii lähetati Pipati uus adjutant kpt Kerberg 2. maist

pataljonist vastavalt, 3. diviisi ülema teenistuskiri nr 1469 inseneriväe inspektorile 09.03.1935, ERA 636.1.134,
l. 151.
338
Inseneriväe ohvitseride täienkursuse õppekava 1935/36 a, ERA 636.1.145; ERA 636.1.156, ll. 106–108;
tabel 19. Inseneriohvitseride täiendõppekursuse töökava.
339
Nende hulgas leitnandid A. Väkram, E.-A. Sirak, E.-J. Matteus, A. Kivilo (Krusemend), E. Ehrlich, G.
Reinhaus, H. Liiv, J. Freimuth, Th. Tomson, K.-J. Kukk, V. Janus, H. Springberg: Pipatüli 1935. a pk-d, ERA
636.1.141; Pipatüli pk nr 109, 29.09.1936, ERA 636.1.152; Pipati adjutant ltn V. Kanitsa teenistuskiri KVÜÕA
majandusülemale nr 1118, 13.12.1936, ERA 636.1.156, l. 113; 3. divstabüli mjr A. Vassili ringkiri nr 59, juunis
1936, ERA 636.1.156, ll. 6-7.
340
Pipatüli seletuskiri 1941/42. a väeosade pioneeriala ohvitseride ettevalmistamise kursuse kohta ning kursuse
õppejõud, õppeained ja tundide jaotus, ERA 636.1.186, ll. 36-37.
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1928. aastal Peastaabi V osakonna adjutandi kursustele.341 3. aprillist kuni 8. juulini 1933. a
viibis kpt Nikolai Thar SVÜÕA pataljoniülema kursustel.342 Pataljoni adjutant kpt Valentin
Kanits ja G-kompanii ülema kt kpt Anton Saluste (Schäfer) olid 1938. aasta oktoobris
lähetatud Kõrgemasse Sõjakooli juhtimise ja staabiteenistuse õppekursusele.343
1934. a oktoobrist hakati Autotankirügemendis 3. diviisi staabi 1. osakonna ülema mjr
A. Vassili initsiatiivil tegema ettevalmistustöid autoasjanduse õppekursuse läbiviimiseks
diviisi väeosade ohvitseridele. Kursus oli planeeritud 1934./35. talve peale. Väeosad, kes
kursustele õppijaid saatsid, pidid katma Autotankirügemendi kulud kütuse, määrdeainete ja
õppejõudude lähetuste eest. Pipatist suunati kursustele vähemalt kolm ohvitseri: kpt Tomp,
kpt Müller ja ltn Loodla.344
Et tõhustada Tallinna garnisoni ohvitseride talvel läbiviidavat täiendõppeprotsessi
vastavalt kindralstaabi ülema korraldusele, otsustati 1. jaanuarist 1926. a korraldada ühiseid
loenguid Tallinna garnisoni Ohvitseride Keskkogu kasiinos. Kuna kõik garnisoni ohvitserid
kasiinosse korraga ei mahtunud, moodustati garnisoni üksuste kaupa grupid. Teine grupp,
kuhu kuulusid ka Pioneeripataljoni ohvitserid, pidi loengutest osalema SVÜÕA ruumides.
Esimene

loeng

toimus

Tondil

20.

jaanuaril,

ettekandjaks

oli

major

Lutsar

Autotankirügemendist, pidades selle soomustehnikast ja selle koostööst teiste väeliikidega,
eriti jalaväega.345
Täiendõppe läbiviimine oli planeeritud teenistuse ajal, välja arvatud soovitusliku
iseloomuga loengutest osalemine Ohvitseride Keskkogu kasiinos. Pipati ohvitseride
täiendväljaõppe läbiviimiseks 1929.–30. a talvisel perioodil oli ohvitseridest moodustatud
kaks gruppi (gruppide ülemad kpt Thar ja ltn Kõiv). Väljaõpe toimus kaks korda nädalas.
Detsembris võeti läbi järgmised teemad: praktiline tutvumine uute topograafiliste
mõõteriistadega ning kurvimeeteri, kõrgusemõõtja,

planšeti tutvustamine ja topograafia.

1930. a jaanuaris oli käsitletavaks teemaks distsipliini ja kasvatuse meetodid.346 Veebruarist
aprillini tegid pataljoni ohvitserid neli populaarteaduslikku ettekannet: „Algmõisted elektrist“,
„Purre pukktugedel“, „Väliraudtee ehitamine“, „Maastiku puhastamine gaasidest“ 347 ning 26.
märtsist kuni maini 1930. a tehti harjutusi maastiku organiseerimise alal. Peale selle olid
341

Enne oli Pipati adjutant ltn Aksel, Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
Pipatüli pk-d nr 81,156, 04.04., 08.07.1933, ERA 636.1.127.
343
Patüli pk nr 125, 03.10.1938, ERA 636.1.172.
344
3. diviisi staabi ringkiri nr 1168 16.10.1934, ERA 636.1.134, l. 105; Pipati majandusülema teenistuskiri nr
1098 Autotankirügemendi ülemale 22.03.1935, ibidem, l. 154.
345
Pipatüli pk nr 14 18.01.1926, ERA 636.1.80, l. 17.
346
Kokku 26 ohvitseri: kpt Kerberg, Pedaja, Trankmann, Ratasepp, ltn Müller, Preibach, Treuhoff, Luulik,
Tomp, Urbanovitš, n-ltn Liiv, kva Silber, ltn Schäfer, Kongas, Hirth, n-ltn Freimuth, Kanits, Janus, Karu,
Tomson, Matteus, Sirak, Reinhaus, Mägi, Väkram, ka Erdfeldt: 1929. a Pipatüli pk-d, ERA 636.1.100; ERA
636.1.107.
347
Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107.
342
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Ohvitseride Keskkogu kasiinos igakuised loengud sõjanduse erinevatel teemadel, millest
osavõtt oli kohustuslik kõikidele teenistusest vabadele ohvitseridele.348
Mõnikord esinesid Pipati ohvitserid ise temaatiliste ettekannetega. Näiteks 31. märtsil
1930. a esines Ohvitseride Keskkogu kasiinos kpt Thar loenguga „Pioneeride koostöö
jalaväega pealetungilahingus“.349
1931. aasta talvise õppeperioodi ajal tehti Pipatüli eestvedamisel ohvitseridele
kohustuslik õppepäev teemal „Silla projekti kokkuseadmine ja silla kandvuse arvutamine“
pataljoni ohvitseride kasiinos 15. ja 29. jaanuaril, 26. märtsil ja 9. aprillil kpt Thari juhtimisel.
Iga ohvitser pidi kokku panema oma projekti ning hiljem seda kaitsma.350
Tallinna garnisoni Ohvitseride Keskkogu kasiinos (Raekoja plats 14) loeti igal aastal
täiendväljaõppe talveperioodi raames teadussõjanduslikke loenguid, millest Pipati teenistusest
vabadel ohvitseridel ja kaitseväeametnikel oli osavõtt kohustuslik. Näiteks 1931. aastal peeti
keskkasiinos loenguid järgmistel valikteemadel: „Tähelepanekuid Läti ohvitseride tööst“ (mjr
Masing), „Lennuväe koostöö teiste väeliikidega“ (kpt Ilves), „Rügemendi pealetung NSVL
eeskirjade ja koosseisude kohaselt“ (mjr Tompson), „Ohuluure ja koostöö lennuväes“ (mjr
Janson).351 Pataljonisiseselt toimus ohvitseride teadussõjanduslike ettekannete lugemine
pioneerikompaniide ruumides.352 Ohvitseride Keskkasiinos lugesid loenguid tuntud Eesti
ohvitserid ja sõjandustegelased. 1934. aastal pidasid oma loenguid kol Traksman, kol-ltn
Grabbi, mjr Haber ja cand. chem. Buxhoevden.353 Samal aastal oli Ohvitseride Keskkogus
mitu KVÜÕA lõpetajate loengut, kus puudutati tol ajal tähtsamaks peetud teemasid
võõrriikide sõjalisest analüüsist ja gaasikaitse korraldusest. Nii lugesid 1934. a veebruaris ltn
K. Tamm ettekande oma lõputööst „NSVL piiriäärse maariba sõjastatistiline kirjeldus Eesti
piirist kuni jooneni Leningrad–Dno–Ostrov“ ja ltn F. Tretjakevitš (Tarm) ettekande
„Motomehhaniseeritud väed: strateegia ja taktika abinõuna“. Märtsis tegid seda sama ltn V.
Munner, teemal „Gaasikaitse korraldamine riigis, eriti meie pealinnas“ ja kpt V. Savonen –
„Tagala korraldamine väekoondises Soome oludes“.354
348

Pipatüli pk nr 69, 24.03.1930, ERA 636.1.107, jj.
Pipatüli pk nr 70, 25.03.1930, ERA 636.1.107.
350
Pipatüli pk nr 8, 20, 67 13.01, 27.01., 24.03., 09.04.1931, ERA 636.1.114.
351
Pipatüli pk nr 20 27.01.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 55 10.03.1931, ibidem; Pipatüli pk nr 77
08.04.1931, ibidem; Pipatüli pk nr 83 15.04.1931, ibidem.
352
05.02.1931 n-ltn Karu ettekanne „Killukindla vaatluspunkti ehitamine“, oponendid Hirth ja ltn Luulik;
12.02.31 n-ltn Väkram ettekanne „Vaiade rammimine“, oponendid kpt Thar ja ltn Schäfer; 12.03.31 n-ltn
Reinhaus „Kaitsepositsiooni kuju“, oponendid kpt Thar, kpt Trankmann; 7.05.31 n-ltn Mägi „Kerge silla
ehitamine vaitugedel“, oponendid kpt Thar, ltn Hirth; 10.05.32 kpt Trankmanni loeng „Jõgede ületamine meie
oludes“, oponendid kpt Thar ja Kerberg: Pipatüli pk nr 22 29.01.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 26
03.02.1931, ibidem; Pipatüli pk nr 56 11.03.1931, ibidem; Pipatüli pk nr 97 02.05.1931, ibidem; Pipatüli pk nr
98, 30.04.1932, ibidem.
353
Pipati ohvitseride täiendõppe talveperioodi kava 20.11.1933–22.06.1934, ERA 636.1.134, l. 53.
354
Pipatüli 1934. a. pk-d, ERA 636.1.132.
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1931.–32. aasta õppeperioodi ajal tehti ohvitseridele täiendõpet 64 tunni mahus.
Täiendõpe sisaldas ettekandeid, loenguid, teoreetilisi tunde ja praktilisi harjutusi.355 2.
veebruaril 1932. a algas Pipatis Inseneriväe Inspektori juhtimisel inseneriväe ohvitseride
erialane kaardiõppus kompanii ja rühma tasemel, kus Pioneeripataljoni ohvitserid mängisid
erinevate sõjaaja pioneeriüksuste ülemaid.356 Samal ajal olid 3. diviisi ülema korraldusel
Tallinna garnisoni Ohvitseride Keskkasiinos diviisi väeosade ohvitseride poolt läbi viidud
vähemalt seitse loengut erinevatel sõjandusteoreetilistel teemadel, millest võisid osa võtta ka
Pipati ohvitserid.357 1. oktoobrist 1932. a olid 12 Pipati

ohvitseri lähetatud inseneriväe

ohvitseride täiendkursustele väljaspool väeosa.358
Pataljonisiseste ettekannete planeerimisel lähtuti erialaste teadmiste vajadusest. Nii toimuski
1935. aasta 15. märtsil kpt Luuliku ettekanne „Traattõkke elektriseerimine“, kus ettekandjale
oponeerisid kpt Tomp ja ltn Tomson.
Tallinna garnisoni Ohvitseride Keskkogu kasiinos korraldati loenguid. Erinevate
väeosade ohvitserid esinesid ettekannetega erinevatel sõjanduslikel teemadel. Mõnikord olid
Pipati ohvitserid pataljoniülema käsul kohustatud neist osa võtma.359
Pipati ohvitseride 1932./33. a täiendõppe kava järgi oli ette nähtud 12 teoreetilist ja 65
praktilist tundi, kaardiharjutused 19,5 tunni ulatuses, 8 tundi mobilisatsioonitöö alal ning 47,5
tundi praktilisi harjutusi taktika alal.360 1933. aastal tehti pataljoni ohvitseridele neljal korral
praktiline õppus teemal „Rügemendi lõigu kindlustamise kava koostamine antud taktikalise
olukorra alusel“.361
Pipati ohvitserid võtsid perioodiliselt osa praktilistest harjutustest väljaspool väeosa.
Nii osalesid õppekompanii ülem kpt Thar ja G-kompanii ülema kt ltn Tomson 31. jaanuarist
kuni 3. veebruarini 1933. aastal 3. diviisi kaardiharjutustel Haapsalu-Uuemõisas.362 12.
märtsil 1933. a olid Pipati majandusülem kva O. Silber, G-kompanii ülema kt ltn T.-N.
Tomson ja 2. pioneerikompanii ülema kt ltn A. Väkram viieks päevaks lähetatud KVÜÕA
juurde sõjamängudele.363
Pipati ohvitseride 1933.–34. a täiendõppe kava nägi ette 1934. a märtsis ja mais
kaardiharjutusi kahel teemal (üksikjalaväepataljon rännakul ja kohtamislahingus [ülesande
lahendamine patüli, kompüli ja pioneerikomando ülemana] ning brigaad viivituslahingus ja
355

Vt.: tabel 16, 17, 18, 1, 20.
Pipatüli pk № 25, 01.02.1932, ERA 636.1.120.
357
3. distabüli ringkiri № 752, 05.10.1931, ERA 636.1.115, l. 93.
358
Pipatüli pk № 229, 03.10.1932, ERA 636.1.120.
359
Pipatüli pk № 8, 10.01.1930, ERA 636.1.107.
360
Ohvitseride täiendõppe kava 1932/33. a., ERA 636.1.134, l. 124.
361
Pipatüli 1933. a. pk-d, ERA 636.1.127.
362
Pipatüli 1933. a. pk № 30, 07.01.1933, ERA 636.1.127.
363
Pipatüli pk nr 70, 22.03.1933, ERA 636.1.127.
356
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pioneeride tegevus [rügüli, patüli, kompüli, brigaadi inseneri, pikompüli ja G-ohvitserina]) ja
kaardiharjutusi – kokku 50 tunni mahus. Läbiviijaks oli kpt N. Thar, harjutusi tehti pataljoni
ohvitseride kasiinos. Neist pidid osa võtma kõik pataljoni ohvitserid. Kaardid jagati
ohvitseridele vähemalt kolm päeva enne määratud aega ning harjutuspäevaks olid ohvitserid
kohustatud tutvuma olukorraga, kandma selle kaardile ning võtma vastu otsuse. Harjutuse
päeval arutati läbi vastava juhi otsused ja tegevused. Täiendavate andmete esitamisega
taktikalise olukorra muutmise kohta harjutuse käigus, tõsteti osalejate huvi mängu vastu.
Samuti viidi läbi erinevaid harjutusi kehalises kasvatuses ja sõjalistes oskustes, kus erilist
tähelepanu pöörati ohvitseride laskeoskuste ja mõõgavõtete arendamisele. Laskekomitee
eestvedamisel oli korraldatud ohvitseride laskevõistlus. Pataljoniülem organiseeris koos
ohvitseride koguga korra nädalas ohvitseride kohustusliku ühislõuna, millest võisid osa võtta
ka tagavara sektsiooni ohvitserid. Ühislõunad pidid arendama ohvitseride üldhariduslikku
silmaringi: iga ohvitser oli kohustatud esitlema lühikest referaati vabal teemal, mille üle tehti
hiljem arutelu. Ajavahemikul 20. november 1933 kuni 22. mai 1934 viidi läbi täiendõpe,
mahus 182 tundi, neist riviohvitseridele 148 tundi teenistuse ajast ja 34 tundi vabast ajast ning
staabiohvitseridele 110 tundi teenistuse ajast ja 72 tundi vabast ajast. Samuti oli ette nähtud 42
tundi loenguid ja 17 tundi praktikat neljal erineval teemal.364
1934. a novembris viidi ohvitseridele läbi tunde erinevatel teemadel täiendõppe
eesmärgil. Teemadeks olid võimlemine, väeosa majapidamise seaduse selgitamine,
laskeharjutus vintpüssist ning Pioneerieeskirja IV osa selgitamine. Koolitajateks olid kpt
Tomp, kva Sillber, kpt Luulik ja kpt Preibach. Ajavahemikul 19. november kuni 1. detsember
1934.

a

oli

Pipatis

ohvitseridele

korraldatud

teede

luurest

ja

parandamistööde

organiseerimisest täiendõppekursus. Iga ohvitser sai individuaalselt ülesande, mida ta pidi
iseseisvalt täitma ja pataljoniülemale määratud tähtajaks esitama. Vajalikud abinõud ja
lugemisvara jagas välja õppekompanii ülem.365
1935. aasta jaanuarist kuni aprillini viidi pataljoni ohvitseridele läbi erinevaid
praktilisi harjutusi: lõhketöödes (kpt Preibach), suusatamises (ltn Loodla), pataljoni, polgu ja
brigaadi lõigu kindlustamise kava koostamises antud taktikalises olukorras (mjr Thar),
moondamisvõrkudes (ltn Kanits), laskeharjutustes püstolist (kpt Luulik), Mustamäe tiirus
laskeharjutustes vintpüssist ja püstolist (kpt Müller), mobilisatsiooni harjutustes (ltn Loodla)

364

Pipati ohvitseride talveperioodi täiendõppekava 20.11.1933–22.05.1934, ERA 636.1.134, ll. 95–97; Vt Tabel
3. „1933/34 talveperioodi ohvitseride täiendõppe kava 20. novembrist 1933 – 22. maini 1934.“.
365
Pipatüli pk № 237, 12.11.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli 1934. a. pk-d, ERA 636.1.132.
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ja võimlemises (ltn Loodla).366 1935. a novembris tehti Pipati ohvitseridele lisateemana ka
ratsasõidu tunde.367
1936. a jaanuaris oli ohvitseride täiendväljaõppe teemad järgmised: silla kandvuse
kontrollimise ja silla kõvendamise viiside harjutused (läbiviijaks Pipatül), laskmine .22 kal
väikekaliibrilisest püssist, betoontööde ja teedeehituseks vajaliku materjali kvaliteedi kontroll
(ltn Saluste), maa-aluste laengute suuruse mõju ja topise pikkuse arvutamine (kpt Preibah),
ülesanded kivihoonete, raudkivi- ja raudbetoonsildade purustamiseks (kpt Preibah).
Veebruarist maini olid teemadeks: kaardiharjutus Pipatüli juhtimisel, brigaadi positsioonide
kindlustamisel vajalik pioneerivarustus manööversõja oludes (Pipatül) ja laskmine .22
püstolist.368
1936./37., 1937./38.369 ja 1938./39. a talveperioodide täiendõpe oli planeeritud enamvähem samadel põhimõtetel, nagu ka eelmised taolised kursused. Kestvus oli harilikult 1.
novembrist 1. maini.

370

1939. aastal üritati rohkem rõhku panna taktikaliste õppeülesannete

lahendamisele. Nii saatis 1939. a jaanuaris Harju sõringi staap taktikalised olukorrad, teemal
„Eelosade tegevus kohtamislahingus“ Pipati ohvitseride täiendõppeks. Kaardiõppusest
osavõtjad oli jaotatud nelja töögruppi.371
1937. a novembris läbisid Pipati ohvitserid eraldi täiendõppekursuse lõhketöödest,
mille raames õpiti raudtee ja maanteesildade purustamise arvutuste koostamist ja laengute
asetuskohtade kindlaksmääramist kohapeal. Lisaks sellele värskendati teadmisi Lewise
kuulipilduja käsitsemisel.372
Pipati ohvitseride viimane talveperioodi täiendõpe kestis samuti 1. novembrist 1939. a
kuni 1. maini 1940. a. Õppetöö toimus nii teenistusajal kui ka väljaspool seda. Kursuse maht
oli 52 tundi erialateemadel ja 30 üldteemadel. Võrreldes eelnevate aastatega, pandi seekord
rõhku

mobilisatsioonitööde

harjutustele.

Sarnaselt

eelmiste

kursustega

võtsid

täiendväljaõppest osa ka mõned ohvitserid KL Nõmme malevkonna juhtkoosseisust ja
pataljoni ohvitseride kogu tagavaraväe ohvitseride sektsioonist.373

366

Pipatüli 1933. a päevakäsud, ERA 636.1.127.
Pipatüli pk nr 141, 22.11.1935, ERA 636.1.141.
368
Pipatüli 1936. a pk-d, ERA 636.1.152.
369
1937./38. aasta talveperioodi täiendõppused korraldati divüli ja pipatüli poolt kinnitatud õppekavade kohaselt.
Õppekavad võeti läbi täies mahus. Täiendõppustest võtsid osa kõik pataljonis kohal olnud ohvitserid ja
sõjaväeametnikud. Kol Haljaste poolt koostatud täiendõppekursuse aruanne, ERA 636.1.175, l. 19.
370
Pipatüli ettekanne nr 884 3. divüle 09.11.1938, ERA 636.1.175, l. 57.
371
Harju sõringstabüli ettekirjutus nr 32 Pipatüle 20.01.1939; üldolukorra kirjeldus, käsk luuresalgale, rügüli16.
käsk lahingrännakuks, Harju sõringüli kol-ltn J. Toomsare ringkiri nr 4354 26.01.1939: ERA 636.1.175, ll. 58–
63.
372
Pipatüli pk nr 137, 12.11.1937, ERA 636.1.162.
373
Pipati ohvitseride talveperioodi täiendõppe kava 01.11.1939–01.05.1940, ERA 636.1.181, ll. 2–7.
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Inseneriväe ehk pioneeri eriala ohvitseride väljaõppele pöörati tähelepanu juba pärast
Vabadussõja lõppu. Sõjas saadud praktilised kogemused kinnitati teoreetiliste teadmiste
omandamisega Sõjakoolis, Alalisväe ohvitseride kursustel. Edaspidi koolitati pioneeri eriala
ohvitsere Tehnikakoolis ning hiljem inseneriväe kadetiklassis (kadetiklassi inseneriväe
õppekoondkompaniis). Erialane väljaõpe KVÜÕA-s oli tihedalt seotud erialase praktikaga
Pipatis, kus kadetid ja Kõrgemasse Sõjakooli sisseastunud ohvitserid said koolitust eeskätt
praktilise tegevuse näol Inseneriväe laagris Jägalas, suvise õppehooaja jooksul. Väga hästi oli
läbimõeldud Pipati ohvitseride täiendväljaõppe, mis kujunes 1930. aastate lõpuks süsteemseks
ning andis ohvitseridele mitmekülgset erialast ja üldsõjalist väljaõpet. Oma pataljoni
ohvitseride koolitamisel ei unustatud ka teiste väeliikide pioneeriohvitsere, kellele korraldati
Pipatis ja KVÜÕA-s perioodiliselt täiendväljaõpet. Iga-aastaselt viis Pipatül läbi ohvitseride
atesteerimise, kus fikseeriti väljaõppelist arengut ja professionaalsustaset. Negatiivselt mõjus
ohvitseride sisemine voolavus ametikohtade roteerimisel, mistõttu erialast väljaõpet saanud
spetsialistid olid paratamatult asendatud erialaselt kogenematute uute ohvitseridega. Isegi
Pipatis ei võinud 1939. aasta seisuga kõik ohvitserid vastava kvalifikatsiooni puudumise tõttu
tegeleda pioneeritöödega.
5.11. RESERVVÄELASTE VÄLJAÕPE
Sõjaaja struktuuride rakendamiseks mobilisatsiooni korral ja reservi arvatud
sõjaväekohuslaste pioneeri erialaste teadmiste ning oskuste värskendamiseks ja täiendamiseks
korraldati Pipatis kordusõppused (reservõppekogunemised). 15. jaanuarist 10. maini 1924
toimusid Pipatis esimesed reservõppekogunemised, kuhu olid vahetustega kutsutud erinevate
aastakäikude reservväelased (tagavaraväelased) – nii reakoosseis kui ka ohvitserid.
Reservväelaste väljaõpe toimus noorsõdurite tunniplaani järgi.374
Reservväelaste kordusõppused viidi läbi üldjuhul suvel või varasügisel. Kutsutud
sõduritele oli ette nähtud üheksa päeva, allohvitseridele 12–17 päeva ning ohvitseridele 20–50
päeva

kordusõppustel

osalemist.

Käsundusväe

süsteemi

olemasolul

reservõppekogunemistele kutsuda eeskätt vaid värskelt sundajateenistusel teeninuid.

võidi

375

Järgnevatel aastatel kutsuti reservõppekogunemistele ainult ohvitsere ja allohvitsere, et
majanduslanguse ajal ressursse kokku hoida. Erilist tähelepanu pöörati reservohvitseride
täiendkoolitusele.376 Neile korraldati tunniplaani alusel õppuseid ja õppetunde. Nii tuli 6.
septembril 1926 praktilistele õppustele neli Pipati reservohvitseri, keda koheselt määrati
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Pipatüli 1924. a. pk-d, ERA 636.1.65, l. 91; Pipatüli pk nr 171, 22.06.1924, ERA 636.1.65, l. 178.
Pajur, Ago. Eesti mobilisatsiooniplaan, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk. 162-163.
376
Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918-1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu 1999, lk. 226.
375
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allüksuste juurde: kpt Boris Pallop ja ltn Leonid Tuttelberg 1. pioneerikompanii juurde ning
ltn Karl Laas ja n-ltn Richard Rein 2. pioneerikompaniisse. Allüksustes juhendasid
reservväelasi kaadriohvitserid. 1926. aasta suve jooksul tegid kordusõppused Pipati juures
Jägalas SVÜA kaudu läbi kokku seitse reservohvitseri.377 Järgmise aasta suvel võtsid Jägalas
praktilistest õppustest osa seitse reservohvitseri: kaptenid Kaalep ja Tõnis Koern, n-ltn
Visman ning lipnikud Kuudeberg, Keller, Koljo ja Rübenberg.378 Ajavahemikul 27. juuni kuni
15. juuli 1927 õpetati reservallohvitseride õppekogunemise raames järgmisi praktilisi
teemasid: kompanii positsioonide kindlustamine Valdeku laskeväljal; kaevurasjandus, tõkked
ja maskeerimistööd maastikul. 13. ja 14. juulil korraldas Pipati kolmeliikmeline
kvalifikatsioonikomisjon

mjr

Normanni

eesistumisel

reservohvitseridele

praktilised

kontrollkatsed, mille käigus pidi välja selgitama, kas reservohvitser vastas nõuetekohaselt
riviallohvitseri ametile või mitte. Katsete tulemused saadeti Inseneriväe Inspektorile. 15. juulil
sai kursus läbi ning reservohvitserid vabastati õppustelt.379
1929.

aasta

juunis

toimus

Pipati

õppekompaniis

ühekuine

õppekursus

reservjaoülematele. Kursuslaste arv oli piiratud 30 tagavaraväelasega allohvitseridest ja
kapralitest

11

kaitseringkonnast.380

Sama

aasta

20.

juulil

saabusid

Pipati

reservõppekogunemistele kuus tagavaraohvitseri, kes jaotati kompaniidesse eelmiste aastatega
sarnaselt.381 Reservohvitseride õppekogunemised kestsid kuni 15. septembrini, mil nad
vabastati teenistuskohuste täitmisest.382
1930. aastal toimusid Jägalas reservohvitseride õppekogunemised ajavahemikul 7.
juuli–12. august. Kogunemisest võttis osa 10 reservohvitseri, kes jaotati 1., 2. ja G-kompanii
vahel: res. kpt R. Joonits, ltn H. Schulmann, nooremleitnandid F. Solba, R. Kirchoff, lipnikud
O. Dreher, M. Ponomarev, M. Õispuu, R. Adams, A. Paju, A. Kuljus. Enamik neist oli
kuulunud Vabadussõda pioneeriosade koosseisu.383 1931. a Jägala õppekogunemistel osales
11 pioneerireservohvitseri.384
Reservõppekogunemised viidi läbi ka teiste väeliikide pioneerikomandodes, kusjuures
Pipat toetas kogunemiste läbiviimist õppejõudude lähetamisega. Nii lähetati G-kompanii
ülema kt ltn A. Schäfer 1932. a juunis Tallinnasse, et läbi viia 10. jalaväepataljoni
tagavaraväelaste pioneerirühma õppused. Neist võtsid osa reservväelastest ohvitserid,
377

Pipatüli pk nr 206 06.09.1926, ERA 636.1.80, l. 187; Pipatüli 1927. a. pk 10. augustist 1926, ERA 636.1.87,
l. 158.
378
Pipatüli pk nr 164 29.08.1927, ERA 636.1.87, l. 168.
379
Pipatüli pk nr 147 11.07.1927, ERA 636.1.87, l. 145. Pipatüli pk nr 148 12.07.1927, ibidem, l. 146.
380
Pipatüli pk nr 140, 17.06.1929, ERA 636.1.100.
381
Pipatüli pk nr 166, 22.07.1929, ibidem.
382
Pipatüli pk nr 212, 17.09.1929, ibidem.
383
Pipatüli pk nr 147 08.07.1930, ERA 636.1.107.
384
Pipatüli pk nr 171, 05.08.1931, ERA 636.1.114.
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allohvitserid ja reamehed ehk jalaväerügemendi täiskoosseisuline pikomando. Kuna 10.
pataljoni asupaigas, Juhkentalis, puudusid harjutusalad, tuli planeeritud üritus läbi viia
Tondil.385 Sama aastal 4. juulil said Jägala laagris täiendõpet kordusõppuste raames kaheksa
reservohvitseri, kes olid jaotatud kahe pioneerikompanii vahel.386
1934. aasta märtsis oli Pipati Ohvitseride Kogu juures loodud Pipati tagavaraväe
ohvitseride sektsioon ja selle juhatuse esimeheks määratud res-kpt Jonits ning abiks res-n-ltn
Solba.387 1936. aasta novembris kinnitas Kaitsevägede Ülemjuhataja reservohvitseride
sektsioonide õppetöö juhendi. Selle järgi toimus õppetöö reservohvitseridega väeosades või
garnisonides iga-aastaselt ning jagunes kolmeks liigiks: a) korralised õppused ehk planeeritud
õppused aasta jooksul; b) vabatahtlikud õppused ehk reservohvitseride osavõtt võimaluste
piires väeosa plaaniõppetegevusest; c) eriõppused ehk ettevalmistamiskursused auastmes
ülendamise katseteks. Pideva ühenduse hoidmiseks reservohvitseride sektsiooniga oli igasse
väeossa määratud vastutav ohvitser. Pipatis osutati pearõhku planeeritud korralistele
õppustele, mis toimusid talvel (01.11.1936–30.04.1937) ja suvel (01.05.1937–31.10.1937).
Talvisel õppeperioodil võeti läbi ettekanded, praktilised harjutused kaardil ja maastikul,
sõjatehniline ettevalmistus ning sõjaajalugu – kokku 24 tundi. Suveperioodi kordusõppused
viidi läbi Jägala laagris, kus kolmel tähtsamal teemal, nagu välikindlustamine, sõjasillad ja
lõhketööd, korraldati 22 tundi. Ettenähtud õppused viidi läbi täies mahus ning neis osales 21
reservohvitserist 7–12 ehk umbes 50%. Õppustelt puudu olnud 9–14 reservohvitseri tõid
põhjuseks tervislikud asjaolud ja töökohustuste täitmise.388
15.–17. juulil 1938 viidi Jägala laagris läbi Pipati ohvitseride kogu reservohvitseride
sektsiooni kordusõppused, õppetöömahuga 24 tundi, neljal põhiteemal: välikindlustamistööd,
tees, sõjasillad ja lõhketööd. Kogunemiskohaks oli Pipati territoorium Nõmmel, kust
reservohvitsere viidi Jägalasse pataljoni veoautoga. Kuigi osavõtt õppekogunemisest oli
kohustuslik, võttis osa vaid 9 reservohvitseri 28-st ehk 32,14 ℅.389
1939.–40. aasta talvisel õppeperioodil korraldati Pipati ohvitseridekogu juures olnud
reservohvitseride sektsiooni liikmetele õppusi nii Pipatüli (erialaõpe) kui ka Harju
Sõjaväeringkonna Staabi (üldteadmised õhu- ja tankitõrjest) korraldusel kokku 8 korral 28
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Pipatüli pk nr 139, 20.06.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk № 161, 18.07.1932, ibidem.
Pipatüli pk nr 150, 05.07.1932, ibidem.
387
Pipatüli pk nr 57, 12.03.1934, ERA 636.1.132.
388
Juhend reservohvitseride sektsioonide õppetööks, 13.11.1936; Pipati reservohvitseride korraliste õppuste
üldkava 1936/37; patüli aruanded 3. divüle 05.01. ja 05.05.1937; Pipati Ohvitseride Keskkogu
tagavaraohvitseride sektsiooni juhatuse ettekanne patüle nr 10 mais 1937: ERA 636.1.156, l. 240jj.
389
Pipati adjutandi ltn A.Kivilo ettekirjutus nr 142 reservohvitseride sektsioonile 07.07.1938 ja Pipatüli
ettekanne nr 142 3. divstabüle 15.11.1938, ERA 636.1.175, l. 46.
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õppetunni mahus. Õppustest võttis osa keskeltläbi 15 reservohvitseri nimekirjas olnud 29st.390
Sõjavägede Ülemjuhataja 18. mai 1940. a käskkirja № 158 alusel olid Pipati
reservõppekogunemistele kutsutud pioneeri- ja raudteeala reservohvitserid, reservallohvitserid
ja sellele vastava ettevalmistuse saanud sõdurid järgmiselt: liigist № 18 a ja b, kes olid
sündinud 1906.–1910. a, välja arvatud Harju Sõjaväeringkond, kust kutsuti 1906.–1909. aastal
sündinud ning liigist № 19 a ja b, kes olid sündinud 1906.–1919. aastal. Kutsutud
reservväelased ilmusid Jägala laagrisse Pipatüli käsutusse 10. juunil 1940. Kokku oli kutsutud
77 ohvitseri, kellest kohale tuli 72. Narva ja Võru-Petseri Sõjaväeringkondadest kutsutud
reservväelastele oli välja antud tasuta sõidutunnistused, mille alusel nad sõitsid Raasiku
jaama. Õppekogunemistest vabastamise põhjuseks võisid olla vastavad dokumendid, mis
tõendaksid reservväelase tervise- või majanduslikke probleeme. Narva Sõjaväeringkonnast oli
kutsutud 39 reservallohvitseri ning Võru-Petserist umbes sama palju.391
Viimane kordusõppus, mis Pipatis korraldati, oli üsna ulatuslik. 10. juunist kuni 7.
juulini 1940. a Pipati kordusõppustele kutsutud reservväelastest moodustati kaks kompaniid:
ohvitserikompanii (kolm rühma, kompaniiülemaks mjr E. Möldre) ja allohvitseride kompanii
(neli rühma, kompaniiülemaks kpt V. Loodla).

Väljaõpe toimus Jägala laagris ning

koolitatavaks kaadriks ja juhtivatele kohtadele oli määratud 16 Pipati ohvitseri ja
kaadriallohvitseri.392 Kohale saabus 72 reservohvitseri (neist 64 lipnikku, 7 nooremleitnanti ja
1 leitnant) ning 106 reservallohvitseri ja -kapralit.393 Vastavalt Sõjavägede Ülemjuhataja
määrusele viisid 25. juunil 1940. a Pipati juures Jägala laagris kordusõppustel viibinud
reservväelased-kaitseliitlased (53 meest) neile väljaantud Kaitseliidu tulirelvad oma
malevkondadesse hoiule. 30. juunil lõpetati reservõppekogunemine ametlikult ehk siis nädal
aega planeeritust varem.394
Rahaliste ressursside puudusel oli Pipatis korraldatud reservväelaste väljaõpe 1924–
1940. aastatel vaid ohvitseridele ja allohvitseridele. Kõige rohkem tähelepanu pöörati
reservohvitseride täiendkoolitusele. Reservohvitseride väljaõppe korraldus muutus aeg-ajalt.
Kui 1934. aastani oli pearõhk reservohvitseride väljaõppel pööratud praktilistele töödele, siis
hiljem korraldati Ohvitseride Kogu pataljoni kaudu teoreetilisi loenguid sõjanduslikel
390

Pipatüli ettekanne nr 16 3. divstabüle 16.05.1940, ERA 636.1.186, l. 9.
Sõjavägede Staabi V osakonna teenistuskiri nr 75 Pipatüle 23.05.1940; 1940. a. reservõppekogunemistele
kutsustud ja kohale ilmunud ohvitseride nimekirjad; Narva Sõjaväeringkonna Staabi ülema teenistuskiri nr 354
Pipatüle 21.05.1940; Võru-Petseri Sõjaväeringkonna Staabi teenistuskiri nr 490 Pipatüle 06.06.1940; ERA
636.1.186, ll. 39-54.
392
Pipatüli pk nr 72, 31.05.1940, ERA 636.1.195.
393
Pipatüli pk nr 77, 13.06.1940, ibidem; Lisa 3 Pipati likvidaatori sva O. Sillapere (Silber) aruande juurde, ERA
636.1.545, l. 140.
394
Pipatüli pk nr 81, 25.06.1940, ERA 636.1.195.
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teemadel. Peale selle pidid reservohvitserid iseseisvalt omandama uuemat erialast
õppekirjandust ja määrustikke. Kuna reservohvitseride arv muutus pidevalt lahkunud ja juurde
tulnud ohvitseride tõttu, ei edenenud täiendõpe eriti kaugemale kui uute pioneerimäärustike ja
pioneeritööde juhtimise ja organiseerimise korra tutvustamine. Reservallohvitsere kutsuti vaid
mõnel korral Jägala laagrisse. Reservväelastest reakoosseisu osaline täiendkoolitus toimus
vaid ühe korra 1924. aastal korraldatud reservõppekogunemise raames. Üldkokkuvõttes võib
öelda, et 1940. aastaks olid pioneerieriala reservväelased ettevalmistamata.

5.12. LASKEVÄLJAÕPE
Erialalise väljaõppe kõrval oli tähtsuselt teisel kohal Pipatis laskeväljaõpe. Selle
õpetamisega alustati juba noortekursusel ning jätkati kuni ajateenijate tagavaraväkke
(käsutusväkke) arvamiseni. 1930. aasta oktoobrist oli laskeväljaõpe kohustuslikus korras ette
nähtud ka kaaderkoosseisule, kellele viidi laskmised läbi ajateenijatest eraldi. 1924. aastal
vastavalt Tallinna garnisoni komandandi käskkirjadele viidi pea iga kuu Valdekus, mõnikord
Tondi lasketiirus, läbi laskmised vintpüssidest. Laskmised olid planeeritud ühe kuni kolme
päeva peale tavaliselt 8:00-st kuni 17:00-ni ning viidi läbi allüksuste kaupa. Laskmiste eest
määrati vastutavaks harilikult pataljoni poolt üks ohvitser (laskeplatsi korrapidaja).
Lasketiirus sooritatavatest laskeharjutustest teavitati tiiru komandanti. Enne vintpüsside
jagamist ajateenijatele lasti nad sisse vastava 10-liikmelise komisjoni poolt, kuhu olid
määratud pataljoni parimad laskurid, allohvitserid ja reamehed. Nii määrati 1924. a
detsembris

vintpüsside sisselaskmise komisjoni

koosseisu

8 väljavalitud

laskurist

üleajateenijat, vbl Aleksei Boško juhtimisel, kes juhtis komisjoni ka 1925. a mais.
„Püssiproovijate“ koguarv võis varieeruda 8–10 liikme vahel. Näiteks 1931. aastal kuulus
sisselaskmise komisjoni 9 sõdurit ja 1933./34. a olid vintpüsside proovijateks määratud 10
allohvitseri, vbl Anton Karuga eesotsas.395
Kuna linnavalitsuse valduses olnud Valdeku laskeväljal viisid oma laskeharjutusi
Tallinna garnisoni paljud väeosad läbi ning seetõttu oli laskeväli pidevalt hõivatud, teostas
Pipat 1920. aastatel oma laskeharjutusi mõnikord ka Tondi Sõjakooli või Pääsküla lasketiirus.
1930. aastast alates viidi Valdeku laskeväljaga paralleelselt läbi laskeharjutusi Kaitseliidu
Tallinna Maleva Mustamäe tiirus, mille ehitamisel oli Pipatil eriline roll. Pataljoni oma
laskeraja ehitamise küsimus kerkis üles siis, kui isikkoosseisu lasketulemused 1934. aastal
395

Pipatüli pk nr 337 05.12.24 ERA 636.1.65, l. 296; Pipatüli pk nr 100, 02.05.1925, ERA 636.1.75, l. 76;
Pipatüli pk nr 81 13.04.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 211 29.09.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr
235, 11.10.1933, ERA 636.1.127.
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langesid väga madalaks ning 3. divüli poolt oli tehtud sellekohene märkus. Kuid lasketiiru või
laskevälja ehitamisest loobuti, kuna alguses ei peetud seda vajalikuks ning hiljem ei leitud
vastavat krunti. Pipatüli arvates õigustas KL Männiku lasketiiru kasutamine ennast igati.
Mõned aastad hiljem aga, saades järjekordse märkuse ebarahuldavate lasketulemuste kohta,
põhjendati seda jällegi oma laskeraja puudumisega. Laskeväljaõppe läbiviimine oli
planeeritud ka suvelaagris, kuid iga-aastase suveperioodi väljaõppest jäeti see täiesti välja,
põhjendades laskevälja puudumisega Jägala inseneriväe laagris.396
Kuni 1928. aastani viidi laskeharjutusi läbi vastavalt juhendile laskegruppide ja liikide
kaupa. Kokku oli neli gruppi (III kuni I ning esilaskuri grupp), kusjuures III grupp oli laskuri
madalaim tasemegrupp. Eduka laskeharjutuse sooritamisel viidi ajateenijad üle ühest
laskegrupist teisse. 1928. aastast viidi laskeväljaõppes lasketulemuste normi täitmise näitajana
sisse laskuri klassid. Alates sellest ajast olid laskeväljaõppes ette nähtud praktilised
laskeharjutused ja klassilaskmised (klassikatsed).397
Ajateenijatele viidi laskmisi läbi põhiliselt Ross-Enfield vintpüssist ja reameeste
kursusel ka kuulipildujast. Laskeharjutustele väikekaliibrilisest püssist hakati tähelepanu
pöörama alates 1934. aastast. Sellega harjutati laskeasendeid, lasu sooritamise tehnikat ja
sujuvat päästmist. Kui väikekaliibrilisest püssist näitasid laskmised häid tulemusi, võidi üle
minna täiskaliibrilisele vintpüssile. Üleajateenijad said lasta vintpüssidest ning mõnikord ka
püstolitest, kuigi viimane oli reeglina ainult ohvitseride privileeg. Ohvitserid ja portupeeaspirandid harjutasid põhiliselt püstolist laskmist, mõnikord aga vintpüssist.
Vastavalt sõmini kk nr 51 tegeles 1937. aastast alates laskeharjutuste üksikasjaliste
kavade koostamisega reameeste kursusele ja õppekompanii lõpetanud ajateenijatele
kolmeliikmeline ohvitseride komisjon. Nii olid 1937. aastal ajateenijate laskeväljaõppeks
koostatud laskeharjutuste kavas ette nähtud komplekslaskeharjutused nii täiskaliibrilisest kui
ka väikekaliibrilisest relvast, erilaskeasenditest laskekaugustele 50 meetrist kuni 600 meetrini,
nii püsi- kui ka tõusvate sihtmärkide pihta, ajalise piiranguga ja ilma. Samuti nähti ette ka
lahinglaskmiste

läbiviimist,

teemadel:

üksikvõitleja/jagu

kaitsel,

pealetungil

ja

lahingvalvepostil ehk liikumisega ja iga võitleja kohta mitme sihtmärgi kasutamisega.398
Nõrgad laskurid asusid eriharjutustes ettenähtud normide täitmisel üldkava
laskeharjutuste juurde. Pataljoni staabi, töökomando ja õppetöökodade isikkoosseis lasi vaid
396

Pipatüli 1924. a pk-d, ERA 636.1.65, l. 203; Pipatüli 1926. a pk-d, ERA 636.1.80; Pipatüli 1930. a pk-d, ERA
636.1.107; Pipatüli ettekanne nr 812 3. divüle 18.09.1934, ERA 636.1.134, l. 89; Lõhmus, Leho. Militaarne
dislokatsioon ja omavalitsus Nõmme linna näitel, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005/5: Viimsi 2006, lk 84.
397
Pipatüli 1924. a pk-d, ERA 636.1.65, ll. 102, 135, 251 jj; Pipatüli 1926. a pk-d, ERA 636.1.80, ll. 24, 30;
Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
398
Pipati alaliskaadri laskeharjutuste üksikasjalikud kavad 1937./38. õppeaasta kursustele, Pipatüli 1937. a pk-d,
ERA 636.1.162; Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
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üldkavas ettenähtud harjutusi baasoskuste saamiseks; õppekompanii lõpetanud ajateenijad,
olles allüksuse koosseisus, võtsid läbi vaid osa reameestele ettenähtud laskeharjutustest.
Laskeharjutuste üksikasjalikud kavad olid koostatud eraldi noorte, reameeste- ja
õppekompanii kursustele. Eriline rõhk oli pandud tüüpilistele sportlaskmistele vintpüssist
statsionaarsete

sihtmärkide

pihta

kaugusel

100–200

meetrit.

Selle

kõrval

olid

märkimisväärseks harjutused sihtmärkide gruppide pihta. Tunduvalt vähem pöörati
tähelepanu lahinglaskmistele ja õhusihtmärkide pihta laskmistele. Seda ilmselt ka sellepärast,
et selletaolised laskmised nõudsid suuremaid ettevalmistusi ja korralikku laskevälja. Eristati
viit

põhilist

laskeharjutuse

liiki:

tiheduslaskmine,

„näpslaskmine“,

õppelaskmine,

õppelahinglaskmine ja lahinglaskmine.399
1934. aastast kehtestati ranged laskemoona kulunormid, mille järgi ajateenijatele
arvestati laskemoonakulu õppekursuste kaupa ning kaadrikaitseväelastele kehtestati aastased
kulunormid.400 Kokku oli 1934. aasta Pipati ajateenijate laskeväljaõppe jaoks planeeritud
üldkulu 31 000 vintpüssi lahingupadrunit, 54 370 padrunit .22 väikekaliibrilisele sileraudsele
püssile ja 7975 paukpadrunit vintpüssile.401 1934. aasta märtsikutse noortele (noortekursuse
II etapp) oli üksiklaskja kohta ette nähtud 180 lahingpadrunit sisse-, õppe-, lahing- ja
klassilaskmisteks ning 200 padrunit .22 sisse-, õppe- ja klassilaskmisteks. 1934. a
novembrikutse noorsõdurile (I etapp) oli ette nähtud 80 lahingupadrunit ja 150 padrunit .22.
Õppekompanii õppurile oli arvestatud 120 lahingu- ja 120 padrunit väikekaliibrilisele püssile.
Reameeste kursuse raames oli ajateenijale ette nähtud vastavalt 140 ja 50 padrunit.402 1936.–
37. laskeaastas olid ette nähtud suuremad laskemoonakulud ohvitseridele ja üleajateenijatele,
kokku 6490 lahingupadrunit, 3510 väikekaliibrilist padrunit ja 1500 padrunit 7,65x17
Browning FN püstolile (ainult ohvitseridele).403 1936. aastal läks kulunorm üksiksõdurile
noortekursusel suuremaks: kuus 150 lahing- ja 10 paukpadrunit 1., 2. pi- ja G-kompaniis. 3.
pikompaniis oli kulunorm märksa suurem – 280 lahingpadrunit ja 200 padrunit
väikekaliibrilisele relvale, kusjuures paukpadrunite kogus jäi samaks, mis teiste allüksuste
puhul.404 1936. a märtsikuu kutse reameestekursusel nähti ajateenijatele ette juunikuust alates
kokku 10 160 lahingupadrunit, 3810 väikekaliibrilist padrunit ja 635 paukpadrunit.405
399

Pipatüli 1937. a. pk-d, ERA 636.1.162, l. 92; Vt.: laskeharjutuste kavad – tabelid 21-29.
Vt.: tabel 23. „Laskemoona kulunormid allüksuste kaadrikaitseväelastele õppelaskmiseks ja klassikatseteks
1934/35. a.“
401
Pipatüli 1935. a. pk-d, ERA 636.1.141; Vt. tabel 21.: “ Laskemoona jaotus Pipati allüksuste vahel rahuaja
kulunormi kohaselt 1934. aastal.“
402
Vt. tabel 22. „Laskemoona kulunormid üksikvõitleja kohta ja kursuste kaupa 1934. aastal Pioneeripataljonis.“
403
Vt. tabel 28. „1936/1937 laskeaasta kaadrikaitseväelaste laskemoona kulunormid“.
404
Vt. tabel 26. „1936. a. märtsikutse noortekursuse laskemoona kulunormid“; tabel 27. „1936. a. juulikuu kutse
noortekursuse laskemoona kulunormid üksikvõitleja peale“;
405
Tabel 29. „1936 märtsikuu kutse reameestekursuse laskemoona kulunormid 1936. aasta juunist.“405
400
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Noorte kursuse laskemoonakulu oli normeeritud jalaväe normide järgi, kuid 1934. a
kevadise noortekursuse laskemoonanormist oli Pipatis kulutatud vaid 25%, väheste
laskeharjutuste tõttu. Vastavalt Kamini 21. juuni 1934. aasta kk nr 138, laskemoona
normeerimise kohta, ei tohtinud noortekursusel kasutamata jäänud laskemoona kasutada
reameeste kursusel. Pipati ülem pöördus 1934. a oktoobris Jalaväe Inspektori poole palvega,
lubada 1935. aastal noortekursuse laskemoona ülejääki ära kasutada reameeste kursusel II
klassi katsete läbiviimisel. 1934. aastal ei olnud Pipati õppekompaniile laskemoona eraldi
ettenähtud. Kuna õppekompanii isikkoosseis täienes peamiselt 1., 2. ja 3. diviisi pikompaniide
reameeste arvelt, oli õppekompaniil laskeõppe läbiviimine raskendatud. Kuni 1934. aastani ei
olnud püstoli laskemoon üldse normeeritud ning seoses sellega kulutati 1934. a teises
kvartalis padruneid kaks korda rohkem, kui oli ette nähtud 1934.–35. aasta peale.406
Üleajateenijatele oli 1935. a märtsis kehtestatud kulunormid, kokku 900 padrunit vintpüssile
ja 260 FN Browningu püstolile, märtsikuu laskekatset arvestades.407 Ohvitseridele oli 1935.–
36. aasta peale ette nähtud .303 liiki 900 padrunit ja .22 liiki 550 padrunit. Kogu pataljoni,
kaasa arvatud 1. ja 2. pikompanii ajateenijatele oli ette nähtud .303 padruneid 15 540 ja .22
padruneid 9300. Samuti 180 valget, punast ja rohelist värvi signaalraketti.408 1938.–39. aasta
kaaderkoosseisule suurendati laskemoona kulunorme, mis hakkasid kehtima arvestuses 50–
120 ehk prioriteetide järgi: kõige vähem töökomandole ja kõige rohkem õppekompaniile.
Sama kehtis ka järgmise, 1939.–40. laskeaasta kohta.409 Allüksuste väljaõppega vahetult
hõivatud kaaderkoosseisule oli laskemoona norm arvutatud eraldi. 1937. aastal jaotati
vintpüssile ettenähtud laskemoona järgmiselt: märtsikutse reameestele 10 320 (80 padrunit
igaühele), noortele 2100 (70 igaühele), üleajateenija-instruktoritele 2540 (80) ning ajateenijaallohvitseridele 1980 padrunit (60).410 Laskemoona ülejääki kasutati vintpüsside proovimiseks
ja harjutuste kordamiseks. 1938. aastal oli laskemoona arvestatud märtsikutse noortele ja
instruktoritele, 70 padrunit üksikvõitleja peale, vastavalt 10 780 ja 2730 koguarvu juures.411
Suhteliselt vähe laskemoona oli ette nähtud reservväelastele, arvestades asjaolu, et neil
puudus aastatepikkune harjutamise võimalus. 1940. aasta reservõppekogunemistel oli igale
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Pipatüli ettekanne nr 1102 jalaväe inspektorile 18. ja 29.10.1934, ERA 636.1.134, ll. 106, 108.
Pipatüli 1935. a pk-d, ERA 636.1.141.
408
Pipatüli pk nr 97, 26.07.1935, ERA 636.1.141.
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Vt tabel 23. „Pipati kaaderkoosseisu (kaasa arvatud laskespordiühingud) 1938./39. laskeaasta laskemoona
kulunormid“;tabel 24. Pipati kaaderkoosseisu laskemoona kulunormid 1939./40. aastaks.
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Vt tabel 30. „1937. a märtsikuu sissekutse reameeste kursuse ja juuliku noorte kursuse ning
kaadrikaitseväelaste-instruktorite laskeõppe kulunormid“.
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Vt tabel 32. „1938. a märtsikutse laskemoona kulunormid noorte kursuseks“; Tabel 31 „Laskemoona
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reservväelasele ette nähtud vaid 25 padrunit vintpüssile ja 30 püstolile (viimane ainult
reservohvitseridele).412
1934. aastast hakati klassilaskmistel rakendama kohtunike süsteemi. Kohtunikud olid
reeglina teistest väeosadest, mis tagas objektiivse hindamisprotseduuri. Kaitseväe juhataja
käskkiri nr 7, 16. jaanuarist 1936. a, määratles täpselt vintpüssist kontroll- ja klassilaskmiste
tulemuste hindamise kohtunike poolt. Kohtunikud pidid olema kaadriohvitserid ühest
garnisonist, kuid erinevatest väeosadest. Samas ei pidanud kohtunikud ilmtingimata kuuluma
Kaitseväe laskespordiühingu liikmeskonda. Kohtunike väljavalimisel peeti erapooletuteks
esindajateks näiteks kaitseringkondade staape. Äärmisel juhul võis kohtunikena kasutada
Kaitseliidu ohvitsere, eelnevalt kohaliku malevapealikuga kokku leppides. Väljaõppest
mahajäänud üksiksõduritele kontrolllaskmisi planeerides võis väeosa ülem määrata
kohtunikeks ohvitsere või üleajateenijaid oma väeosast, tingimusel, et kohtunikud ja
kontrollitav ei ole ühest ja samast allüksusest. Komisjonid koosnesid reeglina kas kolmest või
neljast liikmest (peakohtunik, tulejoonekohtunik, märkimiskohtunik ja varukohtunik).413
1930. aastate algusest hakati vastavalt Kaitsevägede Ülemjuhataja korraldusele läbi viima
kontrolllaskmisi iga õppekursuse lõpus ning tulemused avaldati igas väeosas eraldi. Niimoodi
tekkis diviisides väeosade pingerida

lasketulemuste põhjal, kusjuures arvestust peeti

väeliikide kaupa eraldi. Vastavalt Kaitsevägede Ülemjuhataja käskkirjale nr 71, 1934. aastast,
saavutas 3. diviisis läbiviidud noorsõdurite klassilaskmistel esikoha jalaväe üksustest 10.
jalaväepataljon, keskmise tulemusega 7,50 silma ning tehnilistest väeosadest (eriväeliigid)
Autotanki rügement 6,19 silma. Pipat saavutas 5,83 silmaga kõige viimase koha.
Ajavahemikul augustist kuni detsembrini 1934. a läbiviidud klassikatsete tulemustel jäi 3.
diviisi eriväeliikide arvestuses Pipat eelviimasele kohale. Jalaväe Inspektori hinnangul oli
noorte laskeõppe tase kahe katse tulemuste näitel 3. diviisi eriväeliikides tõusnud keskmiselt
40 punkti võrra, kuid mitterahuldavaid katseid sooritasid Side- ja Pioneeripataljon.
Lasketulemuste nõude täitmiseks oli vaja saavutada üldarvestuses vähemalt 600 punkti. 414 Ka
1936. a novembris peetud ajateenijate laskeväljaõppe tulemuste põhjal, oli Pipat viimasel
kohal 6,13 silmaga ning parimaks üksuseks 3. diviisis oli Scoutspataljon 7,33 silmaga. 1935. a
jaanuarist korraldati 3. diviisi ülema korraldusel tegelikust sõjaväeteenistusest vabanenud
sõduritele

10

päeva

enne

sundajateenistuse

lõppu

väeosades

klassikontrollkatsed,

täiskaliibrilisest vintpüssist laskmises. Pipatist 31. jaanuaril teenistusest vabanenud sõduritele

412

Laskemoona kulunormid 1940. a reservõppekogunemistele 15.06.1940, ERA 636.1.405, l. 124.
Pipatüli pk nr 6, 21. jaanuarist 1936, ERA 636.1.152.
414
Pipatüli pk nr 41, 05.02.1935, ERA 636.1.141; vt tabel 25. „Noorsõdurite klassikatsete tulemused 3. diviisi
eriväeliikides ajavahemikul august – detsember 1934.“
413
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korraldati katsed 25. ja 26. jaanuaril.415 Jalaväe Inspektori negatiivne hinnang Pipati
laskeõppe tasemele võeti pataljoni ohvitseride poolt valusalt vastu. Kol-ltn Grünbergi arvates
mõjutas lasketulemusi asjaolu, et pataljonil ei olnud oma lasketiiru. Viimaste aastate jooksul
kasutas pataljon laskeõppe eesmärgil Mustamäe tänaval olnud primitiivset laskerada, kus
puudusid laskepaviljonid ja kaitsevallid. 1935. a novembris sai valmis pataljoni enda
laskerada, kus oli võimalik lasta ainult .22 väikekaliibrilisest püssist ja täiskaliibrilisest
püstolist. Laskeraja ehitas G-kompanii isikkoosseis, ltn A. Saluste (Schäfer) juhtimisel. Uue
laskeraja valmimise ja kasutuselevõtmisega lootis pataljoniülem isikkoosseisu lasketulemusi
parandada.416
Pataljoni kaadrikaitseväelaste laskeoskused olid väga nõrgad. Nii selgus 1933. aastal
läbiviidud laskekatsete põhjal, et 52 kaadrikaitseväelasest 28 (53%) ehk rohkem kui pooled, ei
täitnud esitatud nõudeid. Kõige rohkem oli läbikukkunuid töökomandos (14-st 12) ja
raudteekompaniis (11-st 8).417
1937. a detsembris ja 1938. a jaanuaris noortekursuse lõpetanud ajateenijatele
läbiviidud klassikatsed vintpüssist näitasid, et Pipati isikkoosseisu lasketulemused paranesid
tunduvalt. 3. diviisi eriväeosadest saavutas Pipat III klassikatsetel teise ning II klassis esimese
koha. 15 parimat laskurit premeeriti pataljonisiseselt erinevate auhindadega: portsigarid, noad
ja laualipud. Kui pataljoni üldtase oli laskeoskustes paranenud, hakati tegelema laskeõppe
taseme ühtlustamisega allüksustes. Nii selgus 1938. a augustis tehtud laskeõppe tulemuste
analüüsi põhjal, et G-kompanii märtsikutse noorte laskeoskuste tase, võrreldes Nõmmel
paiknenud teiste allüksustega, on nõrk. Patül pani kompanii kaaderkoosseisule süüks, et
nemad ei suutnud laskeõpet efektiivselt korraldada.418
Siiski ka 1939. a juuliks ei suutnud Pipat olla eriväeliikide arvestuses esikohal,
loovutades selle Autotankirügemendile. Kuid samas oli ajavahemikul 1938. a aprill –1939. a
juuni klassikatsete täitmise protsent Pipatis positiivselt suur. III klassist sai II-se 34% ja I-sse
6% laskjatest.419
Kui algselt ei pööratud väljaõppe alal Kaitseliitu kuuluvusele erilist tähelepanu, siis
18. septembril 1933. a ilmus 3. diviisi ülema käskkiri nr 670, mille järgi Kaitseväe
sundajateenistusse kutsutud kaitseliitlastest noortel, kellel oli KL laskuriklassi diplom, polnud

415

Pipatüli pk nr 46, 28.04.1936, ERA 636.1.152; Pipatüli pk nr 127, 10.11.1936, ibidem; 3. divüli ringkiri nr
1600, 22.01.1935, ERA 636.1.133, l. 112.
416
Pipatüli pk nr 140, 18.11.1935, ERA 636.1.141.
417
Vt tabel 35. „Pipati kaadrikaitseväelaste laskmiste protokoll 1933. a.“
418
Pipatüli pk nr 28, 02.03.1938, ERA 636.1.172.
419
Antud ajavahemikus ei saanud ükski Pipati laskja meistritiitlit: Pipatüli pk nr 98, 26.07.1939, ERA 636.1.182.

107

enam vaja väeosades läbida laskeõppe harjutusi algusest peale, et vähem kulutada aega ja
laskemoona. Sellega hakati noortekursusel tõsiselt arvestama.420
Alates 1928. aasta novembrist oli loodud Pipati laskekomitee, kelle ülesandeks oli
klassilaskmiste korraldamine ja klasside omistamise taotlemine. 1934. aastal oli komitee
esimees ltn K-Preibach, esimehe abi kpt Aksel ning liikmeteks kõik kompaniiülemad. Igal
konkreetsel laskmisel määras Pipatül eraldi komisjoni. Kaaderkoosseisu laskeõppe
tõhustamiseks pataljonis olid 1930. aastate alguses loodud ohvitseride laskeühing (OLÜ) ja
üleajateenijate laskeühing (ÜLÜ).421
Alates 1930. aastast hakati Pipatis rohkem korraldama sisemisi laskevõistlusi ning
laskureid saadeti ka teistele võistlustele, eeskätt diviisi tasemel. 11. mail 1930. a korraldas
Pipati üleajateenijate kogu laskevõistlused Ross-Enfield vintpüssist Valdeku laskeväljal,
laskekomitee väljatöötatud ja pataljoniülema poolt kinnitatud tingimuste kohaselt. Võistluse
võitis vao J. Koit, saades auhinnaks Browning püstoli. Teise ja kolmanda koha saavutanud
üleajateenijad said hõbedast tasku- ja niklist käekella. 30. mail 1930. a toimusid Mustamäe
lasketiirus ohvitseride laskevõistlused inglise vintpüssist, läbiviijaks kpt Trankmann.
Vintpüssi ja Browningu püstoli arvestuses saavutas esikoha n-ltn Väkram. Võistlejatele jagati
erinevaid auhindu: kellad, märkmikud, rahataskud jne.422 1930. a juulis võttis Pipat
esmakordselt osa III diviisi laskevõistlustest vintpüssist ja kergekuulipildujast. Diviisiülem jäi
Pipati tulemustega rahule. A-klassis oli Pipat 3. kohal viiest ja B-klassis 4. ehk viimasel.
Pipati laskurite puudusteks osutusid ebastabiilsed laskeasendid ning kergekuulipilduja
võistlusalal hea laskekiiruse juures madal tabamuste protsent.423
5. juunil 1930. a peeti esmakordselt laskevõistlused Pioneeripataljoni ja KL Saku
kompanii vahel, milles tuli võitjaks Saku kompanii. Kaitseliidu ja Pipati laskevõistlustest
üritati kujundada iga-aastast traditsiooni. Nii toimusid ka 29. novembril 1931. a Pipati ja KL
Harju Maleva Saku kompanii vahelised laskevõistlused, kus individuaalarvestuses saavutasid
kolm paremat kohta aga kaitseliitlased 424
Järgmised sisevõistlused korraldati 9. juunil 1931. a KL Tallinna Maleva lasketiirus
Mustamäel. Võistlus oli kahes grupis: ohvitseridele (Browningu püstolist ja Ross-Enfieldi
vintpüssist) ja üleajateenijatele (ainult vintpüssidest). Ohvitseridest osutus parimaks laskjaks
vintpüssi arvestuses ltn H. Liiv G-kompaniist ja püstoli arvestuses ltn E. Müller

420

Pipatüli pk nr 218, 21.09.1933, ERA 636.1.127; 3. distabüli ringkiri nr 670, 18.09.1933, ERA 636.1.128, l.
59.
421
Pipati laskekomitee esimehe taotlus Pipatüle nr 30, 26.11.1928, ERA 636.1.97, l. 127.
422
Pipatüli pk nr 105, 09.05.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 120, 27.05.1930, ibidem.
423
Pipatüli pk nr 165 30.07.1930, ERA 636.1.107.
424
Pipatüli pk nr 136, 18.06.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 272, 01.12.1931, ERA 636.1.114.
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raudteekompaniist. Üleajateenijate grupis saavutas esikoha vao A. Pedaja pataljonistaabist.
Võidukohti saavutanud kaitseväelasi premeeriti erinevate auhindadega: kristallkarahvinid,
õllekannud ja tuhatoosid ning relvad (püstol Browning FN 1900 ja sportpüss Bayard koos
puhastuskomplekti ja 50 padruniga). 29. oktoobril 1932. a Pipati kaadrikaitseväelaste vahel
peetud sisemistel laskevõistlustel tuli võitjaks järjekordselt vao J. Koit, saavutades tulemuse
186 punkti 200-st ning sai auhinnaks kristallkarahvini. 5. oktoobril 1933. a pataljoni
üleajateenijate vahel peetud laskevõistlustel tulid võitjateks A-klassis nao N. Loorberg ja Bklassis vao A. Jõemets, saades auhindeks vastavalt nahkportfelli ja fotoalbumi. Üleajateenijate
kogu poolt välja pandud rändauhinna „Metallkarika“ võitis esmakordselt G-kompanii (kolme
parima tulemus – 272 silma).425
Enne 1934. aastat oli laskeväljaõpe Pipatis korraldatud suhteliselt kaootiliselt. Kuigi
üritati regulaarselt, vähemalt kord kvartalis ning mõnikord isegi iga kuu, laskmisi läbi viia,
jäid lasketulemused tihtipeale fikseerimata ning sellest ei tehtud väljaõppealaseid järeldusi.
1934. aastast alates vastavalt kõrgemal seisnud juhtidelt (Peastaap, 3. diviisi staap) tulnud
juhtnööridele alustati laskeväljaõppe protsessi korrastamist. Juba esimestel katsetel osutus
Pipati laskeoskustase, võrreldes teiste tehniliste eriväeosadega, madalaks ning jalaväeosadega
võrreldes koguni puudulikuks. Ka kaadrikaitseväelaste laskeoskused jätsid soovida. Enne
1937. aastat ülevaltpoolt tulnud märkustele pataljoni laskeväljaõppe puudulikkusest, leidsid
Pipatül ja ohvitserid erinevaid õigustusi, mis iseenesest ilmselgelt viitab asjaolule, et
laskeväljaõpe oli erialaõppe kõrval pataljonis alavääristatud. Pataljon ei teinud endale
Nõmmel ega ka Jägalas korralikku lasketiiru, kuigi võimalused selleks olid. Laskeväljaõppe
planeerimisel, sarnaselt teiste väeosadega, asetati pearõhk nn sportlaskmisele, vähe harjutati
lahinglaskmist ning ka liikuvate/ilmuvate sihtmärkide pihta laskmist.426 Laskemoonakulu oli
normeeritud ebavõrdselt, „riviallüksustele“ rohkem, „majandus- ja administratiivallüksustele“
(töökomando, õppetöökojad, staap) vähem, mistõttu mõned pataljoni allüksused ei osanud pea
üldse relvast lasta. Reservväelaste laskeväljaõppele ei pööratud mittemingisugust tähtsust.
1930. aastate lõpus laskeväljaõppe ümberkorraldamisel tehtud jõupingutused muutsid laskjate
oskuste taset veidi paremaks, kuid üldkokkuvõttes jäi see siiski väga nõrgaks.

425

Pipatüli pk nr 125, 08.06.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 132, 16.06.1931, ibidem; Pipatüli pk nr 256,
03.11.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk nr 235, 11.10.1933, ERA 636.1.127.
426
Vt ka: Ленцман, Л.И.и др. Эстонский народ в Великой отечественной войне 1941-1945, Ээсти раамат:
Таллинн 1973, С. 250–251.
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6. INSENERIVÄE LAAGER
6.1. INSENERIVÄE LAAGRI RAJAMINE
1922. aastaks Nõmme Pioneerikasarmutesse kolinud Inseneripataljon vajas
polügooni praktiliste tööde harjutamiseks suvisel hooajal.427 Tungivat vajadust harjutusvälja
rajamiseks tõdes Inseneriväe Inspektor al-polk Voldemar Riiberg, kelle eestvedamisel teostati
esimesed

sammud

Inseneriväe

laagri

jaoks

sobiva

maa-ala

taotlemiseks

Sõjaministeeriumilt428.
Al-polk Riibergile tundus, et Inseneriväe laagri jaoks sobis kõige paremini
Kaitseministeeriumi poolt suurtükiväe välilaagriks võõrandatud territoorium Jägala jõe ääres.
14. augustil 1922. a palus al-polk Riiberg Suurtükiväe Inspektorilt polk N. Stahlilt nõusolekut
eraldada suurtükiväe laagriterritooriumilt maa-ala vähemalt kahe roodu suuruse üksuse
paigutamiseks suvisel hooajal ehk iga aasta 15. maist kuni 1. septembrini. Paigutamisala oleks
pidanud olema 0,5 kilomeetri kaugusel veekogu sügavamate kohtade juurest ja 0,5–1 km
kaugusel suurtükiväelaagrist. Inseneripataljoni ja suurtükiväe laagrite lähedane paigutus
võimaldas al-polk Riibergi arvamusel tihedat koostööd mõlema väeliigi vahel. Inspati
sapööriroodu sai praktiliste tööde kohapealt ära kasutada ehk peale üldkasuliku töö tegemist
ka teede, sildade, barakkide, blindaaţide (varjendite), vaatlustornide jms ehitamisel;
telegraafiroodu ja telegraafi-telefoni komandot suurtükiväe side loomisel.

429

Hilisemas

kokkuvõttes inseneriväe laagri kohta põhjendas Inseneriväe Inspektor laagri vajadust
väljaõppe läbiviimisega nii suvel kui talvel, kusjuures eriti tähtsaks pidas ta alljärgnevaid
momente:

1) suurtükiväe ja

inseneriväe

koostöö

harjutamine läheduses olevatel

harjutusaladel; 2) väljaõppe läbiviimine positsioonivaliku ja kindlustamise teemadel Jägala
jõeäärsel murdmaastikul; 3) lõhketööde läbiviimine asustatud punktidest eemal; 4) veekogu
ületamise ja muude pontoontööde harjutamine Jägala jõel;430 5) teede ehitamine ja muude
ehitustööde harjutamine; pinnase ja toorespuu töötlemine, betooni valmistamine ja
kasutamine; saeveskite ehitamine ja kasutamine; 6) teistest väeliikidest Inseneripataljoni
lähetatud

sõdurite

praktiline

koolitamine;

427

7)

reservväelaste

koondumiskoht

Kopõtin, Igor. Inseneripataljoni pioneeriüksused 1917–1924, diplomitöö: Tallinn 2005, l. 120.
Dokumentides tihti lühendina - sõmin
429
Inseneriväe inspektor al-polk Riibergi ametikiri nr 613 suurtükiväe inspektorile 14. augustist 1922, ERA
512.1.45, l. 1.
430
Inseneriväe inspektor rõhutas mitmekordselt sügava ja suure jõe vajalikkust Inseneripataljoni väljaõppe
korraldamiseks
428
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reservõppekogunemiste või mobilisatsiooni puhul; 8) tuvide ja koerte kasvatamine; 9)
varueluase väeosa suureneva koosseisu puhul.431
Suurtükiväe Inspektor polk N. Stahl oli nõus Inseneriväe Inspektori poolt pakutud
ideega arendada koostööd tehniliste väeliikide vahel. Eriti tähtsaks pidas ta Inseneripataljoni
pioneeri- ja sidealast tegevust suurtükiväe polügoonil. Selle õppetegevuse näitlikus õpetaks
teise väeliigi allüksusi, korrastaks välilaagri ehitusplaani ning looks väeosade vahel moraalse
side, mille tähtsus on „sõjaliinil“ kaaluv.432 Inseneriväe laagri jaoks polnud suurtükiväe
polügoonilt ruumi võimalik eraldada, kuna süüdtükiväe välilaagri kogu maa-ala oli juba
kolme suurtükiväegrupi peale ära jaotatud ning nende paigutus oli üsna tihe. Ainuke võimalus
inseneriväe laagrikoha leidmiseks oli taotleda maad suurtükiväe välilaagri kõrval.433
1922. a septembris palus al-polk Riiberg Suurtükiväe Inspektorilt põhimõttelist
nõusolekut inseneriväe laagri asutamiseks suurtükiväe välilaagri kõrvale selleks, et alustada
läbirääkimisi

riigimaade

valitsusega

umbes

5

tiinu434

suuruse

soodsa

maa-ala

võõrandamiseks.435 Saades polk Stahlilt kinnituse oma kavatsusele436, käskis al-polk Riiberg
Inseneripataljoni ülemal437 võtta ühendust metskonna ülemaga Rummu mõisas ning välja
selgitada tulevase laagri asukoht suurtükiväelaagrist põhja pool.438 Inseneripataljoni ülema
ajutine kt ja Inseneriväe Inspektori käsundusohvitser439 al-kpt G.-V. Kirschbaum määras
laagrikoha maastikuluure ja metskonna ülemaga esialgsete läbirääkimiste eest vastutavaks
Inseneripataljoni ohvitseri al-kpt R. Jürgens-Jürissoni440.441 9. oktoobriks 1922. a oli
Inseneriväe laagri asutamise võimalik koht al-kpt Jürgens-Jürissoni poolt üle vaadatud ja
koostatud maa-ala esimene umbkaudne skeem442.443 Maastikuluure tulemustes oli märgitud, et
maa-ala keskkoht oli soo, mida oli võimalik kuivendada kuivenduskraavidega. Üldiselt oli

431

Kol-ltn Riibergi seletuskiri inseneriväe laagri ehitamise kohta sõjaväe varustuse valitsuse ülemale,
dateerimata, ERA 512.1.45, ll. 80–83.
432
Suurtükiväe inspektor polk Stahli ametikiri nr 975 inseneriväe inspektorile 7. septembrist 1922, ERA
512.1.45, l. 1.
433
Ibidem
434
5,4627 ha; Traksmaa, A. ja teised. Juhi käsiraamat, Sõdur: Tallinn 1935, lk 16.
435
Inseneriväe inspektor al-polk Riibergi ametikiri nr 672 suurtükiväe inspektorile 7. septembrist 1922, ERA
512.1.45, l. 2.
436
Polk Stahli nõusolek 11. septembrist 1922, samas
437
Tolleaegses transkriptsioonis lühendina – inspatül ehk Inseneripataljoni ülem
438
Inseneriväe inspektor al-polk Riibergi ametikiri nr 696 suurtükiväe inspektorile 16. septembrist 1922, ERA
512.1.45, l. 4.
439
Õun, Mati ja teised. Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased, Tammiskilp: Tallinn 1998, 1. kd, lk 165
440
1922. aastal al-kpt R. Jürgens-Jürisson oli Inseneripataljoni Raasiku sapöörikomando ülem, ERA f. 512, n. 1,
s. 45, l. 8
441
Inseneripataljoni ülema ettekirjutuse ärakiri nr 4001 13. septembril 1922 pataljoniadjutandi poolt alla
kirjutatud , ERA 512.1.45, l. 5.
442
Kirjavahetus, ERA 512.1.45, l. 10.
443
Al-kpt Jürgens-Jürisson sai kasutada suurtükiväe välilaagri täpset plaani, mida oli vaja Inseneriväe laagri
koha esimese skeemi koostamisel, 15. septembril 1922, ERA 512.1.45, ll. 2–3.
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kogu maapind soine, kuigi 1–1,5 m sügavusel leidus liiva.444 Maa-alal kasvas segamets,
keskmise puujämedusega 8 tolli445.446 Maa-ala läbiv talvetee ja suurtükiväe laagrist F. Ru447
peale viiv metsatee olid kasutamiskõlbmatud ning vajasid täiendavat remonti.448 Hilisemad
maapinnaproovid näitasid, et inseneriväe laagriks valitud koht oli pinnasvete kõrge seisu tõttu
väga märg ja soine, suurem osa pinnasest oli kaetud karusamblaga. Mullakiht oli umbes ühe
jala paksune449, selle all saviga segatud kruus ja kohati liiv, mis moodustas umbes 1–1,5
arssina sügavusel450 umbes kahe jala paksuse kõvakihi. Liiva all leidus savikas paas, mis
osutus antud pinnases põhikihiks. Selline pinnaehitus takistas vee nõrgumist läbi pinna ja
soodustas sookeste tekkimist. Maa-ala niiskuse põhjustas ka Jägala jõe lähedus. Kuigi jõest
põhjas asuv laagrialal oli teatud kallak jõe poole, ei olnud loomulikku vee äravoolu.
Suurtükiväe laager oli paremates tingimustes, sest liivakiht oli seal paksem, mille tõttu maaaluse vee nõrgumine oli võimalik. Vaatamata eespool kirjeldatud negatiivsetele asjaoludele,
otsustas Inseneriväe Inspektor asutada inseneriväe laagri just sellele maa-alale, lootes
kuivenduskraavide ehk drenaaţisüsteemile.451
Rummu metskonna ülem A. Lepiman oli territooriumi võõrandamisega nõus ainult
ühel soovitustingimusel, et suurtükiväe ja tulevase inseneriväe laagrite vahel ei tekiks
vahemaad, mille üle metskonnal oleks raske teostada järelvalvet.452
1922. a oktoobris küsis Inseneriväe Inspektor al-polk Riiberg Metsade peavalitsuse
ülemalt luba territooriumi võõrandamiseks inseneriväe laagri ehitamiseks, kus ta märkis: „[--] ühtlasi saaks see maa-ala Inseneri pataljoni poolt dreneeritud ja ära kasutatud igasuguste
kasulike tööde õppeplatsiks, mille tõttu jääks ära Metsade Peavalitsuse alluvate maa-alade
kasutamine muuks otstarbeks [---]“.453 Vastuseks andis Eesti Vabariigi Põllutööministeeriumi
Metsade Peavalitsuse metsandusosakond 31. oktoobril 1922. a oma salajase nõusoleku Jägala
jõeäärse maa-ala võõrandamiseks koos metsaga, kuigi vastu tahtmist: „[---] metsamaa
üleandmisega Sõjaministeeriumile põhimõtteliselt mitte nõus olla ei saa, sest Eestis on metsi
protsentuaalselt nii vähe, et metsa pinda enam vähendada ei tohiks. Sellepärast oleks Metsade
Peavalitsuse arvamise järele soovitav, kui Inseneriväe laagri plats saaks asutatud sellele maa444

Raasiku sapöörikomando ülema al-kpt Jürgens-Jürissoni raport nr 233-s Inseneripataljoni ülemale 9.
oktoobrist 1922, ERA 512.1.45, ll. 8–10.
445
20,32 cm, Traksmaa, A. ja teised. Juhi käsiraamat, Sõdur: Tallinn 1935, lk 16
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Kirjavahetus, ERA 512.1.45, l. 15.
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Tänapäevasest asupunktist Ruu umbes 1,5 km lõunasse, Keeriste talu?
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Kirjavahetus, ERA 512.1.45, l. 9.
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Inseneriväe laagri rajamine Jägalas, Sõdur nr 12, 22.03.1924; Kol-ltn Riibergi seletuskiri inseneriväe laagri
ehitamise kohta sõjaväe varustuse valitsuse ülemale, dateerimata, ERA 512.1.45, ll. 80–83.
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Rummu metskonna ülema ametikiri nr 441 Raasiku sapöörikomando ülemale 9. oktoobrist 1922, ERA
512.1.45, l. 7.
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alale, mis Jägala metsast Suurtükiväe Inspektorile üleantud ja mille suurus 230 000
ruutsülda454. Juhtumisel aga, kui soovitud maa-ala isamaa kaitse ja üldjulgeoleku korralduseks
tingimata tarvilik on, oleks Metsade Peavalitsus nõus sellekohase Vabariigi Valitsuse otsuse
põhjal maad üle andma. [---]“455 Peale pikaajalisi läbirääkimisi Metsade peavalitsusega
nõustus kolonelleitnant Riiberg 13. novembriks 1922 . avaid 49,10 tiinu (117840 ruutsülla)456
suuruse maa-ala võõrandamisega.457
Vabariigi sõjaminister, kindralmajor J. Soots, oli algusest peale asjaga kursis ja
toetas aktiivselt Inseneriväe Inspektori algatust inseneriväe laagri asutamise küsimuses.
Koostöös kol-ltn Riibergiga oli ette valmistatud kirjalik ettepanek Vabariigi Valitsusele
inseneriväe laagri jaoks maa-ala võõrandamiseks. Ettepanekus palus sõjaminister Soots
Vabariigi Valitsuse otsust „[---] silmas pidades inseneriväe laagri asutamise tungivat vajadust
suviste praktiliste tööde korraldamiseks sapööridele [---]“458 üle anda Sõjaministeeriumi
valdusse maa-ala 117 840 ruutsülla suuruses koos metsaga Rummu metskonna Jägala
metsandiku kvartalist nr 27–30 ja 45–48: „[---] Tähendatud maa-ala on inseneriväe laagri
asukohaks otstarbekohane, sest tema vastas asub suurtükiväe laager; nende väeliikide
üheskoos töötamine ja vastastikune tegevus poligoonil on tingimata tarvilik [---]“.459
Ettepanek oli esitatud Valitsusele 16. novembril 1922. a ning juba 22. novembril avaldati
riigivanema Konstantin Pätsi poolt kinnitatud Vabariigi Valitsuse otsus nr 2800 20.
novembrist 1922.a: „Lubada asutada alalise inseneriväe laagri ja selleks otstarbeks Jägala
mõisa juures olevast Rummu metskonna riigimetsast üle anda sõjaministeeriumile 117 840
ruutsülda maad ühes metsaga kasutamiseks“.460
Nagu eelnevast näha, enne ettepaneku tegemist oli läbi viidud põhjalik
ettevalmistustöö, millesse olid kaasatud peale inseneriväe inspektuuri ja Inseneripataljoni
ametiisikute ka teised Sõjaministeeriumi, Põllutööministeeriumi ja sõjaväe struktuuriüksused.
Töö nõudis teatud pingutust ja ajakulu, kuid ees ootasid veel otsustavad katsumused.
Inseneriväe laagri jaoks planeeritud territooriumi vastuvõtmise/üleandmise protsess
kestis veel 10 kuud alates Eesti Vabariigi valitsuse sellekohase määruse väljaandmise hetkest.
13. novembril 1922. a pöördus kol-ltn Riiberg Metsade Peavalitsuse ülema poole palvega

454

≈ 104,7 ha, Traksmaa, A. ja teised. Juhi käsiraamat, Sõdur: Tallinn1935, lk 16
Eesti Vabariigi Põllutööministeeriumi Metsade Peavalitsuse metsandusosakonna salajane ettekanne nr 11
inseneriväe inspektorile 31. oktoobrist 1922, ERA 512.1.45, l. 23.
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Kol-ltn Riibergi ametikiri nr 146-s 13. novembrist 1922, ERA 512.1.45, l. 23.
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Sõjaminstri kindral-major Sootsi ettepanek nr 169/834 Vabariigi Valitsusele 16. novembrist 1922, ERA
512.1.45, l. 19.
459
Ibidem.
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võimalikult kiiresti alustada kõnealuse 49,9 tiinu maa-ala üleandmist.461 Veel 1922. a
septembris kirjutas Inseneripataljoni ülema kt, al-kpt Kirschbaum, Raasiku sapöörikomando
ülemale, al-kpt Jürgens-Jürissonile, ette alustada Rummu metsnikult inseneriväe laagriala
ülevõtmist ning vastuvõtmise päevast organiseerida sapöörikomando sõduritest meeskond,
eesmärgiga teostada valvet kasvava metsa järele.462 Inseneriväe Inspektori ja Inseneripataljoni
ülema tegevusest võib järeldada, et nad üritasid forsseeritud tempoga läbida bürokraatliku
iseloomuga üleandmise/vastuvõtmise protseduuri ning alustada piirisihtide rajamise,
maastikutööde läbiviimise ja laagriala hoonestamisega. Põllutööministeerium vastupidi ei
kiirustanud oma halduses olnud territooriumi üleandmisega. Alles 1922. a detsembris andis
metsandusosakonna juhataja, A. Netze, Rummu metsnikule vastava korralduse metsaala üle
anda ning metskonna järelevalve lõpetada.463
Vastavalt Inseneripataljoni ülema 11. juuni 1923. a päevakäsule nr 172, oli kästud
16. juuniks moodustada inseneriväe laagriala ülevõtmise komisjon, mille esimeheks määrati
n-ltn M. Luulik ja liikmeteks rühmaülema abi, üleajateenija vao A. Rei ja vao A. Amer.464
Komisjonile oli lubatud absoluutne pädevus laagriala ülevõtmise küsimustes. Komisjoni üks
ülesannetest oli tulevase inseneriväe laagri alal kasvavate puude ja kändude ülelugemine,
mille teostamine nõudis Inseneripataljoni sõduritelt suuri pingutusi. Selle eest vastutavaks
määras Inseneripataljoni ülem n-ltn Sassi.465 20. septembril 1923. a andis Rummu metskonna
ülem A. Lepiman al-kpt R. Jürgens-Jürissonile 45,09 ha maa-ala koos metsaga, ilma puude
üldarvu

ehk

puumassi

arvestamata.466

Sama

aasta

oktoobri

alguseks467

andis

Põllutööministeerium Inseneripataljonile lõplikult üle planeeritud inseneriväe laagri jaoks
maa-ala, üldpinnaga 49,10 tiinu468, kus Inseneripataljoni ülevõtmise komisjoni hinnangul
kasvas kokku mitmesugust liiki puid, üldarvuga 16 873, neist 12 201 mändi, 3914 kaske, 645
kuuske, 104 haaba ja 9 tamme.469 Laagriala ülevõtmise protsessis tegeles Inseneriväe
Inspektor ja Inseneripataljoni staap laagriala kartografeerimisega, mille käigus ilmnesid omad
raskused. Piirisihtide rajamiseks lubas Sõjaministeeriumi Sõjavägede staabi Kindralstaabi
Valitsuse IV osakond 1. maiks 1923. a saata inseneriväe laagrialale kartograaf lpn Jagori,
461

Kol-ltn Riibergi ametikiri nr 146-s 13. novembrist 1922 Metsade peavalitsuse ülemale, ERA 512.1.45, l. 23.
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464
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Kirjavahetus, ERA 512.1.45, l. 34; Üleandmise akt nr 1-s 20. septembrist 1923, ibidem, ll. 43–44
467
Teistel andmetel anti maa-ala Inseneripataljonile üle veel 1. septembril 1923 aktiga nr 1 – kol-ltn Riibergi
seletuskiri inseneriväe laagri ehitamise kohta sõjaväe varustuse valitsuse ülemale, dateerimata, 512.1.45, l. 80.
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kelle ülesandeks oli kaardistada suurtükiväe ja inseneriväe polügoonid.470 Kuid 7. mail 1923.
a teatas Suurtükiväe Inspektor, kol V. Stahl, et lpn Jagor on arvatud reservi ja uut kartograafi
määratud ei ole. Järgmisel päeval käskis Inseneripataljoniülem, mjr Grünberg, al-kpt JürgensJürissonil iseseisvalt läbi viia topograafilised tööd maastikul.471 Kuid teadmata põhjusel tuli
loobuda al-kpt Jürgens-Jürissoni kaasamisest topograafiliste tööde läbiviimisel. 1923. a suvel
määrati Inseneriväe laagri tööde esimeseks juhatajaks Inseneripataljoni õppekomando ülem
ltn Kimm, kes muude kohustuste hulgas pidi tegelema laagriala kaardistamisega.472
Kuid territooriumi ülevõtmine nii lihtsalt läbi ei läinud. Järgmise aasta suvel, siis kui
Inseneriväe laagris täie hooga ehitustööd käivitati, üritas Tammiku tselluloosivabrik
(puupapivabrik) vaidlustada osa Inspatile eraldatud territooriumist. 1924. a juulis saatis vabrik
maamõõtjad mööda Jägala jõe kallast, et oma piirisihid maha panna. Vabriku juhatus väitis, et
umbes ühe kilomeetri pikkune maariba Jägala jõe põhjapoolsel kaldal kuulub aktsiaseltsi
Põhja Paber ja Tselluloos473 eraomandisse ning nõudis Inseneripataljonil peatada ehitustööd
mainitud maaribal. Tselluloosivabrikuga alustatud läbirääkimised474 venitasid aega ning
ohustasid inseneriväe laagrialal suveks planeeritud ehitustööde elluviimist.475 1924. aasta
augustis pöördus kol-ltn Riiberg Põllutööministeeriumi Maakorralduse peavalitsuse poole
nõudmisega välja selgitada Tammiku tselluloosivabriku tegevuse motiivid ning loobuda
Pioneeripataljonile üleantud maa-ala ümberplaneerimisest. Inseneriväe Inspektor märkis
Jägala jõeäärse maariba erilist tähtsust inseneriväe väljaõppe korraldamises: „[---] selgub, et
osa sellest maa-alast kavatsetakse Tammiku puupappi vabrikule üle anda, mille teostamisega
laager täies ulatuses Jägala jõest eraldatud saaks. Inseneriväe laager vajab aga jõe kallast
praktilisteks töödeks; ilma jõe kaldata on laagri platsiks määratud maa-ala inseneriväele täiesti
väärtuseta ja sellel maa-alal kahe suve jooksul tehtud planeerimis- ja ehitustööd asjata tööjõu
ja materjalide raiskamine [---].“476 Maakorralduse peavalitsuselt saadud vastus kinnitas, et
territooriumi ümberplaneerimist ei toimu, seega probleem sai lahendatud.477
Inseneriväe laagriala planeerimine algas juba 1923. aasta alguses ehk veel enne
kõnealuse territooriumi Põllutööministeeriumi halduselt ülevõtmist. 30. aprilliks 1923. a
esitas n-ltn Sass Inseneripataljoni ülemale inseneriväe laagri esimese plaani ja ehituseprojekti
470

Inseneripataljoni ülema kt kpt F. Kapsi ametikiri nr 84-s 17. aprillist 1923 sõjaväe topograafise osakonna
ülemale, ERA 512.1.45, ll. 36–37.
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Suurtükiväe inspektor kol V. Stahli ametikiri Inseneripataljoni ülemale 7. maist 1923, ERA 512.1.45, l. 35.
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Inseneriväe laagri rajamine Jägalas, Sõdur nr 12 22.03.1924; Laanetu, Mairi. Eesti Kaitseväe laagrid,
magistritöö: Tallinn 2004, ll. 22.
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Pioneerpataljoni ülema mjr Grünbergi ettekanne nr 3085 Inseneriväe inspektorile kol-ltn Riibergile 16. juulist
1924, ERA 512.1.45, l. 56.
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koos omapoolse analüüsiga. Inseneripataljoni ülema kt, kpt Friedrich Kaps, koostas n-ltn
Sassi andmete põhjal vastava ettekande kol-ltn Riibergile, kus olid rõhutatud järgmised
momendid: a) trapetsikujuline territoorium on kokkulitsutud ehk teisisõnu laagri rajamise
suhtes piiratud iseloomuga, b) ohvitseride majad planeeritud liiga lähedale – kuus maja ühel,
170 sammu pikkusel joonel; c) hobuste tallid on köögile liiga lähedal; d) ohvitseride köök
võiks kasiinoga ühes majas olla; e) apteek ja vastuvõtutuba peaksid olema koos.478 Juba 26.
mail 1923. a otsustas Inseneripataljoni ülema kt, al-kpt Kirschbaum, esitada ehitusplaan
kinnitamiseks sõjaministeeriumi varustuse valitsuse ehituse ja korteri osakonna ülemale.
Ehitusplaaniga saadetud saatekirjas põhjendas al-kpt Kirschbaum asja rutulisust sellega, „[---]
et pataljonil veel käesoleva suve laagrihooajal oleks võimalik laagri korraldamisele asuda.“479
14. juulil 1923. a toimunud nõupidamisel arutas kol-ltn Riiberg al-kpt Kirschbaumiga laagri
ehitusplaane.480 Nõupidamise käigus valmistus Inseneriväe Inspektor ettekandmiseks ehituse
sektsiooni ees ning ehitusplaani juurde oli valmistatud drenaaţi- ja kuivatustööde plaan.481
Samal päeval toimetas ehituse ja korteri osakond inseneriväe laagri ehitiseplaani edasi sõjaväe
tehnilise nõukogu ehituse sektsiooni esimehele (eesistujale), insener E.Sommerile,482 kes
omakorda konsulteeris sõjaväe Tehnikakooliga. 23. juuliks saabus sõjaväe Tehnikakooli
klasside inspektorilt, sõjaväe insenerilt, J. Ivanovilt vastus: „Inseneripataljoni laagri plaani
kohta vastuvaidlusi ei ole“.483 27. juulil 1923. aastal kiitis sõjaministeeriumi sõjaväe tehnilise
nõukogu ehituse sektsioon Inseneripataljoni õppelaagri ehitusplaani heaks 484. On tähtis
mainida, et komisjoni üheks liikmeks oli Inseneriväe Inspektor ise, kes esines sektsiooni
istungil ettekandega inseneriväe laagri ehitusplaanist.485 Veel hiljem ehituse osakonda
saadetud seletuskirjas kirjeldas kol-ltn Riiberg planeeritud laagrihooneid, et nad on
kavandatud fahverk-taolise konstruktsiooniga ja palkraamide vahed täidetakse telliskividega.
Reakoosseisu jaoks nägi plaan ette ehitada rühmasuuruse üksuse majutamiseks neljatoalise
puubarakid486 – igasse tuppa 10 meest ehk üks pioneerijagu. Baraki vundament kohapeal
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leiduvast paekivist, põrandad savist, laed puulaudadest ning voodite asemele planeeriti
ehitada narid.487 Oli mõeldud kapitaalehituse peale aastaplaanide järgi.488 Üldise tööde
teostamise kava järgi planeeris kol-ltn Riiberg 1923. aasta suve jooksul asuda laagrikoha
dreenimisele ja muude kuivatus- ja pinnastööde läbiviimisele ning 1923.–1924. a talvel puude
mahavõtmisele planeeritud sihtidel ja teedel, samuti aga kavatses Inseneriväe Inspektor 1924.
aasta suvel alustada pioneerikompanii489 kasarmuid (barakke) ja mõnda ohvitserimaja ehitama
hakata. Juhul, kui tööjõudu jätkuks, planeeris kol-ltn Riiberg 1924. aasta suvel laagrisöökla,
köögi ja pataljonistaabihoone valmis ehitada.490 Peamiseks tööjõuks planeeriti kasutada
ajateenijaid suvisel hooajal praktiliste tööde läbiviimise raames. Kuid laudade saagimiseks,
aknaraamide valmistamiseks, pliitide ja ahjude tegemiseks ning teiste eritööde jaoks vajati
kutselisi eratöölisi.491
Veel 1923. aasta suvel alustas ltn Kimm õppekomandoga inseneriväe laagrialal
metsasihtide tegemist ja kuivendussüsteemi loomist. Tema sõnutsi kujutas laagriala endast
mülgassood, „mis inimest pääl ei kannud...“.492 Esimeseks tööülesandeks oli maa-ala täpne
nivelleerimine ja horisontaalidega, vahe 0,5 m, topograafilise kaardi valmistamine. Selle
kaardi järgi valmistati hiljem maa kuivendamise plaan. „[---] Oli raske isegi nivelleerimise
tööd teha, sest kohati vajusid mehed sihiajamisel põlvini vedelasse porri [---]; erakordselt
vihmane suvi raskendas veelgi tööd“.493 Nivelleerimisest saadud andmetel koostati
dreenimiskava,494 mis oli 1923. a juulis ehituse sektsiooni poolt heaks kiidetud.495 Ümber
tulevase laagrikoha kaevati peakraav, voolusuunaga Jägala jõkke, mille kallastele olid rajatud
peakraavi suudmekohad. Peakraavi pikkus oli 2290,5 m, sügavus kuni 2 m, maht 4876
kuupmeetrit ning põhja langus oli 8/1000, mis tekitas kraavis vajaliku veevoolu. Peakraavi
sängi laeti hulganisti paekive, millest kohati olid tehtud astmed kraavipõhja languse
saavutamiseks. Peakuivenduskraavi ehitus kaitses kraavi põhja ja seinad võimalike
paduvihmade korral üleujutuse puhul. Peakraavi langesid põikkraavid ja nendesse maa-alune
torudest võrgustik. Põikkraave oli ehitatud üldpikkusega 1250 m ning nende kaevamisel
tõsteti mulda välja kokku 7511,5 m². Suurem osa kuivendussüsteemist sai juba 1923. aasta
sügiseks valmis, kuid lõpetati alles ülejärgmise aasta suvehooajal.496 Sellega sai „Pioneer
487
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linna“ rajamise nurgakivi maha pandud.

497

Hiljem, 1925. aastal, märkis kol-ltn Riiberg

läbiviidud kuivendustööde kohta: „Maapind ei ole mitte nii ebasoodne, et teda laagriks
kasutada ei saa, pärast dreneerimist peab muutma kuivaks; seda tõendab nüüd juba teostatud
dreneerimise töö“.498
Kõige intensiivsem ehitusperiood kestis 1924.–1930. aastal.499 1924. aasta suve
jooksul jätkati metsasihtide rajamisega ning alustati laagrialal teedevõrgu ehitamist. Hooaja
lõpuks jõuti ka mõned ajutised barakid isikkoosseisu jaoks ehitada, kuid siseviimistlus jäi
tegemata.500
Seoses 1925. aasta ehitustööde planeerimisega, oli tekkimas ka muud laadi
probleeme. Kuigi teatud osa puumaterjali oli saadud sihtide raiumisel, vajas Pipat inseneriväe
laagri ehitamiseks veel rohkem puumaterjali. Vastavalt Metsade Valitsusega kokkulepitud
tingimustele, oli metsa raiumine tulevasel laagrialal piiratud ning vajas eriluba. Ka teistel
kaalutlustel, just ajateenijate väljaõppeprotsessi korraldamist silmas pidades, ei näinud
Inseneriväe Inspektor ja Pipati juhtkond võimalust rajatava laagri territooriumil metsa
suuremal hulgal langetada. Sellepärast nõudis kol-ltn Riiberg 1924. a oktoobris Varustuse
Valitsuselt luba 2000 palgi raiumiseks suurtükiväepolügoonilt (mida suurtükivägi kasutas
peamiselt ainult laskmisteks), mille peale vastas Varustuse Valitsuse ülem, kolonel T.
Rotberg, eitavalt, põhjendades asja sellega, et inseneriväe laagri ehituse jaoks ei ole raha
eelarvest ette nähtud ning 1926. aasta ehitusplaani finantseerimisest polnud teada. 501 Veel
1924. aastal esitas kol-ltn Riiberg inseneriväe laagri ehituse finantseerimise plaani, kus 1925.
aastaks oli planeeritud korrapidaja ohvitseri ja vahtkonnaruumide ehitamiseks ning
puumaterjali töötlemiseks kulud, summas 192 442 marka; 502 1926. aasta eelarvesse planeeriti
köögi (89 350 marka), söögisaali (47 330 marka), keldri (30 152 marka), barakkide
(1 037 920 marka), hobuste talli (54 843 marka), tuvide ja koerte kasvuhoonete (50 167
marka) ehitamisele ja ilupuude istutamisele (55 000 marka) kokku 1 364 762 Eesti marka
ning 1927. aasta eelarvesse staabi- ja töökomandohoone (113 541 marka), ohvitseride kasiino
(115 354 marka), ambulantsi (95 802 marka), ohvitseride barakkide ja sõdurikodu ehitamiseks
kokku 880 712 marka. Laagri ehitusplaani elluviimise eesmärgil palus Inseneriväe Inspektor
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eraldada planeeritud kulude katmiseks kokku 2 437 916 marka.503 Finantseerimise asjus pidi
Inseneriväe Inspektor pöörduma erinevate sõjaväe tagalaasutustesse. Nii kirjutas kol-ltn
Riiberg 1925. a septembris, et ei ole ehituse- ja korteriosakonnast vastust saanud, sest
osakond ei tunne huvi ehituse vastu, milleks krediiti ei ole; metsavalitsuselt polnud nõutud
metsaraiumise luba, mille tõttu jõudis Pioneerpataljon ehitada vaid ühe kuuri.504 Kahjuks ei
õnnestunud leida allikaid inseneriväe laagri ehitusplaani finantseerimise probleemi
lahendamiseks, kuid on täpselt teada, et planeeritud rahalistest kuludest oli laagri ehitamiseks
aastatel 1925–1927 kaetud vaid üks osa Varustuse Valitsuselt eraldatud rahasummadega.
Inseneriväe Inspektor otsis väljapääsu Pioneeripataljoni võimekuses. Ehitustöölisena kasutati
ajateenijaid, kes said erinevat liiki pioneeritööd praktiseerida. Spetsialistidena kaasati inseneri
haridusega Pioneeripataljoni ohvitsere. Pioneerpataljoni isikkoosseisu rakendamisel rõhutas
kol-ltn Riiberg kolme aspekti: a) anda praktikat inseneriväe sõduritele ja ohvitseridele
mitmesuguste eluhoonete ehitamise alal; b) „korralikult treenida sõdurisi töödes, sest et
teenistusse võetavad sõdurid ei oma nõutatavat vilumist, selle tõttu peavad läbi viidud saama
kestvamad raskemad tööd, et sõdurid omaks töönormides ettenähtud vastupidavuse“; c)
võimalus tegeleda ehitustöödega väljaõppeprotsessi kõrval: „...kogemused näitavad, et
senised tööd on edukalt läinud kõrvaltöödena, puht pioneer alas ettetulevate arvurikaste
õppetööde

kõrval“.

Jäädes

rahule

1924.

aasta

jooksul

läbiviidud

ehitus-

ja

ettevalmistustöödega, arvas Inseneriväe Inspektor, et „senist edu saavutades, võib senise
sõdurite arvuga laagri ehituskava 3 aasta jooksul teostada“.505 Peale pikka bürokraatlikku
protseduuri oli lõpuks lubatud raiuda metsa suurtükiväepolügoonilt tasuta, kuid ainult
eritingimustel.506 Laagris oli saeveski, kus saeti polügoonilt toodud palgid laudadeks. Osteti
aknaklaase, metallkonstruktsioone, tõrva, tsementi jne. Eesmärki püüti saavutada väheste
kuludega.507
1925. aasta suvel jätkati töid kuivendussüsteemi loomisel: kaevati 2 km kraave ning
4 kaevu (tüüp Norton). Ehitati kaks isikkoosseisubarakki ja vahtkonna maja, alustati staadioni
ehitamist ning puhastati 1 ha tulevase õppeplatsi territooriumist. Sama aasta suve lõpus
puhastati jalakäijate kõnniteed, kogupikkusega 2 km, kaevati välja ja töödeldi paekivi, millest
tehti barakkidele ja muudele laagrialale planeeritud hoontele vundamendid. Hiljem kasutati
paekivi kõnniteede aedmüüri ehitamisel. 1925. a sügisel alustati inseneriväe laagris ilupuude
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istutamist: kaevati 5000 auku puude jaoks.508 Hilisemal ajal oli laagriteede äärde istutatud
3611 noort puid.509 Suurtükiväepolügoonilt toodi kohale puumaterjali järgmise aasta
ehitustöödeks,510 kokku 8220 kantjalga.511 1926. aastal oli planeeritud suurtükiväepolügoonilt
tuua koguni 40 830 kantjalga512 puumaterjali ning 1927. a tööde lõpetamiseks kavatses
Inseneriväe Inspektor raiuda 28 546 kantjalga metsamaterjali.513
1926. aasta suvisel hooajal said valmis köök, söögisaal, laskemoonapunker (nn
kelder), hobusetallide heinakuur, vankrikuur ja voorikuur, planeeriti istutada 45 000 ilupuud,
alustati tuvide (200 tuvi) ja koerte (30 looma) kasvatamisega. Seni ehitatud barakkide
viimistlus oli lõpule viidud, pluss sellele ehitati veel üheksa baraki jaoks karkassid.514
1927. aastal ehitati staabihoone, ambulants, sõdurikodu, ohvitseride hooned – kokku
seitse maja ning jätkati teede ehitamist.515
Vaatamata majanduslikele raskustele ja looduslikele takistustele, edenesid
ehitustööd kiire tempoga, nii et 1928. aastaks „[---] suuremad ja raskemad alustööd laagri
ehitamiseks lõpule viidud; jääb üle veel [---] lisatööde teostamine maapinna kuivatamise ja
teede ehitamise alal...“.516
1929. aastaks oli territooriumile ehitatud teed, Pipatüli elumaja, ohvitseride
ühiselamu, ohvitseride kasiino, pontoonkuur (sillapargi), vahtkonnamaja, staabihoone,
jääkelder, sõduritepood, kolm barakkhoonet reakoosseisule, välikäimla, saekaatri kuur, söökla
ja köök, gaasikelder, G-kompanii kuur, lõhkeaineladu, puurkaev ning vaatlustorn.517 Maa-ala
jaotus oli tehtud enamasti vastavalt väljaõppe eesmärkidele. Enamus ehitisi olid laagri lõunaja keskosas. Laagri põhjaossa ehitati staadion, vaatetorn ja õppeväljak. Laagri ala oli võrdselt
jaotatud Pipati ja Sidepati vahel selliselt, et lõunaosa (ligipääs jõele) ja laagri lääneosa jäi
Pipati hallata, Sidepatile aga jäi idaosa kuni piirini Suurtükiväe laagriga. Piibe maanteelt viis
laagrisse ainult Juurdeveo tee, kustkaudu oli ühendus välismaailmaga. See tee on säilinud
tänapäevani.
Inseneriväe Inspektor kommenteeris Inseneriväe laagri planeerimist ja ehitust
järgmiselt: „Inseneriväe laagri ehituse läbiviimine ettepandud kujul, kujutab enesest terviku;
508
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[---] hooned on ette nähtud stiilsed ja üksteisega kooskõlas; on ette nähtud võimalikud laagri
laiendamise tingimused, need võivad läbiviidud saada, ilma et see üldist kava rikuks.“ Laagri
maa-ala dreenimise tulemusi kirjeldas kol-ltn Riiberg järgmiselt: „Tervishoidises mõttes
peaks laager hää olema, sest asub nüüd juba kuival maapinnal ja hoonete paigutus võimaldab
vaba õhu juurdevoolu.“518
Ehitustööd toimusid aastaringselt kuni 1940. aastani. Tööülesannete täitmiseks saadeti
Jägalasse vahetustega töömeeskonnad, kusjuures ehitustööd jätkusid ka talve tingimustes.519
Suure panuse laagri ehitustöödesse andis ka Sidepati isikkoosseis. Nii tegi 16. juunist 1926. a
Sidepataljoni 105 sideväelast Jägala laagris ehitustöid. 1928. aasta suvel ehitasid laagrit 16
sideväelast ning 1929. aastal 45 sideväelast ühe sideohvitseri juhtimisel.520 Pipati teostatud
ehitustööd võib jagada kahte perioodi: suvelaagri ajal õppe-eesmärkide täitmisel ning
väljaõppevälisel ajal töömeeskondade näol. Ehitustöödega rööbiti kontrolliti laagrisse jäetud
tehnilisi vahendeid ja ehitisi. Nii kontrollisid 31. mail 1932. a Jägalasse ehitustöödele
saadetud 8 pioneeri pontoone ning korraldasid õppetöökodade spetsialistide juhtimisel nende
parandamist. Pontoonide korrasolekukontroll toimus regulaarselt vähemalt korra aastas.521
1932. aastal vastutas ehitustööde eest laagris õppekompanii ülem kpt Thar.522
Ehitustöödega omal alal aidati paralleelselt ka suurtükiväelasi nende laagri ehitamisel.
Nii hakati 1931. a

juulis Pipati relvurohvitser, ltn Preibachi juhtimisel Suurtükiväe

polügoonil ehitama lasketiiru kaitsevallide, tulejoone ja juhtimispunkriga.523 Üldehitustööd
Suurtükiväe laagris kestsid ka 1938. aastal. Pärast laagriperioodi lõppu 1938. a augustis jätkas
3. pikompanii tööd suurtükiväe laagris.524
Tähtsaks ülesandeks sai Tammiku silla ehitus üle Jägala jõe, mille vajadus oli tingitud
raskele tehnikale püsiva ühendustee loomisest. Ehitustööde juhatajaks oli ltn Voldemar
Loodla. 1938. aasta 25. oktoobril sai sild valmis. Kolonel Haljaste tänas eeskujuliku töö
organiseerimise eest ltn Loodlat, vbl A. Karu, vao E. Küla, laagri majandusallohvitseri, vao
M. Abe ja töödejuhataja tehnilist abilist, rms-insener R. Aigneri.525
1940. aastaks suudeti Jägalasse ehitada suhteliselt korraliku planeeringuga suvelaager,
kus sai läbi viia enamus pioneeriala praktilisi töid ja pioneeritaktikalisi harjutusi. Laagri
maastik soodustas erinevate erialaste õppuste korraldamist, seda eriti jõe lähedus, kus oli
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võimalik harjutada veekogu ületamist. Tohutud jõupingutused olid rakendatud maa-ala
kuivendamisele ja ehitustöödele, kus tihtipeale kasutati kohapeal saadud looduslikku
ehitusmaterjali: toormetsa ja paekive. Samas jäid Jägalasse ehitamata raudteepioneeride
väljaõppeks ja majanduslikes eesmärkides vajalik kitsarööpmeline raudtee, isikkoosseisu
laskeoskuste lihvimiseks laskeväli ning pärast 1937. aastat arvestatavaks muutunud
tehnikapargi garaaţ. Laagri suur, metsastunud osa, jäi pioneeride väljaõppes siiski
kasutamata. Suvelaagris olnud kaks inseneriväeosa – Pioneeri- ja Sidepataljon – täiendasid
teineteist, kuigi omavaheline koostöö piirdus vaid laagriehitustööde teostamisega. Kuigi
Inseneriväe laagri asukoht võimaldas tihedat koostööd kõrval olnud suurtükiväega, piirdus see
enamasti ehitus-praktilise tegevusega. Taktikalisi koostööharjutusi väeliikide ja väeosade
vahel tehti äärmiselt harva, kui üldse.
6.2. VÄLJAÕPE INSENERIVÄE LAAGRIS
Alates 1924. aastast hakati Inseneriväe laagris, Jägalas, korraldama Pipati suvise
hooaja praktilisi töid pioneerierialal. Kuna suvine aeg oli kõige soodsam praktiliste tööde
läbiviimiseks, kestis laagriaeg reeglina mai lõpust kuni septembri alguseni.526 See võis aga
varieeruda vastavalt pataljoni väljaõppe aastaplaanile.
15. juunist 1924. a oli õppekompanii ülem ltn E. Kimm Pipatüli poolt määratud suviste
praktiliste tööde eest vastutavaks pataljonis ja suurtükiväe laagris Jägalas. 16. juunil 1924. a
saabusid Jägala laagrisse esimesed 60 ajateenijat. Aktiivne väljaõpe kestis laagris suve lõpuni
ning sellest võttis osa kogu pataljoni isikkoosseis. 30. juunil käis Pipatül Jägala laagrit
kontrollimas, kus leidis, et praktilised tööd edenevad aeglaselt, sõdurid töötavad ilma
ohvitserideta. Samas ta tunnistas, et sõdureid ei tohi liialt kurnata. 31. augustil jõudsid 114
pioneeri tagasi Pipati alalisse asukohta, Nõmmele.527
Suvelaagris tegeles väljaõppe korraldusega Inseneriväe Inspektor ise. Tema kinnitas
õppekavad ja õppuste plaanid ning käis pidevalt laagrit külastamas. Alates 1926. aastast viibis
suvelaagri ajal alaliselt laagris Pipatül isiklikult, kontrollides väljaõppe ja laagritegevuse
üldist korraldust. Nii saabus ta Jägalasse 2. juunil 1926. a ning lahkus koos isikkoosseisuga 1.
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septembril.528 Kol-ltn Grünberg ja teised vanemohvitserid võtsid tihtipeale oma pered
laagrisse kaasa.
Laagris asuti kompaktselt koos Sidepataljoniga. Jägala õppevälja laagrikoondises
tervikuna, üksteisega kõrvuti, korraldasid suvelaagreid kaks väeliiki: insenerivägi
(Pioneeripataljon, Sidepataljon) ja suurtükivägi (1. diviisi suurtükiväeüksused). Seoses
sellega, moodustati suvistel perioodidel Jägala õppevälja laagrikoondis, mis koosnes
inseneriväe ja suurtükiväe laagrist. Laagrikoondise ülema nimetas ametisse kaitseminister.
Harilikult määrati laagrikoondise ülemaks suurtükiväe vanemohvitser, kes moodustas staabi
Valklasse ning kuhu peale ülema kuulus ka adjutant. Laagrikoondise ülema õigustes oli
määrata inseneriväe ja suurtükiväe laagrite ülemaid ning meditsiini- ja veterinaarteenistuste
arste. Laagrikoondise ülema ülesandeks oli juhtida ja koordineerida kahe väeliigi suvelaagrite
korraldatust.529 Laagriülem pidi andma väeosadele juhtnööre ja korraldusi üksuste
paigutamise, sisekorra vahiteenistuse, julgeoleku, tuleohutuse, laagripiirkonnas kaubitsemise
ja häire kohta, määrama laagri piirkonna, kus kaitseväelased võisid loata liikuda teenistusest
vabal ajal. Samas määrama ka üksustele suplemis- ja ujutamiskohad.530 1936. a oli 3. diviisi
Jägala laagrikoondise staabis ette nähtud ametikohad ülemale, adjutandile, arstile,
loomaarstile ja polügooniülemale.531 Inseneriväe üksuste laagriülem ja adjutant allusid 3.
diviisi laagi ülemale. Väljaõppevälisel ajal ehk kui suvelaagri periood oli läbi, jäeti Jägalasse
valvkond, kelle ülesandeks oli valvata hooneid, õppe- ja töövahendeid.532
Pipati isikkoosseis sooritas laagrisse minekuks jalgsi rännaku. Raudtee- ja G-kompanii
koosseis

jäi

reeglina

Nõmmele

ehk

laagriväljaõppest

otseselt

osa

ei

võtnud.

Raudteepioneeride jaoks ei suudetud Jägalasse kitsarööpmelist raudteed ehitada, samuti
puudusid gaasikaitseõppe jaoks Jägalas võimalused. H-komando toimetas oma tehnika
raudteel kuni Raasiku jaamani, kust liitusid Pipati põhikolonniga, jätkates rännakut laagri
suunas. Töökomando vastutas varustuse pakkimise ja veo eest. Nii asus 9. juunil 1925. a
Pipati kahe pioneerikompanii isikkoosseisus (99 meest ja 10 kaadrit) jalgsirännakule
Jägalasse. Pipati vahiteenistust jäid pidama 59 meest.533 Rännakkolonni juhtis kas
pataljoniülem isiklikult või mõni teine kogenud ohvitser. Nii astus 19. juunil 1930. a pataljon
välja 1., 2. pioneeri- ja G-kompanii koosseisus, kpt Kerbergi juhtimisel, koos pataljonilipuga
528
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ja orkestri saatel, Jägala inseneriväe laagrisse marsikolonnis jalgsirännakule. H-komando
laadis ennast Nõmme jaamas rongile ning sõitis Raasikule, kus jalastus ja ühines 20. juunil
pataljoni rännakkolonniga. Raudteekompanii, mille koosseis enamuses ei võtnud suvelaagrist
osa, saatis pataljonikolonni vaid Liiva kõrtsini, kus kompaniiülema juhtimisel pöördus tagasi
ning liikus pataljoni alalisse asukohta. Marsruut kulges mööda Nõmmet, Liivat, Kurtnat, Jüri
kirikut, Aruküla ja Raasikut. Jüri kiriku juures oli pikem puhkepeatus, Aruküla õigeusu kiriku
juures aga ööbimine. Raasikul liitus pataljoni kolonniga H-komando ning jalaväe ohvitserid ja
allohvitserid. Kol-ltn Grünberg lubas kaitseväelastel kaasa võtta isiklikke jalgrattaid.
Jalgratturitest moodustati kolonni lõpus eraldi komando. Laagriperioodi ajaks olid allüksuste
ruumid Nõmmel lukustatud, territooriumile oli määratud komandant ja valvemeeskond, kes
ööbisid pataljoni sööklas. Raudteekompanii ajateenijad, kes harilikult olid majutatud Lossi
tänavale, olid samuti paigutatud sööklasse. Pataljoni asupaigast laagrisse ei tohtinud kaasa
võtta öökappe, voodeid, toole, taburette ja ajateenijate isiklikke kaste või kohvreid.
Transpordivahenditena kasutati hobusevankrid ja töökomando käsutuses olnud veoautot,
millega veeti ohvitseride varustust.534
15. juunil 1931. a kell 5 hommikul astus Pioneeripataljon, kol-ltn Grünbergiga
eesotsas, Nõmmelt rännakkolonnis välja, suunaga Jägala Inseneriväe laagrisse. Väeosa
alalisse asupaika, kuhu jäid raudteekompanii, H-komando ja õppetöökojad, oli määratud
komandant – raudteekompanii ülema kt ltn Müller. Ajateenijad pidid laagrisse kaasa võtma
suvepluusi, villased püksid ja tööriided. 14. augustil 1931. a tuli pataljon jalgsirännakul
Nõmmele tagasi.535
Alates 1935. aastast muutus Jägala laagrisse rännaku kord vastavalt pataljoni
allüksuste paiknemiskohtade muutmisega. Nii hakkas 1. pikompanii sooritama rännakut
Jägalasse Narvast ja 2. pikompanii Võrust, ja seda tehti raudteel. Piirikindlustustöödega
hõivatud kahe pikompanii kõik sõdurid ei saanud laagrist osa võtta. Nii saabusid 8. juunil
1938. a Jägala laagrisse 55 meest 1. pikompaniist, Narvast, kpt Eduard Mullarti ja ltn Eduard
Ehandi juhtimisel ning 58 meest 2. pikompaniist, Võrust, mjr Rudolf Kerbergi (Kermet) ning
nooremleitnantidega Karl Kildmaa ja Arnold Pestiga. Samal päeval saabusid laagrisse 1.
jalaväerügemendi pikomando, ltn Georg Reinuti juhtimisel, kokku 27 meest, ning 7.
jalaväerügemendi pikomando, ltn Erich Matteuse juhtimisel, kokku 30 meest.536 Kuni 1940.
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Pipatüli rännakukäsk nr 944, 16.06.1930, ERA 636.1.108, ll. 56–57; Pipatüli pk nr 136, 18.06.1930, ERA
636.1.107.
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Pipatüli pk nr 131, 15.06.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli rännakukäsk nr 1202, juuni 1931, ERA 636.1.115, ll.
28–30; Pipatüli rännakukäsk nr 1202, august 1931, ibidem, ll. 55–56; Pipatüli pk nr 134, 14.06.1932, ERA
636.1.120.
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Patüli 1938. a. pk-d, ERA 636.1.172.
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aastani ei olnud rännaku läbiviimise kord oluliselt muutunud. Isikkoosseis liikus jalgsi, Hkomando koos tehnikaga algul raudteel, pärast aga omal jõul.
Rännak tagasi Nõmmele toimus enam-vähem samal skeemil. Rännakule eelnenud
päeval andis Pipatül rännakukäsu välja, kus määras rännaku eest vastutava, rännaku
marsruudi, kaasavõetava varustuse ja läbiviimise korra. Tagasirännak toimus kas augusti
lõpus või septembri alguses. 1930. aastal astus pataljon orkestri, liputoimkonna, 1., 2., G- ja
õppekompanii koosseisus Jägala laagrist välja jalgsirännaku sooritamiseks pataljoni alalisse
asupaika Nõmmele 26. augustil. Marsruut kulges mööda Piibe ja Narva maanteed, Lasnamäe
tänavat, Tartu maanteed, Suur-Juhkentali, Liiva, Veerenni, Lõuna tänavat ning Suur-Pärnu
maanteed Hiiuni. Laagrisse jäeti valvemeeskond, mille ülemaks oli laagri varahoidja
üleajateenija-allohvitser. Laagri varahoidja vastutas samuti laagrilaos olnud praktiliste tööde
läbiviimiseks vajaliku varustuse eest.537 Pärast 1934. aastat sooritas 1. ja 2. pikompanii
koosseis tagasirännaku raudteel. Nii lahkus 29. juulil 1938. a laagrist 2. pikompanii ja 30.
juulil 1. pikompanii. Kompaniide isikkoosseisu ja varustuse veoks Raasiku jaamast oli ette
nähtud III klassi vaguneid 185 sõduri veoks ja 4 kaubavagunit varustuse ja hobuste veoks
Tapale, kust edasi reisirongi veduriga Petseri, 2 kaubavagunit aga Narva.538
Väljaõpe laagris hõlmas pioneeritegevuse kõiki alasid: välikindlustamist, teede
rajamist, tõkestamist ja lõhketöid. Väljaõppe kohta tehti nädalalised tunniplaanid, mida
kinnitas Pipatül.

Praktilisi töid tehti jao, rühma või kompanii koosseisus, harvemini

õppegruppides. Õppetegevus õppekohtades juhiti ohvitseride või kaadriallohvitseride poolt.
18. juunil 1936. a kinnitati Kaitsevägede Ülemjuhataja poolt esmakordselt pioneeride
suvelaagri õppekava perioodiks 1. juuli kuni 8. august. 1936. aastal saabusid Pipati allüksused
Jägalasse 1. ja 2. juulil. Õppekava järgi pidid pioneerid läbima praktilise väljaõppe, üldmahus
248 tundi. Kogu rõhk laagris oli osutatud ainult praktiliste tööde läbiviimisele. Võeti läbi
järgmised teemad: välikindlustamisel – murumätas, fašiinid, laskepesad ja kaevikud,
traattõkked (ka tankitõrjekaevikud), killuvarjendid, vooderdamine, positsioonide tähistamine,
moondamine; teedel – killustiku- ja kruusateede ehitamine, teede hävitamine, taastamine ja
moondamine, betoontööd; lõhketöödel – pikendatud ja koondlaengud pinnase lõhkamisel,
õppeotstarbeks ehitatud puusilla lõhkamine pärislaengutega, Kehra raudteesilla, Soodla ja
Koraloo kivisildade lõhkamise õppeharjutused, tankimiinide ja fugasside paigaldamine ja
kasutamine; laagri- ja bivakkehitised; sillad – jõe luure, pontoonsillad, kiirsillad, ruhikutel,
sõidusillad, vaiade rammimine jne. Õppetöö toimus esmaspäevast laupäevani 07:00–18:00
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Pipatüli rännakukäsk № 944, 22.08.1930, ERA 636.1.108, l. 95.
Pipatüli teenistuskiri № 208 Raasiku jaamaülemale 17.07.1938, ERA 636.1.178, l. 144.
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kolmetunnise lõunavaheajaga. Harjutuste ja tööde ajal jaotati ajateenijad gruppidesse, kus oli
tööjuht-ohvitser.539
1937. a juulis korraldati laagris pataljoni- ja juurdelähetatud kaadrile tehnikaõpe uue
pioneeritehnikaga, mille eesmärgiks oli selle tutvustamine ja käsitsemaõpetamine. Õppe
läbiviimise eest vastutas 3. pikompanii ülem kpt Erich Möldre.540 Tihtipeale oli praktiliste
tööde täitmine seotud ehitustöödega laagri alal või väljaspool seda. Nii näiteks ehitas 1937. a
juulis Pipat Jägala laagris õppetöö raames 200 m paekivi alusel killustikuteed, milleks kasutati
Maavalitsuselt laenutatud teerulli.541 1937. a augustis inspekteeris Inseneriväe Inspektor
pioneeride puurtöid kivipinnases, tehes asjakohalisi märkusi tööde juhtimise ja teostamise
kohta.542
Ajavahemikul 8. juuni kuni 30. juuli 1938. a viibisid suvelaagris 1., 2., 3. pikompaniid,
H-komando ning 1. ja 7. jalaväerügemendi pioneerikomandod. Edukamateks allüksusteks
osutusid, kol Haljaste hinnangul, väljaõppe poole pealt jalaväe pioneerid. Kõik praktilised
tööd olid teostatud Inseneriväe Inspektori poolt antud õppekava „Pioneeride praktiliste tööde
ja harjutuste kava inseneriväe laagri koondises 1938. a suvel“ kohaselt. Tööd tehti järgmistel
teemadel: välikindlustamine, teed, betoontööd, lõhketööd, laagri- ja bivakkehitised, sillad,
pioneeri-taktikaliste ülesannete lahendamine

maastikul

koos

pioneeritööde tegeliku

teostamisega ning laskeharjutused; kokku oli õppekavajärgselt ette nähtud 248 tundi.
Ettenähtud pioneerieriala õppused viidi läbi täies ulatuses, kuid ei saanud õppekavas
ettenähtud tundide arvust kinni pidada seoses pioneeri õppetegevuse filmimisega. Juulis olid
läbi viidud traditsiooniks saanud erialased võistlused, mille võitnud võistkondi premeeriti
väärtesemetega. Väljaspool õppekava jätkati teede ehitust Inseneriväe ja Suurtükiväe
laagrites, kuhu ehitati 760 ja 800 m killustikuteid. Samuti tehti ettevalmistusi Tammiku
raudbetoonsilla ehitamiseks. Laskeharjutused jäeti täiesti ära laskeraja puudumise tõttu ning
selleks planeeritud aeg kulutati erialaõppuste peale.
30. juuliks 1938. a olid Pipatüle esitatud allüksuste tööaruanded õppetöö kohta
suvelaagris, millest selgus, et 1. pikompanii koosseisust võtsid laagriõppustest osa 2 ohvitseri,
6 aspiranti (alates 16. juulist), 4 allohvitseri ja 52 sõdurit. Isikoosseis muutus pidevalt, nii et
õppustel viibis keskmiselt 42 sõdurit. Suuremaid õppusi teostas kompanii täies koosseisus,
väiksemaid aga õppegruppides. Iga väiksema praktilise harjutuse kestvus oli keskmiselt 4
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Inseneriväe inspektori ettekirjutus nr 61 Pipatüli 25.06.1936 ja juurdelisatud Pipati praktiliste tööde ja
harjutuste õppekava Inseneriväe laagrikoondises 1936. aasta peale, ERA 636.1.155, ll. 18–24.
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Pipatüli pk nr 76, 05.07.1937, ERA 636.1.162.
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Pipati ülema taotlus nr 258 Harju Maavalitsuse Teedeosakonna juhatajale 25.06.1937 ja Harju ajutise
Maavalitsuse ehitusosakonna inseneri vastus nr 753 Pipati ülemale 03.07.1937: ERA 636.1.167, ll. 32–33.
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Pipatüli pk nr 97, 17.08.1937, ERA 636.1.162.
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tundi. Laagri ajal lõikas kompanii murumättaid ja täitis mullakotte, valmistas põimaedu,
kantsikorve ja 10 puuvasarat. Samuti oli tehtud 50 m normaaltõket, 30 m kiirtõket, 120 m²
komistustõket, 15 m traatlenke, 3 harkjalga, 3 siili ning 11 m okastraat-spiraalvõrktõket.
Traattõkete ehitamise õppused toimusid materjali vähesuse tõttu vaheldumisi ehitatud tõkete
lammutamisega. Tankivastastest tõketest ehitati kraav-, kivi- ja vaitõkkeid. Erilist tähelepanu
pöörati tankitõrje miinide paigaldamisele ja ülesvõtmisele. Moondamistööde alal ehitas 1.
pikompanii liikumise varjamiseks teedele hao- ja võrkvarje (-ekraane) ning samuti maskeeriti
tulepositsioonid. Rühma positsiooni kindlustamise alal tähistati ja trasseeriti rühmapositsiooni
kõik välikindlustamise elemendid. Teede alal tugevdati pinnastee sõidurada (Juurdeveo tee
700 m), mida tegid neli 10-mehelist töögruppi 3 nädala jooksul. Tee purustamisharjutuse
läbiviimiseks ehitas kompanii 40 m pikkuse pinnastee. Maa-aluste laengutega purustati 25 m
teelõik, mis pärast taastati liiklemiseks käepäraseid vahendeid kasutades. Betoontööde alal
töötati kivilõhkumise masinatega ja betoonisegajaga. Harjutati suruõhu-betoontampide
käsitsemist ning ajateenijatele tutvustati roostest armatuuri puhastamis-, sidumis- ja kvaliteedi
kontrollimise tehnikat. Lõhketööde alal tehti piklikke ja koondlaenguid; purustati kive, kände,
vaiasid, poste ja tallasid ning valmistati puuraukusid. Silla lõhkamise harjutuse läbiviimiseks
ehitati puusild ning paigaldati õppelaengud. Sama oli tehtud ka Soodla kivisillal. Valmistati
fugassid ja veefugassid. Laagri- ja bivakkehituste õppes teostati Norton kaevu puurimist,
veefiltri valmistamist ning ehitati muldonne ja majutuspunkreid. Sillaõppes teostati jõe luure
õppust. Tehti pontoonsildade kõikide tüüpide ehitamise drillharjutusi ning ehitati eeskirjas
ettenähtud pontoonparved, kusjuures III-tüübi pontoonparvele asetati päramootor. Samuti
harjutati veekogu ületamist teiste vahenditega ning ehitati kiirsild ja sild ruhikutel. Tehti purre
kahe jalaga pukkidel ning rammiti vaiasid nii käsitsi kui ka diiselrammiga. Rööbiti silla
ehitusõppustega

teostati

sõudeharjutusi.

Harjutati

pontoonvarustuse

pealelaadimist

veoautodele, transportimist ja mahalaadimist. Pioneeritaktikaliste õppuste raames harjutati jõe
ületamist motoriseeritud pi-rühmaga ning samuti pi-rühm kiirtee rajamisel, pi-jagu tee
sulgemisel, tee parandamisel, jõe ületamisel. Lõppharjutusena sooritati praktiline harjutus
teemal „Kompanii jõe ületamisel“. Väljaõppe käigus tehti tihedalt koostööd teiste
allüksustega, ennekõige 3. pikompaniiga. Veoautode puudusel jäi teostamata teema
„Motoriseeritud pi-rühm tee parandamisel“. Kõik taktikalised õppused olid teostatud legendi
järgi ja vahekohtuga. Peale planeeritud väljaõpet osales 11-meheline töögrupp ehitustöödel
Maarjamäel, planeeriti Tammiku uue silla ehituskohta ning ehitati Juurdeveo teed.
Suvelaagrist võtsid osa 2. pikompaniist 2 ohvitseri, 3 allohvitseri, 6 aspiranti ja 50
reameest. Õppetegevus oli 1. pikompaniile identne, kuid väikeste erinevustega tehtud töö
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mahus. Nii näiteks tegid betoontööde alal 2. pikompanii mehed 12 m tsementtorusid, 16 m²
tsementpõrandaid ja 16 m² tsementseina.
3. pikompanii koosseisust osalesid 1938. a suvelaagris 1 ohvitser, 4 allohvitseri ja 42
sõdurit. 2. juulil tulid jalaväest noortekursusele kompanii juurde 28 noorsõdurit, kelle eest
vastutavaks määrati n-ltn A. Pesti 2. pikompaniist. Laagri lõpuks oli kompaniis 75 sõdurit ja
25 noort. Reameeste praktilised harjutused ja õppused olid läbi viidud vastavalt suvelaagri
väljaõppekavale ning oli teiste pikompaniidele identne, välja arvatud see, et lisakoormusena
sai kompanii ülesandeks osaleda filmimises ja ehitustöödes Maarjamäel. Jalaväerügementide
pioneerid olid koondatud ühte kompaniisse, mis koosnes 2 ohvitserist, 5 allohvitserist ja 51
reamehest. Jalaväe pioneeride väljaõpe suvelaagris ei erinenud enamjaolt pikompaniidest.
H-komando isikkoosseis (1 ohvitser, 8 allohvitseri ja 14 sõdurit) tegi 1938. a suvel
praktikat pioneerimasinatel (rakendamine ja hooldus). Keskmiselt oli iga päev pi-masinatega
töötamas 6 allohvitseri ja 6–8 sõdurit; masinaid korrastamas ja hooldamas aga 2 allohvitseri ja
2–3 sõdurit. Harjutati killustiku valmistamist, kivide puurimist suruõhukompressoriga,
paadisilla ehitamist, kändude ja puude saagimist mootorsaega, kändude juurimist,
ekskavaatoriga (dieselbagger) paekivi tõstmist veoautodele ja selle äravedu, pontooni
päramootori (Steudel) katsetamist Jägala jõel, vanade kaevikute kinniajamist teehöövliga,
teede rullimist teerulliga, öist õppust helgiheitjatega (töökorda seadmine, töötamine, kauguste
mõõtmine, helkside loomine, kokku 32 õppetundi) ning elektrijuhtmete vedamist. H-komando
täitis laagri ajal peamiselt tehnikarühma ülesandeid, kokku 349 õppetöötundi.543
1938. aastal harjutati Jägalas samuti motoriseeritud pi-rühma tegevust, kaasa arvatud
veekogu ületamist veoautode üleparvetamist.544
Kõik 1938. a pioneeride erialaõppused Jägala suvelaagris toimusid Inseneriväe
Inspektori poolt koostatud „Pioneeride praktiliste tööde ja harjutuste kava inseneriväe
laagrikoondises“ järgi, mis nägi ette juuni- ja juulikuu jooksul 248 (tegelikult 256) tundi
õppetööd teemadel: välikindlustamine, teed, betoontööd, lõhketööd, laagri- ja bivakkehitised,
sillad, pioneeri taktika ja laskeharjutused.545
Ajavahemikul 19. juuli – 1. august 1939. a viidi Jägala laagris 1., 2., 3. pikompaniile
ning 1. ja 7. jalaväerügemendi pikomandode isikkoosseisule (igast allüksusest 3 pioneeri,
kokku 15 meest) ltn E. Siraki juhtimisel läbi kolmepäevane lõhketööde kursus 24 õppetunni
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Pipati adjutandi ltn A. Kivilo ringkiri allüksustele nr 238, juunis 1930 ning 1., 2., 3. pikompaniide, jalaväe
koondpioneerikomando ja H-komando ülemate 1938. a laagriõppuste aruanded, ERA 636.1.178, ll. 62–92; ERA
636.1.176, ll. 36–48.
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Kirjavahetus, ERA 636.1.178, l. 283.
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Inseneriväe inspektori kt mjr Thari ettekirjutus nr 41 pipatüle 01.06.1938 ja pioneeride praktiliste tööde ja
harjutuste kava inseneriväe laagrikondises 1938. suve laagriperioodiks, ERA 636.1.176, ll. 5–11.
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mahus. Kursusel korrati lõhkevahendite omadusi ning õpiti lõhkevõrke, piklikke ja
koondlaenguid, kivide, puu- ja metallkonstruktsioonide ning traattõkete purustamist, kändude
juurimist, uru- ja kamberlaenguid ning vee- ja maapealsed fugasse. Väljaõpe toimus lõhkeaine
lao juures, spordiväljakul, suurtükiväe laskemoona lao juures, Ruu tee ja Jägala jõe ääres.546
1939. a laagriõppustest võtsid 2. pikompaniist osa 2 ohvitseri, 4 kaadriallohvitseri, 3
ajateenija-aspiranti ning 60 sõdurit, neist igapäevastel õppustel oli alaliselt 50. Kompanii
arvuline koosseis võimaldas läbi võtta takistusteta õppekavas ettenähtud õppusi. Kogu laagris
viibitud aega kasutati praktilisteks erialaõppusteks. Suurem osa harjutustest ja õppustest
teostati ühiselt kompanii koosseisus. Inseneriväe Inspektori poolt korraldatud eriala
võistlustest võttis kompanii osa kõigist võistlusaladest. Tööriistade teritamine, korrastamine ja
laost väljavõtmine tehti väljaspool õppeaega.
Välikindlustamisel ettenähtud 24 õppetunni asemel tarvitati 49 tundi seoses
pioneeritööde demonstreerimisega laagrit külastanud välismaa ohvitseridele. Üldiselt ehitati
normaal-

ja

kiirtõkkeid

(drill),

kraavidesse

puntseina

abil

vee

ülespaisutamist

tankitõrjetõkkena ning tt-miinide paigaldamist ja ülesvõtmist. Teedeõppes ehitati 15 m
pikkune teelõik, mis pärast lõhati ja parandati. Lõhketöödel tehti „kuivalt“ läbi Kehra raudteeja Tammiku raudbetoonsilla mineerimine. Sillaõppes teostati harjutusi sillapargis, kusjuures
rööbiti õppustega teostati sõudeharjutusi pontoonidel ja ruhikutel. Samuti tehti vaiade
rammimist ning ruhiksilla peale- ja mahalaadimist veokitel. Pioneeri-taktikalisi harjutusi
teostati viiel teemal: pi-jagu tee tõkestamisel spiraaltõkke ja miinidega; motoriseeritud pirühm silla ettevalmistamisel purustamiseks; jagu silla vallutamisel; motoriseeritud pi-rühm
teelõigu tõkestamisel ning pi-rühm jõe ületamisel käepärastel vahenditel. Taktikalisteks
õppusteks koostati lühikesed olukorrakirjeldused – legendid, mis Pipatül kinnitas. Iga õppuse
juures olid vahekohtunikud, kelle juhtimisel, vahetult enne õppuse algust, viidi läbi
kaaderkoosseisuga arutlus. Erilist rõhku pandi korraldustele ja käsklustele motoriseeritud
üksuse tegevuse raames, kus nad pidid olema antud lühidalt, selgelt, kiirelt ja käskivalt.
Samuti osutati rõhku töödistsipliinile. 20. juunist 9. augustini 1939. a sai suvelaagri väljaõpe
tugevasti kannatada üldise laagriaja vähendamise ja ehitusmaterjali puuduse tõttu. Sellepärast
oli läbiviidud väljaõppe maht suhteliselt väike, kusjuures osad teemad jäid üldse käsitlemata.
Samas arvas 2. pikompül, et läbivõetud kava pakkus piisavalt praktilisi teadmisi ja oskusi
sõduritele ning kogemusi kaadrile pioneeritööde alal võimaliku sõja korral.547
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Lühiajalise lõhketööde kursuse kava 3. diviisi Jägala laagris 1939. a, ERA 636.1.188, ll. 23–24.
2. pikomüli mjr R. Kermeti poolt koostatud kompanii tegevusaruanne 1939. a suveperioodi laagriõppustest;
Pioneeride praktiliste tööde ja harjutuste kava inseneriväe laagrikoondises 1939. a suve laagriperioodiks 21.
juulist 11. augustini: ERA 636.1.188, ll. 27–34.
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Erialaõppustest eraldi viidi isikkoosseisule läbi lõhketööde õpe. Nii viis 29. juunist
1931. aastal Jägala laagris kol-ltn Grünbergi korraldusel relvurohvitser, ltn Preibach, läbi 1. ja
2. pioneerikompanii isikkoosseisule paralleelselt muude õppustega lõhketööde harjutusi
jagude kaupa. Kuni laagriperioodi lõpuni pidi olema läbivõetud lõhketööde praktiline osa
Inseneriväe Inspektori poolt koostatud õppekava alusel. 1931. aasta lõhketööde praktiline osa
sisaldas Kehra raudteesilla548 lõhkamise kava koostamist, traattõkke purustamist, silla
tegelikku purustamist ja fugasse. Väljaõppe paremaks läbiviimiseks anti ltn Preibachile juurde
abikoolitajateks igast kompaniist üks ohvitser ja üleajateenija-allohvitser.549
Erilist tähelepanu pöörati laagris moondamisõppele. Selleks oli laagris moodustatud
eraldi moondamise õppekomando. 1932. aasta juulist tehti Jägala laagris moondamistööde
jaoks eraldi harjutusväli, kuhu ehitati hulk näidiseid maskeerimisviisidest ja petterajatistest,
mille hulgas olid ka tankide ja kahurite mulaaţid. Tasemel olid laagritööd (bivakitööd)550,
mille käigus ehitati erinevaid näidisrajatisi. 551
Praktiliste tööde läbiviimisel üritati eriti 1930. aastatel jälgida keskkonnakaitset (metsa
raiumisel ja soode kuivendamisel) ning suhteid tsiviilelanikkonnaga. Siiski tuli mõnikord ette
vahejuhtumeid. 1. augustil 1930. a tegid pioneerid Jägala jõel järjekordse harjutuse
pontoonsilla ehitamisel. Harjutuse käigus said kannatada Jägala-Ruu asunduse Männasalu talu
maja ees jõekaldal olnud ilupõõsad ja -puud. Maja omanik kirjutas selle kohta kol-ltn
Grünbergile kaebuse, mille rahuldamiseks saatis pataljoniülem kaks pioneeri uusi ilupõõsaid
ja -puid istutama.552
1940. aastal pidid Pipati praktilised tööd inseneriväe laagrikoondises kestma 1. juulist
1. augustini (1. juulil rännak laagrisse, 30. juulil õppealade koristus ning 31. rännak pataljoni
asupaika). Väljaõpe oli planeeritud teostada vaid teisipäeviti ja laupäeviti, kokku õppeaja
arvestuses 200 tundi, sellest maha arvata 24 tundi, mis kulus rännaku sooritamisele laagrisse
ja tagasi. Praktilisi harjutusi oli ette nähtud kuues õppeaines: välikindlustamine, teed,
lõhketööd, sillad, pioneeri-taktikaliste ülesannete lahendamine maastikul koos pioneeritööde
tegeliku läbiviimisega ning riviõpe.553
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Alati kasutati sildade purustamise õppeharjutuste läbiviimisel just Kehra silda, vt lisaks: Pipatüli taotlus nr
264 Inseneriväe Inspektorile 17.08.1935, ERA 636.1.144, l. 84.
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Kaitseväe laagrid, magistritöö: Tallinn 2004, ll. 29–30, 56.
552
Männasalu taluniku palve Pipatüle, 02.08.1930, ERA 636.1.110, l. 142.
553
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Igal aastal korraldati suvelaagri ajal eriala täiendõpet ka teiste väeosade pikomandode
isikkoosseisule, Kõrgemasse Sõjakooli sisseastunud ohvitseridele ja reservväelastele.554 Nii
viidi ajavahemikus 13.06–02.08.1925 Inseneriväe laagris läbi praktilised harjutused
välikindlustustööde alal jalaväe ja ratsaväe ohvitseridele ja üleajateenija-allohvitseridele. 12.
juulil 1925. a olid läbi Raasiku raudteejaama Jägalasse Pioneeripataljoni ülema käsutusse
praktilise pioneerikursuse läbimiseks saadetud igast diviisist, SVÜÕA allohvitseride
õpepataljonist, ranna-, õhu- ja sisekaitse ülemale alluvatest jalaväe ja ratsaväe osadest üks
ohvitser ja igast rivikompaniist üks allohvitser.555
Erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks olid 20. juunist kuni 29. augustini 1930. a
Jägalasse saadetud 7. jalaväe rügemendist n-ltn H. Terras,

Kuperjanovi üksik-

jalaväepataljonist n-ltn E. Stern, Scouts üksik-jalaväepataljonist kpt F. Süllaots, 10. üksikust
jalaväepataljonist n-ltn E. Hints, Sakala üksik-jalaväepataljonist n-ltn A. Looga. Samuti tulid
20.

juunist

üleajateenija

allohvitserid

3.,

8.

ja

5.

üksik-jalaväepataljonist

ning

Ratsaväerügemendist; 21. juunist 10. ja 5. üksik-jalaväepataljonist, igast väeosast 1 ning 5.-st
2 ohvitseri ja allohvitseri jaotati 1. ja 2. pioneerikompanii vahel.556
Ajavahemikul 9. – 22. juuli 1930. a tutvus Jägala laagriga samuti KVÜÕA
Allohvitseride kooli õppekompanii ja õppekuulipildujakomando isikkoosseis. Kuigi enamus
aega õppurid harjutasid koos suurtükiväega, korraldati neile 15. juulil ekskursioon
Pioneeripataljoni alale.557
31. juulil 1934. a lähetati Jägalasse Pipati juurde pioneeri eriala teadmiste ja oskuste
täiendamiseks teiste väeliikide üleajateenijaid-allohvitsere. Allohvitserid olid vähemalt 18
erinevast väeosast jala-, suurtüki- ja ratsaväest. Täiendõppe läbiviimiseks oli neist
moodustatud erirühm ltn Loodla juhtimisel, kes oli ajutiselt vabastatud noortekompanii ülema
kohustustest. Rühmas oli kokku 23 meest kolmes jaos.558 6. septembril sai täiendõppekursus
(arvestati lõhketööde kursusena õppekompanii juures) läbi. Erialaste teadmiste kontrollimisel
selgus, et 13 allohvitseri omandas õpetatud aine hindele „väga hea“ ning 10. septembril
lahkusid nad Inseneriväe laagrist.559
1. ja 7. jalaväerügemendi pikomandod võtsid osa ka 1939. a suvelaagrist. 7.
jalaväerügemendi pikomando 55 sõdurit ja 3 allohvitseri, kpt Erich-Johannes Matteuse
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556
Pipatüli pk nr 139 26.06.1930, ERA 636.1.107.
557
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õppekompanii ja õppe-kuulipildujakomandole Jägala laagris 09.07–22.07.30“, ibidem, l. 126.
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juhtimisel, lahkusid Jägalast 11. augustil 1939. aastal.560 1940. aasta suvel oli aga planeeritud
Jägala laagris ja Nõmmel anda väljaõpe ajateenijatele, staaţil viibinud ohvitseridele,
reservväelastele ja Tehnikaülikooli üliõpilastele riigikaitseõpetuse raames. Sellele lisaks pidid
1. ja 2. pikompanii osa võtma augustiks planeeritud diviiside koostöö õppustest. Probleemiks
oli see, et pataljonis ei jätkunud kaadrit eduka valjaõppe teostamiseks üheaegselt mitmele
kursusele. Üliõpilaste sõjaline ettevalmistus pidi kestma 1. juunist 22. juunini, kokku 19
päeva ehk 123 töötundi. Tudengitele õpetati gaasimaske (EI ja EIII), tutvustati g-laborit,
sõjagaaside ja gaasiballoonide ning gaaskaitsevahendite remonti. Samuti aga õpetati
leegiheitjate ja miinipildujate käsitsemist, meteoroloogiat ja degaseerimist.561
Juba Inseneriväe laagri rajamisel kerkis küsimus praktiliste tööde käigus omandatud
oskuste kontrollimise viisidest. Nii andis kol Riiberg 1925. a augustis ehk suviste
praktikatööde hooaja lõpus korralduse, viia laagris läbi Pipati katsed järgmistel teemadel:
kaevikud, tõkked, blindaaţid, silla ehitamine (jalakäijate- ja sõidusillad), lõhketööd,
positsioonide

markeerimine

(trasseerimine)

kompanii

koosseisus,

pioneeritööde

organiseerimine ja läbiviimine öösel. Katsed kulmineerusid pioneerioskuste raja läbimisega
ühe päeva jooksul. Katsete ja oskusteraja organiseerimise ja läbiviimise eest oli Pipatüli käsul
vastutavaks n-ltn Treuhoff, kellel kästi juhtida tähelepanu tehtud vigadele.562
Hiljem tekkis mõte korraldada laagriperioodi lõpus katsete asemel erialased
võistlused.563

Esmakordselt

viidi

erialased

võistlused Jägala

laagris

läbi

kahe

pioneerikompanii vahel ajavahemikul 17.–25. august 1928. Võistlusaladeks olid tõkestamine,
haotööd, silla ehitamine ja välikindlustamine. Võistluste hindamiskomisjoni kuulusid kpt
Remmel (esimees), kpt Thar ja ltn Luulik. Igal võistlusalal hinnati töö kestvust, korralikkust
ja organiseerimist. Tähelepanu all olid sellised momendid, nagu: eesmärgi täitmine, erialane
pädevus, juhtimine ja meeskonnatöö. Igal hindamispunktil tehtud vea eest võttis komisjon
punkte maha. Üldjuhul hindas komisjon võistkondade tegevust väga rangelt, mis kohati võis
olla lausa kurioosne. Nii näiteks võeti 1. pioneerikompaniil traattõkke tegemisel punktid maha
töö organiseerimises selle eest, et „meeskond sõimles omavahel“. Traadivedajate grupid olid
koos ja takistasid üksteise tegevust. Seetõttu oli üks grupp sunnitud korraga kahte traati
vedama. 1. pioneerikompaniil nulliti pukksilla ehitamise tulemus, sest pukid ja kandetalad
olid nõrgalt ühendatud, mistõttu sild muutus ohtlikuks. Vaatamata komisjoni mitmekordse
560
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pk-d, ERA 636.1.182.
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nõudmise peale, jätkas kompanii ehitustööd. Komisjoni kategoorilise ettepaneku peale
nõudeid täita või silla ehitamine katkestada, lõpetas kompaniiülem võistluse omavoliliselt. 2.
pioneerikompaniil nulliti kiirsilla ehituse tulemus seoses sellega, et peale töö lõppu avastati, et
enne võistluse algust olid ujukad valesti ettevalmistatud. Kuigi üldarvestuses oli 2.
pioneerikompaniil rohkem punkte, tunnistas komisjon võitjaks siiski 1. pioneerikompanii, kes
võitis kõikidel võistlusaladel, välja arvatud sildade ehitamisel.564
Edaspidi kujunes erialavõistlustest Pipati omalaadne traditsioon. 1929. aastal olid
Jägalas läbiviidud sisemised erialased võistlused teemadel: kaks esimest võistlust tõkete
ehitamises võitis 1. pikompanii, ajaga 25 min 12 sek; kolmanda võistluse väliraudtee
ehitamise võitis 1. võistkond, ajaga 2 tundi 2 min 10 sek; neljanda võistluse maastiku
degaseerimise võitis 1. võistkond, ajaga 35 min 8 sek ning viienda võistluse, Jägala jõel olnud
Narva maantee kivisilla purustamise planeerimise vajalike arvutustega, võistlejad olid ainult
üleajateenijad. Samuti viidi läbi üldisi võistlusi enamasti Side- ja Pioneeripataljoni
võistkondade vahel, nagu köievedu Jägala jõel ja köie vedamine üle jõe; silla ehitamine –
võitis 1. Pikompanii, ajaga 3 tundi 37 min ja 55 sek; võidusõudmine pontoonidel Jägala jõel –
võitis Pipati viieliikmeline võistkond, ajaga 5 min 13 sek, ning võidusõudmine käsiparvel. Iga
ala võistluse võitjaile anti üle auhinnad: baromeeter-termomeeter, seina- ja käekellad,
habemeajamisterad Gillette, nahkportfell ja -rahataskud, pussnoad ja hõbedased teelusikad.
Üldarvestuses osutus võidukaks 1.pikompanii, kes sai teist aastat järjest 1928. aastal
väljapandud rändauhinna – hõbekilbi Pioneeripataljoni reljeefembleemiga ja pealkirjaga
„Parimale pioneerikompaniile – pioneeritööde eest“.565
21.–22. augustil 1930. a korraldati erialased võistlused Pipatis õppetöökodade ülema
n-ltn Tompi juhtimisel. Need toimusid Jägala laagris ja Liiva-Vääna raudteel. Võistlusaladeks
olid valesuurtüki patarei (petterajatis), normaaltõke, pukksilla ja kiirsilla ehitamine, maa-ala
degaseerimine ning sõudmine pontoonidel ja kolmnurksetel parvedel. Samuti lisandusid
sellised võistlusalad, nagu laskmine miinipildujast Stockes ja võistlus helgiheitjate vahel.
Liiva-Vääna raudteel oli võistlusaladeks liiprite vahetamine ja raudtee pöörangu purustamine.
Iga võistlusala hindamiseks määras kol-ltn Grünberg erialased komisjonid järgmiste
ohvitseridega eesotsas: pioneeri – kpt Thar, G – ltn Urbanovitš, H – ltn Luulik ning raudtee –
kpt Pedaja.566 Erialavõistluste üldarvestuses osutus parimaks 1. pioneerikompanii. Seega
osutus nimetatud allüksus 1928. aastast alates võistluste võitjaks ja rändauhinna (hõbekilp
pioneeri embleemi reljeefse kujutluse ja pealkirjaga „Parimale pioneerkompaniile – pioneer
564
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tööde eest“) kaitsja. Pataljoniülema märkusel paistis 1930. aasta võistlustel, võrreldes teistel
aastatel peetud võistlustega, silma edu mitmelgi alal. „Eriti tähtis on see, et edu parema tööde
organiseerimise oskuse ja töökodade vilumuse tulemuseks, mis kinnitab, et erialasele
kutseoskusele möödunud õppeperioodil on pühendatud vääriline tähelepanu.“567
1931. aastal enne erialavõistlusi laagrikoondise ülema korraldusel olid 7. juulil läbi
viidud kontrollharjutused Pioneeripataljonile sildade purustamise teemal ja Sidepataljonile
helkside loomise teemal, Inseneriväe laagri Soodla küla juures, Jägala jõel asunud kivisilla ja
Kehra raudteejaama vahel. Pioneeripataljon rakendas Soodla kivisilla purustamiseks 1.
pioneerikompaniist 1 ohvitseri, 2 üleajateenijat ja 14 ajateenijat ning sama palju 2.
pioneerikompaniist Kehra raudteesilla purustamiseks. Rännaku sooritamiseks ülesande
täitmise sihtkohta kasutati liikumisvahendina jalgrattad.
Lõhketööde harjutusel kasutati lõhkeaine asemel puust õppelaenguid, mis kinnitati
silla konstruktsiooniosade külge nagu tegelikud laengud, välja arvatud Soodla silla juures, kus
kasutati laengukambrit. Laagrikoondise ülema kinnitusel oli töö mõlemate komandode poolt
teostatud väljaarvestatud töönormide kohaselt ettenähtud ajaks, laengu suurused õigesti
väljaarvestatud ja paigaldatud. Distsipliin oli hea. 1. pioneerikomando purustajate komandol
ei õnnestunud lõhkevõrgu vale monteerimise tõttu pealaengut süüdata.
Ühenduseks laagriga Kehra ja Soodla sildade vahel oli Sidepataljoni helkside
meeskonna poolt loodud helkside. Kuigi maastik soodustas kiire ühenduse loomist, oli
signaalide edasiandmise kiirus väga madal signalistide sooritatud vigade tõttu. Nii ei tulnud
telegrammile vastust kahe tunni jooksul.568
5.–11. augustil 1931. a viidi erialaseid võistlusi läbi viiel alal: normaaltraattõkke,
pukksilla ja kiirsilla ehitamine, degaseerimine ja sõudmine pontoonidel. Võistluste
korraldamiseks oli moodustatud kaks kolmeliikmelist komisjoni pioneeri ja G-alal. Kuigi
mõlema komisjoni esimeheks oli määratud kpt Thar, olid liikmed erinevad. Peakohtunikuks
oli kpt Pedaja, kellele olid abiks veel kaks pioneeriohvitseri. Võistkondi moodustati rühmade
kaupa. Pioneerikompaniide võistkondades oli igas 3 ohvitseri. Maa-ala degaseerimise
võistlusest võtsid osa ainult G-kompanii võistkonnad. Pontoonidel sõudmisel osalesid 5
võistkonda ehk Pioneeripataljoni igast allüksusest üks. Pukksilla ehitamisel võitis 2.
pioneerikompanii võistkond, ajaga 1 tund 24 min; traattõkke ehitamisel osutus võitjaks 1.
pioneerikompanii võistlusrühm, ajaga 12 min 30 sek; degaseerimisel G-kompanii 1. rühm
ning kiirsilla ehitamisel 2. pioneerikompanii. Pontoonidel sõudmises tuli võitjaks 1.
pioneerikompanii viieliikmeline võistkond, ajaga 5 min 24 sek. Iga ala võitjaid autasustati
567
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hõbedast esemetega.569 Inseneriväe Inspektori käsul korraldati 1931. a augustis eraldi
raudteepioneeride võistlus aja peale liiprite vahetamises.570
1932. aastal andis Inseneriväe Inspektor välja määrused erialaste sisevõistluste
korraldamise kohta. Määrustes oli täpselt kirjeldatud võistluse ülesanne, tingimused, nõuded
ja hindamiskriteeriumid. Nii oli 1932. aastal pioneeridele ette nähtud vaid kolm võistlust:
kiirtraattõkke ehitamine, parvetamine liidetud ruhikutel ning sõudmine pontoonidel aja peale.
Traattõke oli vaja ehitada 100 m pikkuselt määratud suunas ja väljaulatuva 60º nurgaga.
Võistlusi korraldatav komisjon jaotas võrdselt ehitusmaterjali ja tööriistad. Omavahel pidid
võistlema 4 pioneerivõistkonda, igaühes 1 allohvitser ja 10 relvadeta pioneeri.
Hindamiskriteeriumid olid järgmised: ülesande täitmise aeg, ülesande täitmise korrektsus, töö
distsipliin ja organisatsioon. Teised võistkonnad pidid liitma ruhikuid, lükkama nad vette,
parvetama üle jõe ühe jaosuuruse üksuse ning tühjana sõudma lähtekohta. Võistles 8
pioneerivõistkonda, igaühes 4 pioneeri. Võistkondade rohkuse tõttu loositi enne mõlema
ülesande täitmist võistluse järjekord. Kolmas ülesanne oli sõuda 250 m vastuvoolu ja tagasi
lähtekohta. Tagasipöördel oli vaja sõuda ümber tähistatud poi, mida ei tohtinud puudutada
pontooni ega aeruga. Võistkonnad startisid üksikult, varem väljaloositud järjekorras. Võistlus
algas vahekohtuniku märguande peale ning lõppes võistkonna rivistamise ja käsklusega
„valvel“, kahe esimese ülesande puhul ja siis, kui pontooni vöör jõudis finišijoonele sõudmise
puhul. Võistkondi oli võimalik formeerida igast rühmast üks ning kokku mitte rohkem kui
kaheksa. Esimesel ja kolmandal võistlusel võitis 1. pioneerikompanii võistkond, teisel aga 1.
jalaväerügemendi pioneerikomando. Võitjatele jagati erinevaid auhindu, sh noad ja
habemeajamisvahendid.571 Erialased võistlused peeti rööbiti Sidepataljoniga, kuid erinevatel
päevadel: 1., 2., ja 3. augustil 1932. a. Võistlusi hindas neljaliikmeline komisjon, kpt Thariga
eesotsas.572
Inseneriväe Inspektori korraldusel viidi pioneeri erialased võistlused läbi Jägalas 6.
septembril 1934. a. Võistluste kord oli sama, mis eelmistel aastatel. Võistlusi peeti kolmel
alal: traattõkke ehitamine, tee purustamine lõhates ning sõudmine pontoonidel. Võrreldes
eelmiste aastatega, võisteldi esmakordselt teede purustamises, kus oli ülesandeks valmistada
9-tollise läbimõõduse maapuuriga 1,25 m sügavune auk – laengukamber, valmistada süütel ja
lõhkelaeng, asetada lõhkelaeng kambrisse ning süüdata süütenöör. Lõhkelaenguid oli vaja
arvutada ja valmistada ühesuuruselt ning süütenööri lõigud lõigata ühepikkuselt võistlusi
korraldava komisjoni esimehe käsul ja järelvalvel. Vahekohtunikud pidid jälgima
569
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võistkondade tööd, kuid nad ei tohtinud vahele segada, samuti pidid nad arvestama pinnase
omadustega. 1. ja 3. võistluse võitis 1. pioneerikompanii, 2. võistluse (teede purustamine)
raudteekompanii võistkond.573
Hiljem viidi iga-aastased erialavõistlused läbi ühe ja sama stsenaariumiga. 1936.–
1938. aastal toimusid erialased võistlused Pipatis augustikuus. Võistlusaladeks olid normaalja kiirtraattõkke ehitamine, moondamise võrgu punumine, sõudmine pontoonidel.574
Inseneriväe Inspektori suulise korralduse kohaselt peeti 1939. aastal Jägala laagris
erialaseid võistlusi järgmistel aladel: kiirtõkke ehitamine, normaaltõkke ehitamine ja
sõudmine pontoonidel. Esimesel võistlusalal ehitati 100 m kiirtõket 12-liikmelise meeskonna
poolt, juhiks õppekompanii lõpetanud ajateenija-kapral, teisel 60 m tõket 20-liikmelise
meeskonna poolt kahe allohvitseriga ning kolmandal sõudevõistluse meeskonnad, igas 5
pioneeri. Iga kompanii/komando pani välja ühe võistkonna, välja arvatud sõudevõistlusel, kus
osalejate võistkondade arv oli piiramata. Võistlustel vajalikud materjalid valmistas ette iga
allüksus eraldi ning kohaletoomine oli korraldatud ltn Ehandi juhtimisel. Võistluste auhinnad
tõi kohale ja andis võitjatele üle inspektor isiklikult. Võistluste hindamissüsteemist teavitati
vahetult enne võistlusi. Võitjateks osutusid 1. võistlusel 1. pikompanii, 2. võistlusel 2.
pikompanii ja 3. võistlusel 2. pikompanii 1. võistkond (kokku osales 5 võistkonda).575
Inseneriväe laagris toimunud väljaõppeprotsessiga tutvusid ka välismaised külalised ja
Eesti kõrgemad ametiisikud. Nii külastas 25. juulil 1931. a Jägala Inseneriväe laagrit
Riigivanem Konstantin Päts. Tema visiidi vastuvõtuks oli moodustatud Pipati aukompanii
lipu ja orkestriga. Teejuhtideks olid liikumise peamarsruudile paigutatud ohvitserid ja
allohvitserid.576 Järgmise aasta 18. juunil külastas Jägala Inseneriväe laagrit Soome president,
Pehr Evind Svinhufvud, Eesti riigivanema saatel. Külaskäigu puhul korraldas Pipat
näidisõppuse. Staabiliinile oli koondatud viis meeskonda, kes demonstreerisid hao, tõkke ja
kaeviku ehitusel ning moondamisel ja purustamise töödel kasutusel olnud varustust ja
vahendeid. Pipatüli juhtimisel viidi läbi Jägala jõe ületamise õppus, milleks 1. pikompaniist
oli moodustatud sõjaaegse koosseisuga pi-rühm, kes pidi toetama jalaväekompaniid jõe
ületamisel. Jalaväekompaniid mängis Autotankirügemendi õppekompanii.577
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Pipatüli pk nr 194, 04.09.1934, ERA 636.1.132; Erialavõistluse akt nr 1, ERA 636.1.134, l. 87; Pipatüli pk nr
197, 07.09.1934, ERA 636.1.132.
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Pipatüli pk nr 87, 04.08.1936, ERA 636.1.152; Pipatüli pk nr 94, 10.08.1937, ERA 636.1.162; Pipatüli pk nr
96, 04.08.1936, ERA 636.1.172.
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Pipati adjutandi kt kpt A. Väkrami ringkiri nr 300 allüksustele 24.07.1939 ja võistluse protokollid, ERA
636.1.191, ll. 91–96.
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Jägala Inseneriväe laagrikoondise ülema kk nr 4, 23.07.1931, ERA 636.1.305, l. 71.
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Pipatüli pk nr 138, 18.06.1932, ERA 636.1.120.
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Laagris kehtis range administratiivne sisekord. Laagri päevakord erines Nõmmel
olnud tavapärasest päevakorrast: äratus oli kas tund või pool tundi varem. Ilmselt oli see
tingitud soovist alustada õppetööga varem ehk muuta päeva pikemaks. Kuid seitse tundi
magamiseks osutus raske praktilise töö ja intensiivse väljaõppe juures siiski ebapiisavaks
puhkeajaks. Seetõttu otsustati äratusaega muuta. Kui 1935. aastal oli äratus kella viiest
hommikul, siis 1936. aasta augustist nihutati äratus tund aega hilisemaks ehk kella kuue peale.
1938. aastal määrati äratuse ajaks aga veerand seitse. Õppetöö algas harilikult kella seitsmest
ning lõppes viiest pärastlõunal ehk kogukestvusega mitte üle 8 tunni.578
Iga päev määrati korrapidaja (ohvitserid ja allohvitserid kaadrist vaheldumisi) ja
häireüksus ning sisetoimkond barakkides.579 Jägala laagrisse määrati 1930. aastal
suvehooajaks ajateenija reameestest käskjalad Pipatüli elamu juurde, ohvitseride ühisbarakki,
vahimajja, ohvitseride elamu juurde, Pauna tallu, ohvitseride tubade juurde barakki nr 2 ning
tööliste majja – kokku 10 käskjalga.580 Vastavalt Jägala laagrikoondise ülema käskkirjale nr 4,
3. augustist 1934, pidid väeosade ülemad, kaasa arvatud Pipat, nädalavahetustel määrama
valverühmast kolmeliikmelise vintpüssidega relvastatud piilkonna, kes pidi patrullima alates
laagriplatsist mööda Piibe maanteed Narva maanteeni ning seal kuni Koogi alevini (alevik
kaasa arvatud). Piilkonna ülesandeks oli kontrollida kaitseväelaste väljalubamistähte ning
jälgida distsipliini ja korda laagris või sellest väljaspool viibinud kaitseväelastel. Pidude
korral Koogi alevikus ja mujal laagri lähikonnas, pidi laagri korrapidaja välja saatma
piilkonna suurendatud koosseisus korrapidaja-allohvitseri juhtimisel.581
Hügieeni hoidmiseks oli laagris viibinud isikkoosseisule ette nähtud regulaarne
suplemine. Kaitseväelaste suplemiskohaks oli määratud Jägala jõe kallas paadisillast kuni
suurtükiväe harjutusvälja piirini. Supelda oli lubatud iga päev hommikuti ja õhtuti. Üksikult
oli supelda lubatud ainult kaadrikaitseväelastel. Sõdureid lubati suplema saata ainult
komandodes vähemalt ühe allohvitseri juhtimisel. Hobuste suplemiskoht oli määratud
inimestest eraldi.
Laagri alal lubati kaitseväelastel teenistusvälisel ajal eriloata liikuda harjutusvälja
maa-alal ja väljaspool seda, Jägala jõe kaldal 50 m laiusel maaribal, alates Tammiku sillast
kuni Kasuka suvila rajani. Metsa raiumine laagri alal, ilma selleks vastava loata, oli rangelt
keelatud.
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Pipatüli pk nr 74, 02.07.1936, ERA 636.1.152; Pipatüli pk nr 89, 10.08.1936, ERA 636.1.152; Laanetu,
Mairi. Eesti Kaitseväe laagrid, magistritöö: Tallinn 2004, l. 62.
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Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107.
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Pipatüli pk nr 139 26.06.1930, ERA 636.1.107.
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Pipatüli pk nr 180, 04.08.1934, ERA 636.1.132.
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Inseneriväe laagri keskväljakule ehitatud vaatetornis lubati kaitseväelastel käia ka
teenistusvälisel ajal. Üles võis korraga minna kuni viis isikut. Samuti toimus vaatetorni juures
iga aasta juulis suvepidu, kuhu võisid tulla ka tsiviilkülalised.582 Teenistusest vabal ajal oli
pataljoni orkestri liikmetel lubatud teha harjutusi. Mõnikord mängis orkester õhtusel ajal
spordiväljakul, pakkudes puhkajatele muusikalist naudingut.583
Pataljoni transpordivahendeid lubati kasutada ainult ametisõitudeks. Enne seda, kui
Pipat sai omale veoautot, toimus Jägala ja Nõmme vahel liikumine omnibussiga või rongiga
mööda raudteed, milleks oli vaja kõigepealt sõita Raasiku jaama. 1933. aastast liikusid
Jägala–Nõmme–Jägala

marsruudil

regulaarselt

pataljoni

üks

kergeveoauto

ja

üks

mootorrattas. Pataljoni veoki eest vastutas kogenud autojuht, vbl Charjevsky.584
Väljaõpe oli Inseneriväe laagris aastatel 1924–1940 suhteliselt hästi organiseeritud.
Väljaõppeplaanid olid koostatud Inseneriväe Inspektori juhtimisel Inseneriväe Inspektuuri ja
Pipati ohvitseride poolt. Õppetöö toimus kindla tunniplaani alusel ning sisaldas
kontrollitavaid ja juhendatavaid erialapraktilisi töid. Isikkoosseis sai praktiseerida enamus
erialatöid, eriti välikindlustamist, ehitamist ja veekogu ületamist. Puudusid võimalused
harjutada raudtee- ja g-asjandust ning meteoroloogiat. Erilist hoogu andsid väljaõppes
traditsioonilisteks muutunud iga-aastased erialavõistlused, mis olid muuhulgas heaks
võimaluseks harjutada meeskonnatööd. Puudulikuks osutusid laagris eriala- ja taktikaõppused
teiste väeliikidega.
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Jägala Inseneriväe laagrikoondise ülema kk nr 4, 23.07.1931, ERA 636.1.305, l. 71.
Pipatüli 1933. a pk-d, ERA 636.1.127.
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Pipatüli pataljonisisene ringkiri nr 1022, 09.06.1930, ERA 636.1.108, l. 66; Pipatüli 1932. a pk-d, ERA
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7. RELVASTUS, VARUSTUS JA TEHNIKA

7.1. RELVASTUS JA VARUSTUS
Vastavalt sõjaväe relvastuse tabelile, olid rahuaja Pipatile põhirelvastuses ette nähtud
käsitulirelvana inglise päritolu karabiin Ross-Enfield M1914 („1914. a. mudel, ratsaväe“).
Ross-Enfield vintpüsse oli Pipati rahuaegsetes allüksustes vaid 7%. 1940. a oktoobris oli
Pipatis kasutusel 578 karabiini ja 45 vintpüssi. Pipati ohvitserid olid relvastatud püstolitega
Browning FN 1903. Leidus ka mõningaid vananenuid FN 1900 mudeleid. Portupee-aspirante
relvastati 7,62 mm Nagant revolvritega. 1938. a augustis toimus ümberrelvastumine –
vananenud FN 1903 mudelid vahetati välja uuemate FN 1935 „Hi Power“ (Eestis tuntud kui
FN-37) vastu. Kuulipildujaid Pipati tabelrelvastuses ei olnud. Õppeotstarbeks kasutati
mõningaid olemasolnud 7,62 mm kuulipildujaid Maxim. Õhutõrjerühmas olid õhutõrjerelvaks
kohandatud vananenud raskekuulipildujad Colt M1895/1914.585
Sõjaaja pioneeriüksuste relvastustabelid olid võetud sõjaväe jalaväerügemendi järgi.
Sõjaaja üksustes oli põhiliseks käsitulirelvaks reeglina 7,62 mm vintpüss Mossin. Jalaväe
rügemendi ohvitseridele oli peale püstoli (revolvri) ette nähtud Mossini karabiin.
Karabiinidega olid relvastatud allüksuste veeblid, auto- ja mootorrattajuhid, relvur- ja
majandusallohvitserid

ning

teised

erialaspetsialistid.

Raskekuulipilduja

sihturid

ja

medpersonal olid relvadeta. Sõjaaja pioneeriüksustele ei kavatsetud karabiine üldse anda.
Nende asemel olid ette nähtud vintpüssid. Pipati ohvitseridel ei pidanud vintpüsse üldse
olema.586 7,7 mm vintpüssidega pidi olema relvastatud vaid tagavara pipati isikkoosseis.587
Tagavara pipat pidi olema mob korras relvastatud 627 7,7 mm inglise vintpüsside ja 24
püstoliga FN-34. Teistele pi-üksustele olid ette nähtud aga Mossini vintpüssid ja 7,62 mm
Nagant revolvrid (ainult ohvitseridele). Inseneri teesalgas 83 Mossini vintpüssi ja 5 revolvrit,

585

Ross-Enfield M1914 ehitus põhines Mauseri süsteemil. Omas dioptrilist raamsihikut, mis oli kaitstud
külgedelt; Tema kaliiber .303, laskemoon 7,7x56R, salve mahutavus 5 padrunit, kaal ilma täägita 3,9 kg, pikkus
ilma täägita 1170 mm, vintraua pikkus 660 mm, sihikuline laskekaugus kuni 2380 m, kuuli algkiirus 840 m/s.
Nn „ratsaväe karabiin“ oli 1921. aastal Eestis Ross-Enfield ümbertehtud rihmakinnitustega. Nõmm, Toe. Eesti
sõjapüssid 1918–1940, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005/5: Viimsi 2006, lk 68–71; Жук, Александр.
Справочник по стрелковому оружию, Воениздат: Москва 1992, lk 490, 504; Pipatüli pk nr 32, 14.03.1938,
ERA 636.1.172; Nõmm, Toe. Eesti sõjaväe varustus, sõjatööstus ja relvastuspoliitika, Sõja ja rahu vahel, I kd:
Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk 238. Rk Colt (Vene) TTA: kaliiber 7,62 mm, kaal 40,3 kg ilma kilbita tavalisel
alusel, lindist laetav, lindi maht 250 padrunit, sihikuline laskekaugus 2300 m, efektiivne – 1000–1200,
laskekiirus 400 l/m (tehniline) ja 200–250 (praktiline), õhkjahutusega: Juhi käsiraamat, „Sõduri“ väljaanne,
Tallinn 1935, lk 190.
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7,62 vintpüsside jaotustabel sõjaaegsele jalaväerügemendile, ERA 636.2.31, l. 46.
587
7,7 mm vintpüsside jaotustabel, ERA 636.2.31, l. 42.
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insenerilaole 36 Mossini vintpüssi ja 2 revolvrit ja töösalgale 198 Mossini vintpüssi ja 6
revolvrit.588
Pataljoni relvur, kpt Preibach, revideeris regulaarselt allüksuste relvastust, kandes
pataljoniülemale õigeaegselt ette kontrolli tulemustest. Nii selgus 1930. a detsembris pärast
tehtud kontrolli, et allüksuste ülemad pöörasid vähe tähelepanu vintpüsside väiksemate rikete
kõrvaldamisele, olgu see tõmmiku, kestaheitja või rihmarõngaga seotud.589 Pärast 1. ja 2.
pikompanii ümberpaigutamist Narva ja Võrru, teostas kpt Preibah (Koolme) relvastuse
korrasolekukontrolli ja ltn Tomson gaasikaitsevarustuse kontrolli 1–2 korda aastas.590 Alates
1927. aastast töötas Pipatis oma relvaremonditöökoda, kus teostati kergemat liiki
relvaremonti.591
Ajateenijate õpetamiseks kasutati .22 kaliibriga sportpüsse. 1929. a aprillis oli Pipati
üleajateenijatel samuti võimalus läbi Kamini Varvali relvastusosakonna tellida Saksamaalt
kal. 22 Erma püsse, eesmärgiga harjutada laskeasendeid ja lasketäpsust. Püssi ostsid
eraomandisse ka vähemalt kaks pioneeriohvitseri.592
Relvastuse nimekirjas olid ka 1930. aastal Varvalülilt saadud kaks mahakantud 6tollist kahurit väeosa territooriumi kaunistamiseks.593
Vastloodud G-kompanii jaoks olid 1925. aastal Arsenalis ja AS Ilmarine tehases
valmistatud Lievensi tüüpi inglise süsteemi gaasmiinipildujad, millest sai lasta klaaspudelitest
gaasipommidega. Gaasipommid kaalusid 27,7 kg, põhilaenguks oli kloorpikrin ja
paiskelaenguks oli must püssirohi ning laskekaugus kuni 550 m, relva kaliiber 152 mm, kaal
62,3 kg. G-kompanii jaoks osteti 1929. aastal Prantsusmaalt 81 mm Stokesi (Stockesi)
gaasmiinipildujad gaasmiinide laskmiseks. Selle gaasmiinipilduja laskekaugus oli 990–1200
m ja laskekiirus 15 miini minutis; gaasmiin sisaldas 2 kg mürkainet. Alates 1931. aastast
hakati Stokesi gaasmiinipildujaid tootma Arsenalis litsentsi järgi.594
1931. aastal hakati Arsenalis tootma uusi leegiheitjaid „tüüp 62“ nime all.595
Leegiheitjaid ei kasutatud ainult G-kompaniis, vaid ka mõnes teises üksuses g-õppe
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Sõjaaegsete pi-üksuste relvastuse tabelid, ERA 636.2.31, ll. 36–42; vt. tabel 37, 38, 39.
Pipatüli pk nr 270, 06.12.1930, ERA 636.1.107.; Pataljoni relvuri ltn Preibachi ettekanne nr 19 majanduse
ülemale detsembris 1930, ERA 6363.1.110, l. 199.
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Pipatüli 1937. a pk-d, ERA 636.1.162.
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Pipati relvuri ringkiri nr 20 juulis 1927, ERA 636.1.336, l. 1.
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Varvali relvastusosakonna ülema mjr J. Lippuse teenistuskiri nr 1498 Pipatüle 20.04.1929, ERA 636.1.104, l.
102; Pipati ohvitseride kogu juhatuse sekretäri teenistuskiri nr 77 Pipati adjutandile 17.05.1929, ERA 636.1.104,
l. 103.
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3. diviisi intendandi kol-ltn N. Ermani ringkiri nr 259, 29.08.1930, ERA 636.1.336, l. 23.
594
Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk 137–138; Buxhoeveden, Dietrich. Sõjagaas, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1928,
lk 117–118.
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Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk 138.
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läbiviimisel. Nii palus KL Tartu malev 21. mail 1934. a KL korraldatud ürituse jaoks Pipatist
kahte leegiheitja komplekti. Eelnevalt õpetas kpt Urbanovitš Tartu maleva G-kompaniist
leegiheitja meeskondi, kes pidid tulevasel üritusel leegiheitjaid kasutama.596 1939. aastal
kasutati G-kompaniis kantavaid ja fugassleegiheitjad. Kompaniis oli gaasitamiseks Calimax
g-pisardajaid, g-miinipildujaid, g-mürske ja g-laengud, igaühte 50 g. Kusjuures g-mürske ei
lastud läbi toru, vaid õhiti lõhkeainega. Samuti oli kasutada g-alarmi väntsireene ning G-luure
teostamiseks g-põllid, g-ilmutid, lipud, erinevad g-ärastamise vahendid. Keemiamürsulehtri
matmist ja saastatud maastiku läbikaevamist teostati labidatega.597
1920. aastatel osteti Prantsusmaalt RSC gaasimaske ning hiljem hakati tootma oma
maskitüüpi EI. Hiljem, 1930. aastatel, läks tootmisse uus moodne gaasimaski tüüp EIII. 1937.
aastaks olid Pipatis kasutusel enamasti gaasimaskid EI ja RSC.598
1934. aastal oli ltn T. Tomsoni ja sva A. Mädverki poolt leiutatud uus
gaasikaitseülikond, mis oli mõeldud inimeste kaitsmiseks sööbegaaside eest. Ülikonda oli
kolmes variandis: ühtne kombinesoon, kuub ja püksid ning pluus ja püksid. Ülikond võeti
kasutusele ning hakati tootma. Esimese partiiga varustati G-kompaniid.599
Gaasikaitsevarustuse korrasolekukontrolli teostati regulaarselt pataljoni g-ohvitseri
poolt. 1939. aastal tehtud g-varustuse ülevaatusel selgus, et gaasimaskid olid kõikides
allüksustes kauaaegse kasutamise tõttu kulunud: näokatted lapitud, tihendused kulunud,
filtrikorpused kulunud ja mõlgitud, kuid kurnade takistused olid normaalpiirides. Jooksvat
remonti tehti vastavalt „Gaasikaitsevahendite alalhoidmise, kontrollimise ja parandamise
juhendile“.600
23. augustil 1938. a katsetas 3. diviisi harjutusväljal Männikul, Autotanki rügemendi
juures, Pipati ohvitseride komisjon kahte tüüpi uusi tõkestusspiraaltraate. K-tüüpi
siletraadispiraal osutus väheefektiivseks. Soomusauto sõitis 20 km/h kiirusel takistamatult
läbi 6-realise spiraaltõkke, vedades kaasa kõik teele paigaldatud rullid. 700 m pärast
soomusauto peatati võimalike rikete ärahoidmiseks ning lähemal ülevaatusel segus, et traat
tungis pidurite trumlisse ja deformeeris piduri spiraalvedrusid. Traatide kõrvaldamine oli
tülikas ja aeganõudev, sest traadikäärid ega tangid seda läbi ei lõiganud. Saama-tüüpi
traattõke tanki ei peatanud. S-tüüpi okastraatspiraalist ehitati 8-realine tõke, millest
soomusauto pidi sama kiirusega läbi sõites 40 m pärast peatuma, kuna okastraat keris rataste
596

KL Tartu maleva pealiku taotlus nr 134 3. divüle 20.04.1934, ERA 636.1.134, l. 25.
G-vahendite nimekiri, ERA 636.1.191, l. 35.
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Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk. 139; ERA 636.1.178, l. 230.
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916.2.1808, ll. 2–6.
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Pipatüli pk nr 51, 19.04.1939, ERA 636.1.182.
597

141

ja teiste osade ümber ning ei võimaldanud edasi liikuda. Okastraatrullid täitsid oma ülesande
soomusauto tõkestamisel. Parema edu saavutamiseks oli komisjoni esimehe, kpt Möldre
arvates vaja sakslaste eeskujul asetada järjestikku üheksa rulli.601
Pioneerisõduri riidevarustuses olid ette nähtud vormikomplekt, pesu, jalatsid,
magamispesu ja lahinguvarustusest rakmed. Rakmete komplekti kuulusid vöörihm, seljakott,
katelok („välikatlake“),
poolsaapad.

602

välipudel

ja

padrunitasku.

Jalatsiteks olid

säärsidemetega

1937. aastast oli sõdurite seljakoti ja rakmete sisu ja raskus Pipatis rangelt

reglementeeritud. Noorsõduritele tutvustati seljakotti kuulunud artikleid ja selle sisustamise
korda. Esimese kuu kandsid noored seljakotti lahkrivis, taktikalistel õppustel ja eriala
väliõppustel üldkaaluga 3,5 kg (seljakott, leib, individuaalpakk ja relva puhastuskomplekt).
Teise kuu noortele tulid lisaks konservid, riideparanduskomplekt, suhkur, sool, pipar, tee ja
seep – seljakoti üldkaaluga 5 kg. Suurematele õppustele minnes tuli kaasa võtta lisaks
eelmisele kaks paari pesu ja katelok, seega seljakoti üldkaal muutus 2,5 kg võrra raskemaks.
Kolmandal kuul oli kohistuslikuks varusaabaste kaasaskandmine, mis tegi seljakoti
üldkaaluks 9 kg. Esimese kuu noorte rakmete koormatus koosnes ühest padrunitaskust,
vöörihmast ja sinelist, kas seljas või rullis vastavalt ilmastikule. Esimese kuu möödumisel
tulid üksikvõitleja varustuse hulka juurde g-torbik, teine padrunitasku (2x30 padruniga
täidetuna)603, veepudel, väike labidas ja pioneeritööriistad vastavalt vajadusele. Õppeeesmärgil asendati vastavad artiklid puuklotsidest imitatsiooniga. Ühekuulistel katsetustel tuli
välja, et rakmete koormatuse süsteem osutus otstarbekohaseks, harjutades sõdureid
teenistusaja lõpuks küllalt vastupidavateks ja tegevusvõimelisteks täies lahingvarustuses.
Samuti

osutus

asjakohaseks

väljaõppe

drilletapil

varustuse

artiklite

asendamine

puuklotsidega.604
1938. aastal oli Pipati arvestatavas lahinguvarustuses 333 Saksa päritolu ranitsat ja 160
puldanist ristrihmaga seljakotti, 350 Saksa päritolu padrunitaskut 9x5 ja 162 tükki 6x5 ja 1341
E2x15 Eestis valmistatud puldanist padrunitaskut. Samuti oli 1025 nahkvöörihma, 383
klaasvälipudelit ja 442 vaskkatelokki.605
Kiivrid ei olnud kõigile ette nähtud. Ilma kiivriteta olid veeblid, varahoidjad, nende
abid, staabikirjutajad, medpersonal ja erialameeskonnad: 135 kaitseväelast raudteekompaniist,
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Akti nr 111, ERA 636.1.178, l. 160.
Varustuse nimekiri, ERA 636.2.31, l, 29.
603
Padrunitaskud olid ainult 30 padrunile mitte 45.
604
Pipatüli ettekanne nr 1058 3. divstabüle 13.02.1937, ERA 636.1.178, ll. 226–241.
605
Pipati rännakrakmete üksikosade seisutabel, ERA 636.2.31, l. 73.
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70 meest G-komandost, 15 töökodadest ja 27 meest töökomandost. Seljakotid ei olnud
ettenähtud ohvitseridele.606
Pipat omas suurel hulgal erinevaid pioneeritööriistu ja käsitöövahendeid kümnetel
artiklitel. Pioneeritööriistad ja õppevahendid olid õppekompanii laos ning nende väljastamine
toimus õppekompanii ülema loal taotluse alusel.607
Sidevarustusest olid 23. augusti 1940. a seisuga Pipatis arvel järgmised artiklid: 20
välitelefoniaparaati, 1 lauatelefon, 1 kommutaator „Tartu-8“, 1 väliraadiojaam tüüp D, 12 645
m erinevaid välikaableid, 15 erinevat kaablipooli ja 9 vänta, 2 sidetööriistade komplekti, 4
paari ronimise küüniseid, 4 välikaabli tõsteharki ja muud varustust.608
1930. aastate lõpuks oli Pipat suhteliselt hästi relvastatud ja varustatud. 1930. aastatel
katsetati ja arendati välja moodsat pi- ja g-varustust, -lahingumoona ja -relvastust, mis
oluliselt tõstis üksuste erialast võimekust. Kuigi samas ei suudetud siiski ühtlustada sõjaaja
pi-üksuste relvastust ehk laskemoona. Nii rahuaja kui ka sõjaaja pi-üksustes ei olnud ette
nähtud kuulipildujaid, mis tõmbas tunduvalt alla üksuste tuleefektiivsust ja -tihedust lahingus.

7.2. LAHINGUMOON JA LÕHKEAINE
Põhiliseks lahingupadruniks vintpüssile oli inglise unitaarpadrun 7,7x56R (.303 –
„three-o-three”). 1940. a oktoobriks oli Nõmmel, Pipati alalises asupaigas, neid „jooksvaks
tarviduseks“ üle 200 000. Vene Mossin-Nagant vintpüssi padruneid 7,62x54R kasutati
väeosas vähe – tavaliselt reservõppekogunemistel ja laskevõistlustel, mistõttu 1940. aasta
oktoobriks oli seda marki padruneid Nõmmel veidi üle 1000. 9x19 Para laskemoon Browning
FN püstolitele oli ette nähtud ainult ohvitseridele. Aspirantidele ettenähtud Nagant revolvrite
7,62x38R tüüpi lahingumoona kasutamine tuli ette haruharva.609 1930. aastate alguses olid
rahalised väljaminekud laskemoona arvelt piiratud, seda eriti 1932. aastal. Sellele viitab III
diviisi ülema vastav aruanne raskest majandusaastast.610
1924.–1940.

aastal

liigitati

lõhkeaineid

Eesti

sõjaväes

nende

omaduste

(detonatsioonikiiruse järgi) järgi kolmeks: VIL (viskav ehk paiskav lõhkeaine), PUL
(purustav ehk vähendatud võimsusega brisantne lõhkeaine) ja PIL (pihustav ehk normaal- ja
tugevdatud brisantne ning initsieeriv lõhkeaine). 1920. aastatel kasutati Pipatis vähem
Vabadussõja-aegset lõhkeainet astraliit, nn inglise ammonaali. Kõige rohkem kasutati
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Tagavara pipati rakmete jaotus, ERA 636.2.31, l. 43.
Õppekompanii ülema kpt N. Thari ettekanne nr 42 Pipatüle juulis 1929, ERA 636.1.104, l. 215.
608
Pipati majandusülema ettekanne nr 197 3. divüle 23.08.1940, ERA 636.1.406.
609
Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
610
Pipatüli 1933. a pk-d, ERA 636.1.127.
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selliseid lõhkeaineid, nagu: must püssirohi (VIL), meliniit (PIL), amatool (PUL), trotüül
(PIL), dünamiit (ţelatiin – PIL, amooniumdünamiit – PUL), püroksiliin (PIL).
Initsieerimiseks kasutati paukelavhõbe-, trotüül-, tetrüül- ja asiitkapsleid (kapseldetonaatoreid
nr 1–8) ning kahte tüüpi süütenööri – aeglaselt põlevat (1 cm/min) ja kiirpõlevat (30–300
m/s). Kiirpõlevas süütenööris olid püssirohusüdamiku asemel erinevad kiiresti põlevate ainete
segud. Kasutusel olnud detoneeriva nööri („lõhkenöör“) detonatsioonikiirus oli 6000 m/s.
Elektridetonaatorid olid 1,5–2 oomise takistusega.611 1940. a juulis oli pikompaniides veel
kasutamata I maailmasõja aegne lõhkeaine amatool, mis koosnes 60% trotüülist ja 40%
ammooniumsalpeetrist.612
Ettevalmistustööde lõhkamistel kasutati enam kui 20 artiklit eri tööriistu ja vahendeid. Elektrilisel initsieerimisel kasutati kolme tüüpi lõhkemasinaid, neist kaks olid
Duplex ja Schaffler. Nimeta lõhkemasin („suur süüteaparaat“) oli kaanega puukastis ning
kaalus 10 kg. See andis pinget 120 V voolutugevusega 3 A ja sellega oli võimalik lõhata
korraga kuni 20 elektridetonaatorit. Vaskkorpusesse monteeritud Duplexi lõhkemasin kaalus
2,3 kg ning omandas võimsuse 2,5 A 35 V juures. Duplex võimaldas lõhata korraga kuni 10
elektridetonaatorit. Schaffler AB-FV oli alumiiniumkorpuses, kaalus 4,1 kg, võimsus oli 200
oomise takistuse juures 1 A. Sellega võis lõhata kuni 15 järjestikku ühendatud
elektridetonaatorit.613
Pipatis tegeleti pidevalt uute lõhkevahendite katsetamisega. Nii katsetati Pipati
õppeväljal 10. novembril 1936. a uue detoneeriva nööri omadusi. Katsetest võtsid osa ka
inspektor kol V. Rieberg, inspektuuri käsundusohvitser mjr Utuste ja relvastusosakonna
esindaja kva insener Saarm. Katsete pealäbiviijaks oli kpt Preibach.614 1937. aastal võeti
pärast katseid kasutusele uus detoneeriv nöör Rootsi firmalt AS Bofon-Nobelkrut.615 31.
märtsil ja 25. aprillil 1939. a katsetati Soome päritolu lõhkeainet imatrex-kloraati
(brikettpadrunid) pinnase, kändude ja kivide lõhkamisel. Imatrex brikette oli enne kasutamist
vaja immutada petrooleumiga. Detoneerus vaid siselaenguna vahedetonaatoriga (või
kapseldetonaator nr 8-lt) ja topistatult. Oma võimekuse (detonatsioonikiiruse) poolest oli
Kaitseväes kasutusel olnud PUL ja PIL lõhkeainete vahel. Samas oli see äärmiselt

611

Pioneerieeskiri IV „Purustustööd“, Kaitsevägede staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1934, ll 9, 21–22, jj.
Pipati relvurohvitseri kpt E. Siraki teenistuskiri nr 38 2. pikompüle 19.07.1940, ERA 636.1.405, l. 129.
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Saateleht Sv Varvali Tahnikalattu, ERA 636.1.405, l. 97.
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Detoneeriva nööri omaduste katsete tulemused kpt Preibachi poolt 12.11.1936 koostatud aruanne ja skeem
(katsekava), ERA 636.1.156, ll. 227–228.
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Inseneriväe Inspektori ringkiri nr 134–36, 16.07.1937, ERA 2322.1.3, ll. 53–57.
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löögitundlik.616 1939. a detsembris katsetati uusi kapseldetonaatori valtsimistange
kapseldetonaator nr 8 peal.617
1924. a mais tuli välja kaitseministri poolt kinnitatud Varvalüli juhtnöörid lõhkeaine
hoidmisest Kaitseväes, mis kehtestas selle ladustamise, hoidmise ja väljaandmise korra
väeosades. Selle juhtnööri järgi oli lõhkeaine arvestamine jalaväe- ja ratsaväerügementides
pioneerikomando ülema, üksikutes jalaväepataljonides pataljoni pioneeriohvitseri ja Pipatis
pataljoniülema või kompaniiülema järelvalve all. Lõhkeaine hoidmine, arvestamine ja
väljaandmine teistes allüksustes polnud lubatud. Õppeotstarbeks võis lõhkeaineid välja anda
ainult väeosa ülema loal õppekava ja harjutuse plaani alusel. Lõhkeaine kohta oli kehtestatud
kulunorm, mille ületamine oli keelatud. Lõhkeaine ladustamine väeosades mobilisatsiooni
tagavara jaoks polnud samuti lubatud.618
22. juunil 1926. a alustati sõjanõukogu otsusel Männiku ladude juures maa-aluse
laopunkri ehitust püroksiliini hoidmiseks. Tööde juhatajaks oli määratud raudteekompanii
ülem ltn Pedaja koos abidega, vao Abe ja tehnik Leinbergi ning 17 pioneeriga.619 1930. a
asutati Nõmmele Pipati

oma lõhkeainete hoidmiseks maapealne ladu. Lao eest oli

vastutavaks pataljoni relvur ja peaminöör ltn Karl Preibach.620
Mõnikord

tekkisid

Pipatis

lõhkeaine

hoidmisel

väärnähtused.

Nii

tuvastas

revisjonikomisjon 1938. aastal dokumentide vale täitmise tõttu 3. pikompaniis tekkinud
puudujäägi lõhkeainetes: kaduma oli läinud 211 kg amatooli, 400 kapseldetonaatorit nr 8 ning
305 m süütenööri.621
Pipat pidi hävitama aastate jooksul eri väeosade ladudesse ja keskladudesse
kogunenud kõlbmatuks muutunud lõhkeained. Nii kogunes Sv Varvali Relvastusosakonna
laskemoonaladudesse 1940. a juuniks 50 t kõlbmatut musta püssirohtu ja 32 t niisket
püroksiliini.622
Tankide kasutamise taktika arengu koidikul, 1929.–1934. aastal, oli Pipati ohvitseri ltn
Tomsoni poolt konstrueeritud tankitõrjemiin. Tegemist oli kergetankide ja tankettide vastu
võitlemiseks mõeldud survemembraaniga (surveplaat) roomikumiiniga. Miini kaal oli 1,6 kg,
millest lõhkeainet (TNT) oli 0,97 kg. Initsieerivaks aineks detonaatoriosas oli tetrüül (0,03
kg). Tööpõhimõte seisnes surve avaldamises membraanile (kaas), mille tagajärjel membraan
616

Kirjavahetus imatrex lõhkeaine katsetest kevadtalvel 1939, ERA 636.1.191, ll. 22–25.
Kirjavahetus Pipati õppekompanii ülema, Pipatüli ja Inseneriväe Inspektori vahel detsembris 1939, ERA
636.1.405, l. 108.
618
Varustuvalitsuse ülema kin-mjr T. Rotbergi ringkiri nr 5 ehk „Juhtnöörid lõhkeainete alalhoidmiseks ja
kulukskandmiseks väeosades“, kinnitatud 22.05.1935, ERA 636.1.142, ll. 27–28.
619
Pipatüli ametikiri nr 2786 varustuse talitsuse keemiaosakonda juulis 1926, ERA 636.1.82, l. 162.
620
Pipatüli teenistuskiri nr 50 Tallinna garnisoni komandandile 13.01.1930, ERA 636.1.110, ll. 4, 26.
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Patüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
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Sv Varvalüli II abi-inseneri teenistuskiri nr 3715 Inseneriväe inspektorile 29.06.1940, ERA 636.1.405, l. 125.
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vajus 3–5 mm allapoole ning vabastas lööknõela fiksaatori. Vabanedes andis lööknõel löögi
detonaatorile, mis detoneerudes initsieeris põhilaengu plahvatuse. Miini võis kasutada
kaanega ja ilma (isoleerpaelaga), millest sõltus miini rakendamiseks vajalik surve. TM-34
nime all oli miin võetud relvastusse ning esimene partii, mis koosnes 250 miinist, sai valmis
juba 1934. a jaanuaris.623
Konstruktor Tomson mõtles pidevalt miini moderniseerimisele, kasutades erinevaid
materjale ja sütikuid. Juba 25. juulil 1934. a toimus Kaitseväe Tehnikanõukogus arutelu ltn
Tomsoni tankimiini moderniseerimise asjus. Arutelust võtsid osa mjr Thar Inseneriväe
Inspektori esindajana ning miini konstruktor ltn Tomson Pipatist. 1936.–1937. aastal oli
Tomsoni poolt konstrueeritud TT-miini täiuslikum variant, mis võeti kasutusele TM-37 nime
all. Miin kaalus 2,2 kg, millest 1,5 kg oli TNT laeng. Miini tööpõhimõte eelmisest mudelist
oluliselt ei erinenud. TM-37 esimene seeria, mis koosnes 450 miinist, pidi valmima 1939. a
septembriks. 1930. aastate lõpus oli Pipat seotud H. Leesmaa uue TT-miini ja
suurtükimürskude kui TT-laengute katsetamisega.624
1930. aastate lõpus arendati Pipatis miinitõkete rajamise kontseptsiooni. Vastavalt
Inseneriväe Inspektori suulisele käsule katsetas ohvitseride komisjon kpt Möldrega eesotsas
TT-miini TM-37 ja nendega liidetud lisalaengute detonatsiooni ülekandmist. Katsetusi, mis
toimusid 12. detsembril 1939. a 3. diviisi Valdeku laskeväljal, oli vaja miinitõkete rajamise
tingimuste väljaselgitamiseks. Kokku sooritati neli katset, millest selgus, et TM-37
detonatsioon ei kandunud üle, kui miinid asetsevad 0,5 m kaugusel üksteisest ning
lisalaengutega miinide detonatsioon ei kandunud üle 1 m kaugusele, kuid plahvatanud miini
lähedal asunud miinid said vigastada ja olid paisatud kuni 7 m kaugusele. Komisjon leidis, et
miinitõkkes 1,23–1,50 m kaugusel lisalaenguteta paigaldatud miinide puhul oli detonatsiooni
ülekandmine üldjuhul välditud, kuid lisalaengutega miinid tuleks paigaldada kolmerealises
miinitõkkes, vähima vahekaugusega 1,5 m.625
Õppeotstarbeks vajati õppemiine, mida telliti eraettevõtetelt. 1937. a aprillis kasutas
Pipat väljaõppe läbiviimiseks vähemalt 243 õppemiini (lõhkeainega laadimata TM-34). 1940.
aastal telliti Laverna tehaselt uued tankitõrje õppemiinid, mis olid mais ametlikult kasutusele
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Ltn Tomsoni ja sva Mädverki projekt ja taotlus patendiametile tankimiini kohta 25. oktoobrist 1934, ERA
916.1.1822, ll. 1–3; Nõmm, Toe. Eesti tankitõrje 1940. aastani, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2003/3: Viimsi
2004, lk 108–109; Tankitõrjemiini TM-37 kasutamise ja käsitsemise juhend, Sõjavägede staabi VI osakonna
väljaanne: Tallinn 1940, ll. 1–8.
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Kaitseväe Tehnikanõukogu esimehe kol K. Kooli telefonogramm inseneriväe inspektorile 21. juulist 1934,
ERA 636.1.134, l. 81; Nõmm, Toe. Eesti tankitõrje 1940. aastani, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2003/3:
Viimsi 2004, lk 108–109;
625
Akt nr 2, ERA 636.1.405, ll. 106–107.
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võetud. Enne seda oli õppemiini mitmekordselt katsetatud Sv Varvali Relvastusosakonna
katsekomisjoni poolt, kuhu kuulus ka Pipati relvurohvitser kpt E. Sirak.626
G-kompanii väljaõppes kasutati ärritavaid gaase, eeskätt kloorpikrinit ja pisargaasi,
kuid samas ka broombensüüli (sükliit) ja difenüülkloorarsiini (Clark I). Ründegaasina oli
piiratud kogustes kloori. Tolle aja Eesti sõjaväes panustati rohkem gaasikaitsesse kui
gaasirünnakusse. 1920. aastate lõpust hakati tootma kahte tüüpi suitsumoona: harilikku ja
mürksuitsu.627 Inseneriväe Inspektori taotlusel telliti 1939. a veebruaris Sv Varvali kaudu
Eesti ettevõtetelt suitsulaenguga käsigranaate, suitsuküünlad ja suitsu tekitava ainega
imitatsioonivahendeid.628 Samuti osales G-kompanii isikkoosseis ka uue g-laskemoona
väljatöötamises. Nii katsetas Kaitseministeeriumi relvastusosakond 27. aprillil 1934. aastal
Valdeku laskeväljal 107 mm ja 152 mm keemialaskemoona. Katsetel osalesid
gaasikaitsevahenditega Pipati G-kompanii 10 pioneeri ühe ohvitseri juhtimisel.629
Laskemoona kogused Nõmme Pipatis olid üsna väikesed.630 See asjaolu on seletatav
sellega, et olemasolnud lahingumoona kasutati eeskätt väljaõppe otstarbeks. Sõjaajaks
ettenähtud laske- ja lahingumoona hoiti mobladudes. Vaatamata tehnilisele arendustööle, oli
Pipatis ka äärmiselt vähe miine. Lõhkeaineid hoiti samuti väljaõppeotstarbeks ja jää
purustamiseks Eesti jõgedel lõhkamise teel, millega pioneerid pidevalt tegelesid.

7.3. PIONEERITEHNIKA
Pipati tehnikapargi ajaloo võib jaotada kahte perioodi: 1924–1937 ja 1937–1940.
Esimesel perioodil oli Pipatis suhteliselt vähe tehnilisi vahendeid ning 1937. aastal algas
ulatuslik motoriseerimine ja mehhaniseerimine. Üks esimestest tehnilistest vahenditest oli
Jägala laagris statsionaarselt kasutatud lokomobiiliga saekaater firmalt Marschal & Sons.
Aurukatlaga lokomobiil oli ostetud Kohtla põlevkivitööstuselt ning oli 1931. a aprillis
õppetöökodade ülema, ltn Tompi juhtimisel viidud ja paigaldatud Jägala laagrisse.
Lokomobiil oli vana ning vajas pidevalt remonti. Hooldust teostasid pea igal aastal
õppetöökodade ülem ja lukksepp. Suvelaagri ajal oli saekaatri juures pidev valve. Tunnimees
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Pipati relvurohvitseri ettekanne nr 13 Pipatüle 27.05.1940 ja akt nr 1, 04.12.1939, ERA 636.1.405, ll. 103–
104.
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Nõmm, Toe. Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2004/4:
Viimsi 2005, lk 137–140; Nõmm, Toe. Sõjaväevarustus ja piirikindlustused kuni 1939. aastani, Sõja ja rahu
vahel, I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk 245.
628
Inseneriväe Inspektori kin-mjr V. Riebergi taotlus nr 207 Varvalüle 14.02.1939, ERA 636.1.405, l. 109.
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Kamini varustusvalitsuse relvastusosakonna ülema kt kol-ltn K. Tiitso teenistuskiri nr 1089 inseneriväe
inspektorile 25.04.1934, ERA 636.1.134, ll. 26, 40.
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Vt.: tabel 40.
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pidi jälgima ennekõike masina ohutust. 25.–26. juulil 1930. a toimus vahejuhtum, kui
saekaatri ja relvakuuri valvur lahkus omavoliliselt postilt, mistõttu läks puitkütus põlema.
Õnnekombel juhtus sündmuskohast mööduma res-ohvitser lpn Dreher, kes päästis saekaatri ja
lokomobiili.631
Inspatil ei olnud pontoone enne, kui ltn Thar leidis 1924. a juulis Tartust pontoonsilla
osad, mida Inseneriväe Inspektor kavatses Pipati väljaõppes ära kasutada. Nad tehti korda
ning loodi pontoonsilla- (paadisilla-) park. Osa pontoone viidi patüli käsul 1929. a juulis
Inseneriväe laagrisse, kus paigutati selleks otstarbeks ehitatud pontoonsillapargi kuuri. 1930. a
septembris veeti ülejäänud pontoonvarustus rongiga Raasikule ja sealt edasi Jägalasse –
alalisse hoiukohta. 5. märtsil 1934. a andis Tartu linnavalitsus Pipatile veel pontoone, mille
võtsid vastu õppekompanii ülem mjr N. Thar, kpt V. Hirth ja õppetöökodade üleajateenija vao
G. Lemberg. 1934. a juunis parandati saadud pontoone õppetöökodades. 1939. a oktoobris oli
Pipatis arvel kokku 52 pontooni. 1930. aastate lõpus üritati mitu korda remonditud
pontoonsillaparki uuendada. Selleks koostatud pioneerisildade varustuse täiendamise kava
järgi hakkas Inseneriväe Inspektori nõusolekul ja Pipati majandusülema tellimusel 1940. aasta
kevadtalvel firma Metallitööstuse V. Kesker valmistama pontoonankruid. Tellimus, mis
koosnes 20 uuest rauast pontoonankrust, täideti tähtajaks ehk 20. maiks. Kogu tellimus läks
maksma 1200 kr.632
Ltn Tompi eestvedamisel valmistati õppetöökodades erinevaid tehnilisi vahendeid. Nii
tehti 1929. a juunis Pipati õppetöökodades vanast sõiduautost kitsarööpmelise raudtee
mootordresiin. See oli kasutusel Liiva-Vääna raudteel ning selle eriülesandeks sai Harku
vahtkondade revideerimine. 1936. aastal valmistati ratastel veetav roteeriv kivikillustiku sõel
ja 1937. aastal jääpurjekas. Samuti oli tehtud lumesahk traktorile, millega lükati pataljoni
territooriumil lund.633
1929. aastal sai Pipat ühe veoauto, mida kasutati töökomandos majandusvedudel.
Suvehooajal liikus see Nõmme-Jägala-Nõmme marsruudil. Transpordi puudumisel liikus
isikkoosseis jala, ohvitserid kasutasid üksiksõitude jaoks Raasiku-Tallinn liinil liikunud
reisibussi

(omnibussi).

Suuremate

vedude

631

korral

taotles

Pipatül

veoautosid

Pipatüli pk nr 147, 06.06.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 88, 21.04.1931, ibidem; Õppetöökodade ülema
ametikiri nr 186 Pipatüle 12.05.1930, ERA 636.1.110; Pipatüli 1934. a pk-d, ERA 636.1.132; Pipatüli 1930. a
pk-d, ERA 636.1.107.
632
Inseneriväe Inspektori teenistuskiri nr 694 Pipatüle 29.07.1924, ERA 636.1.66, l. 80; Pipatüli korraldus nr
1064 õppekompanii ülemale juulis 1929, ERA 636.1.104, l. 214; Pipatüli pk nr 199, 15.09.1930, ERA
636.1.107; Pipatüli pk nr 56, 10.03.1934, ERA 636.1.132; Algul oli planeeritud tellimuse vormistada Arsenalis,
kuid teadmata põhjusel jäi see tegemata.: Inseneriväe Inspektori, Pipati majandusülema ja V. Keskeri firma
kirjavahetus, oktoober 1939 – juuni 1940, ERA 636.1.406, ll. 111–117.
633
Õppetöökodade ülema teenistuskiri õppekompanii ülemale ERA 636.1.104, l. 202; Pipati majanduse ülema
ettekanne Pipatüle 16.04.1930, ERA 636.1.110, l. 90.
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Autotankirügemendi autokompaniist. Nii andis 1937. a augustis autokompanii ühe veoauto
minöörikomando ja lõhkematerjali veoks Inseneriväe laagrist Tallinna ja veel ühe veoki 1.
diviisi manöövritesse määratud pontoonsilla varustuse veoks Raasiku jaamani.634 Mõnikord
taotleti erivajaduste rahuldamiseks tehnikat tsiviilasutustelt. Näiteks Pipatil ega ka
Sõjaministeeriumil ei olnud ühtegi teerulli, mida oli vaja Inseneriväe laagris paekiviteede
ehitusel. Seoses sellega pidi Pipat teede ehituseks laenama Rootsi päritolu teerulli firmalt
Munktells Maavalitsuselt lühikeseks ajaks 1937. a juulis, paekivi-killustiku tee ehitamiseks
Jägala laagris. Kulutatud kütuse ja määrdeaine eest maksis Pipat iseseisvalt.635
1936.–1937. aastal algas Pipati ulatuslik motoriseerimine ja mehhaniseerimine.
Transpordivahendite ja tehnika arvu suurunemine pataljonis sundis 1937. aasta oktoobris
ehitama pataljoni territooriumile autogaraaţi, milleks Pipatüli käsul oli moodustatud
ehituskomisjon, kpt H. Tompi juhtimisel. 1936. aastal sai Pipat diiselmootori Lister,
betooniseguri Ransome 5RV ja ühe mootorsae A. Stihl. 1937. aastal osteti Saksa firmalt
Delmag plahvatusramm ja suruõhu kompressor, samuti kaevupuurmasin Bucyrus-Amstrong
ja veoauto Reo 2J5. Lisaks saadi veel suruõhukompressorid Demag ja päramootorid paadile
või pontoonile.636
Ajavahemikul 1. september 1937 kuni 1. mai 1938 sai Pipat transporteeritava
kruvirataspumba Myria 170, päramootori Horst Steudel P-33, ekskavaatori (dieselbager)
Orenstein & Koppel LI, üheteljelisel kärul veetava vahelduvvoolu bensiinimootoriga
elektrijaama

Phänomen,

elektri-käsipuurmasina,

elektri-käsitappimismasina,

elektri-

käsihöövelmasina, elektri-kreissae, lüliktraktori Menck-Hambrock ning traktorile lisaks
kilptasandaja Menck-Hambrock ja 3 m laiuse lumesaha, 5 mootorsaagi Andreas Stihl-BD, 5
veoautot Morris (Eestis šassiile ehitatud kabiiniga), kännujuurimismasina Monkey Winch ja 2
kännujuurimise tungrauda Monkey Jack ning 3 autohaagist, pontoonide veoki ja ühe tavalise
haagise.637
1939. a märtsis rakendati AS Franz Krull ettevõttest pataljonile ostetud liikuv
kivipurusti ja roteeriv sorteerimissõel tööle Narvas, kus juba esimesel päeval normaaloludes
töötades tulid välja praak ja rikked vähemalt neljal artiklil (erinevate osade, vedrude ja

634

Pipatiüli taotlused nr 290, 378 Tallinna autokompüle 18.08. ja 25.08.1937, ERA 636.1.137, ll. 59, 78.
Pipatüli taotlus nr 258 Harju Maavalitsuse Teedeosakonna juhatajale 25.06.1937 ja Harju ajutise
Maavalitsuse ehitusosakonna inseneri vastus nr 753 Pipatüli 03.07.1937: ERA 636.1.167, ll. 32–33.
636
Kirjavahetus autogaraaţi ehitamise asjas, ERA 636.1.167, ll. 121–123; vt.: tabel 41. Pipati pi-masinad ja
mehaanilised pioneeritööriistad seisuga 1. september 1937
637
Pipatüli ettekanne nr 141 Inseneriväe Inspektorile mais 1938, ERA 636.1.406, ll. 81–82.
635
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mutrikruvide murdumised ja ülikiire kulumine). Puudustest oli teavitatud tehase esindajaid,
kes rikete kõrvaldamiseks saabusid Narva.638
Sõjaministri otsuse kohaselt oli 16. septembrist 1939. a Pipatile määratud sõiduauto
Opel Kapitän, mida kavatses ametisõitude tegemiseks kasutada kol Haljaste. Kuid sõmini
sama otsusega jäeti auto ajutiselt Sv Varvali Ehituse-Korteriosakonna ülema käsutusse,
kasutamiseks piirikindlustustööde juhtimisel niikauaks, kui piirikindlustustööd kestsid. Tööde
lõpetamisel nõudis kol Haljaste 1939. a novembris autot tagasi, sest Pipatis ei olnud ühtegi
kerget sõiduvahendit peale mootorratta, mis oli selleks ajaks kasutuskõlbmatu.639
Aastatel 1938-1940 osteti juurde muud tehnikat, nii et 1940. a aprilliks oli Pipatis
arvel 43 tehnikaühikut. Viimasena jõudsid 1940. a märtsis pataljoni kolm uhiuut Opel Blitzi.
1. aprilliks 1940. a oli Pipatis 9 sõidukorras veoautot, 1 sõiduauto, 1 mootorratas ja 6
jalgratast. 1939.–40. aastal oli veoautode läbisõit keskmiselt 10 000 km aastas.
Mootorsõidukite, välja arvatud uute Opel Blitzide remondikulud olid aastas 4496,47 kr.640
Sv Varvali tehnikaosakond kavatses 1940.–41. aastal soetada Saksamaalt traktorplaaneri Hanomag-Menck 50-hj diiselmootoriga, mootorrammi Delmag, suruõhukompressori
Demag MZSD 17/25 ja erinevad suruõhu tööriistad: piikvasarad, puurhaamrid jne ning veetav
elektrijaam Hans Still-Motor, kokku summas 56 500 kr. Kol Haljaste ja pargikompanii ülema,
kpt Väkrami arvates oli soetatav traktor Hanomag sarnane pataljonis olnud traktorile, kuid
Caterpillar-tüüpi traktor sobinuks paremini. Hanomagi puuduseks oli veorataste kulumine.
Sarnaselt pataljonis olnud plahvatusrammile, oli 200 kg Delmag liiga kerge ning vajadus oli
300 kg diiselmootoriga rammi järgi. Pataljonis olnud veetavale elektrijaamale sarnane Hans
Still sobiks hästi. Võrreldes sellega, oli Volta elektrijaam liiga nõrk. Suruõhu tööriistade kohta
esitas Pipat terve kava, mis kajastas pataljoni reaalset vajadust.641
Täiendades oma tehnikapargi paljude uute mehaaniliste masinate ja vahenditega,
tekkis Pipatis tungiv vajadus täiendada üleajateenijate pioneeri-allohvitseride oskusi ja
teadmisi pi-masinate kasutamise alal. 1938. aastal toimus tehnikaõpe järgmisel skeemil.
Nõmmel õpiti pioneerimasinaid teoreetiliselt ning suvelaagris praktiliselt. Iga masin oli
reeglina kinnistatud üleajateenija-allohvitserile, kelle käsutuses oli ajateenijatest koosnenud

638

Pipati pargikompanii ülema kpt Väkrami ettekanne nr 193 majandusülemale 28.05.1940, ERA 636.1.406, l.
136.
639
Pipatüli taotlus nr 684 Inseneriväe Inspektorile novembris 1939, ERA 636.1.191, l. 378.
640
Pipati majandusülema sva O. Sillapere aruanne Pipati jõuvankrite seisu ja kasutamise kohta ajavahemikul
01.04.1939–01.04.1940, ERA 636.1.406, l. 36.
641
Pipatüli ettekanne nr 946 Inseneriväe Inspektorile 29.04.1940; Pargikompanii ülema ettekanne nr 175
Pipatüle; Varustusvalitsuse tehnikaosakonna ülema insener E. Sumeri teenistuskiri nr 41-s Inseneriväe
Inspektorile 09.03.1940; kpt Väkrami poolt koostatud suruõhutööriistade muretsemise kava: ERA 636.1.406, ll.
23–27.
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abimeeskond.642 Ajateenijatele ei tahetud masinate iseseisvat käsitsemist eriti lubada. Nii
vaatas õppetöökodade ülem 4. aprillil 1939. a Narvas kivipurustusmasina üle ning avastas, et
diiselmootor Lister oli kauemat aega puhastamata, kaetud paksult kivitolmu, õli ja nafta
jääkidega. Ajateenija-motorist rms Errase teadmised olid mootori käsitsemise alal puudulikud.
Seetõttu oli otsustatud iga masina kinnistada pioneerieriala täiendkursuse läbinud
kaadriallohvitserile.643
Inseneriväe Inspektori ettepanekul oli Sõjaministeeriumi 1938.–39. a eelarvesse
planeeritud pi-masinate õppekursuse läbiviimine. Riibergi nägemusel pidi kursuse õppetöö
põhirõhk olema pi-masinate praktilisel käsitsemisel (kasutamine ja hooldamine). Kursuse
maht oli 200 tundi, neist praktilisi 136 ja teoreetilisi 64. Algselt oli kursus planeeritud 1938.
aasta sügistalvel, kuid seoses Pipatis sügisel läbiviidud g-kursusega, (7. novembrist 13.
detsembrini) puudusid pataljonis vabad ruumid õppetööks. Sellepärast algas kursus alles 10.
veebruaril ning kestis kuni 25. märtsini 1939. a. Kursuse õppejõuks olid Pipati ohvitserid
(kpt-d Erich Möldre, Harald-Edgar Tomp, ltn-d Voldemar Loodla, Arthur Väkram, EduardAugust Sirak, Ants Kivilo, Eduard Ehand, Karl-Johannes Kukk), üks pi-veebel (vbl Gustav
Lember), üks õppinud puutööline-spetsialist (Kustav Saul) ja üks sõjaväeametnik inseneriväe
inspektuurist (sva Hans Saar). Kursuslasi oli 22, neist Nõmme Pipatist 16, 1. ja 2.
pikompaniist 2 mõlemist, 1. ja 7. jalaväerügemendi pikomandost 1. Kursusel võeti läbi
järgmised õppeained: matemaatika, tehniline joonestamine, tugevusõpetus, ehitusmaterjalid,
puutööd,

betoontööd,

mullatööd,

elektrotehnika,

pioneerimasinad,

pioneeritööde

organiseerimine, purustustööd, sillad, teed, pioneeritaktika ja raskuste ümberpaigutamine.
Pimasinate teemal õpiti mootori tööpõhimõtet, suruõhu kompressori, mootorraami Demag,
mootorratta, betooniseguri ja kivipurustaja töötamise põhimõtteid, hooldamist, käsitsemist ja
töökorda seadmist. Samuti tutvustati kursuse raames elektrijõujaama, ekskavaatorit,
kaevupuurimise masinat ja traktorit.644
Pataljoni alalises asupaigas, Nõmmel, puudus pi-tehnikale sobiv polügoon, mistõttu
hakati kasutama peamiselt Jägala Inseneriväe laagri ala. Suvelaagris tegeles pioneeritehnikaga
peamiselt H-komando, millest hiljem moodustati pargikompanii ja kuhu koondati kõik
pataljonis olnud erialatehnilised vahendid. Kogu 1938. a suvelaagri aja jooksul töötati
Juurdeveo tee ja Tammiku silla ehituse ja õppetöö otstarbel ekskavaatoriga (dieselbager
Orenstein-Koppel 38 hj) 153 tundi, tõsteti veokitele paekive 429 m³ ja kruusa 296 m³. Pae- ja
642

Pipatüli ettekanne nr 1368 inseneriväe inspektorile 03.05.1938, ERA 636.1.178, l. 280.
Pipati adjutandi teenistuskiri nr 394–38 1. pikompanii ülemale aprillis 1939, ERA 636.1.178, l. 380.
644
Inseneriväe Inspektori ettekirjutus nr 130 Pipatüle 15.10.1938; Pipatüli ettekanne nr 630 inseneriväe
inspektorile 19.10.1938; Pipatüli seletuskiri 20.12.1938; täiendkursuse õppekava; Sõjavägede ülemjuhataja kk nr
23, 03.02.1939: ERA 636.1.176, ll. 107–135; Pipatüli pk nr 16, 06.02.1939, ERA 636.1.182.
643
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raudkivi killustiku valmistamiseks kasutati diiselmootoriga Listeri kivipurustit (16 hj),
millega töötati 120,25 töötundi ning tehti paekillustikku 40 m³ ja raudkivi killustikku 140 m³.
Kaevupuurmasin Bucyrus Armstrong töötas laagrites 3. maist. Sellega puuriti Suurtükiväe
laagris, Jägalas, kolm kaevu sügavusega 7–9 m, Sõjakooli maja juurde Jägalas 15 m sügavuse
kaevu, õhutõrje laagris Jägalas 10,76 m sügavuse kaevu ning Männiku laagrisse 31 m
sügavuse kaevu. Plahvatusramm Delmag (200 kg) töötas 2 tundi ja 49 min sillapargis,
ujuvvahenditest silla ehitamisel ja kalda kindlustustöödel. Kahe suruõhu kompressoriga
(mõlemad 30 hj) töötati Maarjamäel ja Jägalas 81 tundi ja puuriti 50 auku kuni 20 m
pikkuselt, murti paasi ja rammiti puntseina. Päramootor Streudeltöötas jõe ületamise õppusel
pataljoni allüksustes 10,5 tundi. Kännujuurija Morkey Winsch (tõmbejõud 25 t) töötas
vaheldumisi laagriplatsil ja kruusaaukudes 25 tundi ning sellega juuriti välja 45 kändu.
Traktor Hanomag Menck-Hambrock (50 hj) tasandas kaevikuid ja kruusaauke 1300 m²
suurusel lõigul ning vedas teerulli, rullides teed 2900 m², töötades üldkokkuvõttes 28,3 tundi.
Neli mootorsaagi töötasid Soodla metsas tee tõkestamise harjutusel kokku 71,58 tundi. Viis
veoautot Morris (3–4 t, nendest kaks kallurit) ja kuus Reod (6 t) vedasid kruusa ja kive kokku
903 m³, mitu tonni palke, paekillustikku, latte, õppevahendeid ja isikkoosseisu ning sooritasid
mitu majandussõitu. Veokite kilometraaţ oli koormaveol üle 300 km ja pioneeritaktikalistel
õppustel 678 km. Igale allüksule korraldati eraldi harjutusi betooniseguriga (5 hj), kokku 16
töötundi. Kuue mootorsaega (8 hj) töötati Soodla metsas ja õppetööl laagris 71,58 töötundi.
Veetav elektrijaam (24 hj) töötas elektripuutööriistade käivitamiseks 37,5 tundi.
Elektripuutööriistu kasutati hööveldamisel, punnimisel, uste, akende valmistamisel jne. Kaks
helgiheitjajaama (Siemens-Schuckert, mõlemal 12,8 hj) töötasid õppustel päeviti 1,5 tundi ja
öösiti 20,5 tundi.645
Õppetöökodades teostati pi-tehnika jooksvat remonti ja vajadusel selgitati katsetega
tehnilisi andmeid ja võimekust. Nii viidi 1938. a oktoobris läbi õppetöökodade ülema kpt
Tompi juhtimisel pataljoni õppeväljakul traktor Hanomag katsetused kändude juurimisel, mis
näitasid, et traktor suutis välja rebida ainult kuni 20 cm läbimõõduga kände. Suuremate
kändude puhul osutus traktori kaal liiga kergeks ning ta kaevus üsna kiiresti kuni karteri
põhjani pinnasesse.646
Tehnika hooldus, selle eritüüpilisust silmas pidades, osutus suhteliselt raskeks
ülesandeks. Morrise šassiil ehitatud veokite ekspluateerimisel tulid esile erinevat laadi
puudused ja tehnilised rikked. Ühel Morrisel tuli 1938. a juulis ette vedrustuse rike juba peale
828 km läbisõitu, millest paekivi vedu oli olnud 517 km. Seoses sellega saadeti rikkega auto
645
646

H-komando ülema laagriõppuste tööaruanne patüle, ERA 636.1.178, l. 91; ERA 636.1.176, ll. 47–48.
Pipati õppetöökodade ülema ettekanne nr 20 pipatüle oktoobris 1938, ERA 636.1.178, l. 211.
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läbi Sv Varvali tehnikaosakonna hankijale tagasi, rikke kõrvaldamiseks.647 Pi-masinate ja töövahendite riketest, mille kõrvaldamine võttis aega rohkem kui nädal, tuli alates 1938. a
kevadest informeerida Inseneriväe Inspektorit. Selle põhjuseks oli asjaolu, et SVÜÕA juurde
töödele saadetud traktoril olid murdunud roomikute pingepoldid, mispärast ta jäi asutuse
hoovi mitmeks nädalaks seisma ning kin-mjr Riiberg sai sellest juhulikult teada SVÜÕA
ülemalt. Kol Haljaste seletuse järgi oli tehnilisest rikkest informeeritud MenckHambrocki/Hanomagi firma esindajat, et välja selgitada, millest oli tingitud poltide
murdmine. Kuna firma esindajal puudus selle kohta igasugune informatsioon, pidi ta
pöörduma firma keskbüroo poole Saksamaal. Firmale oli tähtis näha, millistes tingimustes
traktor töötas ning seetõttu jäi traktor seisma SVÜÕA territooriumile. Kuna vastus
Saksamaalt hilines, otsustati traktor pärast mitmenädalast seisakut evakueerida pataljoni.648
1939. a juulis tuli firmalt Hanomag Saksamaalt partii varuosasid traktorile.649
Vanad tehnilised vahendid, mille remonti ei olnud võimalik Pipatis oma jõududega
organiseerida, tagastati Varvalile. 27. juunil 1939. a andis Pipat Autotankirügemendi
baasilattu kaks vana veoautot: Packardi (nr K-210) ja Renault’i (nr K-136).650
Pi-masinad tarbisid suhteliselt palju kütust ja mootoriõli. Traktor Hanomag (1938. a)
tarvitas ühes tunnis 5,1 kg naftat ja 100 g õli (Gargoil-A).651 Veoauto Morris kütusekulu oli
30,3 l (22,7 kg)/100 km; veoautol Reo 32 kg/100 km; veetaval elektrijaamal Hans Still 5,26
kg/t; betoonisegur Gauhe, Gockel ja Co tarbis bensiini 0,650 kg/t ja 0,625 kg/t petrooleumi;
suruõhu kompressor Demag 5,11 kg/t; diiselmootor Lister 2,1 kg/t; diiselekskavaator
Orenstein & Koppel AG 3,75 kg/t; traktor Caterpillar 3,5 kg/t. 60-cm helgiheitja SiemensSchukert kulutas 4 kg bensiini ühe töötunni jooksul.652
Mõnede pi-masinate, näiteks kaevupuuri transportimine oli vägagi problemaatiline.
Mootorijõul töötanud puuri komplekti kuulus 6–7 m kõrgune raudsõrestik-mast, mantel- ja
pumbatorud. Puuri transportimine oli võimalik üksnes raudtee või veoautoga. Puuri
kasutamise üle teistes väeosades otsustas Inseneriväe Inspektor ise.653

647

Pipatüli ettekanne nr 304 Inseneriväe Inspektorile 05.07.1938, ERA 636.1.178, l. 53.
Inseneriväe Inspektori ettenirjutus nr 110-37/38 Pipatüle 20.05.1938 ja Pipatüli vastus nr 141 Inseneriväe
Inspektorile 22.05.1938, ERA 636.1.406, ll. 78–79.
649
Pipati majandusülema sva O. Sillapere taotlus nr 139 Sv Varvali tehnikaosakonna ülemale juulis 1939, ERA
636.1.406, l. 128.
650
Pipati majandusülema sva O. Sillapere koostatud teateleht, 04.08.1939, ERA 636.1.406, l. 101.
651
Autotanirügemendi ülema kt taotlus nr 391 3. divüle 08.09.1938, ERA 636.1.178, l. 168.
652
1. diviisi piirikindlustustöödel ajavahemikus 01.08.1938–01.01.1939 kasutatud tehniliste vahendite
kütusekulu, ERA 2322.1.5, l. 76; Pipati majandusülema sva O. Sillapere aruanne Pipati helgiheitjate seisu ja
kasutamise kohta ajavahemikul 01.04.1939–01.04.1940, ERA 636.1.406, l. 37; vt.: tabel 43. Pipati pi-masinate ja
mehaaniliste töövahendite tehnilised andmed.
653
Pipatüli teenistuskiri nr 580 2. diviisi intendandile 04.10.1938, ERA 636.1.178, l. 199.
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Demag suruõhu (Gesteinbohr, Siemens-Demag) puurhaamer H 45 puhul kasutati
muude hulgas kuuekandlilisi 1-tollise läbimõõduga õõnespuure, pikkusega 40, 60 ja 120 cm.
Suuremate kivide purustamiseks kasutati suruõhu kompressorit (aukude puurimise meetod),
kivikillustiku valmistamiseks kasutati purustit (kivihunt). Siiski eelistati suurte kivide
lõhkumisel lõhkeainet. Kivipurustit kasutati pikemat aega Narvas, 1. pikompanii juures,
piirikindlustustöödel.654
1927. aastal sai Pipat koos H-komandoga Sidepatist ka helgiheitjad (proţektorid),
milleks olid kaks 25 cm nn paadihelgiheitjat Carl Zaiss Bosch-Licht ja Goerz (mida Šveitsi
armees I maailmasõja ajal kasutati näiteks jalasuurtükiväe helgeheitjakompaniides) ning kaks
60 cm peegli läbimõõduga helgiheitjat Siemens-Schukert (kasutati Šveitsis näiteks
kindlussuurtükiväe laskesektorite valgustamiseks). Enamasti kasutati väikeseid helgiheitjaid
Männiku ladudes vahtkonna raja ehk välisperimeetri valgustamiseks, suuremaid aga
väljaõppes. 1938. aastal tagastati vananenud 25-cm paadihelgiheitjad Sv Varvali
Tehnikaosakonna lattu ja nende asemele saadi kolm käsihelgiheitjat Jupiter-Licht.655
Pi-tehnikat kasutati ka teiste väeosadega koostöös ning puudunud tehnikat laenatati
tsiviilasutustelt. Nii laenas Pipat 1938. a oktoobris riiklikult ettevõttelt Ehitaja 10 päevaks
Lasnamäe

Vahipataljoni

kasarmu

ehitustöödel

kasutamiseks

betoonisegurit

Jaeger-

Schnellmischerit, tüüp 375LV, segamisvõimega 15 m³ tunnis 40 segu puhul. Töömasinaga
tegeles ltn Thomson ise.656 1. divül taotles 1939. a mai alguses Pipatilt traktor-plaaneri teede
ehitustöödele Kurtna laagrisse. Planeeritud traktor Caterpiller (keskmiselt tarbis 5 kg
diiselkütust töötunnis) oli aga 20. maini remondis ja seisis garaaţis lahtivõetuna. 30. mail, kui
remont oli lõpetatud, saadeti traktor raudteel Nõmmelt Jõhvi, kus see laeti 5-tonnisele
veoautole ning transporditi Kurtna laagrisse. Traktorijuhina oli algul planeeritud rakendada 1.
jalaväerügemendi pioneerikomandost vastavat väljaõpet saanud kaadriallohvitseri, keda aga ei
leitud. Seetõttu oli Pipat sunnitud saatma oma kaadriallohvitseri, n-srs A. Susi.657
Sv Ehitus-Korteriosakonna poolt olid 1940. a

kevadel ja suvel korraldatud

ehitustöödele Pipatist saadetud erinevad pi-masinad, -töövahendid ja veoautod. Ainult
ekskavaatori (bageri) juht oli kaadriallohvitser, ülejäänud masinate juhid olid aga ajateenijad,
kellel oli vähe kogemusi masinatega töötamise alal. Lihttransportööri juht-ajateenija polnud
654

H-komando ülema kt ltn Väkrami õiend juulis 1938, ERA 636.1.178, l. 122; AS Siemensi kiri Pipatüle
09.12.1938, ERA 636.1.178, l. 223; Pipatüli teenistuskiri nr 992 Ratsarügemendi ülemale, novembris 1938, ERA
636.1.178, l. 217.
655
Akt nr 189, ERA 636.1.406, ll. 232–233; http://www.festungoberland.ch/Ausruestung/Scheinwerfer/Scheinwerfer.html.
656
Ehitusettevõtte Ehitaja direktor, Arved Drööneri teenistuskiri nr 87 Pipatüle 12.10.1938 ja
üleandmise/vastuvõtmise akt nr 41, ERA 636.1.178, ll. 365–368.
657
Divül-1 taotlus nr 85 Inseneriväe Inspektorile 03.05.1939; Pipatüli vastus nr 114 divül-1-le 10.05.1939 ning
teenistuskiri 1. juunist: ERA 636.1.191, ll. 334–335, 370.
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üldse iseseisvalt töötanud. Tehnilise kontrolli teostamiseks oli Pipatist töödele saadetud
pargikompanii instruktor, n-srs A. Susi. Kaadripuuduse tõttu ei saanud peale tema rohkem
instruktoreid saata.658
1939. a oli Pipati rahuaja struktuuri järgi ette nähtud 6 kergeveohobust, 1 ühe hobuse
sõiduvanker, 6 ühe hobuse veovankrit, 1 sanitaarkaarik, 3 välikööki, 15 jalgratast, 180 paari
suuski, 1 sõiduauto, 13 veoautot ja 6 mootorrattast.659 Enamuses struktuur oli tehniliste
vahenditega täidetud.
Veoautodest oli Pipatis 1940. a septembriks 1 palgiveohaagisega Reo, 4 Morrist, 7
Opel Blitzi M-42 ja neli pontoonhaagist.660 Seisuga 15. oktoober 1939. a oli enamus pimasinatest Nõmmel. Nii 1 mootorsaag kui ka ramm olid 1. ja 2. pikompaniis. Samuti oli 1.
pikompaniis 100 Poljanski ujukat, 14 pontooni, 36 pontoonitalda, 23 ruhikut, 15 kiirsilla osa
ja üks minöörikomplekt. 2. pikompaniis oli 70 Poljanski ujukat, 8 ruhikut, 14 kiirsilla osa ja 1
minöörikomplekt.661 Vaatamata sellele, et mobilisatsiooni korral oli pi-tehnika jaotus
formeeritavatesse pipataljonidesse paika pandud, jäi enamus tehnikat kuni 1940. aastani
Nõmmele. 1940. aasta alguseks Pipatis H-komando baasil loodud pargikompaniisse olid
koondatud järgmised pi-tehnilised vahendid: diiselmootor, plahvatusramm, 2 betoonisegurit, 3
traktorit,

mootorgeneraator,

mootorprits,

elektrijaam,

kruvirataspump,

bager,

2

suruõhukompressorit, 2 päramootorit, kaevupuurmasin, roomiktransportööri, 6 mootorsaagi ja
mootorsuitsutekitaja Torse.662
Pipati motoriseerimine ja mehhaniseerimine oli 1940. aastaks niivõrd kõrgel tasemel,
et meie Pipati motoriseerimisega käisid tutvumas välismaised külalised. Nii saabus 4. või 5.
juunil 1940. a Eestisse kolmepäevasele visiidile Läti inseneriteenistuse ülem, kolonel J.
Brieţe. Külalisega tegeles kohapeal pargikompanii ülem.663 Siiski ei olnud motoriseerimine
täiuslik: veoautosid kasutati vaid pi-vahendite transportimiseks ja insenerivarustuse veoks,
kuna isikkoosseis liikus vaid jala.
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Pipatüli teenistuskiri nr 116 Sõjaväe Ehitus-Korteriosakonna ülemale 07.05.1940, ERA 636.1.200, l. 189.
Pipati koosseisutabel nr 57, ERA 636.1.545, l. 229.
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Üleandmise aktid nr 108-113, septembris 1940, ERA 636.1.406, ll. 283–313.
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Pipati pi-masinate ja -vahendite nimekiri, ERA 636.2.35, l. 168; vt.: tabel 42. Pioneeripataljoni moto- ja
tehnilised vahendid seisuga 1. aprill 1940
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Kirjavahetus Laverna tehasega 1939, ERA 636.1.191, l. 392; Pipati majandusülema sva O. Sillapere aruanne
Pipati pi-masinate seisu ja kasutamise kohta ajavahemikul 01.04.1939–01.04.1940, ERA 636.1.406, l. 38; vt.:
tabel 44. „Pi-masinate ja -vahendite ettenähtud arv pioneeriväeosades.”
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Sõjavägede Staabi II osakonna ülema kol V. Saarseni teenistuskiri nr 107 Inseneriväe Inspektorile
24.05.1940, ERA 636.1.197, l. 10.
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8. PIONEERITAKTIKA, MANÖÖVRID JA KOOSTÖÖ
8.1. PIONEERITAKTIKA664
Taktikaliselt pidid pioneerid tegutsema kas iseseisvalt või teiste väeliikide käsutuses.
Pioneerialase lahingutoetuse organiseerimisel oli pioneeridel tähtis roll just kaitselahingu
erifaasides.

Pioneeride

ülesandeks

kaitsel

oli

tõhustada

kaitsele

asunud

vägede

vastupanuvõimet maastiku korraldamise kaudu. Selle saavutamiseks pidid nad soodustama
tuld ja manöövrit, vaatlust, sidepidamist ja liikumist, võimaldama varjuda vastase tule eest,
hõlbustada varustamist ja evakueerimist ning isikkoosseisu elutingimusi (sarnaselt
bivakkitöödega). Ennekõike pidid pioneerid tegelema põhjaliku välikindlustamisega vastavalt
lahinguplaanile, kusjuures olles allutatuna teistele väeliikidele, teostama vaid keerulisemaid
erialatöid ja olema tööjõule instruktoriteks. Pioneeridele olid ette nähtud eraldi
tegevusjuhendid kaitselahingu erioludes ehk metsa-, soisel ja hoonestatud alal või mere või
muu veekogu kaldal dessanditõrje operatsioonidel. Samuti pidid pioneerid teostama
tõkestamise ja moondamise töid. Lõhketöid kavatseti rakendada ennekõike vastase
aeglustamisel kaitselahingus, aga ka taandumismanöövri teostamisel.665
Taktikalisi olukordi käsitleti teoreetiliselt läbi Inseneriväe laagris. 1938. aastal
harjutati esmakordselt Jägala Inseneriväe laagris läbi motoriseeritud (veokitel) pi-jao ja rühma tegevust ja koostööd jalaväega, mis enne oli olnud suhteliselt nõrgal tasemel.
„Pioneerijagu tee sulgemisel“ taktikaharjutuseks oli moodustatud sõjaaja struktuuri järgi
pioneerijaod (jü – allohvitser ja jüa – kapral). Isikkoosseisu kohustuslikuks isiklikuks
varustuseks olid lahingrakmed ja kiivrid. Tüüpiline olukord ja ülesanne 1. rühma näitel (rü –
ltn E. Ehand) oli järgmine: punased (vastane) tungib peale idast läände. Meie väed taandusid
ülekaaluka vastase survel ja olid asumas Jägala jõe läänekaldale. Kattegrupi poolt oli sisse
võetud taandumise katteks viimane kaitsepositsioon Kaberla-Kodasoo-Saunja üldjoonel, kus
pidid püsima kuni teatud kellaajani. Brigaadi pikompanii ülesandeks oli luua tõkkesõlm katteja uue kaitsepõhipositsiooni vahelisel maa-alal. Pi-rühma ülesandeks oli luua tõkkesõlm
vastase soomusmasinate tõkestamiseks Jägala-Kodasoo ja Ruu vahelisel alal. 1. pi-jagu pidi
sulgema Jägala-Kodasoo teed Putka talu juures, ehitades teele spiraaltõkke ning 75 m pikkuse
raidtõkke. Okastraat ja raidtõke olid omavahel seotud ning veel lisaks mineeritud
tankimiinidega.

Peale

selle

paigaldati

raidtõkkesse

664

käsigranaadid

tõmbetraadiga

Välja arvatud gaasikaitse, raudtee ja helgiheitja erialad.
Pioneerieeskiri I, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1932, lk. 12–33; Juhi käsiraamat,
„Sõduri“ väljaanne, Tallinn: 1935, lk 145–168; Pioneerieeskiri IV, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne:
Tallinn 1934, lk 1–3.
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traatmiinivälja näol. Tõkkesõlme valmimisel pidi jagu asuma tõkkesõlme kaitsmisele ning
eemalduma vastava käsu saamisel. Tõkkesõlme rajamisel kasutati mootorsaage, 75
tankimiini, 50 käsigranaati, 6 spiraalvõrgu rulli, 10 kg okastraati, 5 kg siletraati, läbimõõduga
3 mm ja 2 kg kobasid. Isikkoosseisu veoks kasutati veokeid, kuid materjali ja tööriistade vedu
oli teostatud ühel ühehobusevankril. Ülesande täitmiseks oli ette nähtud 3 tundi 50 min.666
Pealetungil oli pioneeride ülesandeks soodustada vägede edasitungi teede rajamise
teel. Pioneerid pidid parandama teid ja sildu, kõrvaldama tõkkeid ja aitama teistel väeliikidel
neid ületada. Samuti kuulus pioneeride ülesannete hulka pealetungiva üksuse toetamisel kaitse
organiseerimine vastase tule ja vaatluse eest. Pioneerid pidid olema abiks teistele väeliikidele
kogu pealetungi väitel. Kui luurel ja lähenemisel rakendati nad just teede ja sildade
parandamiseks ja mitmesuguste takistuste kõrvaldamiseks, siis kallaletungil ja rünnakul lisaks
mainitule, pidid pioneerid täitma raskemaid ja kiire iseloomuga töid, nagu vastase
püsitulepunktide hävitamine lõhkamise teel, suitsukatte loomine, suurtükiväe edasiliikumise
tagamine,

jalaväe

eelosade

saatmine

rünnakul

takistuste

kõrvaldamise

ülesandel,

pioneeriluure teostamine jne. Vastase positsioonide hõivamisel pidid pioneerid aitama
jalaväelasi vallutatud positsioonide ümberkorraldamisel või uute kindlustamisel. Liikuvsõja
oludes pidi pioneeride kasutamine olema piiratud vaid lihtsamate abitööde teostamisega.
Positsioonisõja oludes oli ülesannete hulgas lähtejoone korraldamine jalaväele, suurtükiväele
ja tankidele, välikindlustamistööd, maandumiskohtade ehitamine õhuväele jne.667
Inseneriväe laagris osutati pearõhku pioneeride olulisele tegevusele pealetungi
lahingutoetusel: veekogude ületamisel Jägala jõe näitel ja tee ehitusel. Nii kasutati
„Pioneerijagu jõe ületamisel“ harjutusel 1938. aasta suvel järgmist legendi: vastane taandus
pimeduse kattel edela suunas, ületas Jägala jõe ning purustas kõik ülekäigud. Meie väed
jätkasid pealetungi Tallinn-Narva maantee suunas. 3. jalaväekompanii 2. rühma käsutuses
olnud 1. rk- ja 1. pi-jagu jalaväe rühmaülema juhtimisel olid määratud kompanii
vasakpoolseks luure-külgjulgestuseks (külgpatrulliks) liikumistee Kodasoo–Jägala suunas. Pijagu sai ülesandeks toetada patrulli jõe ületamisel ehitades parve. Ülesande täitmiseks olid
jaol kaasas kaks ruhikut sõudevahenditega ja kaks latti. Transpordivahenditest oli kaks
ühehobusevankrit, mille peal oli pi-varustus. Rü asus legendi järgi Tallinn-Narva mnt
piirkonnas.
Õppusest võtsid osa 1 ohvitser, 2 allohvitseri ja 22 sõdurit (õppuse juht oli n-ltn Pesti,
isikkoosseis 2. pikompaniist). Alates Kodasoo teest (suurtükiväe laskemoonaladudest 500 m
666

Rü lahingukäsk 1. pijaole taktikaülesanne № 1 täitmiseks, ERA 636.1.175, l. 4.
Pioneerieeskiri I, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1932, lk. 7-12; Juhi käsiraamat,
„Sõduri“ väljaanne: Tallinn 1935, lk 127, 129, 138.
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kirdes) hakkas kehtima taktikaline olukord. Õppuse käigus mängiti läbi jalaväe ja pioneeride
koostööd. Jü andis lahingukäsu ning seejärel alustas pi-jagu liikumist Kodasoo-Jägala teel.
Vahekohtuniku märkusel oli pealtvaatajatest moodustatud jalaväe luurepatrull (2 laskurjagu, 2
kk-jagu ja 1 rk-jagu), mis võimaldas õppetegevusel ühtida olukorraga. Alates sellest liikus pijagu koos vooriga patrulli keskosas jüa juhtimisel, kui jü liikus ühe pioneeriga patrulli
eelpiilkonnas, teostades pioneeriluuret. Kui eelpiilkond jõudis jõe äärde, jäi põhijõud u 300 m
kaugusele jõest. Pi-jü teostas ületamiskoha tehnilist ja patrulli ülem taktikalist luuret. Luurel
selgus, et sobiv jõe ületamiskoht on Kodasoo tee ääres. Patrulliülem ja pi-jü koostasid
üleparvetamise järjekorra (jagude kaupa). Üks laskurjagu oli patrulliülemaga kokkuleppel
määratud ruhikute vettekandmiseks. Patrulliülem asus jõekaitse organiseerimisele, kasutades
rk- ja kk-jagude tulevõimekust. Pi-jü jätkas tehnilist luuret: selgitas, kus liita ruhikud, nende
vette laskmise koha, kui lähedale jõele võib hobustel ruhikuid tuua ja millist teed mööda
kanda ruhikud nende liitmise kohale. Peale selle tõi jü varjatult jao koos vooriga jõest 100 m
kaugusele. Ruhikud võeti vankritelt maha ja kanti ükshaaval liitmiskohale ühe jalaväe jao
kaasabil. Pioneerid jätsid maha seljakotid ja kantavad pioneeritööriistad, jättes vööle
padrunitasku, vintpüssi ja g-torbiku. Jü korraldusel ja juhtimisel kandis pi-jagu koos ühe
laskurjaoga ruhikud vette. Seejärel tuli leppemärgi järgi ruhikutesse kk-jagu, kes parvetati üle
jõe. Siis, kui kogu patrull oli jõe teisel kaldal, parvetas pi-jagu üle oma hobusevankrid ja
ujutas hobuseid.
Õppuse vahekohtuniku arvates soodustas maastik õppuse läbiviimist. Algusest peale ei
mõeldud

jalaväepatrulli

ega

vastase

imiteerimisele.

Seetõttu

ei

olnud

osalejatel

lahinguolukorra tunnetust. Pi-rü roll oli olematu. Isikkoosseisu varustus oli ebaühtlane
(hobusemeestel ei olnud rakmeid, kiivreid ega relvi). Siiski suudeti luua ettekujutus
pioneeride tegevusest luure teostamisel ja jõe ületamisel. Pi-jü käsklused ja korraldused olid
korrektsed ja asjakohased ning meeskonna tegevus paistis silma distsiplineerituna.668
„Pioneerirühm kiirtee ehitusel“ harjutusel osales 1. ja 7. jalaväerügementide
pioneerikoondkompanii üks rühm üleajateenija nao-asp juhtimisel. Kokku võtsid õppusest osa
2 ohvitseri, 2 allohvitseri ja 26 pioneeri. Tee ehitust teostati laagri spordiplatsil. Legend oli
järgmine: meie väed vallutasid vastase kaitsepositsiooni Jägala jõe joonel. Kirdesse taanduv
vastane purustas ja tõkestas Ruu tee kuni truubini kõrgendikul 42,5 600 m lõunas. 10.
rügemendi 2. pataljon oli välja jõudnud Ruu ja kõrgendiku 42,5 rajooni, kust jätkas pealetungi
Ruu küla vallutamiseks. 10. rügemendi pikomül jättis 2. rühma edasi 2. patüli käsutusse,
ülesandega ehitada tee Inseneriväe laagri vaatetorni juurest üle spordiplatsi Ruu teeni
668

Rü lahingukäsk pi-taktikalise ülesande nr 14 täitmiseks, vahekohtuniku ltn Ehandi aruanne, ERA 636.1.175,
ll. 6–8.
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pataljoni

lahingvoorile

ühekordseks

läbipääsuks.

Materjalide

veoks

oli

antud

ühehobusevanker. Teised pi-rühmad asusid 1. ja 3. pataljoni toetamiseks ning pikompüli
asukoht oli Koogil.
Ehitusmaterjaliks oli kasutada 3 fašiini, 4 prussi truubi taladeks ja 24 tk 5 cm
paksuseid laudu. Tööriistadest oli 19 suurt labidat ja üks murumätta kirves.
Laagri vaatetorni juures andis rü rühmale käsu ning liikus rühmaga koos kuni Ruu
teeni, kus teostas jü-tega maastikuluuret. Samal ajal valmistas rüa rühma tegevuseks. Peale
luure teostamist tegi rü tööjaotuse: 1. pi-jaol – ehitada puust ajutine prussidest teetruup; 2.
pijaol – puhastada võsast ja tasandada tähistatud tee kuni teetruubini; 3. pijaol – sama, mis 2.
jaol, kuid teetruubist edasi kuni Ruu teeni; 4. pijaol – täita kraav fašiinidega ning selle
valmimisel tulla 3. jaole appi. Tee sai valmis poole tunni pärast. Valminud tee kontrollimiseks
sõideti see hobusega läbi.669
1939. aastal teostati Jägala laagris mitu praktilist pioneeritaktikalist harjutust. Iga
õppuse lõpus tehti põhjalik analüüs. Õppustest võtsid osa nii Pipati pi-allüksused kui ka
jalaväe pioneerid. 1. pikompanii juurde vahekohtunikuks määratud kpt E. Möldre tegi
järgmisi tähelepanekuid tegevuse kohta jõe ületamisel: maskeerimisele oli vaja rohkem
tähelepanu pöörata – loobudes maskeerimisest, paljastas üksus oma tegevuse lähtejoonele
asumisel; kinnise maastiku puhul ei kasutatud lähenemistee märgistamist, mida oli võimalik
nööriga teha; õppekompanii kursuse lõpetanud ajateenijate-jaoülemate tase osutus taktikaliste
ülesannete lahendamisel nõrgaks.670
7. jalaväerügemendi pikomando täitis 1939. a juulis pi-taktikalist ülesannet „Pi-rühm
tee sulgemisel“, kus kasutati 2 veoautot, mootorsaage, 100 tt-miini, 45 spiraalokastraatrulli ja
100 kg lõhkeainet. Õppusel ilmnesid järgmised puudused: esiteks, kuna jaoülem ise juhtis
kogu tegevust, käis tema abi tegevuseta ringi, sest talle ülesannet ei antud ning teiseks, ei
märgistatud tõkkesõlmest läbipääsu- ega ümbersõiduteed oma taanduvatele katteosadele.671
1. jalaväerügemendi pikomando motoriseeritud pirühm (nelja jaoga) täitis 22. juulil
1939. a ülesannet tee sulgemisel. Tegevus toimus Jõelähtme vallas ning kestis neli tundi.
Õppus teostati Pipatüli poolt kinnitatud legendi alusel, mille põhjal kompül andis käsu
rühmale. Käsuandmine toimus 5 km kaugusel ülesande täitmise kohast. Eksikombel ei teinud
rühmaülem jaoülematega

korralikult

maastikuluuret

ning andis

rühmaülema

käsu

tegevuskohast eemal, nii et jaoülematel puudus ettekujutus tegevuskohast. Peale mõne
kilomeetri käänulist teed sõtmist läks jaoülematel ülesanne sassi nii, et kaotati täielikult
669

Pikompüli lahingukäsk pi-rühmale tee ehitamiseks; vahekohtuniku ltn Matteuse õppuse aruanne, ERA
636.1.175, ll. 10–11.
670
Vahekohtuniku aruanne ja lahingukäsk, 30.06.1939, ERA 636.1.188, l. 35.
671
Vahekohtuniku ltn Kuke aruanne ja lahingukäsk, ERA 636.1.188, ll. 36-37.
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orientatsioon ehk ei teatud, kus on meie väed ja kust kohast vastane tuleb. Tõkestatav tee oli
jaotatud jagude vahel, kus igaüks pidi tõmbama spiraali, paigaldama miinid jne. Tõkete
asukoht oli taktikaliselt õige, kiiremini ehitatud tõkked asetati vastase poole, kuid rohkem
aega nõudnud tõkked rajati meie vägede poole. Peale õppuse lõppu selgitati meeskonnale
väliharjutuse kulgu, häid ja halbu külgi ning seejärel toimus vahekohtuniku ja
kaadrikaitseväelaste omavaheline arutus.672
1930. aastate lõpuks harjutati pioneeri taktikat läbi põhiliselt Jägala Inseneriväe laagris
ja osaliselt ka mitmel üldväe manöövril ja diviiside õppustel. Teoreetiline osa oli sätestatud
vastavates eeskirjades ja määrustikes, kus olid ka tüüpnäited pioneeride koostööst teiste
väeliikidega konkreetses olukorras ühe või teiste taktikalise situatsiooni puhul. Samas jäi
koostöö praktiline kokkuharjutamine teiste väeliikidega lausa olematuks. Ohvitseride oskusi
ja teadmisi taktikast täiendati täiendõppe raames teoreetiliselt ja praktiliselt kaartidel ja
maastikul. Allohvitserid praktiseerisid seda taktikaõppustel suvelaagris, juhtides allüksusi.
Samas aga jäi koostööharjutusi väheks, kõik ohvitserid ja allohvitserid ei saanud taktikalisi
olukordi läbi harjutada pi-üksuse juhina. Kuigi pi-taktika teooria arendamisel arvestati
välismaa suurriikide, ennekõike Saksamaa saavutustega, jäi see enamasti Vabadussõja
tasemele, osaliselt välikindlustamisel (positsioonisõja oludes), bivakktöödes ja lõhketöödes
(miinisõda – miinigaleriid). Motoriseeritud pi-üksuste tegevus oli moodsa sõjandusteooriaga
tasemel, kuid sõja ajal pidid kõik pi-üksused siiski tegutsema jalarivis.
8.2. OSAVÕTT ÜLDVÄEMANÖÖVRITEST
1924.–1940. aastatel võttis Pipat osa mitmest manöövrist. 1920. aastatel toimunud
tähtsamateks manöövriteks, milles pioneeride osakaal oli märkimisväärselt suur, olid 1925. a
Otepää manöövrid, millest võttis osa kokku 146 pioneeri, neist 34 allohvitseri ja 6 ohvitseri.
Inseneriväe vahekohtunikeks olid kpt Remmel, kpt Jürgens-Jürisson ja ltn Aksel ning
vaatlejana kol-ltn Grünberg. Pipati isikkoosseis osales nii siniste kui punaste poolel. Sinise
diviisi juurde oli antud üks pikompanii nelja ohvitseri ja 60 sõduriga. Nad võtsid osa diviisi
rännakust, kus rännakkolonni pioneerid (üks rühm) parandasid liikumismarsruudil Telliste
mõisa juures olnud silla. Lahingute ajal olid pioneerid reservis 6. ja 7. jalaväe rügemendi
pataljonide taga. Eriülesandeid nad ei saanud, välja arvatud manöövri päeval ehk 20.
septembril 1925. a, mil 6. rügüli käsul ehitasid pioneerid purded üle Aakre jõe ning olid abiks
tankide ja soomusautode edasiliikumiseks kõrgendikul 56,1. Sinisel poolel tegutsenud
672

Vahekohtuniku kpt Matteuse aruanne 25.07.1939, ERA 636.1.188, l. 38.
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pioneeride kohta tehtud analüüsist selgus, et teised väeliigid ei tunne pioneeri ülesandeid ega
oska neid kasutada. Samuti oli pioneeride vooris vaid kaks kaarikut, millele pioneeritööriistad
ei mahtunud ning kaasaskantvaid tööriistu neil üldse ei olnud, mistõttu jäi pioneeride
kasutamine puudulikuks. Positiivseks oli koondpioneerirühma koostatud suurtükiväetule
imitatsioonivõrk, mis aga initsieeriti valel ajal.673
Punaste poolel olnud pikompanii oli samuti jaotatud allüksuste kaupa, kusjuures
pealetungi ajal üks pi-rühm liikus eelväes veoautoga koos ratsaväe ja s-autodega. Diviisiülem
ignoreeris pikompüli, kellele oli staabis ette nähtud koht diviisi insenerina. Selle asemel, et
juhtida diviisi pioneeritööd, oli ta tegevuseta pi-voori juures. Lahingu ajal olid pikompanii
allüksused jaotatud rühmade ja komandode kaupa jalaväe üksuste vahel. Jalaväe üksuste
ülemad aga ei osanud samuti pioneere kasutada ja alahindasid nende võimekust.
Vahekohtuniku märkusel esines juhtumeid, kus mõni ülem käskis pioneeridele umbes
järgmiselt: „Ah jällegi need pioneerid! Noh, minge kuhugi sinna tahapoole!“ Silma paistis Gkomando tegevus suitsukatte tekitamisel.674
Järgmised manöövrid olid Otepää omadest väiksemad. 1926. a septembris korraldati
Tallinna lähistel garnisoni väeosadele manöövrid, millest pidi osa võtma Pipati
pikoondkompanii kpt L. Tsõgankovi juhtimisel. Koondkompanii koosseisu määrati neli
rühma, igaühte 20 meest. Kompanii pidi 24. septembril liikuma kogunemispunkti kol-ltn
Jürmanni käsutusse.675
1927. aastal toimusid manöövrid samuti septembrikuus, kuid nendest võtsid osa ainult
Pipati ohvitserid ja n-ltn Kongase juhtimisel H-komando. 1928. a augustis toimunud 2. diviisi
manöövrites (Petseri manöövrid) osalesid 1. pikompül ltn Trankmann, n-ltn Mägi, n-ltn
Schäfer, n-ltn Sirak ja 118 meest, kes 26. juuli varahommikul suundusid toimumiskohta otse
Jägala laagrist.676 Pipat osales 1929. aasta jaanuaris toimunud 2. diviisi manöövrites
osaliselt.677
1930. aasta septembris toimusid järgmised suured üldväemanöövrid – nn Voldi
manöövrid Tartumaal. 13.–15. septembril 1930. aastal siirdusid Pipatist manöövritesse
vähemalt 11 ohvitseri, 22 allohvitseri ning 114 reameest 1. ja 2. pi- ning G-kompaniist. 20.

673

Sinise poole vanema inseneriväe vahekohtuniku salajane kokkuvõte Otepää manöövritest, ERA 496.4.203, ll.
2-3; Pipatüli pk nr 213 25.09.1925, ERA 636.1.75, ll. 174-175; Pipatüli pk nr 244 19.10.1925, ibidem, l. 199;
Pipatüli pk nr 217 18.09.1925, ibidem, ll. 169-170; Pipatüli pk nr 213 14.09.1925, ibidem, l. 175; Pipatüli
märgukiri nr 614 II diviisi staabi ülemale 13.02.1926 ERA 636.1.82, l. 43.
674
Inseneriväe vahekohtunike kirjavahetus Otepää manöövrites punaste poolel, 17.-21. septembril 1925, ERA
496.4.192.
675
Pipatüli pk nr 221 23.09.1926, ERA 636.1.80, l. 200.
676
Pipatüli 1928. a. pk-d, ERA 636.1.93.
677
Pipatüli 1929. a. pk-d, ERA 636.1.100.
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septembril alanud manöövrid lõppesid nädala pärast ning 26. kuupäevaks tulid pioneerid oma
kasarmutesse tagasi.678
Ajavahemikul 16.–21. oktoober 1930. a viidi 3. diviisi ülema käsul läbi Tallinna
garnisoni väeosade kaadri juhtimise täiendõppused, mille peaeesmärk oli täiendada väeosade
kaadrikaitseväelaste praktilisi juhtimisoskusi kompanii, rühma ja jao rivi- ja lahinguõppe alal.
Õppuste jaoks oli otsustatud moodustada 10., Kalevi ja Scouts üksik-jalaväepataljonide
juhtivast koosseisust üks koondkompanii ja raskekuulipilduja rühm sõjaaegse struktuuri järgi.
Koondüksuste koosseisu juurde anti kaadriallohvitsere ja ajateenijaid ka Tallinna garnisoni
teistest väeosadest. Õppuste üldjuhiks oli 3. diviisi staabi ülem kolonel A. Parv. Täiendõppuse
jaoks alustati 15. oktoobril 1930. aastal Pipati territooriumil koondkompanii moodustamist,
mis samal päeval anti kpt Kuuski (10. üksik-jalaväepataljonist) alluvusse. Koondkompaniisse
määrati 75 ajateenijat 1., 2., G- ja raudteekompaniist. Ohvitsere ja kaadriallohvitsere määrati
pioneerikoondkompaniisse

enamjaolt

teistest

väeosadest.

Nii

tulid

16.

oktoobril

formeerimiskohta kaks Pipati ohvitseri ja 15 Scoutspataljoni kaadriallohvitseri, üks ohvitser ja
20 kaadriallohvitseri 10. jalaväe pataljonist, kaks ohvitseri ja 21 kaadriallohvitseri Kalevi
pataljonist, 10 kaadriallohvitseri ja 17 ajateenijat Auto-tanki rügemendist, 4 kaadriallohvitseri
ja 25 ajateenijat Sidepataljonist ning 3 kaadriallohvitseri Tallinna Vahipataljonist. Pipatist
määrati koondkompaniisse 21 kaadriallohviseri. Kokku võttis õppustest osa vähemalt 219
kaadrikaitseväelast ja ajateenijat. Koondkompanii paiknes Pipati 1. ja 2. pioneerikompaniide
kasarmutes. Moodustatud üksuses oli õppuste jaoks kehtestatud eraldi päevakord:
Äratus
Hommikuhügieen
Hommikusöök
Ettevalmistumine õppusteks
Õppused
Lõunasöök ja puhkeaeg
Ettevalmistumine järgmise päeva õppusteks
Vaba aeg
Õhtusöök
Vaba aeg
Õhtune loendus
Puhkeaeg
Öörahu

06:00
06:00–06:30
06:45–07:30
07:30–08:00
08:00–13:00
13:00–16:00
16:00–18:00
18:00–19:00
19:00–19:45
19:45–20:45
20:45–21:00
21:00–22:00
22:00–06:00

678

Võtsid osa: ltn Hugo Liiv, n-ltn Theodor Thomson, vbl Vladimir Charjevski, ltn S. Urbanovitsch ja n-ltn
Eduard Sirak, n-ltn Geor Reinhaus, kpt Rudolf Kerberg, n-ltn Paul Karu, n-ltn Artur Väkram, n-ltn Artur Mägi,
ltn Madis Luulik, n-ltn Voldemar Janus; Pipatüli pk nr 200 16.09.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 199,
15.09.1930, ibidem; Pipatüli pk nr 202 18.09.1930, ibidem; Pipatüli pk nr 203 20.09.1930, ibidem; Pipatüli pk nr
205 22.09.1930, ibidem.
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Pühapäeval oli äratus üks tund hiljem ning lõuna ja õhtusöök üks tund varem.
Õppused korraldati kolmel teemal: rivi-, lahingu- ja taktikaõpe. Riviõppes tuli välja allüksuste
suhteliselt nõrk riviettevalmistus ja rivikäskluste andmine, mis ilmselt tulenes sellest, et
isikkoosseis oli pärit erinevatest väeosadest ning kokkukuuluvus ei olnud veel saavutatud.
Diiviisiülema kindralmajor Brede kinnitusel paranes õppuste lõpuks riviettevalmistus
tunduvalt.

Lahinguõppes

ei

arvestanud

allüksuste

ülemad

maastikuga,

mistõttu

lahingrivistused ei vastanud tihtipeale maastikule ega olukorrale. Taktikaõppes harjutati
maastikul läbi praktiliselt luuret, pealetungi ja kaitset. Luuretegevuses oli puudulik
sidepidamine, nõrgavõitu oli maastikuiseloomu hindamine ja pioneeriluure. Rünnaku
planeerimisel ei kasutatud maastiku võimalusi ja haarangutele eelistati frontaalseid rünnakuid
avamaastikul. Lähenemisel ei arvestatud vastase tulega – suurtükitule alla sattudes ei
muudetud kompanii lahingrivistust. Vastase eesjulgestusega kokku põrgates jäi terve
kompanii seisma. Samuti jättis ka manööverdamise võimekus palju soovida. Tehes vaid
frontaalrünnakuid, anti vastasele hea võimalus reorganisatsiooni teostamiseks ning
vasturünnakuks valmistumiseks. Raskekuulipildujarühm lähenes samuti avamaastikul kuni 70
m kaugusele vastase põhipositsioonist. Jättes kasutamata soodsaid lähenemisteid, sattus rühm
vastase tugeva flankeeriva tule alla. Lähenemisel ei arvestatud üldse automaatrelvade mõjuga.
Piisavalt tähelepanu ei pööratud naaberüksustega side loomisele. 24. oktoobril 1930. a, kui
õppis oli läbi, saadeti koondkompanii laiali.679
1930. aasta üldmanöövrite juhataja kin-mjr J. Tõrvand märkis, et manöövrite
planeerimine ja läbiviimine said kannatada majandusliku kriisi oludes rahanappuse tõttu.
Toimunud õppuste kogemuse põhjal keelas ta rangelt manöövritest osavõtjail tarbida
alkohoolseid jooke.680
1931. aasta üldmanöövrite eel, 21.–22. mail, tegi Pipat jõe ületamise harjutusi Pirita
jõel.681 Seekord toimusid manöövrid iga diviisi juures, kuhu vastavalt pioneere suunati. Nii
suundusid 21. augustil 1931. aastal 2. diviisi manöövritele Pipati 79 kaitseväelast 1., 2. ja Gkompaniist. Ajavahemikul 27. augustist kuni 1. septembrini 1931 osalesid n-ltn Eduard Siragi
juhtimisel 1. diviisi manöövritel G-kompanii 14 kaitseväelast ning 31. august – 3. september
1931 osalesid 41 Pipati kaitseväelast 3. diviisi manöövrites.682
Pipat osales ka järgnevatel aastatel pea igal suuremal manöövril. 12.–17. august 1932.
a viibisid G-kompanii 17 kaitseväelast ltn S. Urbanovitši ja ltn A. Schäferiga Petseri
679

Pipatüli pk nr 225,226, 234 15., 16., 25.10.1930, ERA 636.1.107.
1930. a. üldmanöövrite juhataja käskkiri nr 3, 12.09.1930, ERA 636.1.108, l. 112.
681
Pipatüli 1931. a. pk-d, ERA 636.1.114.
682
Pipatüli pk nr 186, 23.08.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr 190, 28.08.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk
nr 192, 31.08.1931, ERA 636.1.114.
680

163

laagrikoondise taktikalistel

õppustel.683

1932.

aasta

oktoobris

Tallinnas

toimunud

motomehhaniseeritud õppusest võttis osa vähemalt 14 Pipati ajateenijat.684
Pikompaniide muutunud dislokatsiooni kohaselt muutus ka süsteemne osavõtt
manöövritest. Nii osales 2. pikompanii alates 1935. aastast Petseri laagrikoondise õppustel ja
1. pikompanii Kurtna laagris.685 Nõmmele jäänud Pipati allüksused osalesid 3. diviisi
manöövritel. 15.–17. veebruaril 1935 toimusid Harju kaitseringkonna talvised taktikaõppused,
millest võttis osa 35 pioneeri vbl Richard Rebase juhtimisel.686 3. diviisi koondõppustel 1936.
aasta augustis viibis G-kompanii isikkoosseisust Autotankirügemendi juures kahes grupis
kokku 23 sõdurit, neist 2 vanemallohvitseri, üldarvestusega 5 päeva.687
1938. a sügisel toimunud 3. diviisi Rapla manöövritest võtsid osa kõik Nõmmel
paiknenud Pipati allüksused. Ajavahemikul 16.–29. september toimunud manöövrite
ettevalmistustöödel osales ka kol Haljaste ise. Üldkokkuvõttes võtsid 5. oktoobrist kuni 10.
oktoobrini 1938. a manöövritest osa vähemalt 6 Pipati ohvitseri, 20 allohvitseri, 6 kaprali, 87
reameest ja 27 noorsõdurit – kokku 149 pioneeri. Manöövrite juhatus jäi pioneeride
tegevusega rahule.688
Eesti vabariigis 1940. aasta veebruaris viimastena toimunud Harju Sõjaväeringkonna
manöövritest võtsid Pipatist osa vähemalt neli ohvitseri ja viis allohvitseri.689
Pipat võttis osa eriväeliikide taktikaliseks kokkuharjutamiseks loodud Kaitseväe
õppetsentrumi tööst. Esmakordselt osales Pipat õppetsentrumi töös 1934. a suvel, milleks oli
moodustatud õppetsentrumi pioneerirühm. Rühm, mis koosnes 30 ajateenijast ja kahest
üleajateenijast, suundus kpt Vladimir Hirthiga eesotsas Värska laagrisse Kaitseväe
õppetsentrumi ülema käsutusse 10. juulil 1934.690 Ka 1935. a suvel osales õppetsentrumi
kursusel pioneerirühm kpt Vladimir Hirvega (Hirthiga) VR II/3 eesotsas.691 1937. a suvise
õppetsentrumi õppetöö eesmärgiks oli täiendada portupee-aspirantide sõjatehnilisi ja
taktikalisi teadmisi ning oskusi ja valmistada kaadrit ette tankitõrje relvade käsitsemise ning
kasutamise alal. 1937. aasta talvise õppetsentrumi eesmärgiks oli täiendada ja ühtlustada
kaadri taktikalisi ning sõjatehnilisi teadmisi ja praktilisi oskusi talvesõja ajal. Õppetsentrum
oli korraldatud KVÜÕA juures algusega 1. veebruar 1937. a, kestvusega 45 päeva. Talvisesse
683

Pipatüli pk nr 190, 20.08.1932, ERA 636.1.120.
Pipatüli pk nr 249, 26.10.1932, ERA 636.1.120.
685
2. pikompanii ülema mjr Kerbergi ettekanne nr 181 Pipati adjutandile juulis 1935, ERA 636.1.148, l. 75.
686
Pipatüli pk nr 22, 19.02.1936, ERA 636.1.152.
687
Pipatüli 1936. a. pk-d, ERA 636.1.152.
688
Pipatüli pk nr 133, 17.10.1938, ERA 636.1.172; Pipatüli pk nr 131, 12.10.1938, ERA 636.1.172.
689
Pipatüli 1940. a. pk-d, ERA 636.1.195.
690
Pipatüli pk nr 149, 29.06.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli 1934. a. pk-d, ERA 636.1.132; Pipati õppekompanii
ülema abi kpt V.Hirthi ettekanne nr 17 kompaniiülemale 10.07.1934; Kaitseväe Õppetsentrumi ülema
teenistuskiri nr 312 Pipatüle 26.08.1934, ERA 636.1.134, ll. 78-79, 85.
691
Pipatüli pk nr 123, 01.10.1935, ERA 636.1.141.
684
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õppetsentrumisse lähetati 50 ohvitseri ja 100 üleajateenija-allohvitseri. Õppetsentrumist võtsid
osa ka 1935. a kevadel valitud portupee-aspirandid.692
1924.–1940. aastal võttis Pipat osa pea kõigist olulisematest manöövritest kaitseväe,
diviisi

ja laagrikoondise tasemel. Tulemusi

analüüsiti

põhjalikult ning

puuduste

kõrvaldamiseks võeti kasutusele meetmeid. Kui 1920. aastatel väeliikide koostöös pioneeride
võimekust alahinnati, siis 1930ndatel paranes olukord tunduvalt. Märkimisväärne oli Pipati
juhtkonna aktiivsus erinevate manöövrite planeerimisel ning osavõtt vahekohtunike ja
vaatlejatena.
8.3. KOOSTÖÖ TEISTE VÄEOSADEGA
Koostöö teiste väeliikide ja väeosadega oli peamiselt ehitus- ja väljaõppealane.
Koostööd üritati organiseerida kahepoolse kasuga. Näiteks ehitusülesannete täitmisel lähtus
Pipati

juhtkond

isikkoosseisu

erialase

praktika

saamise

eesmärgist

või

harjutati

väljaõppealasel tegevusel erinevate väeliikide taktikalist koostööd. Kuni 1924. a oktoobri
alguseni kehtis kord, kus ehitus-, lõhke-, raudtee- või muud liiki pioneeritööde teostamist
vajanud väeosad nõudsid otse Pipatist pi-meeskonda, mis Pipatüli käsul lähetati määratud
kohta. Sõmin tõi esile selle korra tõsiseid puudusi, kus pioneeritööde teostamist vajavad
väeosad ei teinud vajalikku ettevalmistust ega mingisugust eeltööd. Näiteks materjalide
kohaletoomine või tööde kava koostamine ehitustööde puhul jäi täiesti pioneeridele kanda,
mis sõjaministri arvates tähendas pioneeride ebaratsionaalset kasutamist. Samuti jäid töödele
lähetatud pioneeriüksused Pipatis läbiviidavast väljaõppest maha. Lähetatud üksuste
isikkoosseisul esines sagedamini distsipliiniga seotud väärnähtusi, oli probleeme varustamise
ja toitlustamisega. Alates 16. oktoobrist 1924. a pidid pioneeritööde teostamist vajanud
väeosad esitama vastava taotluse Inseneriväe Inspektorile, kes omakorda andis edasisi
korraldusi Pipatile ning oli sõjaväes kõikide pioneeritööde läbiviimise eest üldvastutaja.
Sõmini korraldusel pidi Inseneriväe Inspektor vastu võtma ainult need tähtajalised
pioneeritööd, mis oleksid ajateenijatele teoreetiliselt õpitule heaks praktikaks olnud ning
seoses sellega langeksid kokku Pipatis kehtiva väljaõppetsükliga. Seoses uue süsteemi
kehtestamisega, mis tähendas teiste väeosade juures praktiliste tööde teostamist, pidid kõik
väljasaadetud pioneerimeeskonnad Nõmmele tagasi tulema.693 1928. aastast võis pioneeride
lähetamine diviiside juurde toimuda ainult Sõmini abi korraldusel. Pioneeride mitteotstarbeka
kasutamise puhul pidi sellest ette kandma Inseneriväe Inspektorile. Vähemalt kord nädalas
692
693

1936/37. a ohvitseride kursuste kava, ERA 636.1.156, ll. 9-10.
Sõmini kk nr 467 25.09.24, Pipatüli pk nr 287, 16.10.1924, ERA 636.1.65, l. 262.
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pidi Pipatül telefoni teel ette kandma Riibergile pioneeride lähetamisest ja nende poolt tehtud
töödest.694
Üks suuremates ehitustöödest, mida osaliselt teostas Pipat, oli Suurtükiväe laagri
ehitamine 1924.–1926. aastal ja hiljem. Alguses teostas töid pi-meeskond n-ltn A. Sassi
juhtimisel, mis ehitas 1925. aastal suurtükiväelastele elamubarakid. Laagri ehitusel tehti
koostööd õhuväega. Nii tegi 1926. aasta juulis Lennuväe rügement aerofotosid
suurtükiväepolügoonil

Kaberneemes,

mis

lihtsustas

n-ltn

Treuhoffi

juhitud

tööde

teostamist.695
Pipat teostas ehitustöid erinevatel sõjaobjektidel üle kogu Eesti. Nii teostasid Pipati 2
üleajateenijat ja 22 ajateenijat ltn Trankmanni juhtimisel 1927.–1928. aastal ehitustöid Värska
laagris. Tööde käigus sai 1927. aastal valmis näiteks Õrsava sild.696 Pipat teostas erinevaid
ehitustöid ka Petseri Põhjalaagris.697 1928. aastal viibis Pipati n-ltn Normak Kurtna laagris I
diviisi staabiülema käsutuses, laagri ehituskava väljatöötamiseks.698 Kava alusel alustatud
tööd kestsid kuni 1933. aasta lõpuni. Ltn Reinhausi juhtimisel ehitasid pioneerid Kurtnasse
mitu kilomeetrit teid ja mitu silda (teetruupi). 1. diviisi juures töötanud 8-liikmelised
ehitusmeeskonnad komplekteeriti kahest pikompaniist ning vahetati rotatsiooni korras
pidevalt välja.699 Töid teostati ka mujal. Näiteks töötasid 26 pioneeri vbl R. Rebase juhtimisel
1933. a juulis Männiku laagris, Autotanki rügemendi ülema käsutuses.700
Mõnikord kaasati pioneere õhuväe ehitustöödesse. Nii tegid pioneerid 1930. aasta
suvel kuivatustöid Tartu lennuväljal ja 1933. aastal torustikku 1. üksik-lennuväedivisjonile
Jõhvi lennuväljal.701 1937. a sügisel aitasid pioneerid ehitada Lennukooli kanalisatsioonivee
puhastamiskaeve, andes

ehitusmeeskonnale suruõhu kange ja puure.702 1938. a kevadel

alustati suurema ehitusprojektiga – Maarjamäe Lennukooli ja Lasnamäe lennuvälja vahelise
tee ehitamisega, kuhu oli Pipati poolt määratud üldjuht kpt E. Möldre, pioneeriallohvitserist
tööde kohapealne juht ja 20 ajateenijat lihttööjõuks õhuväe viiest erinevast struktuuriüksusest
ning vangid distsiplinaarkompaniist. Tööle rakendati enamjaolt 1. pikompanii isikkoosseisu.
Tee ehitamisel kaevati välja ligikaudu 8155,3 m³ pinnast (51,95 m³ päevas). Paekivi
murdmine oli teostatud lõhkelaengutega, milleks kulus kokku 1129 kg amatooli, 2271
694

Inseneriväe inspektori teenistuskiri nr 201 Pioneeripataljoni ülemale 21.03.1928, ERA 636.1.94, l. 22.
Pipatüli pk nr 184, 11.08.1925, ERA 636.1.75, l. 146; Pipatüli pk nr 191 19.08.1925, ibidem, l. 151; Pipatüli
ametikiri nr 2824 Lennuväe rügemendi ülemale juulis 1926, ERA 636.1.82, l. 163.
696
Pipatüli 1927. a pk-d, ERA 636.1.87, ll. 185, 206; Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93; kin-mjr P. Lille
telegramm 18.05.1928, ERA 636.1.94, l. 22.
697
Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107.
698
Pipatüli ettekirjutus nr 366, 24.07.1928, ERA 636.1.97, l. 60.
699
Pipatüli pk nr 142, 21.06.1933, ERA 636.1.127.
700
Pipatüli 1933. a pk-d, ERA 636.1.127.
701
Pipatüli 1930. a pk-d, ERA 636.1.107; Pipatüli 1933. a pk-d, ERA 636.1.127.
702
Varvali ehitus-korteriosakonna ülema taotlus nr 105 pipatüle 20.09.1937, ERA 636.1.167, l. 92.
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kapseldetonaatorit, 1255 m süütenööri ja 192 m detonööri. Laengute keskmine suurus oli 0,1–
0,5 kg, samuti rakendati suruõhu kanghaamreid. Pinnast veeti väliraudtee vagonettide ja
kärudega. Töö iseloomu arvestades saadeti Pipatist veel lisaks üks allohvitser ja seitse
pioneeri Delmag kompressori ja kanghaamrite kasutamiseks ning lõhketööde ja tööriistade
hooldamiseks. Pipati õppetöö tsükliga kooskõlla viies täideti ehitusülesanne planeeritud 31
asemel 157 tööpäevaga.703 Järgmine ehitusalane koostöö õhuväega toimus 1939. aasta juunis
seoses Lasnamäe lennuvälja laiendamisega. Õhukaitse ülema ja Inseneriväe Inspektori
omavahelisel kokkuleppel viis Pipat läbi lennuväljal puurimistöid kompressoritega
kuivenduskraavide tegemisel. Töö oli vahepeal katkestatud, kuna kompressoreid oli vaja
prioriteetsematel piirikindlustustöödel Narva piirkonnas.704
Oluline ehitustegevus oli Eesti sõjaväe lasketiirude ehitamine ja korrashoid. Nii
ehitasid pioneerid 1927.–1929. aastal Rakverre 5. rügemendile lasketiiru. Objekti
ehitusmeeskonda juhtisid vaheldumisi kpt Kerberg ja kpt Pedaja.705 3. diviisi ülema
ettekirjutusel saatis 1929. a septembris Pipat 10 pioneeri Valdeku laskevälja parandustöödele,
seoses 10.–14.09.1929 toimunud üleriiklikeks Kaitseväe laskevõistlusteks ettevalmistusega.706
1930. aastal hakati ehitama 2. diviisile lasketiiru Tartusse.707 1930. a mais palus KL Tallinna
Maleva

pealik

kol-ltn

Grünbergi,

ehitada

Pipati

jõududega

Mustamäe

lasketiiru

välisperimeetrile okastraataed. Kuid Inseneriväe Inspektor ei olnud okastraadi nappuse tõttu
nõus pioneere ehitusele saatma, kusjuures Mustamäe lasketiiru okstraataia ehitamiseks oli
kokku vaja 720 vaia, mille läbimõõduks 8–9 cm ning igaühe pikkuseks 175 cm, 7200 m
okastraati ja 3600 koba.708 1931. a jaanuaris lubas 3. diviisi ülem siiski KL Tallinna Maleva
Mustamäe lasketiiru 300 m laskeraja ehitamise juhtimiseks määrata Pipatist ühe ohvitseri ja
kaks allohvitseri.709 Kpt L. Ratasepp raudteekompaniist ehitas kuni juunini KL Tallinna
maleva raskerada. Kpt L. Ratasepale abiks määratud õppekompanii üleajateenija vbl R.
Keskülli asemel tuli 1934. a jaanuaris 1. pioneerikompanii üleajateenija nao E. Ivask. 710 Peale
selle ehitas Pipat 1932.–1933. aastal Viljandi garnisonilasketiiru ja 1934. a juulis 2. diviisi
703

Sõjavägede Staabi ringkiri nr 15, 08.04.1938, ERA 636.1.167, l. 234; 3. pikompanii ettekanne nr 13 pipatüle
aprillis 1938, ibidem, l. 235; Pipatüli ettekanne inseneriväe inspektorile nr 120, 22.04.1938, ibidem, l. 236;
Tööaruanne 18.07.1938, ibidem, ll. 244-247; Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
704
Õhukaitse ülema taotlus nr 13 Inseneriväe inspektorile 18.06.1939; Pipatüli ettekirjutus nr 370 puurimistööde
läbiviijale srs A. Tammele, juunis 1939; Pipatüli telegramm Lennuväe baasi ülemale 06.07.1939: ERA
636.1.191, ll. 99-101.
705
Pipatüli pk nr 144 04.07.1927, ERA 636.1.87, l. 143; Pipatüli 1927. a pk-d, ibidem, l. 204; Pipatüli pk nr 183
20.09.1927, ibidem; Pipatüli pk nr 166, 22.07.1929, ERA 636.1.100.
706
3. diviisi ülema korraldus nr 700 Pipatüle 04.09.1929, ERA 636.1.104, l. 235.
707
Pipatüli pk nr 88, 15.04.1930, ERA 636.1.107.
708
KL Tallinna Maleva pealiku kol F. Pinka teenistuskiri nr 246 Pipatüle 09.05.1930, ERA 636.1.110, l. 94.
709
KL Tallinna Maleva pealiku kol F. Pinka teenistuskiri nr 246/30 Pipatüle jaanuaris 1931, ERA 636.1.110, l.
211.
710
Pipatüli pk nr 135, 13.06.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli pk nr 19, 25.01.1934, ERA 636.1.132.
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Põhjalaagris Ratsaväerügemendi laskerada Petserimaal.711 1934. aasta oktoobris võtsid 3.
pioneerikompanii

ajateenijad

osa

Pärnu

garnisoni

laskeraja

kuivatustööde

projekteerimisest.712
Pipat tegi täiesti erinevat koostööd sõjaväe erinevate struktuuriüksuste ja asutustega.
1926. a septembris tegi Pipat koostööd tsiviilasutusega, AS Ilmarine tehasega,
konstruktsioonelementide vastupidavuse kontrollimisel lõhates.713 Tihedas koostöös Nõmme
linnavalitsusega ehitasid pioneerid 1928. aastal väeosa ümbrusesse kõnniteid.714 1928. a
veebruaris tegid pioneerid metsatöid 1. diviisi jaoks.715 1935. a mais võttis Keila-Nissi
teeparandusõppest osa 34 ajateenijat.716
1938. aastal said pioneerid hakkama väga tõsise tööga – ltn V. Loodla juhtimisel
ehitasid 2 kaadriallohvitseri ja 45 ajateenijat 3. pikompaniist 3. diviisi Jägala laagris Tammiku
raudbetoonsilla.717 1939. a juunis viis Pipat läbi suruõhupuurimistööd Vabariigi Valitsuse
liikmetele ja kõrgematele ametnikele mõeldud maa-aluse gaasivarjendi ventilatsiooni
ehitamisel Toompea lossis.718
1938. a juulis andis Pipatül 1. pikompanii ülema kt-le käsu, rööbiti erialase
väljaõppega Jägala laagris, alustada Suurtükiväe laagris III liini tee ehitust paekivialusega
killustikuteeks – sõidutee laiusega 4 m ja pikkusega 800 m pidi algama Ruu teest, mille
ristumiskohta oli vaja õgvendada. Tööde tegelikuks juhiks oli vbl Tombak. Tee tasandamiseks
ja drenaaţi ehitamisel kasutati pioneeritehnikat.719 1938. aastast alates hakkasid pioneerid
sõjaväeobjektidel laialdaselt kasutama pi-tehnikat, mida mõnikord taotlesid iseseisvaks
kasutamiseks teisedki väeosad. Nii laenas 1938. a septembris Autotankirügement Pipatilt
Hanomag traktori vanade kaevikute kinniajamiseks Valdeku harjutusväljal.720 Pi-tehnika
kasutamist teistes väeosades lubas ja kontrollis Inseneriväe Inspektor isiklikult. 1938. a
oktoobris küsis 2. diviisi intendant Pipatilt kaevupuuri, kuid ei saanud seda, kuna tööriista
kulude katmise ja transpordiga tekkis probleeme.721 Ratsaväerügement taotles 1938. a
novembris kivipurustit koos kivipuuriga, kuid pidi selle käsitsemisest loobuma töö iseloomu
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Pipatüli pk nr 216, 18.09.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk nr 34, 10.02.1933, ERA 636.1.127; Pipatüli pk nr
160, 11.07.1934, ERA 636.1.132.
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Pipatüli pk nr 231, 01.11.1934, ERA 636.1.132.
713
1926. a mitmesugune kirjavahetus, ERA 636.1.82, l. 223.
714
Ehitus-korteri osakonna ülema kt teenistuskiri nr 3855 Pipatüle, 15.06.1928, ERA 636.1.94, l. 23.
715
Pipatüli 1928. a pk-d, ERA 636.1.93.
716
Pipatüli pk nr 63, 10.05.1935, ERA 636.1.141.
717
Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
718
Kirjavahetus Siseministeeriumi, Inseneriväe inspektuuri ja Pipati vahel, juuni 1939, ERA 636.1.191, l. 59.
719
Pipatüli ettekirjutus nr 366 1. pikompanii ülema kt-le 21.07.1938, ERA 636.1.178, l. 97.
720
Autotankirügemendi ülema kt kol-ltn J. Remmeli taotlus nr 391 3. diviisi ülemale 08.09.1938, ERA
636.1.178, l. 168.
721
Pipatüli teenistuskiri nr 580 2. diviisi intendandile 04.10.1938, ERA 636.1.178, l. 199.
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tõttu.722 1939. a novembris olid Sõjakooli rajooni korrastamistöödele Pipatist saadetud
suruõhukompressor ja Menck-Hambrocki traktor.723 Aprillis ja mais 1940. a saadeti 1. diviisi
Kurtna laagrisse teede ehitustöödele Pipatist kännujuurimismasin Monkey Winch ja traktorplaaner Caterpiller, mis oli tihti remondis ja seega oluliselt piiras tema kasutamisvõimalusi.724
Tähtsal kohal oli väljaõppealane koostöö teiste väeliikide ja väeosadega. Kõige enam
ilmnes väljaõppealane ühistegevus Jägala laagris, kus anti erialast praktikat teiste väeosade
pikomandodele, KVÜÕA kadettidele ja Kõrgemasse Sõjakooli sisseastunud ohvitseridele. Nii
läbis praktilised tööd 1925. a suvehooajal 9 ohvitseri, 63 allohvitseri ja kaadrisõdurit ning 34
kadetti rohkem kui üheksast erinevast väeosast ja asutusest.725 Võrdluseks – 1936. aastal läbis
Inseneriväe laagris pioneeripraktika vähemalt 5 ohvitseri ja 11 allohvitseri üheteistkümnest
erinevast väeosast.726 1. ja 7. rügemendi pikomandod osalesid Jägala laagris täies koosseisus.
Nii viibis ajavahemikul 4. juulist kuni 5. augustini 1932. a väljaõppe ühtlustamiseks Jägala
laagris 1. jalaväe rügemendi pioneerikomando: 1 ohvitser, 3 allohvitseri ja 22 reameest. 5.
juulil aga saabus 7. jalaväe rügemendi pioneerikomando: 1 ohvitser, 3 allohvitseri ja 24
reavõitlejat.727
Pipati ohvitsere kaasati erialatundide ja -väljaõppe läbiviimisel mitmes erinevas
väeosas. Nii viis kpt Möldre läbi 1938. a novembris Harju sõringüli palvel 30–40 jalaväe
reservohvitserile teoreetilise tunni välikindlustustest Männiku pioneeriväljakul.728
Väga tihe koostöö oli Pipatil Sidepatiga. Koostöö organiseerimist lihtsustas mõlema
väeüksuse kompaktne paiknemine suvehooajal Inseneriväe laagris. Nii teostasid 1926. aastal
105 sideväelast ühisõppuseid 1. pikompaniiga.729 Kahe pataljoni vahel pooleks jagatud Jägala
laagri alal ehitasid pioneerid sideväelastele puubarakid (1928. aasta mais ehitati
Sidepataljonile barakke 300 mehe mahutamiseks), sideväelased vedasid pioneeridele
telefoniliinid.730 Pipati sidesõlmes (keskjaamas) teeninud kolme ajateenija-telefonisti erialane
väljaõpe toimus kokkuleppe alusel Sidepatis.731
Tihedat koostööd loodi Kaitseliidu üksustega, eriti aga Tallinna Malevaga. Vastavalt
Tallinna garnisoni ülema käskkirjale nr 52, pidi iga Tallinnas paiknenud väeosa määrama
722

Ratsaväerügemendi ülema ja pipatüli kirjavahetus novembris 1938, ERA 636.1.178, ll. 216-218.
Pargikompanii ülema kpt A. Väkrami ettekanne nr 71 Pipatüle 27.11.1929, ERA 636.1.191, l. 371.
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Inseneriväe Inspektori kol A. Normaki teenistuskiri nr 201 1. divüle 27.04.1940, ERA 636.1.200, l. 19.
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Pipatüli pk nr 161, 15.07.1925, ERA 636.1.75, ll. 129–130, 135, 143.
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2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., Sakala, Scouts, Kalevi ja Kuperjanovi pataljonidest: Pipatüli pk nr 74, 02.07.1936,
ERA 636.1.152; vt. rohkem – Väljaõpe Jägalas.
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Pipatüli pk-d nr 155, 184, 11.07., 12.08.1932, ERA 636.1.120.
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Harju sõringüli taotlus nr 4128 pipatüle 20.10.1938 ja Harju sõringüli ettekirjutus nr 4128 3. diviisi
ohvitseridekogu reservohvitseride sektsiooni esimehele 20.10.1938, ERA 636.1.175, l. 47–48.
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Pipatüli 1926. a pk-d, ERA 636.1.80, ll. 131, 134, 150, 166, 174–175, 179.
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Sidepatüli teenistuskiri nr 7 Pipatüle 15.05.1928, ERA 636.1.97, l. 225.
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Raudteekompanii ülema ettekanne nr 17 Pipatüle 5.01.1929, ERA 636.1.104, l. 24.
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kaitseliitlaste väljaõpetamiseks ohvitseride ja allohvitseride grupid. Pipat pidi vajadusel
saatma KL Nõmme malevkonna jaoks vähemalt ühe ohvitseri ja kolm allohvitseri.
Koostöövõimaluste arutamiseks pidid pioneerid ilmuma 8. märtsil 1927. a KL Tallinna
Maleva pealiku kol Raudvere juurde koosolekule.732 Koostöö oli ka teiste KL malevatega: 12.
juunist kuni 17. juunini 1934. a oli G-kompanii üleajateenija nao N. Loorberg lähetatud
instruktorina Rakverre KL Peastaabi poolt korraldatud pealikute laagrisse.733
Kaitseliidu peastaabi ülema ja Inseneriväe Inspektori vahelisel kokkuleppel saatis
Pipat Jõhvi KL Viru malevasse 16. ja 17. märtsil 1935. a toimunud lõhketööde kursusele ühe
ohvitseri ja ühe üleajateenija-allohvitseri instruktoriteks. Kursus toimus 4. üksikjalaväepataljoni territooriumil ning oli läbi viidud inspektori poolt kinnitatud õppekava järgi.
Kursusel kulutatud lõhkematerjalid olid võetud Pipati varudest. Kursus oli jaotatud kahte
ossa: teoreetiline ja praktiline. Teoreetilises osas käsitleti Kaitseväes enimkasutatud lõhkeaine
ja initsieerivate vahendite omadusi ning praktiliselt harjutati läbi lõhketöödel vajalike
tööriistade kasutamist, süütenööri lõikamist ja pioneerisõlmede tegemist. Praktilises osas
harjutati

ka

laengute

valmistamist

ja

erinevate

materjalide,

nagu

kivide,

metallkonstruktsioonide, puu ja puusilla ning maanteede purustamist. Koolitatavad
kaitseliitlased olid jagatud õppegruppidesse, kus igaüks sai eraldi ülesande. Kursuse läbiviija,
kpt Preibach, iseloomustas kursuse tulemusi rahuldavateks. Koolitatavad said väga hästi
praktilisest osast aru, kuid teooria „paistis paljudele raske olevat, arvatavasti puuduliku
eelhariduse ja piiratud ettekande aja tõttu“. Kursusest võttis osa kokku 18 kaitseliitlast
kolmest kompaniist ja ühest patareist. Kursusel kulutati kokku 3,5 kg püroksiliini, 15,5 kg
amatooli, 0,15 kg dünamiiti, 16,85 m süütenööri, 15,5 m detoneerivat nööri, 11
kapseldetonaatorit ja 6 elektridetonaatorit.734
Täpselt samasugune kursus oli korraldatud 4. ja 5. mail 1935. a Narva ning 18. ja 19.
mail Petseri kaitseliitlastele. Kursuse läbiviijaks oli samuti kpt Preibach. Kuigi kursusele
planeeriti algselt igast malevast 20 kaitseliitlast, osales tegelikult 44 Narva ja 39 Petseri
kaitseliitlast. Kokku oli kulutatud 5,4 kg püroksiliini, 10,58 kg amatooli, 0,05 kg dünamiiti, 8
kg püssirohtu, 11,3 m süütenööri, 15,5 m detoneerivat nööri, 21 kapseldetonaatorit ja 6
elektridetonaatorit Narvas ning 1,75 kg meleniiti, 3,6 kg püroksiliini, 0,15 kg amatooli, 0,05
kg dünamiiti, 11,5 kg püssirohtu, 13 m süüte- ja 16 m detoneerivat nööri, 18
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Pipatüli pk nr 56 07.03.1925, ERA 636.1.75.
Pipatüli pk nr 139, 18.06.34, ERA 636.1.132.
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Kursuse läbiviijateks olid pataljonirelvur kpt Preibach ja vbl Roman Kitsel; Inseneriväe Inspektori kol V.
Riibrgi teenistuskiri nr 589 3. diviisi ülemale märtsis 1935; kursuse õppekava; Pipati relvur kpt Preibachi
aruanne nr 7 Pipatülle 05.03.1935; kursuslaste nimekiri: ERA 636.1.148, ll. 41–47; Pipatüli pk nr 43,
19.03.1935, ERA 636.1.141.
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kapseldetonaatorit ja 9 elektridetonaatorit Petseris. Kolme maleva kaitseliitlastele läbiviidud
kursuse praktiline osa erines sisu poolest. Narvas tehti 3 välis- ja 1 siselaeng kivide ning 4
välislaengut palkide purustamisel; samuti 3 maa-alust laengut ja 1 laeng raudteerööpa
purustamisel. Petseris tehti samamoodi kui Viru malevas: 2 välislaengut ja 1 siselaeng kivide,
2 välislaengut ja 1 siselaeng lõhkevõrguga palkide purustamisel ning 2 maa-alust laengut
pinnase lõhkamisel. Metallkonstruktsioonide purustamine jäi enamjaolt teoreetiliseks, kuna
raskusi oli metalli muretsemisega.735
Minööriväljaõpet teostati Pipatis ka teistele väeüksustele peale Kaitseliidu.
Lõhketööde praktikat viidi läbi enamasti Jägala laagris, kuid mõnikord ka pataljoni alalises
asupaigas. Nii lähetati Pipati 1925. a märtsis 1. jalaväe rügemendist kaheksa kaitseväelast nltn Lentsi juhtimisel lõhketööde (minööriõpe) õpekursusele.736
Tähtsaks koostööalaks teiste sõjaväeosade ja tsiviilasutustega oli lõhketööde
eriotstarbeline teostamine. Märkimisväärsed olid Pipati teostatud jäälõhketööd Eestimaa
jõgedel. Esmakordselt viidi ulatuslikke jäälõhketöid läbi 10-liikmelise õppekompanii
minöörikomando poolt n-ltn Treuhoffi juhtimisel 18. aprillil 1926. a Pärnu jõel ja n-ltn
Preibachi juhtimisel Narva jõel. Sama aasta kevadel õhkisid pioneerid jääd Jägala jõel, et
päästa Suurtükiväe polügooni sild.737 Jää käigu ajal oli Pipati lõhkajate valmisolek alaline,
kuid reaalselt suurejoonelisi lõhkamisi tuli ette harva. Pärnu jõel lõhati jääd 28. märtsil 1929.
a raudtee kompüli ltn Pedaja poolt ja 1931. a aprillis Pipati relvurohvitseri ltn Preibachi poolt
14-liikmelise minöörikomandoga.738 Edaspidi muutusid jäälõhketööd Pipatile kohustuslikeks.
1940. a märtsis oli Pipatile antud ülesandeks olla valmis võimalike jääummistuste
purustamiseks lõhkeainega üle riigi. Purustustööd olid jaotatud diviiside piirkonniti, kusjuures
3. ja 4. diviisi rajoonides langes kohustus 3. pi- ja G-kompanii peale. Pioneeride väljakutsete
eest vastutas Maanteede Talitus ja selle esindajad. Talituselt saadud andmete kohaselt oli
Pipati relvarohvitseri poolt koostatud vastavad kavad, mille järgi oli 1., 2., 3. pi- ja Gkompaniis moodustatud purustusgrupid, kokku 16 gruppi 136 pioneeri, 12 allohvitseri ja 4
ohvitseriga, ning valmistatud veekindlad laengud kaaluga 2–5 ja 6–10 kg. Iga
purustusmeeskond oli varustatud 200 kg amatooli, 200 kapseldetonaatori 250 m detoneeriva
nööri, 100 m süütenööri, 100 elektridetonaatori ning erinevate köite, leek- ja elektrilampidega
jää sulatamiseks. Meeskonnaülemateks määrati igast kompaniist vastutav ohvitser. Arvestati
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Inseneriväe inspektori teenistuskiri nr 589 3. diviisi ülemale 25.04.1935; kursuse õppekava; kursuse läbiviija
kpt Preibachi õppuse lõpparuanne nr 21, 22.05.1935: ERA 636.1.148, ll. 48–49, 53–54, 56–65.
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Pipatüli pk nr 70 24.03.1925, ERA 636.1.75, l. 51.
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Pipatüli 1926. a pk-d, ERA 636.1.80, ll. 86–87; Pipatüli 1926. a pk-d, ERA 636.1.80, l. 84; 1926. a
mitmesugune kirjavahetus, ERA 636.1.82, l. 89.
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Pipatüli 1929. a pk-d, ERA 636.1.100; Pipatüli pk nr 90, 23.04.1931, ERA 636.1.114.
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võimaliku ohtliku olukorraga Pärnu, Narva ja Emajõel, kus jää paksus oli kohati kuni 1,5 m.
Järsu sula tõttu olid ohustatud Pärnu, Sindi, Tori ja Siimu sillad Pärnu ja Sauga jõel; Luunja,
Tartu ja Käravere sillad Emajõel, Narva puusild Narva jõel, Lükati ja Pirita Pirita jõel ning
Soodla sild Jägala jõel. 13. aprillil 1940. a Narva puusilla ette tekkinud jää ummistuste
kõrvaldamiseks oli lõhkeaine abil valmistatud ¾ jõesängi laiune lahtine bassein, mistõttu oli
oht välistatud. Töö võttis aega 6 tundi ja 15 minutit. 9. ja 10. aprillil vabastati jääst Pirita
raudbetoonsild ning Tammiku ja Joa sillad. Teistes kohtades ei esinenud sildadele
jääminekust tingitud ohtu.739
Eri aastatel teostati erinevat laadi lõhketöid. 12. märtsil 1929. a lähetati 1.
pioneerikompanii ülem, kpt Trankmann, koos Läti Sapööripolgu ohvitseriga, n-ltn Konrad
Riekstinši ja 27 pioneeriga Käraverre sillarusude lõhketöödele.740 1932.–1933. aastal lõhkasid
pioneerid Aegnal vanad raudbetoonvarjendid.741 1940. aastal Veeteede Talituse palvel saatis
Pipat ühe ohvitseri (kpt Väkrami) Tallinna Vanas sadamas uppunud laeva lõhketööde
korraldamiseks.742
Suurejooneline lõhketöö toimus 19. augustil 1937. aastal, kui mjr Thar ja ltn Siiraku
juhitud purustajate meeskond õhkis Baltika 55-meetri kõrguse korstna. See korsten oli suure
tellisetehase ainuke säilinud ehitis. Tegemist oli küllaltki keerulise ettevõtmisega. Õhkimist
juhtisid Pipati major N. Thar ja ltn Siirak. Kohal viibis Inseneriväe Inspektor kindral Riiberg,
tööd jälgisid Tallinna linnapea ja teised kõrged ametnikud. Korstna õhkimisest sai
ülelinnaline sündmus. Korstnajala madalamasse ossa puuriti augud, kuhu asetati 250grammiste pakkidena viis kilogrammi pürokseliini. Veidi pärast kella 15 käis tugev plahvatus
ja korstna jalamilt tõusis tohutu suitsu- ja mullapilv. Korsten kõikus, kuid jäi seisma. Selgus,
et korstnajala väliskülg oli küll purustatud, kuid betoonkorstna raudlatid osutusid tugevamaks,
seega tuli korraldada teine plahvatus. Selleks paigaldati eelmisest plahvatusest tekkinud
tühimikesse veel seitse kilogrammi lõhkeainet. Pealtnägijate mälestuste järgi käis veelgi
võimsam kärgatus, korsten justkui tõusis oma aluselt üles, keskosa paisus, lõhenes pikuti ning
varises lõpuks rusuhunnikuna maha. Plahvatus oli igati eeskujulikult korraldatud. Ühtegi
tükki ei lennanud kaugemale, kogu korsten varises vaid paarikümne ruutmeetri suurusele
alale. Juba esimese plahvatuse järel tuli sündmuskohale rohkesti uudistajaid. Nagu alati,
jooksid kõige ees kohalikud poisikesed, kes tahtsid asjaga kõige paremini kursis olla. Kohal
739

Pipati adjutant ltn A. Kivilo pataljonisisene ringkiri nr 916, märtsis 1940; Purustusmeeskondade ja vajaliku
varustuse koondtabel; Pipatüli ettekanne nr 916 Inseneriväe inspektorile; Maanteede Talituse direktori ringkiri nr
4996 kõikidele maa- ja linnavalitsustele 17.03.1940; Pipatüli ettekanne nr 916-39 Inseneriväe inspektorile mais
1940: ERA 636.1.191, ll. 525-531.
740
Pipatüli pk nr 63, 13.03.1929, ERA 636.1.100.
741
Pipatüli pk nr 5, 08.01.1932, ERA 636.1.120; Pipatüli pk nr 11, 16.01.33. a, ERA 636.1.127.
742
Veeteede Talituse direktori taotlus nr 2003 Inseneriväe Inspektorile 27.08.1940, ERA 636.1.200, l. 272.
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olid ka kaks töömeest, Madis Kullamaa ja Johannes Annes, kes rääkisid korstna kunagisest
ehitamisest.743
Mõnikord juhtus lõhketööde läbiviimisel õnnetusi. Näiteks 20. augustil 1928. aastal
kukkusid Jägala laagris, pioneeride lõhketööde ajal, kändude juurimisel ja pinnase lõhkamisel
Sidepati õppekompanii baraki katusele õhkulastud kännud, mille tagajärjel sai katus tõsiselt
vigastada. Hiljem parandasid pioneerid sideväelaste baraki katuse ära.744 26. mail 1932. aastal
teostas 1. pioneerikompanii Aegnal purustustöid, mille käigus üks üleajateenija, vao A.
Jõemets,

sai

betoonkonstruktsiooni

lõhkamise

tagajärjel

betoonitükiga

pea-

ja

põlvevigastusi.745
1930.

aastatel

hakati

märksa

rohkem

tähelepanu

pöörama

koolinoorte

riigikaitseõpetusele. Nii korraldas Pipat 4. ja 5. juunil 1934. a Harju Kaitseringkonna
staabiülema palvel kesk- ja kutsekoolide õpilastele riigikaitseõpetuse raames kahepäevase
jälgsirännaku, kus pataljoni ohvitserid tutvustasid erinevad pioneeri- ja gaasikaitsevahendeid.
Rännakust võttis osa 230 õpilast.746 Järgmine taoline üritus toimus 1939. aastal, kui vastavalt
Sõjavägede Ülemjuhataja ja 3. diviisi ülema käsule, võimaldas Pipat ühel ohvitseri ja kahel
pi-aspirandil osaleda õppejõuna koolinoorsoo riigikaitseõpetuse eripäevadel. Pipatis toimus
riigikaitse eripäev ekskursiooni näol 31. maist kuni 10. juunini Nõmmel ja 5. juunil 1939. a
Valdekus, 3. diviisi pioneeriharjutusväljal ning sellest võttis osa 620 õpilast, kes olid jaotatud
8 gruppi, igaühes 78 õpilast. Nõmmel tutvustati õpilastele sõduri argipäevaelu ja
teenistuslikku eripära ning anti ülevaade erinevatest õppeainetest, näiteks rivi-, lahingu-,
laskeõpe, välikindlustamine ja vahiteenistus. Samuti tehti esmane tutvustus pioneerialaga Hiiu
õppeväljakul ning võimaldati lasta väikekaliibrilisest püssist. Valdekus demonstreeriti
õpilastele g-asjandust ja -vahendeid, lõhketööd, erinevaid laskepesasid ja kaevikuid,
varjendeid, H-asjandust, tõkkeid.747
1937. aasta juulis toetas Pipat Noorte Kotkaste vanematele juhtidele korraldatud
välilaagrit

Pärnumaal, saates laagrivarustust 25 Poljenski ujuki ja erinevat liiki

pioneeritööriistade näol.748
1929. a aprillis toimus laupäeviti Pipati lugemistoas relvaõpe Nõmme jaoskonna
politseinikutele.

Pioneerid

õpetasid

politseinikutele

743

kuulipildujaid,

milleks

olid

Baltika tellistest ehitatud majad on tänaseni hea tervise juures, Eesti Päevaleht, 06.05.2004.
Sidepati õppekompanii ülema ettekanne nr 784 Sidepataljoni ülemale 20.08.1928, ERA 636.1.97, l. 234.
745
Pipatüli pk nr 213, 15.09.1932, ERA 636.1.120.
746
Harju karingistabüli taotlus nr 1955 Pipatüle 18.05.1934, ERA 636.1.134, l. 36; kpt Hirthi koostatatud
riigikaitseõpetuse õpilastele pioneeri- ja gaasikaitsevahendite tutvustuskava, ibidem, l. 37.
747
Kirjavahetus riigikaitseõpetuse eripäeva läbiviimisest Pipatis ja eripäeva tunniplaan-kava, ERA 636.1.191, ll.
32–37.
748
KL Peastaabi ülema taotlus nr 5154 Pipatüle 25.06.1937, ERA 636.1.167, l. 31.
744
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õppekompaniist üks raskekuulipilduja Maksim ja 2. pioneerikompaniist kergekuulipilduja
Lewis.749
Pipat osales suuremal või vähemal määral ka erinevate õnnetusjuhtumite
likvideerimisel. 9. oktoobril 1934. a puhkes Nõmme laskemoonalaos püssirohu plahvatuse
tagajärjel tulekahju. Õppetöökodade ülema, kpt H. Tompi korraldusel pandi viivitamata
töösse pataljoni auruprits ja tuli kustutati kpt Tompi isiklikul juhtimisel poole tunni jooksul.750
15. juunil 1936. a tekkis S-Männiku laskemoonaladude laboris plahvatus, mille tagajärel
hukkusid kõik laboris olnud töötajad. Tekkinud tulekahju kustutamine oli raskendatud laboris
järk-järgult lõhkevate mürskude tõttu. Kohapeal juhtis kustutamisoperatsiooni Tallinna
Garnisoni ülem kin-mjr H. Brede. Tulekahju energilise kustutamise eest avaldas Kaitsevägede
Ülemjuhataja, kin-ltn J. Laidoner, tänu teiste hulgas Pipati ülemale, kol-ltn J.-B. Haljastele,
Nõmme garnisoni arstile, san-ltn H.-K. Tsirkile, pataljoniveebel vbl K. Lillakule ja Nõmme
garnisoni ambulantsi vao E. Parmile.751
Tehnikapargi suurenemise tõttu 1930. aastate lõpus tekkis Pipatil tihe tehnikaalane
koostöö Autotankirügemendiga. See oli ennekõike tehnikaõppe alane koostöö Pargikompanii
ja Autotankirügemendi vahel. Rügemendis korraldatud autotanki eriala ja autojuhi kursused
läbis mitukümmend ajateenijat ja kaadrikaitseväelast. Nii läbis autotanki eriala kursuse 1938.
aasta kevadel ka 2. pikompanii üleajateenija nao A. Susi. 11. septembril 1939. a algas
Autotankirügemendis 5-kuune autojuhtide („jõuvankrijuhtide“) kursus ajateenijatele, kuhu
saadeti Pipatist 35 ajateenijat. 1940. aasta seisuga läbis auto- ja mootorrattajuhi kursuse
Autotankirügemendi juures vähemalt kolm Pipati ohvitseri: mjr Möldre, kpt Loodla ja kpt
Kongas.752
Tihtipeale tuli Pipatil teistele väeosadele demonstreerida oma erivarustust ja -tehnikat.
Nii saadeti 20. mail 1937. aastal 1. jalaväerügementi demonstreerimiseks G-kompanii kaks
leegiheitjat, 26 kg leegiheitja õli ja mahakantud sütikuid.753
1930. aastatel osales Pipat gaasikaitsevarustuse kontrollimisel. 1934. aastal teostati
kontrolli ajavahemikul 29. november kuni 9. detsember Autotankirügemendis, Sidepatis,

749

Pipati adjutant kpt Kerbergi teenistuskiri nr 752 Nõmme jaoskonna politseikomissarile aprillis 1929, ERA
636.1.104, l. 76.
750
Pipatüli pk nr 222, 10.10.1934, ERA 636.1.132.
751
Pipatüli pk nr 92, 17.08.1936, ERA 636.1.152.
752
Pipatüli 1938. a.pk-d, ERA 636.1.172; Sõjavägede Staabi V osakonna ülema kol-ltn T. Lango teenistuskiri nr
311 3. divüle 19.08.1939 ja Pipati autojuhikursusele lähetatud ajateenijate nimekiri, ERA 636.1.188, ll. 73–74;
Pipatüli 1940. a pk-d, ERA 636.1.195; Pipatüli 1940. a pk-d, ERA 636.1.195.
753
1. jalaväerügemendi ülema taotlus inseneriväe inspektorile nr 229, 15.05.1937, ERA 636.1.167, l. 16.
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Lääne-Saare ja Pärnu-Viljandi kaitseringkonnas. Kontrollijateks olid G-kompanii ülem ltn Th.
Tomson ja üleajateenija vao A. Kuldvere.754
Erialaametikohtade täitmisel, pärisid teised väeosad kõigepealt Pipatist spetsialiste. 1.
jalaväerügemendil vabanes 1928. a detsembris gaasikaitse instruktori koht, millele
rügemendiülem soovis otsida pädevaid kandidaate Pipatist. Kuna Pipatis poleks olnud ühtegi
soovijat üleajateenijate hulgast, soovis rügemendiülem viimase kutse ajateenija-kandidaate,
kes oleksid lõpetanud vähemalt gaasikursused ja õppekompaniid. Selle peale ei leidnud
Pipatis teeninud kaitseväelastest ühtegi soovijat, kuid kol-ltn J. Grünberg edastas 1.
rügemendi ülemale G-kompanii allohvitseride-reservväelaste elukoha-aadressid, kuhu ilmselt
hiljem olid teatised laiali saadetud.755
Pipati koostöö oli teiste väeliikide ja väeosadega ning tsiviilasutustega mitmekülgne.
Häid saavutusi oli Pipati isikkoosseisu ja tehnika rakendamisel ehitustöödel erinevate sõjaliste
objektide ehitamisel ja lõhkamisel, kus pioneerid said erialast praktikat. Paistis silma
väljaõppealane koostöö Inseneriväe laagris, kus harjutati mitmete üksuste koostööd, eriti aga
teiste väeosade pikomandodega. Pipatil oli eriti tihe ehitusalane koostöö õhuväe ja
suurtükiväega, tehnikaalane koostöö Autotankirügemendiga ja mitmekülgne koostöö
Sidepatiga inseneriväeliigi raames. Puudulikuks osutus taktikaline osa väljaõppealasest
koostööst teiste relvaliikidega.

754

Pipatüli pk nr 254, 12.12.1934, ERA 636.1.132.
1. jalaväerügemendi ülema teenistuskiri Pipatüle nr 3033, 06.12.1928, ERA 636.1.97, l. 129; Pipatüli
teenistuskiri nr 2262, 03.01.1929, ibidem, l. 130
755
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9. PIONEERIÜKSUSTE MOBILISATSIOON
Juhindudes mobplaani nr 2 „Kaitseväe mobilisatsiooni juhatuskirja (kavandi)“ I osast,
hakati 1928. aasta sügisel koostama Pipatis mobilisatsiooniplaani.756 Sellega pidid tegelema
sõjaaegsele pataljonile vastav kaadrikompanii ja kompaniile vastav kaadrirühma juhtkond.
Insväe pi-üksuste üldmobplaanide koostamise eest vastutas rahuaegse Pipati juhtiv koosseis:
Pipatül, adjutant ja majandusülem.757 Alguses vastutas mobtööde üldplaneerimise eest
pataljoni adjutant, hiljem määrati ametisse mobilisatsioonitööde ohvitser, kelleks 1930.
aastate lõpus oli kpt V. Loodla. Sellel aastakümnel korraldati pataljoni ohvitseridele õppused
mobilisatsioonikavadega tutvumiseks, kus tehti selgeks tegevusjärjekord ja iga ohvitseri
ülesanded mobilisatsiooni korral.758 Plaane tehti pidevalt ümber nii üldmobplaanide muutmise
tõttu kui ka muid asjaolusid arvestades. Kuigi plaanid olid üksikasjalikud, esines nendes alati
puudusi. Näiteks leiti 2. diviisi inseneri lao mobplaanis 1939. aasta mais terve rida
möödalaskmisi, mis muutsid mobürituste läbiviimise üsna keerukaks.759 Kokku oli kaks
arvestatavat mobilisatsiooniplaani: esimene 1928. aastast ja teine 1939. aastast. Septembris
1939 pi-üksustele kehtestatud uued mobilisatsiooniplaanid tähendasid varasema plaani
kehtetuks muutmist.
Üldplaani nr 2 1929. a. jaanuaris muudetud variandis oli ette nähtud mobilisatsiooni
korral formeerida 1. ja 2. pioneeripataljon, tagavara pioneeripataljon, 1., 2. ja 3. diviisi
inseneri töösalk, 1. diviisi inseneriladu (-park) ja 2. diviisi inseneriladu. Pioneeripataljonide
mobilisatsiooni eeltööde eest oli vastutajaks Pipatül, formeerijaks aga 1. pipati puhul 1. divül,
2. pipati

2. divül ning tagavara pipati puhul 3. divül. Inseneri töösalkade ja ladude

mobilisatsiooni eeltööde eest vastutasid vastava diviisi stabül ja formeerimise eest divül.760
Üldplaani № 2 järgi pidi 1. pipati moodustama rahuaegse Pipati 1. pikompanii täis-, Gkompanii ja H-komando pool koosseis, 2. pipati 2. pikompanii ja tagavara pipati Pipati
ülejäänud koosseis.761 Kolmanda diviisi inseneri töösalga formeerimist pidi teostama tagavara
pipati arvelt, kasutades rahuaegse Pipati kaadri toetust.762

756

Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus № 069 Pipatüle 01.09.1928, ERA 636.2.2, l. 9.
Kindralstaabi ülema kin-mjr J.Tõrvandi täiesti salajane ettekirjutus № 45 Inseneriväe Inspektorile augustis
1928, ERA 636.2.2, ll. 10-11.
758
Pipatüli 1933. a. pk № 113, 19.05.1933, ERA 636.1.127.
759
Täiesti salajane mobilisatsioonialane kirjavahetus, ERA 636.2.35, l. 613.
760
Kindralstaabi V osakonna ülema mjr M.Tuisk´i täiesti salajane teadaanne № 45-Vb Inseneriväe Inspektorile
28.01.1929, ERA 636.2.2, ll. 3 jj.
761
1928. a. mobilisatsiooni teateleht, ERA 636.2.2, l. 7.
762
Inseneriväe Inspektori ettekirjutus № 7m 3. diviisi inseneri töösalga ülemale 23.10.1928, ERA 636.2.2, l. 24.
757
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1938.

aastal

oli

plaanis

pioneeriüksustest

formeerida

1.,

2.

ja

tagavara

pioneeripataljon, 1., 2., 3. diviisi inseneri juhatus, ladu ja töösalk ning 1. ja 2. teesalk.763
Aprillis 1939 asendati Sõjavägede Staabi ülema otsusel pioneeripataljonide koosseisust
raudteekompaniid pikompaniidega.764 1934. aasta kevadel vaatas Sõjavägede Ülemjuhataja
Pipati üle. Tutvudes väeosa töö ja tegevusega, leidis ta, et raudtee-eriala õppe läbiviimine on
otstarbekohasem ühes kohas – Tapal Soomusrongirügemendi juures. Seetõttu oli
raudteepioneeride väljaõpe Pipatis peatatud ning erialaspetsialistide puudumisel

olid

raudteekompaniid 1939. aastal ka sõjaaja struktuuri koosseisutabelitest kustutatud.765 1939.
aastal tegi Inseneriväe Inspektor Sõjavägede Staabile ettepaneku kustutada teesalgad
üldplaanis № 2 formeerimisele ettenähtud üksuste hulgast. Staabil aga puudus kindel
seisukoht. Ei olnud lõplikult selge, kas teesalgad kuuluvad formeerimisele või mitte, mistõttu
formeerimisplaanid olid puudulikud ja paljud küsimused lahtised.766 Vahepeal mõeldi
teesalkade asemel formeerida ainult üks üksik pikompanii. Augustis 1939 kustutati teesalgad
siiski lõplikult formeeritavate üksuste hulgast.767
1928. aasta seisu järgi olid pioneeriväeosade formeerimiskohad määratud järgmiselt:
1. diviisi inseneripark ja töösalk Rakveres, 2. inseneripark ja töösalk Võrus, 3. diviis
Tallinnas, 1. pipat Tapal, 2. pipat Tartus ja tagavara pipat Tallinnas. Pipatide jaoks saadeti
Tallinnast rongiga varustust.768 Kuna 1. ja 2. diviisi inseneriparkidel (ladudel) ei olnud
rahuaegset kaadrit, nähti septembris 1928 ette parkide ülematele, kes pidid reaalselt
formeerimise läbi viima, abimeeste lähetamist: 1. diviisi inseneripargi ülema ltn Tompi
käsutusse 5 sõdurit tagavara pipatist, kes pidid 1. mobpäeval koos pargiülemaga ilmuma
formeerimiskohta Rakverre ja viibima seal kuni 3. mobpäevani; 2. diviisi inseneripargi ülem
kpt Linnamägi pidi abimehi saama Sidepatist; 1. 2. ja 3. diviisi töösalkade ülemad n-ltn
Freimuth, n-ltn Karu ja ltn Müller pidid saama igaüks á 3 pioneeri. Salkade varustuse pidi
Tallinnas vagunitesse laadima tagavara pipati meeskond ning koos saatjatega raudteel
formeerimiskohtadesse saatma.769
1938. aasta mais määrati tagavara pipati formeerimiskohaks Tallinn, 1. pipatile Tapa,
2. Tartu, 1. diviisi insenerijuhatusele Jõhvi, 1. diviisi insenerilaole, töösalgale ja 1. teesalgale
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Inseneriväe Inspektori töiesti salajane ettekirjutus № 1m Pipatüle 16.05.1938, ERA 636.2.31, l. 14.
Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri № 05m2 Varvali relvastusosakonna ülemale 16.06.1939, ERA 636.2.35,
l. 143.
765
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 017m2 3. divüle 04.04.1939, ERA 636.2.35, l. 522.
766
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 017m2 3. divüle 07.06.1939, ERA 636.2.35, l. 586.
767
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 017m2 Sõstabüle-V 15.08.1939, ERA 636.2.35, l. 611.
768
1928. aasta täiesti salajane kirjavahetus mobilisatsiooni alal, ERA 636.2.2, ll. 4, 7.
769
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus № 069 Pipatüle 12.09.1928, ERA 636.2.2, l. 4.
764
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Rakvere, 2. diviisi insenerijuhatusele, insenerilaole ja 2. teesalgale Tartu, inseneri töösalgale
Võru.770
1939. a kava järgi olid formeerimiskohtadeks: 1. diviisi insenerilaol Rakvere, 2. diviisi
insenerilaol Tartu, 1. diviisi inseneritöösalgal Rakvere, 2. diviisi inseneritöösalgal Võru, 3.
diviisi inseneritöösalgal Tallinn, 1. pipatil – Narva ja Tapa, 2. pipatil – Võru ja Tartu, tagavara
pipatil – Nõmme, 1. teesalgal – Rakvere, 2. teesalgal – Tartu. Teesalgad ja pipatid olid
üksikväeosa õigustes, muud inseneritöösalgad ja laod allusid vastava diviisi pipatile.
Formeerijaks olid määratud kas üksuse ülemad või pipatide puhul rahuaegsete pikompaniide
ülemad. Eeltööde eest vastutas Pipatül kol Haljaste, välja arvatud 1. ja 2. pipati eest, kus
vastutavaks oli vastav Sõringül. 1. ja 2. pipati 1. pikompaniid formeeriti vastavalt Narvas ja
Võrus. 1939. aasta plaani järgi pidid tagavara pipat ja 1. pipati 1. kompanii olema formeeritud
K+36-ks,771 1. pipat K+48-ks, 2. pipati 1. kompanii K+60-ks ning ülejäänud pi-üksused mitte
hiljemaks kui K+72. Kokku kavatseti pi-üksustesse kutsuda umbes 3500 pioneeri.772
1928. aastal kindlaks määratud pi-üksuste formeerimiskohad jäid kuni 1940. aastani
muutmata. Tapal moodustatava 1. pipati formeerimise ruumid olid ette nähtud
Soomusrongide rügemendi haldusalast.773 1928. aasta mobplaani järgi pidi Pipat saama enda
kasutusse Nõmme I algkooli ruumid. Nende üleandmine pidi toimuma 1. mobpäeval Nõmme
linnavalitsuse ja politseijaoskonna esindajate kaudu.774 Rakveres moodustatavad pi-üksused
pidid formeerimisetapil kasutama kolme eramaja, ETK ladusid Jaama puiesteel, restoran
„Tsentraal“ ruume, Sakala nahavabrikut ja III linnaalgkooli ruume.775
1928. a sügisel Kindralstaabi poolt väljatöötatud mobilisatsioonist teavitamise
süsteemi järgi pidi Nõmme garnisoni ülem (ühtlasi Pipatül) saama telegrammiga mobteate
Sõjaministeeriumi komandandilt või korrapidajaohvitserilt. Teavitamissüsteemi sellest
allapoole pidi kol-ltn Grünberg ise välja töötama.776
Alates 1928. aasta oktoobrist kehtima hakanud mobilisatsiooni üldplaani № 2 järgi oli
kol-ltn Grünberg määranud sõjaaja ametikohtadele 1. diviisi insener ltn Harald Tompi 1.
diviisi inseneri töösalga ülemaks, n-ltn Paul Karu 2. diviisi inseneri töösalga ülemaks ja ltn
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Pi-üksustesse sõjaaja struktuuri ametikohtadele määratud ohvitseride nimekirjad, mai 1938, ERA 636.2.31, ll.
14-23.
771
„K“ – mobilisatsiooni väljakuulutamise hetk; näide K+36 – 36 tundi mobilisatsiooni väljakuulutamise
hetkest.
772
Väljavõte tabelist üksuste majandusliku kuuluvuse kohta mobilisatsiooni ja sõja korral, 03.04.1939, ERA
636.2.35, l. 524; Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal,
magistritöö: Tartu 2005, lisa 24, leht nummerdamata.
773
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus № 15-m Pipatüle oktoobris 1928, ERA 636.2.2, ll. 11-12.
774
Ruumide jaotustabel, ERA 636.2.2, l. 49.
775
Täiesti salajane tabel väeosade korteritesse paigutamise kohta Rakvere garnisonis, ERA 636.2.30, l. 25.
776
3. divstabül-I ringkiri № 51m/2, 25.10.1928, ERA 636.2.2, l. 12.
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Erich Mülleri 3. diviisi inseneri töösalga ülemaks.777 Tapal formeeritava 1. pipati ülemaks oli
määratud kpt Roman Remmel ja 2. pipati ülemaks Tartus kpt Jaan Aksel.778 Tagavara pipati
sõja ajal määratud reservohvitserid ja ametnikud pidid mobilisatsiooni korral ilmuma
Nõmmele, rahuaegse Pipati paiknemiskohta. 1928. aasta oktoobris oli nimekirjas kokku 16
reservohvitseri, neist neli elasid välismaal (kaks Prantsusmaal, üks Soomes ja üks
Austraalias), ühe reservametniku elamiskoht oli teadmata, viis elasid väljaspool Tallinna
(Narvas, Pärnumaal, Tapal ja Tartus).779 Kaadriohvitseride ametkondliku liikumise tõttu tuli
pidevalt muuta sõjaaja pi-üksuste koosseisu.780 1938. aasta maist määrati sõjaaja
ametikohtadele peamiselt reservohvitsere. Kaadriohvitseridega täideti tagavara pipatis patüli,
adjutandi, vanemarsti, 2. pikompüli ja G-k-do ülema ametikohad;

1. pipatis patüli,

majandusülema, 1. pikompüli, 2. pikompüli, raudteekompanii ülema ametikohad; 2. pipatis
patüli, adjutandi, majandusülema, 1. pikompüli 3. pikompüli ja G-kompanii ülema
ametikohad. Kaadriohvitsere määrati ka 1. ja 2. divinsi, 1. divinslao ülema ja inssalga ülema
ametikohtadele. Teesalkade ülemad olid reservohvitserid. Tähtis on mainida, et 1939. aastal
oli reservis 118 pioneeriohvitseri, kelle arv pidevalt kasvas reservi arvatud aspirantide
arvelt.781 Lõppseisuga 11. jaanuar 1940 olid tagavara pipati juhtkaadriks planeeritud 27
ohvitserist viis rahuaegse Pipati kaadriohvitserid, 15 1930.–1938. aastatel aspirantuuri
lõpetanud lipnikud, kolm 1926.–1929. aastatel inseneriväe reservohvitseri kursused lõpetanud
ja neli Vabadussõja läbi teinud ohvitseri, kusjuures üks neist oli Helmuth B. Schulmann –
Nikolai inseneriväe kooli lõpetanud ja Balti pataljonis teeninud ohvitser, kes pärast sõda
töötas Saksa saatkonnas ametnikuna ning oli määratud reservohvitserina tagavara pipati 1.
pikompanii 2. rühma ülema ametikohale.782
Juba 1930. aastate alguses leiti Kaitsevägede Staabi V (mobilisatsiooni) osakonnas
vajalikuks viia sisse üldplaani № 2 korrektuurid väeosade territoriaalse komplekteerimise
põhimõtte rakendamisel, kuna arvestati oletatava vastase õhuväe ülekaalust tulenevat ohtu.
Üldplaanis esines ka muid puudusi peale vedude korraldamise, näiteks ei olnud paigas
mobiliseerimisele mitteilmunud reservväelaste järelesaatmise kord.783 Vastavalt 15. juunist
1939 kehtima hakanud mobiliseeritud reservväelaste kutsumise kavale (lisa üldplaanile № 2)
777

Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus № 013 Pipatüle 15.09.1928, ERA 636.2.2, l. 61.
3. divstabüli-3 täiesti salajased ettekirjutused №№ 116- ja 117-m2 Pipatüle 01.11.1928, ERA 636.2.2, ll. 6869.
779
Korvalül-B täiesti salajane mobilisatsioonialane ringkiri ja tagavara pioneeripataljoni reservohvitseride
nimekiri, oktoober 1928, ERA 636.2.2, ll. 63-64.
780
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 02m2 inseneriväe Inspektorile novembris 1937, ERA 636.2.30, l. 5 jj.
781
Pi-üksustesse sõjaaja struktuuri ametikohtadele määratud ohvitseride nimekirjad, mai 1938, ERA 636.2.31, ll.
14-23.
782
Tagavara pipati koosseisu määratud ohvitseride ja ametnike nimekiri 11.01.1940, ERA 636.2.35, ll. 69-70.
783
Pipatüli täiesti salajane ettekanne 3. divstabüle, novembris 1928, ERA 636.2.2, l. 71; Salo, Urmas. Eesti
Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal, magistritöö: Tartu 2005, ll. 101-102.
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pidi

tagavara

pipat

saama

mobiliseerituid

reservväelasi

Harju

Sõringist

neljast

vastuvõtupunktist Tallinnast alates K+17:40 kuni K+35:05 – kokku 457 reservväelast, kellele
pidi pataljon kaadrikaitseväelased järgi saatma.784 Mob korral pidi rahuaegne Pipat K+6 t ajal
eraldama

kõigile

kolmele

pipatile

kaadriohvitsere,

allohvitsere,

sõdureid

ja

transpordivahendeid. Isikkoosseisu eraldamine sõltus aastaajast ning vastavalt sellele oli aasta
jaotatud suve- (01.03–01.09) ja talveperioodiks (01.09–01.03). Samuti kehtestati jaotus
vanuse järgi, kus kõige arvukam vanusegrupp oli 18–20. Esimesele pipatile pidi üle antama
245/134 sõdurit (vastavalt aastaajale), teisele pipatile 240/129 ja tagavara pipatile 76/50. 1. ja
2. pipatile oli mõeldud eraldamiseks kuus hobuseveovankrit ja üks jalgratas, kuid muud
transpordivahendid jäid tagavara pipatile. 1. pipatile pidid esimese mobpäeva kella 14.15-ks
Tapale saabuma neli

kaadriohvitseri

ja 10 kaadriallohvitseri ja erialaspetsialisti.

Mobilisatsiooniürituse toetuseks pidi K+6 Tapale saadetama autoga viis kaadriallohvitseri ja
üheksa reameest.785 Seisuga 25. november 1939 pidi rahuaegne Pipat eraldama 2. pipatile 14
allohvitseri ja 101 sõdurit suveperioodil ning 15 allohvitseri ja 51 sõdurit talvel, kes pidid
Tartusse saabuma hiljemalt K+9.786 3. diviisi töösalga reservohvitserid ja ametnikud pidid
mob korral ilmuma kõigepealt Pipati Nõmmele, kust juba edasi liiguti formeerimiskohta.787
Formeerimismeeskondade ja kaaderkoosseisu saatmine formeerimiskohtadesse oli
suhteliselt segane. Rahuaegse 2. pikompanii baasil moodustuma pidanud 2. pipati
formeerimist otsustati samuti toetada tagavara pipati arvelt, kusjuures Nõmmel paiknenud
Pipatist 2. pipatisse määratud kaaderkoosseis tuli saata 2. pipati formeerimiskohta esimese
reisirongiga.788 Reisirongi liikumise häirimise korral pidi formeerimist toetav meeskond
saabuma Tartusse aga veoautoga.789 Mais 1939 tekkis arusaamatus 2. pipati formeerimise
asjus. Nii planeeris rahuaegne Pipat saata formeerimismeeskonda Tartusse, kuigi tegelik
vajadus oli saata nad Võrru.790
Kuni 1939. aastani puudusid legitiimsed alused ja seetõttu ka vastavad plaanid osalise
ehk varjatud mobilisatsiooni läbiviimiseks. Kuigi 30. mail 1939 töötati Sõjavägede Staabi V
osakonnas välja juhtnöörid reservväelaste kiirendatud korras õppustele kutsumiseks, mille
Sõstabül ka kinnitatas, puudusid siiski pioneeriosades vastavad kavad ning ettevalmistused
784

Väljavõte Harju Sõringi mobiliseerivate reservväelaste komandode üleandmise ja ärasaatmise kavast, mörts
1939, ERA 636.2.35, l. 20.
785
Mobilisatsioonialane täiesti salajane kirjavahetus, ERA 636.2.35, ll. 30-38.
786
Tartu Sõringstabüli täiesti salajane teenistuskiri № 10m Pipatüle 25.11.1939, ERA 636.2.35, l. 43.
787
3. divstabül-I täiesti salajane ettekirjutus № 163m2 Sõjavägede Staabi V osakonna ülemale 21.11.1939, ERA
636.2.35, l. 42.
788
Sõstabül-V täiesti salajane teenistuskiri № 573-V-l 3. divstabüle 30.01.1940, ERA 636.2.35, l. 74.
789
2. pikompüli täiesti salajane ettekanne № 13m Võru-Petseri Sõringstabüle 29.04.1939, ERA 636.2.35, ll. 569570.
790
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 017m2 Võru-Petseri Sõringstabüle 13.05.1939, ERA 636.2.35, l. 573.

180

selle teostamiseks olid tegemata. Selleks vajalikud eeltööd pi-üksuste jaoks lõpetati alles
1940. aasta jaanuaris, kusjuures otsustati, et kiirendatud korras õppustele kutsumist oleks
olnud võimalik teostada mobkavade järgi, kasutades neid reservväelasi, kes olid sõjaaja
ametikohtadele määratud, mis sisuliselt tähendanuks mobplaanide rakendumist.791
Alates

1920.

aastate

keskpaigast

hakati

tihedalt

tegelema

mobvarustuse

komplekteerimise, varumise ja ladustamisega. Paraku ei edenenud see kuigi hästi. Näiteks
1928. aasta 1. oktoobri seisuga puudusid 1., 2. ja tagavara pioneeripataljonidele
majandusvooris ettenähtud 809 vankrist 790, sanitaarvoorist mõlemad kaks, tehnikavooris 12st kaks ja mehaanikavooris 114 vankrist 101. Mobilisatsioonitagavara puudus täielikult. Kõik
olemasolnud vankrid olid rahuaegses Pipatis kasutusel, mis amortiseeris nende seisu.792
Seisuga 1. aprill 1938 ei jätkunud 3. diviisi inseneri töösalgale mobilisatsiooni korral
ettenähtud varustusest kraamivarustust: kuube, pükse, suvemütse, talvemütse (100% puudu)
ning suvepluuse (77% puudu), samuti rakmeid, säärsidemeid (100%) ja saapaid (85,9%), pesu
(100%) ning voodipesu (puudus 19–26% ulatuses). Erivarustusest ei jätkunud viltsaapaid,
poolkasukaid, tööpluuse, tööpükse, käterätte, vihmapalituid, erikindaid jms (100%); 100protsendiline puudus oli vankritest ja hobuserakmetest. Pioneerivarustuses oli 100protsendiline puudus sapöörilabidatest (sic!), saagidest ja viilidest. Täielikult puudusid
mõõdulindid, trasseerimise (märgistus-) nöör, eritööriistade komplektid, vasarad ja muud
tööriistad. Relvastusest puudusid püstolid ja laskemoon. Tehnilistest vahenditest ei olnud
ühtegi ettenähtud jalgratast ega suusapaari. Varustuse/relvastuse 76 artiklist olid vaid 12
saadaval. Enamik sellest oli puutumata tagavara, mida hoiti eri kohtades: tagavara pipatis,
kraamilaos, sõjaväe tehnikalaos ja mujal.793
Tagavara pioneeripataljonis oli olukord mobilisatsioonivarudega tunduvalt parem kui
3. inseneritöösalgas. Kuid kõik mobvarud olid rahuaegses Pipatis kasutusel „jooksvaks
tarvituseks“, mis mobilisatsiooni korral pidid koos ajateenijatega automaatselt üle minema
tagavara pipati. Á 11% tagavara pipati mobvarustusest pidi olema üle antud 1. ja 2. pipatile.
Varustuse hetkeseis oli 1. aprilliks 1938 selline, et osad artiklid olid üle- ja osad puudujäägis.
Puudujääk osades riidevarustuse artiklites oli 15–43% (kuued, püksid, suvemütsid) ning
osades oli varude täituvus hoopis 129–185% (sinelid, talvemütsid ja suvepluusid). Rakmete
komplekteeritus ei olnud täielik, kuna artiklite olemasolu varieerus 45–122% vahel. Jalatsid
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Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri № 02m2 Tartu Sõringstabüle 13.12.1939, ERA 636.2.35, ll. 62, 71, 74;
Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal, magistritöö: Tartu 2005, ll.
105-106.
792
1., 2. ja tagavara pioneeripataljoni veo- ja liikumisvahendite seis 1. oktoobriks 1928, ERA 636.2.2, ll. 107108.
793
3. diviisi inseneri töösalga vararaamat seisuga 1. aprilliks 1928, ERA 636.2.30, ll. 27-28.
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olid pidevas kasutuses ning mobilisatsiooniks neidki ei jätkunud (83% poolsaapaid ja
säärsidemeid). Erivarustuses erilist puudujääki ei olnud, küll oli aga puuduses sidevahendid ja
mõned pioneerivahendite artiklid (okastraadi käärid 81% ulatuses, pioneerisaed 68% ulatuses,
kangid jne). Kui 1938. aasta jaanuari seisuga oli Pipatis arvel EI-, EIII-, RSC-tüüpi ja inglise
päritolu gaasimaskide komplekte 1024, mis enam-vähem kattis mobilisatsiooni vajaduse, siis
aprilliks tehtud tasajagamise järel tekkis gaasikaitsevarustuses totaalne puudus: 662-st
ettenähtud RSC-, EI- ja EII-tüüpi gaasimaskist oli olemas vaid 157, ehk puudujääk oli 76%.
Ei jätkunud veovankreid (kuni 66% puudujääk) ja veorakmeid (kuni 76% puudujääk). Märtsis
1939 oli tagavara pipati mobilisatsiooni riidevarustuses ikkagi puudus 19 artiklil. 3. divinsi
töösalga mobvarustuse puudust lahendati osaliselt tagavara pipati mobvarustuse ülejäägi
arvelt, kuid umbes 50-protsendiline puudus riidevarustusest säilis.794 1939. aastal oli pipatile
kehtestatud inseneritehnilise varustuse uus koosseisutabel № 18, mille järgi toimus varumine
ja kavandati komplekteerimist.795
Pioneeritehnika (traktorid, ekskavaatorid, mootorsaed, rammid jne) jaotustabel ei
vastanud tegelikule seisule ehk pi-üksuste varustamine tehniliste vahenditega takerdus nende
puudumise taha. Olemasolevast tehnikast pidi enamik ka mobilisatsiooni ajal jääma tagavara
pipatile.796
Mobilisatsioonitagavara toiduainetega oli olukord üsna kehv. Kuni 1928. aasta
septembrini hoiti Pipatis tagavarana puutumata lihakonserve, ühepäevase normi arvestuses
340 g sõdurile. Toiduained tuli aeg-ajalt tarvitada nende riknemise vältimiseks.797 1938. aasta
aprilli seisuga ei hoitud enam Pipatis ja Varvali ladudes mobilisatsiooni- ja sõjatagavaraks
mõeldud toiduaineid ja hobusesööta.798 Olukord hakkas paranema 1938. aasta suvel, kui
Varvali Intendantuuri osakonna Tallinna toitlustuslaos tagavara Pipatile ja 3. diviisi inseneri
töösalgale hoitud toidumoon anti Pipatile hoidmiseks. Nii said eespool nimetatud üksused
mobilisatsiooni tagavaraks kaheks päevaks 900 kg leiba, 447 kg konserve, 162 kg tangusid,
33,83 kg suhkrut, 20,3 kg kohvi ja 43 kg soola. Sõjatagavarasid ei hakatud looma,799 mis
tähendas, et mobilisatsiooni korral oleks suudetud pi-üksuste isikkoosseisu toitlustada heal
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Tagavara pioneeripataljoni mobilisatsiooni vararaamat seisuga 1. aprilliks 1928, ERA 636.2.30,ll. 29-32.
Inseneritehnilise varustuse koosseisutabel № 18, ERA 636.2.35, ll. 434-439. Eesti Kaitseväes 1939. aastal
pioneerivarustust oli 633 926 Kr väärtuses. Puudu oli 2 215 141 Kr väärtuses, gaasikaitsevahendeid 812 691,
2 473 202 vastavalt: Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal,
magistritöö: Tartu 2005, l. 296.
796
Vt.: tabel 45.
797
Varvalüli kol G.Viardi täiesti salajane ringkiri № 031 septembris 1928, ERA 636.2.2, l. 52.
798
Pipati majandusülema täiesti salajane ettekanne № 08m2 3. diviisi intendandile aprillis 1938, ERA 636.2.30,
l. 36.
799
Varvali Intendantuuri osakonna ülema täiesti salajane teenistuskiri № 10m Pipatüle 20.07.1938 ja Pipatüli
eelnõude № 119m2, 29.05.1929, ERA 636.2.31, ll. 100-101.
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juhul mitte üle kolme päeva. Märtsis 1939 oli pipati mobilisatsiooni toiduainete tagavara
kaheks esimeseks mobpäevaks, kuid hobusemoon puudus täielikult.
Mobilisatsiooni korral oli üsna oluline pi-üksuste relvastamine. Tagavara pipati ning 1.
ja 2. pipati esimesed kompaniid kavatseti relvastada Ross-Enfield M1914 vintpüsside ja
Browning FN37 püstolitega, muud pi-üksused aga Mossin M1891 vintpüsside ja Nagant
M1895 revolvritega.800 1. pipatile oli ette nähtud 1029, teisele 1055 ja tagavara pipatile 409
(olemasolevatele juurde) ehk kokku 2493 vintpüssi.801 Aprillis 1938 ei jätkunud sõja
tagavaraks ka relvi. Puudujääk relvastuses oli alljärgnev: 29% inglise vintpüsse, 80%
vintpüssi tääke, 100% püstoleid Browning ja 100% laskemoona neile. Tagavara pipatist pidi
salgale üle antama 1170 padrunit 7,62x54R ja 300 padrunit 9 mm Browningule, kuigi salk
pidi olema relvastatud nelja 7,62 mm Nagantitega. 1939. aasta veebruaris hoiti
pioneeriüksuste relvi Varvali relvastusosakonna relvalaos. Osa relvastust oli Pipati
mobtagavaras Nõmmel.802 1938.–39. aastal hakati mobilisatsiooni tagavarasid täiendama.
1938. aasta augustis oli sõjaaegsete pioneeripataljonide jaoks eraldatud 65 püstolit FN-37
ning inseneri töösalkade ja teesalkade jaoks igaühele vastavalt neli ja kolm Nagant
revolvrit.803 1. pipati formeerimiskohta kavatseti saata 69 120 padrunit 7,70 mm, 6
minöörikomplekti, 500 käsigranaati, 17 FN püstolit ja 850 padrunit.804 Laskemoonavarud
koondati Suure Männiku ladudesse. Nii hoiti 1937. aasta detsembris pi-üksustele ettenähtud
lahingumoonast Suure Männiku ladudes 176 160 padrunit 7,70 mm, 5670 padrunit 7,62 mm
ja 85 kasti minöörikomplekte.805 1939. aasta juunis oli 1. ja 2. pipatile ette nähtud á 1150
vintpüssi, tagavara pipatile 632. Seoses raudteekompaniide asendamisega pikompaniidega
suurenes formeeritavate üksuste koosseis ja relvastuse hulk: 1. ja 2. pipatil pidi olema á 1181
ja tagavara pipatil 677 vintpüssi. Jooksvast ja mobilisatsiooni tagavarast relvi siiski ei
jätkunud. Puudu oli 1. ja 2. pipatil á 221 ja tagavara pipatil 224 vintpüssi ehk 18–33%.806
Pi-üksuste mobilisatsioonivarud olid kuni 1930. aastate keskpaigani rohkem kui
kümnes kohas hoiul. 1., 2. ja tagavara pipati mobilisatsioonivarude hoiukohaks oli määratud
rahuaegse Pipati paiknemiskoht Nõmmel. Kuna Nõmmel oli aga ruumipuudusel moblao
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3. diviisi inseneri töösalga täiesti salajane struktuur, mai 1938, ERA 636.2.31, ll. 35-41.
Pipatüli täiesti salajane ettekanne Varvali relvastusosakonna ülemale, 18.02.1939, ERA 636.2.31, l. 52.
802
Varvali relvastusosakonna ülema ringkiri № 39m2, 25.02.1939, ERA 636.2.31, ll. 34, 50.
803
Pipati majanduseülema ettekanne № 05m2 Varvali relvastusosakonna ülemale jaanuaris 1939 ja 3. diviisi
pioneeriväeosade relvade jaotusleht 3/30, 07.08.1938; divstabül-1 teenistuskiri № 3m Pipatüle, 09.11.1938, ERA
636.2.31, l. 53, 58, 63.
804
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 05m2 1. divstabüle 07.06.1939, ERA 636.2.35, l. 141.
805
Täiesti salajased andmed laskemoona paigutamise kohta, 23.12.1937, ERA 636.2.30, ll. 15-19.
806
Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri № 05m2 Varvali relvastusosakonna ülemale 16.06.1939, ERA 636.2.35,
l. 143.
801
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moodustamine võimatu, hoiti varustust Varvali keskladudes.807 1928. aasta sügisel täpsustati
Rakveres, Võrus ja Tartus formeeritavate pioneeriüksuste jaoks varustuse vagunitesse
laadimise ja sihtjaamadesse väljasõidu ajad808 ning sama aasta novembris määrati
pioneeriüksuste mobvarustuse vedamiseks kindralstaabi III osakonna poolt 18 kaubavagunit I
mobpäeva kella 16.00-ks. Insenerivarustuse (planeeritud kogukaal 78 460 kg) laadimiseks oli
ette nähtud 11 vagunit Miinisadamasse Varvali tehnikalao juurde (1. diviisi inseneri töösalga
ja lao jaoks kokku viis vagunit, sihtjaamaga Rakvere, 2. diviisi inseneri töösalga jaoks üks
vagun, sihtjaamaga Võru ja 2. diviisi inseneri lao jaoks viis vagunit, sihtjaamaga Tartu),
okastraadi ja kobade (64 000 kg) laadimiseks pidi andma neli vagunit Nõmmele ning muu
varustuse (relvad – 3800 kg, laskemoon – 2780 kg, lõhkeaine Suure Männiku laost – 1060 kg,
g-kaitsevahendid Toompea ladudest – 1370 kg, rakmed Magasini Kraamilaost – 500 kg ja
kaks välikööki Küti tn laost) jaoks kolm vagunit Kopli kaubajaama. Kogu varustuse, välja
arvatud okastraat ja kobad, pidi rahuaegne Pipat omal jõul ja transpordivahenditega loetletud
ladudest määratud kellajaks Kopli kaubajaama vedama. Vagunisaatjaid pidi andma rahuaegne
Pipat. Iga saatja pidi olema relvastatud vintpüssiga.809 1939. aasta aprillis muudeti viimast
korda mobvarustuse väljavõtmise aega mobilisatsiooni väljakuulutamisel.810 1940. aasta
aprillis valmis uus mobvedude plaan, mis tekitas hulga lahkarvamusi ja segadust.811
Et vähendada mobilisatsioonivedusid sõja korral, hakati 1939. aasta alguses koondama
mobilisatsioonivarusid formeerimissihtpunktidesse. Kuid ka siin olid ebakõlad, kus mobkavad
ei ühtinud. Nii saadeti Võrus formeeritava 2. diviisi insenerilao varustus ladustamisele hoopis
Tartusse. Enamik mobvarustusest jäi siiski Tallinna ja Nõmme piiridesse. Muudetud
veoplaani kohaselt ei langenud mobvarustuse kohaletoimetamine kellaajaliselt kokku teiste
mobülesannete täitmisega formeerimiskohtades.812
1939. aasta aprillis tegi rahuaegse 2. pikompül mjr Kermet (2. pipati formeerija)
ettepaneku paigutada kogu vajalik varustus ja relvastus formeerimiskohtadesse Tartusse ja
Võrru. Plaani järgi tuli Tartusse 2. pipati formeerimiskohta ümber paigutada 931 vintpüssi
Ross-Enfield Mk1914 ja 55 860 padrunit, 400 käsigranaati, 19 püstolit FN ning Võrru 2.
pipati 1. pikompanii formeerimiskohta 124 vintpüssi ja 13 260 padrunit.813 Inseneriväe
Inspektuur nõustus Tallinna ladudes paiknenud mobilisatsiooniks ettenähtud 2. pipati
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Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 036-m2 3. divstabüle oktoobris 1928, ERA 636.2.2, l. 20.
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 029m Inseneriväe Inspektorile novembris 1928, ERA 636.2.2, l. 21.
809
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane mobilisatsioonialane ettekirjutus № 7-m Pipatüle 20.12.1928, ERA
636.2.2, ll. 25-26.
810
Täiesti salajane mobilisatsioonialane kirjavahetus, ERA 636.2.35, ll. 123-124.
811
Täiesti salajane mobilisatsioonialane kirjavahetus, ERA 636.2.39, ll.2 jj.
812
Mobilisatsioonialane kirjavahetus, ERA 636.2.31, ll. 117-122.
813
2. pikompül täiesti salajane ettekanne № 7-m Võru-Petseri Sõrinstabüle 05.04.1939, ERA 636.2.35, l. 134.
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relvastuse ümberpaigutamisega 2. pikompanii alalisse asukohta Võrru. Kuna Võrus 2.
pikompanii laoruume ei olnud, otsustati 2. pipatile mõeldud lõhkematerjalide komplektid
(kaks suurt ja neli väikest kasti, brutomassiga 160 kg) paigutada Tartu suurtükiväeladudesse.
Relvastus taheti paigutada 8. üksik-jalaväepataljoni ladudesse.814 1939. aasta maiks paigutati
2. pipati formeerimiskohtadesse ümber pioneerivahendid: Võrru 9399 kg okastraati, 644 kg
kobasid ja 2646 erinevat traati ning Petserisse 20 601 kg okastraati, 1356 kobasid ja 7393,75
kg muud traati.815
1939. aasta augustiks oli Narva 1. pikomanii juurde koondatud 1. pipati
formeerimiseks

vajalik

inseneritehniline

varustus

32

artiklil.

Lisaks

sellele

pidi

mobilisatsiooni korral toimetatama Tallinnast raudteel formeerimiskohta inseneritehnilise
varustuse 60 artiklit. Seisuga 1. aprill 1939 ei ületanud puudus pioneerivahendites 1. pipatil
10%, tagavara pipatil ja 3. divins töösalgal pioneerivahenditest puudust ei olnud.816
Novembriks

1939.

a

oli

1.

ja

2.

pipati

relvastus,

laskemoon

ja

lõhkeaine

formeerimiskohtadesse plaanijärgselt ümber paigutatud. Tagavara pipatile ettenähtust puudu
olnud relvastus oli Varvali relvakesklaos valmis pakitud ning ootas ümberpaigutamist
Nõmmele.817 2. pipati relvastus saadeti 1940. a jaanuaris Nõmmelt Kuperjanovi partisanide
pataljoni Tartusse.818
1920.

aastate

teisel

poolel

ja

1930.

aastate

lõpus

pöörati

pi-üksuste

mobilisatsiooniplaanide väljatöötamisele tõsist tähelepanu. Olemasolnud plaane ja kavasid
täiustati pidevalt. Kuid sellele vaatamata esines neis puudusi, mis võisid oluliselt raskendada
keeruliste mobilisatsiooniprotsesside käivitumist. Formeerimisele kuulunud pi-üksuseid
muudeti, mis sisuliselt nullis kõik mobilisatsiooni eeltööd selles suunas. 1930. aastateks ei
suudetud pi-üksuste formeerimiskohti viia ühte rajooni, mis tähendas formeerimistööde
teostamist seitsmele üksusele vähemalt viies kohas. Pi-üksuste komplekteerimisalade
hajumine oli ilmselgelt negatiivseks teguriks mobilisatsiooni läbiviimisel. Isikkoosseisu
koondamine oli planeeritud piirkonniti, kuid osa isikkoosseisust ja osa kaaderkoosseisust tuli
toimetada formeerimiskohtadesse veoautodega või raudteed mööda, mis oli ajaliselt piiratud
ja võis sattuda vastase õhuväe löögi alla. Väljaõpetatud formeerimismeeskondade puudus
raskendas oluliselt formeerimisprotsessi korraldust ja teostamist. Isikkoosseisu paisumine
814

Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri № 05m2 Võru-Petseri Sõringstabüle 10.04.1939 ja Võru-Petseri
Sõringstabüli vastus 25.04.1939, ERA 636.2.35, ll. 121-122, 125; Pipatüli ettekanne № 010m2 Võru-Petseri
Sõringüle mais 1938, ERA 636.2.30, ll. 39-41.
815
Pipati 2. pikompüli täiesti salajane ettekanne № 9-m Võru-Petseri Sõringstabüle 04.05.1939, ERA 636.2.35, l.
343.
816
Pipati majandusülema täiesti salajane ettekanne № 010m2 Narva Sõringstabüle 25.08.1939, ERA 636.2.35, ll.
388-403.
817
Pipatüli täiesti salajane ettekanne № 05m2 3. divstabüle 07.11.1939, ERA 636.2.35, l. 173.
818
Pipatüli täiesti salajane teenistuskiri № 010m2 2. divstabüle 31.01.1940, ERA 636.2.35, l. 449.
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(rahuaegse üksuse isikkoosseisu arvu suurenemine mobilisatsiooni korral) struktuuri järgi oli
ülemäära

suur

–

keskeltläbi

viiekordne:

ohvitseridel

neljakordne,

allohvitseridel

seitsmekordne ja reakoosseisul viiekordne. Osadel formeerimisele kuulunud sõjaaja piüksustel puudus rahuaegne kaaderkoosseis. Mobilisatsiooni korral võis puudus olla
ohvitseridest, sest osade elukohad olid teadmata või nad elasid välismaal ning nende
õigeaegne

kohalejõudmine

gaasikaitsevahendites,

ei

relvastuses

olnud
ja

tõenäoline.

laskemoonas

Inseneritehnilises
ning

eriti

varustuses,

toidumoonas

olid

mobilisatsioonivarud puudulikud, mõne pi-üksuse jaoks koguni täiesti olematud. Kui alguses
oli enamik mobvarustust Tallinnas, siis 1930. aastate lõpuks suudeti vajalik varustus ja
relvastus

koondada

formeerimisrajoonidesse.

Osa mobvarustust

tuli

siiski

vedada

veoautodega ja raudteel, mis, võttes arvesse vastase õhuväe mõju ja raudteevagunite puudust,
kindlasti raskendas olukorda. Formeerimisele kuulunud üksustel oli erinev relvastus, mis
raskendas laskemoonavarude täiendamist.819 Transpordivahendite ja pi-tehnika jaotus oli
ebavõrdne, nii et kõige paremini tehniliselt varustatuks osutus hoopis tagavara
pioneeripataljon, mis paiknes tagalas. Mobilisatsiooniüritused olid enamuses läbi harjutamata,
pi-üksustes ei võetud läbi ka proovimobilisatsiooni, mis võis K-ajal tekitada segadust
mobilisatsiooni läbiviimisel formeerimise ja eriti koondamise etapil. Reservõppekogunemisi
korraldati Pipatis harva. Puudus ka võimalus läbi viia osalist ehk varjatud mobilisatsiooni, mis
tegi mobilisatsiooni läbiviimise K+72 ajaga raskeks. Mobilisatsiooni planeerimisel ei
pööratud tähelepanu lahinguvalmiduse saavutamisele üksuste kokkuharjutamise kaudu.
Vaatamata sellele, et mobilisatsioonialasse suhtuti täie tõsidusega, jäi sõjaaegsete pi-üksuste
lahinguvalmidus terve rida objektiivseid ja subjektiivseid põhjusi arvestades üsna
puudulikuks.

819

Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal: Tartu 2005,
magistritöö, l. 192.
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10. PIIRI KINDLUSTAMINE
Vabadussõja lõpus oli Eesti kirde- ja kagupiirile rajatud märkimisväärselt tugev
välikindlustuste süsteem. Kaitsmist soodustanud maastikule ehitatud positsioonid hõlmasid
sadu kilomeetreid kaevikuid ja traattõkkeid, sadu varjendeid ja kuulipildujapunkreid ning
olles ühendatud arvukate suurtükipositsioonidega, sisaldas läbimõeldud käsituli- ja
kaudtulerelvade

tulesüsteemi.820

Kuid

pärast

sõda

viisid

kohalikud

elanikud

välikindlustusrajatised ehitusmaterjalideks laiali. Vaatamata Sise- ja Sõjaministeeriumi vahel
sõlmitud kokkuleppele Vabadussõjaaegsete kaevikuliinide ja kindlustuste valve osas, mida
pidi teostama piirivalve ja politsei, jätkusid materjalide pidevad vargused ka 1925. aastal.821
Eesti kaitse planeerimisel lähtuti Vabadussõja kogemustest, kus sõjategevus viidi
vastase territooriumile. Aktiivse kaitse põhimõtetel mobiliseeritud sõjavägi pidi hoidma
kaitset riigipiiri joonel Narva jõe ja Velje–Pihkva järvede üldjoonel. Sellepärast üritati
säilitada vabadussõjaaegseid positsioone ning järk-järgult nad kindlustada. Suutmata
kaitsepositsioone säilitada, planeeris Kindralstaap juba 1924. aastal piiriäärsete rajoonide
kindlustamist Narva jõe läänekaldal, Metsküla–Samokrassi–Joala, Auvere–Repniku–Laagna–
Mereküla, Kauksi– Iisaku–Pühtitsa–Rausvere–Jõhvi–Kukruse–Ontika piirkondades. 1926. a
juunis käskis Kindralstaabi ülem kin-mjr Tõrvand Inseneriväe Inspektoril alustada 1. diviisi
piirkonnas pioneeriluurega ja valmistada ette kindlustustööde kavad. Mõeldi ka Keldrimäe
elektritraattõkke taastamisest. 1925.–1926. aastal teostasid ltn Preibachi, n-lt Matsi ja nao
Kitseli juhtimisel väikesearvulised pioneerigrupid piirikindlustamise eeltöid. Reaalselt suudeti
aga 1925. a juuniks ehitada pioneeridega vaid raudteetõke Komarovka küla juures. Seejärel
soikus piiri kindlustamine pea 10 aastaks.822
Kirde- ja kagupiiri kindlustamise küsimus kerkis taas päevakorrale alles 1930. aastate
alguses, kui kol-ltn Grünbergile ja kpt Trankmannile hakati vormistama salajasi lähetusi
Narva piirkonda, kuhu pidevalt saadeti ka teisi pioneere. Vaatamata majanduslikule kriisile,
sai Kaitseministeerium 1933. aastal krediiti 1933./34. a eelarve erifondist, piirikindlustustööde

820

Nõmm, Toe. Sõjaväevarustus ja piirikindlustused kuni 1939. aastani, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti
Rahvusarhiiv 2004, lk 242.
821
Kindralstaabi ülema kin-mjr J. Tõrvandi teenistuskiri nr 52-s Siseministeeriumi Politsei Peavalitsuse ülemale
mais 1925, ERA 496.4.180, l. 16.
822
Kindralstaabi täiesti salajane ettekirjutus nr 49 Inseneriväe Inspektorile novembris 1924, ERA 496.4.180, l. 1;
Kindralstaabi ülema kin-mjr J. Tõrvandi salajane ettekirjutus nr 436 Inseneriväe Inspektorile 26.06.1925, ERA
496.4.180, l. 25; Inseneriväe inspektuuri vanemohvitser mjr G. Kirschbaumi seletuskiri Narvaeelse
elektritraattõke eelarve juurde, ERA 496.4.180, ll. 30–40; Inseneriväe Inspektori salajane ettekanne nr 163-s
Kindralstaabi ülemale juunis 1925, ERA 496.4.180, l. 12; Pipatüli pk nr 100 02.05.1925, ERA 636.1.75, l. 76;
Pipatüli pk nr 99 30.04.1925, ERA 636.1.75, l. 75; Pipatüli pk nr 148 30.06.1926, ERA 636.1.80, l. 141.
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teostamiseks. Kuigi vastavad kavad olid Vabariigi Valitsuse poolt veel kinnitamata, lähetati
Inseneriväe Inspektori korraldusel kpt N. Trankmann koos kahe üleajateenija-allohvitseri ja
kahe ajateenijaga 1. divüli käsutusse, piiri kindlustamise eeltöödele.823 Eeltöid tuli alustada 1.
divüli nõusolekul kivide lõhkumise või killustiku valmistamisega ja laskesektori
puhastamisega Kannisaarel ning traattõkke postide valmistamisega Riigiküla rajoonis. Sellel
maa-alal, mis ei kuulunud Kaitseministeeriumi valdusse, tuli enne tööde alustamist saavutada
esialgsed kokkulepped maaomanikega, et nad lubaksid asuda ehitustööde teostamisele ja
laskesektorite puhastamisele. Üldiselt korraldati töid vastavalt „Juhtnööridele avalike tööde
korraldamiseks“.824
Narva 1. diviisi kindlustustööde juhiks määrati kpt Trankmann, kes oli ühtlasi ka 1.
pikompanii ülem.825 2. diviisi piirkonda saadeti piiri kindlustamisele Petseri mjr Kimmi
ajutisse käsutusse märtsist juunini 1934. a ltn Väkram 2. pikompaniist.826 12. mail 1934. a
suundus 2. diviisi piirkonda Petseri piirikindlustustöödele esimene 17-liikmeline grupp
pioneere. Hiljem vastutas kindlustustööde eest 2. diviisi piirkonnas mjr Thar. 1934. aastal
muudeti 1. ja 2. pikompanii topeltalluvusega Pipatüle ja kohalikele kaitseringkondadele.
Diviisi pioneeritoetuse üksusena täitis kumbki pikompanii rööbiti väljaõppeprotsessi
organiseerimisega ülesandeid piiri kindlustamisel.
Esimene põhjalik piiri kindlustamise kava, mis kavatseti ellu viia, sai valmis 1932.
aastal. Esialgset kava täiendati korduvalt kuni 1939. aasta suveni. Lõppvariandikohaselt tuli
piiriäärsetesse piirkondadesse ehitada 748 erinevat raudbetoonpunkrit, 144 km traattõkkeid,
20 km tankitõrjekraave ja muid välikindlustusrajatisi. Tööde teostajad, 1. ja 2. pikompül, said
piirikindlustamise kavad kas Inseneriväe Inspektuurist või Pipati kaudu. Kavade järgi lähetati
Nõmmele ainult pioneeriohvitsere.827
1933. a detsembris sai 1. diviisi kindlustustööde juhataja Inseneriväe Inspektuurist
Riigiküla rajooni kindlustustööde kava, milles oli ette nähtud varjendite nr. 1, 2, 3, 4, 8, 10 ja
11 ehitamine. Kava järgi hakati vedama ehituskõlblikku graniitkivi, koguses kuni 350 m³ ja
valmistama killustikku iga varjendi kohta umbes 50 m³. Killustikus ei tohtinud olla alla 0,5

823

Esimene grupp ajateenijaid 1. pioneerikompaniist saabus Narva-Jõesuusse juunis 1934, kokku 31 pioneeri.
Samal ajal 2. diviisi juurde Petserisse lähetati 25 pioneeri 2. pioneerikompaniist. 823
824
Inseneriväe Inspektori ettekirjutus nr 066 Pipatüle 27.11.1933, ERA 2322.1.1, l. 3; RT 72-1933, art. 548.
825
Pipatüli 1934. a pk-d, ERA 636.1.132.
826
Pipatüli pk nr 140, 19.06.1934, ERA 636.1.132; Pipatüli pk nr 53, 07.03.1934, ibidem.
827
1. pikompüli täiesti salajane ettekanne nr 31-sal 1. divüle, ERA 2322.1.1, 102; kpt Trankmanni ettekanne nr
191-s Narva Karingüle 26.01.1935, ERA 2322.1.1, l. 145; Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja
tootmine 9/1992, lk 43; Nõmm, Toe. Sõjaväevarustus ja piirikindlustused kuni 1939. aastani, Sõja ja rahu vahel,
I kd: Eesti Rahvusarhiiv 2004, lk 243.
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cm läbimõõduga ja üle 4 cm² kivitükke. Samuti nägi kava ette ulatusliku ala puhastamist
võsast laskesektori jaoks.828
1. detsembril 1933. aastal alustas kpt Trankmanni meeskond, mis koosnes 19–20
palgatöölisest, töökava alusel metsatöödega Riigiküla rajoonis, Narva linna ja riigi maaaladel. Linnavalitsuselt ja kohalikult metskonna ülemalt saadi tööde alustamiseks
põhimõtteline nõusolek. Hiljem lubati raiuda Narva linna metsa ja Põllutööministeerium lubas
riigimetsa raiumist Vaivara vallas. Kohe alguses tekkisid probleemid eraomanikega ja
looduskaitse piirangutega. Nii ei saanud Pähklimäelt, Lilienbachi mõisa juurest kive võtta,
kuna koht oli muinsuskaitse all. Seetõttu hakati kive killustiku tegemiseks vedama Puhkova
rajoonist. Enne kruusa kasutamist kindlustustöödel, saadeti see Pipati analüüsimiseks ja
kontrollimiseks. Nii tundus Trankmannile Keldrimäe kruus liiga savine ehk ehituseks
kõlbmatu. Sellepärast võeti kruusa Paikovi ja Kuradimäe kruusaaukudest ning saadeti
Tallinna katsetamiseks. Samuti hakati valmistama raudbetooni Narva-Jõesuu ja Agusalu
rajoonides. Tööde teostamise ajal seadis kpt Trankmann oma asukoha 1. jalaväerügemendi
pioneerikomando ruumidesse Narvas.829
1933.–34. aastal tehti piirikindlustustöid kolmes kohas: Narva-Jõesuu–Piimanina,
Kriuša ja Agusalu rajoonis. 1934. a suvel tehti Narva–Piimanina rajoonis pioneeriluuret
laskevarjendite asetusplaanide tegemise eesmärgil. Kindralleitnant Laidoneri käsul pidi 1934.
aasta lõpuks olema täidetud kõik eelnevalt püstitatud ülesanded, mille jaoks kpt Trankmannil
lubati tööle rakendada 1. jalaväerügemendi pioneerikomando.830
1934. a augustiks oli Riigikülas valmis ehitatud esimene raskekuulipilduja
raudbetoonpunker. Samal ajal planeeriti Narva–Piimanina rajooni ehitada veel 7 varjendit (nr
1–4, 6, 8, 9), neist nr 1–4 samat tüüpi, mis Riigikülas. Seitsme punkri peale oli arvestatud
73 328 kg tsementi, 47,9 m³ raudkive, 131,56 m³ liiva ja 218,8 m³ killustikku.831 Agusalu
kindlustussõlme oli kavandatud kahe raske- ja kolme keskkuulipilduja punkri ehitamine.
Punkrite, tüüp Ag2, Ag3, Ag4 ja Ag5, kavandid olid 1934. a oktoobris Varvali Ehituse- ja
Korteriosakonna Nõukogu poolt heaks kiidetud. Kuigi plaanidesse viidi sisse mõningad

828

Inseneriväe Inspektori ettekirjutus 1. diviisi kindlustustööde juhatajale detsembris 1933, ERA 2322.1.1, l. 19.
1. pikompüli täiesti salajane ettekanne nr 3-sal Pipatüle 04.12.1933, ERA 2322.1.1, l. 5; 1. pikompüli täiesti
salajane ettekanne nr 7-sal 1. divstabüle 05.12.1933, ibidem, l. 7; Inseneriväe Inspektori ettekirjutus 1. diviisi
kindlustustööde juhatajale detsembris 1933, ibidem, l. 19.
830
Inseneriväe Inspektori ettekirjutus nr 5 1. diviisi kindlustustööde juhatajale 06.07.1934, ERA 2322.1.1, l. 151;
kpt Trankmanni ettekanne nr 81-s Narva Karingüle oktoobris 1934, ERA 2322.1.1, l. 152.
831
Inseneriväe Inspektori salajane ettekirjutus nr 010 kpt Trankmannile augustis 1934, ERA 2322.1.1, l. 18.
829
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muudatused, näiteks tuli laskeavad vooderdada (kolm vooderdamise varianti: liikuvate
kaitsekilpidega nagu soomusrongidel, rauast ja puust) 832
1934.

a

novembris

toimus

Piimanina–Vasknarva

rajoonis

ehitusmaterjalide

valmistamine talviseks veoks. Kive tuli kohale vedada 10–20 km kauguselt. Betoontöödeks
vajalikku kruusa saadi ainult Baikovi kruusaaugust ehk Kuritšeki külast Peipsi äärest, kust
kruusavedu oli Krivasohu raskendatud. Raha kokkuhoiu mõttes veeti osa kruusa ja
ehitusmaterjale praamidega (kui kaugus ületas 8 km), ülejäänud veod teostati aga lumeteedel,
kus aga pinnas tihtipeale ei kannatanud hobusevankrit. Soine maastik raskendas vedusid
niivõrd, et kpt Trankmann palus Inseneriväe Inspektorilt luba kõikide vedude teostamist ainult
praamidega.833 1934. a detsembriks oli Narva-Jõesuu ümbruskonda veetud vajalik
ehitusmaterjal, kuid töid enam ei teostatud; Kriuša (Krivasoo) rajooni veeti 400 m³ kive,
Agusalus rakendati kuni märtsini metsatöödele 90 töölist ja valati ettenähtud ehitised
raudbetoonist. Killustiku valmistamine toimus ehituskohtades.834
1934. a detsembris said Kivinõmme metskonnas valmis neli betoonpunkrit. Ehitiste ja
nende lähedusse jäänud ehitusmaterjalide eest teostas järelvalvet Lavka metsavaht. 835 1.
diviisi piirkonnas olid kindlustustööd ajutiselt peatatud, kusjuures järelvalvet teostasid
Riigikülas ja Gorodenkas samuti metsavahid.836
1935. a märtsis sai valmis plaan raudbetoonist gaasikindla laskevarjendi ehitamiseks.
Varjendi siseruum pidi olema 7,5 m³, laskeava pidi olema kaetud liikuvate teraskilpidega.
Sobiv teraskilbi prototüüp leiti Kaitseministeeriumi relvalaost. Varjendi ukse, periskoobi, ahju
korstna ja granaatide väljapildumise avaused kavatseti sulgeda õhukindlalt. Varjend oli
relvastatud ühe raskekuulipildujaga ning mehitatud kuue sõduriga. Varjendisse taheti
paigutada kaks gaasikurna ja üks suitsukurn. Kaitseväe Gaasiasjanduse Juhataja pidi määrama
gaasikurna jaoks filtreeriva aine ja varjendi sise- ja välisukse gaasikindla materjali.837

832

Inseneriväe Inspektori adjutant kva Saare täiesti salajane ettekirjutus nr 5 1. diviisi kindlustustööde juhatajale
oktoobris 1934, ERA 2322.1.1, l. 36; Varvali Ehituse- ja Korteriosakonna ülema mjr dipl. insener E. Lillaku
täiesti salajane teenistuskiri nr 035 1. pikompüle 03.11.1934, ERA 2322.1.1, l. 42.
833
1. diviisi Kindlustustööde juhataja täiesti salajane ettekanne nr 141S Inseneriväe Inspektorile novembris
1934, ERA 2322.1.1, l. 13.
834
1. diviisi kindlustustööde juhataja salajane ettekanne nr 155-s Inseneriväe Inspektorile detsembris 1934, ERA
2322.1.1, l. 15.
835
Narva Karingstabüli salajane teenistuskiri nr 103-s Kivinõmme metsaülemale detsembris 1934, ERA
2322.1.1, l. 211.
836
Täiesti salajased juhtnöörid kaitseehitiste välisjärelvalve teostamiseks 1. diviisi piirkonnas, ERA 2322.1.1, l.
213; 1. pikompüli täiesti salajane ettekanne nr 37-s Narva Karingüle 07.10.1935, ERA 2322.1.2, l. 219.
837
1. diviisi kindlustustööde juhataja salajane ettekanne nr 231-s Kaitseväe Gaasiasjanduse Juhatajale märtsis
1935, ERA 2322.1.1, l. 80; Inseneriväe inspektuuri Kaitseväe gaasiasjanduse juhataja kt cand. chem.
D.Buxhoevdeni salajane teenistuskiri nr 0147-34 1. diviisi kindlustustööde juhatajale, ERA 2322.1.1, l. 81.
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1935. aastal ehitati Agusalus kolm kaevikuliini, kuhu hiljem ehitati juurde
raudbetoonist kuulipildujapesad ja varjendid.838
1935. a mais katsetati Agusalu rajooni ehitatud kaponiire laskmise teel vintpüssist,
raskekuulipildujast ja 37 mm kahurist.839 1935. a augustiks oli 1. ja 2. diviisi kindlustustööde
raames valitud raudbetoon kaponiiride asukohad, tulesektorid ja läbiviidud vastupidavuse
katsetused. Inseneriväe Inspektori hinnangul osutusid pioneeriluure andmed siiski
puudulikuks. Täiendluure käigus pidi täpselt kaardistama positsiooni üldplaani kavatsetavate
ehitistega (kaevikud, jooksukraavid, kaponiirid, laskesektorid, drenaaţid, tõkked jne),
määrama

kindlusehitustele

koordinaadid,

lisama

eskiisid,

mullatöö

kubatuurid,

mahavõtmisele kuulunud mets ja võsa, väärtus jne, ehitusmaterjalide arvestus, võõrandatud
maa-alade suurused, maapinna proovid, betoonehitiste asukohad ja projektid jms.840
1935. a juunis alustati Narva–Piimanina piirkonna kindlustamist ning jätkati töid
Agusalus.841 Muude kindlustustööde kõrval taastati 1935. a suvel reameeste kursuse raames
praktiliste tööde käigus välikindlustamise alal Narva–Narva-Jõesuu lõigus Vabadussõjaaegsed kaevikud, mida kavatseti kasutada kaitse organiseerimisel võimaliku konflikti puhul
idanaabriga.842
1935. a juulis andis Pipati komisjon, kol Haljastega eesotsas, Narva Kaitseringkonnale
üle Riigiküla piirkonnas valminud raudbetoonist kuulipildujapesad nr 2, 3, 4 ja 5, metsast ja
võsast puhastatud laskesektorid ja ehitusest jäänud ehituskõlbliku ehitusmaterjali.843 Kokku
oli 1935. aastani 1. diviisi piirkonnas valmis ehitatud 6 punkrit: 4 kaponiiri Agusalus, üks
blokhaus Riigikülas ja teine Keldrimäel.844
2. septembril 1935. a tuli 1. diviisi kindlustööde juhatajale Inseneriväe Inspektori
korraldus lõpetada kõik piirikindlustustööd, välja arvatud lõhke-eeltööd, mille pidi lõpule
viima ainult pioneeride tööjõudu kasutades. Pooleliolnud tööde lõpetamisel vallandati
esimesel võimalusel kõik palgatöölised: tehnikud, kümnikud ja lihttöölised. Peale tööde
lõpetamist võttis kohalik Kaitseringkond valminud kaitseehitised ja ehitusmaterjali valve
alla.845 Üleandmine toimus ajavahemikus 26. novembrist kuni 4. jaanuarini 1936. a.846 1935. a
838

1. diviisi kindlustustööde juhataja ettekanne nr 617-s Inseneriväe Inspektorile 06.03.1935, ERA 2322.1.1, l.
160.
839
Täiesti salajane katsetuse kava, ERA 2322.1.2, ll. 233–238, 250–252.
840
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus nr 065 (27-s) diviiside piirikindlustustööde juhatajatele
09.08.1935, ERA 2322.1.2, l. 389.
841
1. diviisi kindlustustööde juhataja ettekanne nr 3-s 1. divüle juulis 1935, ERA 2322.1.2, l. 124.
842
1. diviisi kindlustustööde juhataja täiesti salajane ettekanne nr 19-s Inseneriväe Inspektorile 11.07.1935, ERA
2322.1.2, ll. 249–250.
843
Täiesti salajane üleandmise–vastuvõtmise akt, ERA 2322.1.2, ll. 76–78, 81–83.
844
Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja tootmine 9/1992, lk 45.
845
Inseneriväe Inspektori ettekirjutus nr 076 1. diviisi kindlustustööde juhatajale 02.09.1935, ERA 2322.1.12, l.
218.
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oktoobrist teostati järelvalvet reaalselt Gorodenkos ja Riigikülas, mujale jäetud ehitusmaterjal
ja objektid jäid ilma valveta.847
1934. a juulis sai valmis 1. diviisi kaitsepiirkonna lõhketööde kava – permanentne
lõhkamine ehk

strateegilise

ja taktikalise

tähendusega objektide ettevalmistamine

lõhkamiseks. Alates sellest ajast sai 1. diviisi kindlustustööde juhataja ülesandeks ettenähtud
objektidele, eeskätt sildadele ja teetruupidele ehitada juurde lõhkeainekambrid. Tööd juhtis
vahetult, spetsiaalselt selleks kohale saadetud, Pipati lõhketööde spetsialist, kpt Preibach.
Tööde teostamist kontrollis 1. diviisi juhtkond. Enne seda oli Raudteevalitsuse kaudu tehtud
ettevalmistusi Narva raudteesilla ja Narva–Kingisepa raudtee truupide lõhkamiseks Gnilõi ja
Notika ojal Karlova küla juures.848
Vastavalt Kaitsevägede Ülemjuhataja suulisele korraldusele, teostati 1934. a augustis
ettevalmistustöid lõhkamisteks ainult ida pool Narva jõge.849 Juulisst kuni oktoobrini 1934. a
olid Narvas tehtud eeltööd lõhkelaengukambrite valmistamiseks. Teede hävitamiseks valati
raudbetoonist laengutorud, mis olid seest asfaltemulsiooniga ja väljast 0,6 cm paksuse
isolatsioonikihiga, esto-bituumeniga kaetud.850
Kuid 1934.–35. aasta talvel tuli 1. pikompanii plaanipärane tegevus teede
ettevalmistamise tõkestamiseks ja teekontuuride kitsendamiseks ära jätta külmunud
maapinnase ja lumerohkuse tõttu ning see lükati edasi kuni 1935. a kevadeni.851 Üheaegselt
tuli täita mitmeid piirikindlustamise ülesandeid ning viia läbi isikoosseisu väljaõpet. Vastavalt
teede tõkestamise kavale tuli esialgselt teostada pioneeriluuret teedel, kogupikkusega 400 km.
Selleks aga puudusid 1. pikompaniil transpordivahendid. Kuna Inseneriväe Inspektuurist ega
ka Pipatist polnud võimalik mootorratast ega sõiduautot saada, laenas kpt Trankmann
mootorrattast 1. jalaväerügemendist, mis oli aga kogu aeg tehniliste rikete tõttu rivist väljas.852
Septembris ja oktoobris 1934. a tehti kpt Preibachi juhtimisel 1. pikompanii jõududega 35

846

Kpt Trankmanni täiesti salajane ettekanne nr 37-s Inseneriväe Inspektorile 12.01.1936, ERA 2322.1.2, l. 374.
Kpt Trankmanni täiesti salajane ettekanne nr 37-s Narva Karingüle 07.10.1935, ERA 2322.1.2, l. 219.
848
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutused nr 019, 079 1. diviisi kindlustustööde juhatajale
23.07.1934, ERA 2322.1.1, ll. 103, 104.
849
Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus nr 019 1. diviisi kindlustustööde juhatajale augustis 1934,
ERA 2322.1.1, l. 106.
850
Kpt Trankmanni ja kpt Preibachi salajane seletuskiri 31.07 –09.10.1934 Narvas läbiviidud lõhke-eeltöödest,
30.10.1934, ERA 2322.1.1, l. 115.
851
1. diviisi kindlustustööde juhataja täiesti salajane ettekanne nr 163-s Narva Karingüle jaanuaris 1935, ERA
2322.1.1, l. 109; Inseneriväe Inspektori täiesti salajane teenistuskiri nr 019 1. divüle 11.01.1935, ERA 2322.1.1,
l. 110.
852
1. diviisi kindlustustööde juhataja ettekanne nr 163 Narva Karingüle 15.05.1935, ERA 2322.1.1, l. 111; kpt
Trankmanni transpordivahendi taotlus nr 59-s 1. divüle 05.06.1934, ERA 2322.1.1, l. 137.
847
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1,5–2 m sügavust laengukambrit erinevatele sildadele Narva ümbruses, Kingisepa ja Oudova
maanteel.853
1935. a augustist hakati paigaldama lõhkelaengute betoontorusid teedele, Narva jõest
ida poole. Enne seda viidi läbi katsetused: betoontorud täideti laengutega ning lõhati,
fikseerides tekkinud purustused. Kava järgi tuli lõhkamiseks ettevalmistada teed, truubid ja
väikesillad 15 kohas Narva rajoonis, 7 kohas Pühajõe rajoonis ning 3 kohas Vasknarva
rajoonis. Ajavahemikus 28.06–04.10.1935 asetas kpt Preibachi juhitud pioneerimeeskond 79
laengukambrit 25 sillale ja teetruubile Virumaa teedel, Jõhvi alevist ida poole.854
1935. aastal koostati 1. diviisi piirkonnas teostatud täpse pioneeriluure alusel
piiriäärsete teede tõkestamise ja kitsendamise kava. Tähtsamateks teedeks olid Magerburg–
Ropsu–Hannika–Saarküla teed, Riigiküla–Haaviko–Telliskivi–Teesuu–Lommi teed, Narva–
Oudova–Temnitsa

teed,

Kuritšeki–Skamja teed.

855

Konduši–Sooselja–Radoveli–Jaanisoo

teed,

Sõjatee–riigipiir–

Pärast kindlustustööde ajutist lõpetamist 1935. aastal, jäi lõhke-

eeltöödest järgi 1400 kg musta püssirohtu, millest ei jõutud kavajärgset kogust lõhkelaenguid
valmistada.856 1937. aastal jätkusid lõhke-eeltööd nii, et 1939. aastaks olid liikumisteede ja
sildade lõhkamiseks valmistatud ja kindlatesse kohtadesse koondatud 7937 viie kuni
kahekümne kg suurused ja 21 100 alla viie kg lõhkelaengud ning hulk lõhkematerjale ja vahendeid. Lisaks sellele oli Virumaal ja Petserimaal valmistatud umbes 1500
lõhkelaengukambrit 200 objektile. Kokku oli 1939. aastaks lõhketöödeks varutud
lõhkematerjale järgnevalt: 7,5 t Suure Männiku ladudes, 4,2 t Petseris, 5,4 t Valgas ning 1940.
aastal Võrus valminud lõhkeainelaos 12 t lõhkeainet ja 5000 tankimiini. Lõhkamiseks oli ette
valmistatud 124 objekti 1. diviisi ja 57 objekti 2. diviisi piirkonnas.857
Kuigi kindlustustööd olid ajutiselt peatatud, jaotati 1935. a oktoobris 1. diviisi
kindlustustööde rajoon lõikudeks, kuhu kpt Trankmann määras vastutavateks 1. pikompanii
ohvitserid: Vasknarva–Agusalu sõlm–Permisküla ja Gorodenko lõik – ltn V. Janus; Krivasoo
lõik – vao A. Tombak; Piimanina–Narva–Narva-Jõesuu – n-ltn E. Ehrlich; Narva linna
sillapea, Narva jõe idakallas ja lõhke-eeltööd läänekaldal – n-ltn A. Kivilo. Vastutavate
ohvitseride (piirikindlustuslõikude juhatajate) kohustuseks oli määratud lõigus eeltööde
853

Täiesti salajane aruanne 10.09–08.10.1934 Narvas läbiviidud lõhkeeeltöödest, 30.10.1934, ERA 2322.1.1, l.
119.
854
Katsetuste akt, ERA 2322.1.2, l. 214; Inseneriväe Inspektori täiesti salajane ettekirjutus nr 027 1. diviisi
kindlustustööde juhatajale 06.08.1935, ERA 2322.1.2, l. 210; kol Riibergi poolt 6. augustil 1935 koostatud täiesti
salajane lõhke-eeltööde kava, ERA 2322.1.2, l. 211; Aruanne tehtud lõhke-eeltöödest, ERA 2322.1.2, l. 212.
855
Piiriäärsete teede tõkestamise ja kitsendamise täiesti salajane kava ERA 2322.1.2, ll. 260–264.
856
Kpt Trankmanni ettekanne nr 60 Inseneriväe Inspektorile 03.11.1936, ERA 2322.1.3, l. 29.
857
Nõmm, Toe. Sõjaväevarustus ja piirikindlustused kuni 1939. aastani, Sõja ja rahu vahel, I kd: Eesti
Rahvusarhiiv 2004, lk 243; Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939.
aastal, magistritöö: Tartu 2005, ll. 197–198.
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korraldamine, tööde organiseerimine, kohapealne läbiviimine, arvestustööd, valmisehituste
tehnilise järelvalve organiseerimine jne. Kuu aja pärast toimus juhatajate vahetus vastavalt
järjestatud loendile: ltn H. Agur, ltn A. Haav ja kpt Trankmann.858
Uue hoo sai piirikindlustuste ehitamine 1937. aastal. Hakati ehitama uusi
püsikindlustusi ja suurtükiväepositsioone ning kavatseti kindlustada Jaanilinna ehk Narva
eelpositsioon (sillapea).859 1937. a oktoobris hakati 1. diviisi piirkonnas kavandama
tankitõrjekraave idapool Narva jõge.860 1937. a novembris hakati teostama eeltöid Narva
sillapea positsioonide ehitamiseks (sideskeemid, juhtimispunktid ja tankitõrjetõkked).861
1938. a jaanuaris oli tehtud Narva sillapea positsiooni Popovka–Lilienbachi–Keldrimäe lõigu
põhjalik pioneeriluure.862
1938. aastal ehitati 1. diviisi piirkonnas mitu suurtükiväe positsiooni (76 mm, 152 mm
ja 229 mm) Jaanikindluses, Georgi saarel, Suthofi pargis, Narva-Jõesuus, Rossoni jõel,
Hermanni

kindluses,

endise

postijaama

juures

ja

Narva

jaamas.

Ehitati

21

suurtükiväepositsiooni, 4 laskemoonavarjendit ja 1 kaponiir.863
1938. aasta sügis-talvel kavatseti Narva–Narva-Jõesuu vahele ehitada 5 kaponiiri.
Ehitustöödele planeeriti rakendada 4 ohvitseri, 7 üleajateenija-allohvitseri, kuni 76 sõdurit, 1
maamõõtja ja 1 joonestaja. Samuti kavatseti rakendada hulganisti pi-tehnikat.864 Nii juhtuski,
et 1938. aastal piirikindlustustöödel rakendati ulatuslikult erinevaid tehnilisi vahendeid: pimasinaid ja mootorsõidukeid. Augustist detsembrini 1938. a kasutati 1. diviisi piirkonnas
kindlustustöödel Pipati kolme veoautot Morris, ühte Reod, veetavat elektrijaama Hans Still,
betoonisegurit Gauhe, Gockel ja Co, suruõhukompressorit Demag, diiselmootorit Lister,
diiselekskavaator Orenstein & Koppel AG, traktor Caterpillar, lisaks plahvatusrammi
Delmag, 1. jalaväerügemendist ja 1. suurtükiväegrupist mõlemast 1 sõiduautot. Veoautode
läbisõit oli selles ajavahemikus keskmiselt 2050 km. Traktor-plaaner töötas 416 tundi,
ekskavaator 285 tundi, muud pi-vahendid keskmiselt 200 tundi. Kütusekulu oli kokku
3458,56 kg ehk pea 3,5 tonni.865
1939. aastal kavatseti ehitada 42 kuulipildujakaponiiri, neist 18 Narva jõele ja
ülejäänud kagupiirile. Kokku pidi 1939. aasta plaani järgi piiri äärde olema valmis ehitatud
858

1. diviisi kindlustustööde juhataja salajane ringkiri nr 49-s 11.10.1935, ERA 2322.1.2, l. 253.
Jaanilinna täiesti salajane kindlustamise eelarve, ERA 2322.1.2, l. 435, jj; ERA 2322.1.7, ll. 10–11.
860
Inseneriväe Inspektori salajane ettekirjutus nr 021 1. diviisi kindlustustööde juhatajale 03.10.1937, ERA
2322.1.3, l. 81; ERA 2322.1.7, l. 9.
861
Kpt Trankmanni täiesti salajane ettekanne nr 9-s Narva Sõringstabüle 13.11.1937, ERA 2322.1.3, l. 89.
862
1. diviisi kindlustustööde juhataja ettekanne nr 9-s Inseneriväe Inspektorile 17.01.1938, ERA 2322.1.3, l. 112.
863
1. diviisi suurtükiväe ülema täiesti salajane ettekanne Narva Sõringüle novembris 1938, ERA 2322.1.4, l.
249; Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja tootmine 9/1992, lk 44.
864
1. pikompüli kpt Mullarti ehitusalane projekt-ettepanek 16.07.1938, ERA 2322.1.4, ll. 123–127.
865
1. diviisi piirikindlustustöödel ajavahemikus 01.08.1938–01.01.1939 kasutatud tehniliste vahendite nimekiri,
ERA 2322.1.5, l. 76.
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üle 700 erinevaid püsikindlustusrajatise. 1938. ja 1939. aastal suudeti aga reaalselt ehitada
Narva jõele ja linna lähistele vaid 11 kaponiiri ja 4 laskemoonavarjendit Narva.866
Kagupiiril ei edenenud kindlustustööd peaaegu üldse. 1938.–39. aastal teostati
põhjalik pioneeriluure, mille käigus määrati kindlaks kindlustustööde ulatus ja iseloom Velje
järve, Irboska, Optjoki jõel ja Petseri rajoonis; korrastati mõned Vabadussõja-aegsed
kaevikud, mõnes kohas alustati traattõkete ehitust ning Irboska lähistel, kus töid teostas
Sõjaväe Ehitus-korteriosakonna juhtimisel 2. pikompanii, kaevati kaheksa kaponiiri jaoks
süvendeid.867
Tööjõuna kasutati piirikindlustustöödel palgatöölisi, keda värvati Narvast töötute
hulgast.868 Kuid 1936. a mais tuli Narva tööbörsil probleeme tööliste värbamisega, kuna ei
saadud vajalikku arvu inimesi. Alates sellest ajast

värvati artelli põhimõtetel kümnike

juhtimisel. Eratööliste kasutamine ei olnud nii ulatuslik kui Vabadussõjas, mis oli tingitud
piiratud raharessursist ja salastatusest. Seetõttu rakendati tööle ajateenijaid. Kui 1. ja 2.
pikompanii põhikoosseisu ei jätkunud, siis lähetati pioneere Pipati ja diviiside teistest
allüksustest juurde. Nii saadeti 9. augustil 1938. a 2. pikompaniist Petseri Lõunalaagrist Narva
piirikindlustustöödele 1. pikompanii juurde 42 kaitseväelast, n-ltn Karl Kildmaa juhtimisel.869
See näitas muuhulgas 1. diviisi kindlustustööde piirkonna prioriteeti. Sõjavägede
Ülemjuhataja otsusel saadeti 9. augustil 1939.a kiiremas korras Narva, mjr Thari käsutusse,
Pipatist mjr Kermeti juhtimisel 1., 2. ja 3. pi- ja pargikompaniist 7 ohvitseri, 12 allohvitseri ja
200 sõdurit piirikindlustamistöödele. Isikkoosseis majutati Narva garnisoni ning toitlustamise
võttis enda peale 1. jalaväerügement. 1939. aastal olid Narva piirikindlustustöödel hõivatud 3.
pi- ja pargikompanii osa koosseisu.870
Kindlustustööde käigus ilmnes terve rida erinevat laadi väärnähtusi: lohakust,
ressursside raiskamist, korraldamatust, distsiplineerimatust ning koguni riigihuvide reetmist.
Nii tulid 1935. a jaanuaris Agusalu rajoonis teostatud kindlustustöödel ilmsiks erinevad
väärnähtused, mida küll töödejuhataja, kpt Trankmann, eitas: üldine kontrollimatus,
distsiplineerimatus, kelmused palkade maksmisel töölistele, petrooleumi vargused jne.871
Inseneriväe Inspektori poolt 7. ja 8. novembril 1938. a teostatud piirikindlustustööde käigu
kontrollist selgus, et sõjaväelastega komplekteeritud töömeeskondade poolt teostatavate tööde
866

Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja tootmine 9/1992, lk 45.
Ibidem; Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal, magistritöö:
Tartu 2005, l. 195.
868
Kpt Trankmanni ettekanne nr 191-s Narva Karingüle 26.01.1935, ERA 2322.1.1, l. 145.
869
Pipatüli pk nr 102, 17.08.1938, ERA 636.1.172.
870
Sõstabül-I mjr A. Lutsu telefonogramm nr 43 Insväe üksuste Laagrikoondise ülemale 07.08.1939, ERA
636.1.191, l. 331; Pipatüli 1939. a pk-d, ERA 636.1.182; Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja
vastupanuvõimalused 1939. aastal, magistritöö: Tartu 2005, l. 194.
871
Kpt Trankmanni ettekanne nr 191-s Narva Karingüle 26.01.1935, ERA 2322.1.1, l. 145.
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edu oli väike, kuna ilmnesid kõrvalekaldumised Pioneerieeskirjas kehtestatud töönormidest;
töögruppide juhid ei tundnud oma ülesandeid, käitusid passiivselt, ei osanud tööd
organiseerida; betoneerimistöödel valisid puutöölised omale töökohaks just valamisel olnud
varjendi lae, mille tõttu valatavasse betooni oli sattunud saepuru, laaste ja pilpaid, mida
töögrupi juht ei märganud; betoneerimistööde ümbrus oli korrastamata – puudusid laudteed
materjalide juurdetoomiseks valamiskohale, mistõttu töölised paratamatult viisid pori
betoonsegusse; varjendite valamisel oli korraga rakendatud suurearvulised töögrupid, kus
töölised segasid üksteist; pioneerimasinate ja transpordivahenditega käidi ümber hoolimatult –
nii sai üks veoauto Morris vigastada, sõites vastu kivi, autodel koormati üle nende kandejõud,
betoonisegajal koormati üle selle töövõime (lubatud mahust 250 l toorsegu asemele 300 l),
mispärast läks see rikki.872 Kuigi veel 1936. a jaanuaris olid 1. diviisi piirikindlustamises
hõivatud personali suhtes rakendatud ranged saladusekaitse normid873, sai kõige olulisemaks
vahejuhtumiks, mis mõjutas piiri kindlustamise kogu protsessi, kpt Trankmanni reetmine
NSVL luure kasuks: oletatavale vastasele oli üle antud piirikindlustamise väärtuslik
dokumentatsioon, mistõttu tuli muuta kavasid ja projekte.
Kõik piirikindlustustööd lõpetati 1.–2. oktoobril 1939. a seoses vastastikuse abistamise
pakti sõlmimisega.
Vaatamata sellele, et piirikindlustamise kohta oli tehtud väga põhjalikud kavad, jäi
nende elluviimine sisuliselt teostamata. Kavades võis olla strateegilistest eksiarvutustest
põhjustatud vead: põhipositsioonide asetus vastase vahetus läheduses – eri kohtades vaid 3–10
km kaugusel riigipiirist, positsioonide puudulik planeerimine ning pidev samastamine
Vabadussõja aegsete positsioonidega. Piiri kindlustamise juures mängis olulist rolli raha
puudus. Juba 1934. aasta lõpuks ei jätkunud piirikindlustustöödele assigneeritud krediiti.874
Ei jätkunud ka ehitusmaterjali ja komponente, mida osaliselt tuli tellida välismaalt. Nendel
põhjustel olid 1935. aastal kindlustustööd ajutiselt peatatud. Siis, kui tööd jätkati, selgusid
eelnevalt ehitatud kaitserajatiste kontrollimisel erinevad puudused. 31. jaanuaril 1939. a
kontrolliti Agusalu kaponiire, kus selgus, et kaponiiril Ag4 ei avanenud uksed. 875 Töödele
rakendatud tööjõud oli enamasti vähekvalifitseeritud ning väikesearvuline. Negatiivseks
faktoriks võib lugeda ka pioneerimasinate vähest kasutamist, mis oli tingitud osaliselt kütuse
ja määrdeainete üsna arvestatavast kulust. Töö organiseerimisel ilmnesid organisatsioonilised
872

Inseneriväe Inspektori kin-mjr Riibergi ettekirjutus nr 077 1. diviisi kindlustustööde juhatajale, novembris
1938, ERA 2322.1.4, ll. 389–391.
873
1. diviisi kindlustustööde juhataja täiesti salajane ettekirjutus nr 61-s kindlustustööde personalile 16.01.1936,
ERA 2322.1.2, l. 294.
874
1. pikompüli salajane ettekanne nr 35-s Inseneriväe Inspektorile märtsis 1934, ERA 2322.1.1, l. 129.
875
1. diviisi kindlustustööde juhataja täiesti salajane ettekanne nr 022 Inseneriväe Inspektorile veebruaris 1939,
ERA 2322.1.4, l. 128.
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vead ja kõrvalekaldumised ning lõpuks riigireetmine, mis tõi piirikindlustamisele tohutult
suure kahjumi. 2. diviisi piirkonnas olid kindlustustööd isegi 1939. aastal veel algusjärgus,
mis oli osaliselt põhjustatud 2. pikompanii kaugest asetusest kindlustustööde piirkonnast,
mistõttu töid teostati ainult suvelaagri hooaja lõpus. Häid tulemusi andsid ettevalmistustööd
piiriäärsete objektide ja kommunikatsioonide lõhkamiseks ning põhjalikult teostatud tulevase
sõjateatri maastiku pioneeriluure. Lõppkokkuvõttes ei olnud kaitsevöönd 1939. aastaks
valmis, tööedu, selle strateegilises tähenduses, oli nullilähedane.
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11. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA LÄTI SAPÖÖRIPOLK
11.1. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Pipati

kontaktid

välismaa pioneeridega olid vägagi

piiratud.

Koostöö

oli

väljaõppealane ning seisnes meie ohvitseride lähetamises välismaa sõjaväeõppeasutustesse
või vastastikuses tutvumis- või nn staaţerimisvisiitides. Moodsa sõjainseneri hariduse
saamiseks saadeti 1924. aastal Prantsusmaale prantsuse armee inseneriväe sõja- ja
rakenduskooli „Ecole Militaire et d` Application du Génie“ Pipatist kaks ohvitseri, leitnandid
Kimm ja Thar. 1926. a septembris lõpetasid nad edukalt kooli ja naasid Eestisse, kus asusid
prantsuse pioneerialast kirjandust eesti keelde tõlkima. Pearõhku pandi just maastiku
organiseerimisteemale, mis oli Inseneriväe Inspektuuri arvates prioriteeseim ja Prantsusmaal
kõigi paremini teoreetiliselt arendatud pioneeritegevuse ala.876 Rohkem kontakte prantslastega
Pipatil ei olnud.
Vaatamata headele suhetele Soome (1929–1930) ja Poolaga (enne 1935. a), olid
kontaktid teiste riikide pioneeridega samuti pigem juhuslikud. Nii käis 1930. aasta sügisel ltn
Anton Schäfer (Saluste) Soomes tutvumas sealsete pioneeride organisatsiooni, väljaõppe ja
tehnilise varustusega. Vaatamata sellele, et sellised visiidid tulid haruharva ette, pakkusid nad
Eesti ohvitserkonnale suurt huvi: ltn Saluste luges loenguid Ohvitseride Kasiinos ja Pipati
ohvitseridele Soome pioneeridest veel kahe aasta jooksul pärast visiidi toimumist.877 Poolas
viibis ajavahemikul 15. juuni – 11. juuli 1931. a gaasikaitse väeosades staţeerimisel ltn
Urbanovitš. Seal lõpetas ta gaasikooli kursuse ja sai vastava tunnistuse.878 Sõbralike suhete
loomiseks poolakatega, sõitis 13. septembril 1930. a Pipati adjutandi kt, ltn Kõiv, Poola
marssali Pilsudski-nimelisse sanatooriumi pooleks aastaks ravile.879 Kontaktid poolakatega
olid siiski vastastikused. Nii viibis ajavahemikul 4. juunist kuni 13. juunini 1935. a 3. diviisi
väeosades staţeerimisel Poola 77. jalaväe rügemendi kapten, T. M. Pociorowski. 7. juunil
külastas ta Pipati, kus tutvus väeosa ruumide, sisekorra ja õppevahenditega. Poola külalise
jaoks korraldas pataljoni õppekompanii silla ehituse näidistöö (kerge vaisilla ehitus), 3.
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Pipatüli pk nr 237, 27.08.1924, ERA 636.1.65, l. 221; Pipatüli pk nr 214 15.09.1926, ERA 636.1.80, l. 194;
Sõjaministri kk nr 424 11. septembrist 1926, Pipatüli pk nr 223 25.09.1926, ibidem, l. 201. Sõjaministri kk nr
446 21. septembrist 1926, Pipatüi pk nr 231 05.10.1926, ibidem.
877
Pipatüli pk nr 258, 22.11.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli pk nr 38, 17.02.1931, ERA 636.1.114; Pipatüli pk nr
42, 22.02.1932, ERA 636.1.120.
878
Ltn S. Urabanovitši teenistusleht, ERA 636.1.158, l. 149.
879
Pipatüli pk nr 199, 15.09.1930, ERA 636.1.107.
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pikompanii kiirtõkke drillharjutuse ja maastiku degaseerimise õppuse konkreetses taktikalises
olukorras.880
1930. aastatel tundis Eesti inseneriväe vastu huvi Rootsi sõjaväe juhtkond. 13. juulil
1938. a saabus Jägala laagrisse Rootsi Maaväestaabi organisatsiooni osakonna ülem,
kindralstaabi mjr, K. G. Bergren, kelle eemärgiks oli tutvuda Pipati ajateenijate väljaõppega.
Visiidi ajal võttis mjr Bergeni isiklikult vastu kol-ltn Haljaste.881
Kuigi 1930. aastate lõpus oli Eesti sõjaväe juhtkonnal kõrgendatud huvi koostöö vastu
Saksamaaga, ei olnud Pipatil mittemingisuguseid sidemeid saksa pioneeridega. Kontakte
sakslastega lausa välditi. Näiteks võib tuua Saksa ristleja, Admiral Hipperi külaskäigu 1939. a
juulis. Selle puhul korraldas Nõmme baltisakslaste selts Bürgermusse (esimees G. Kopf) 15.
juulil oma ruumides, aadressil Raudtee 68, vastuvõtu nimetatud sõjalaeva ohvitseridele ja
meeskonnale. Vastuvõtule oli kutsutud ka Pipati ohvitserid koos daamidega. Kuid Pipatül kol
Haljaste andis ohvitseride kogu nimel eitava vastuse, viidates ohvitseride teenistusülesannete
täitmisest põhjustatud koormusele.882
Märkimisväärselt

head

sidemed

olid

Pipatil

Bolderājas

paiknenud

Läti

Sapööripolguga. Sõprussidemete ja koostöö arendamise vastu ilmutas huvi Inseneriväe
Inspektuur. Juba 1927. aastal edastas kolonel Riiberg Pipatile Läti inseneriväeosade
tähtpäevad (Sapieru pulks 12.08. ja Elektrotehniskais divizions 11.06.), eesmärgiga saata neile
igal aastal tervitused aastapäevaks ning kindlustada sõprussidemeid. Läti Sapööripolgu ülem,
kol Wulfs, õnnitles esmakordselt eesti pioneere uue aasta puhul 5. jaanuaril 1929. aastal.
1930. a oktoobris tänas Läti Sapööripolgu ülem, kol Vanags, kol-ltn Grünbergi õnnesoovide
eest polgu aastapäeva puhul ning saatis vastu Läti sapööride tervitusi. Alates sellest ajast
muutusid vastastikused tervitused ja õnnitlused traditsiooniks.883
Inspektuur üritas arendada koostööd lätlastega ka sõjatehnoloogia valdkonnas. 1928. a
mais tulid Lätist Pipati maskeerimisvärvide tootjafirma esindajad maskeerimisvärvide
demonstreerimiseks. 1927.–1928. aastal tegid Läti Sapööripolk ja teised inseneriväe osad
sellelt firmalt suure tellimuse. Inseneriväe Inspektori korraldusel tehti demonstratsiooni
Nõmmel, Pipati territooriumil, kuhu olid kutsutud ka Suurtükiväe Inspektuuri ja Sõjaväe
tehnikaosakonna esindajad ning samuti mjr K. Utuste, Inseneriväe Inspektuurist. Läti
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3. diviisi staabiülem teenistuskiri nr 255 Pipatüle 03.06.1935; staaţil viibimise kava: ERA 636.144, ll. 1–3.
3. divstabüli ettekirjutus nr 238 Pipatüle 11.07.1938, ERA 636.1.178, l. 51.
882
Saksa seltsi Bürgermusse kiri Pipatüle 08.07.1939 ja vastus 14.07.1939, ERA 636.1.191, ll. 71–72.
883
Läti Sapööripolgu ülema teenistuskiri nr 6979 Pipatüle 28.10.1930, ERA 636.1.110, l. 198; Inseneriväe
Inspektori märgukiri nr 413, 23.08.1927 Pipatüle, ERA 636.1.88, l. 42; Pipatüli 1929. a pk-d, ERA 636.1.100.
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kodanike

viibimise

asjaolud

olid

eelnevalt

kooskõlastatud

Sõjavägede

Staabi

II

osakonnaga.884
1929. aastal viibis Pipatis staaţil külaline Läti Sapööripolgust – n-ltn Konrad
Riekstiņš. Ta tutvus väljaõppeprotsessiga pataljonis, viibis väliraudtee ehituse õppustel ja
osales koos kpt Trankmanni ja 27-liikmelise minöörikomandoga 1. pioneerikompaniist
lõhketöödel Käravere sillarusude purustamiseks 12. märtsil 1929. a.885
1928. aasta augustis kutsus Läti Sapööripolk kol-ltn Grünbergi väeosa aastapäeva
pidustustele, kuid viimane ei saanud tulla, olles hõivatud suvelaagri õppustega. Seoses sellega
andis Kaitseministri abi, kindral Lill, lubaduse hiljem võimaldada Grünbergil Bolderāja
külastada.
Pipat lipu üleandmise tseremooniale kutsuti Läti Sapööripolgu ülem, ohvitserikogu
kaks ja üleajateenijate kogu kaks esindajat, kes pidid Pipatis veetma kolm päeva. Nende
vastuvõtu organiseerimiseks kulutati pataljoni ohvitseride- ja üleajateenijate kogude rahalised
summad. Kol-ltn Grünbergi arvamusel mõjuks külaliste tulek märksa kaasa sõprussidemete
süvendamiseks mõlemate väeosade vahel. Läti sapööridele peokutse üleandmiseks taotles
Pipatül 3. diviisi ülemalt luba sõita temal ja ltn Treuhoffil Lätti, mis sai teoks ajavahemikul
7.–11. mai 1929. a. Kol-ltn Grünberg ja ltn Treuhoff, kes oskas läti keelt ja oli patüle tõlgiks,
külastasid Läti Sapööripolku, et edastada kutse Pipati lipu üleandmistseremooniale. Külalisi
Eestist võttis raudteejaamas vastu Sapööripolgu ülema ajutine kt, kol Wulfs, adjutant,
sideohvitser ja Läti sõjaväeatašee Eestis. Külaskäigu esimesel päeval tegi Pipatül Riias visiidi
Läti sõjaministri, sõjaväe ülema, staabiülema, Tehnilise diviisi ülema, armeeinseneri juurde ja
kohtus Eesti konsuli, Mölderiga. Eestlased külastasid ka Läti Sõjaministeeriumi ja Tehnilise
diviisi staapi ning lõpuks Bolderājas asunud Sapööripolku. Eestlaste jaoks korraldati
näidisõppusi pioneeri erialadel ja pidulik õhtusöök polgu ohvitseride kasiinos, kus viibisid
peale polguülema ja teise polguohvitseri ka tehnilise diviisi ülem ja armeeinsener. Kol Wulfs
esines lätikeelse kõnega. Sellele vastas kol-ltn Grünberg eestikeelse kõnega. Ametlik osa
lõppes kell 04:00 hommikul, kui diviisiülem ja armeeinsener lahkusid. „Peale seda muutus
vastuvõtt ülisõbralikuks. Suure vaevaga sain kell 05:30 ära minna. Saatmine muutus päris
tormiliseks auavalduseks. Mind ja leitnant Treuhoffi kanti kätel autosse ja lasti Eestit elada.
Muusikakoor sammus kandjate kannul. Meeleolu oli ülilahke ja sõbralik,“ meenutas kol-ltn
Grünberg.886
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Inseneriväe Inspektori ettekirjutus Pipatüle nr 232, 13.05.1928, ERA 636.1.97, l. 44.
Pipatüli pk nr 63, 13.03.1929, ERA 636.1.100.
886
Pipatüli ettekanne nr 496 3. divüle 12.05.1929, ERA 636.1.104, l. 140.
885
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25. mail 1929. a võtsid Pipatül, adjutant, sideohvitser ja ohvitseridekogu esimees Balti
jaamas vastu külalised Läti Sapööripolgust, kes majutati võõrastemajja Kuldne Lõvi. Pipati
ohvitsere esitleti ohvitseride kasiinos. Lõunast võttis osa sideohvitser ltn Riekstiņš. Peale
lõunat tehti läti ohvitseridele Tallinnas ekskursioon, mille järel oli Estonia teatris etendus ja
õhtusöök Valges saalis, osavõtjateks olid ka Pipatül ja allüksuste ülemad. Lätlaste visiidi
kulude

katmiseks

ja

Läti

Sapööripolgule

kingituse

ostmiseks,

taotles

Pipatül

Kaitseministeeriumilt 200 krooni suuruse summa.
Nõmme linna poolt pataljonile lipu annetamise puhul toimus 26. mail algusega kell
11:00 riviplatsil paraad. Peale paraadi kostitas Nõmme linnavalitsus ohvitsere restoranis Silva
ning seejärel tehti läti ohvitseridele eraldi laud Pipati ohvitseride kasiinos, mille otstarbeks oli
3. diviisi staabist saadud kaks kasti välismaa konjakit. Rahvale oli organiseeritud rahvapidu
ning ajateenijatele pidulik söök spordiplatsil. Päeva üritustel mängis kaks orkestrit: Pipati oma
ja Kaitseministeeriumi orkestri koondmeeskond. Lipu üleandmise üritus oli Nõmme
linnavalitsuse poolt suurejooneliselt kavandatud ja läbiviidud. Pidustustele olid kutsutud kõik
Nõmme seltskondlikud organisatsioonid ja koolid.
27. mail demonstreeriti Pioneeripataljoni õppeplatsil lätlastele Pipati allüksuste
õppeharjutust ning näidati Liiva–Vääna raudteed. Lätlaste visiidi viimasel päeval, 28. mail, oli
korraldatud Aegna rannakaitsepatarei külastamine.887
25. oktoobril 1929. a sõitsid kol-ltn Grünberg, 1. pikompanii ülem, kpt Trankmann, nltn Normak ning üleajateenijad vbl Karu ja vao Lemberg Riiga, Läti Sapööripolgu 10.
aastapäeva pidustustele.888 See eesti pioneeride visiit Läti Sapööripolku jäi viimaseks 1930.
aastate algusest alanud Eesti–Läti suhete külmenemise tõttu. Kuid lätlaste huvi Pipati vastu
säilis ka järgnevatel aastatel. 4. või 5. juunil 1940. a saabus Eestisse kolmeks päevaks Läti
inseneriteenistuse ülem, kolonel Brieţe, eesmärgiga tutvuda meie Pipati motoriseerimise ja
mehaaniliste töövahenditega. Kõrge külalisega tegeles kohapeal vaid pargikompanii ülem, ltn
Kongas.889
Seoses osavõtuga Läti Vabadussõjast, annetati 1929. a aprillis Pipati 16
kaadrikaitseväelasele (neist 10 ohvitseri) Läti Vabariigi iseseisvuse 10. aastapäeva
mälestusmärgid.890 1929. aasta maivisiidi ajal autasustati kol-ltn Grünbergi sõprusţestil Läti
Sapööripolgu rinnamärgiga. Vastavalt kaitseministri käskkirjale 11. detsembrist 1929. a lubati
kanda Läti Sapöörirügemendi rinnamärki ka kpt N. Trankmannil, vbl A. Karul ja vao Gustav
887

Kirjavahetus lipu annetamise kohta, ERA 636.1.104, ll. 136, 138–129, 145–146.
Pipatüli pk nr 244, 24.10.1929, ERA 636.1.100.
889
Sõjavägede Staabi II osakonna ülema kol V. Saarseni teenistuskiri nr 107 Inseneriväe Inspektorile
24.05.1940, ERA 636.1.197, l. 10.
890
Korvalüli teenistuskiri nr 206628 Pipatüle 09.04.1929, ERA 636.1.104, l. 110.
888
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Lembergil.891 Pipatüli kol Grünberg (Haljaste) oli autasustatud Läti kõrge autasuga, Läti
Karutapja III klassi ordeniga.

11.2. LÄTI SAPÖÖRIPOLK
Eesti Pioneeripataljoni sõprusväeosa, Läti Sapööripolgu ajalugu ulatub Läti
Vabadussõja algusesse, kui 1919. a jaanuaris formeeriti Liepajas Läti armee esimene
pioneeriüksus – sapöörirood, kpt P. Zolta juhtimisel. Rood osales kaitselahingutes Venta jõel,
Landesveeri Läti üksik-pataljoni koosseisus. Kui välja arvata Liepaja kaitsevööndi
kindlustustööde organiseerimine, paisati roodu isikkoosseis neil kriitilistel päevil lahinguisse
peamiselt jalaväeüksusena. 1919. a juulis moodustati sapööriroodu baasil Sapööripataljon.
Selle struktuuris oli olnud neli sapööriroodu, üks tagavararood ja instruktorirood. Ühtse
rindejoone loomisel jaotati Läti armee poolt [üksik-]sapööriroodud jalaväediviiside vahel –
iga diviisi juurde üks sapöörirood. Roodud said nimetuse maakaitse põhimõtte järgi:
Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale rood. Vabadussõja ajal ehitasid läti sapöörid rohkem
kui 150 silda, parandasid 50 km teid ja 100 silda, õhkisid 2 raudteesilda, ehitasid 300 km
kaitsepositsioone ja rohkesti bivakkehitisi.892
Üleminekul rahuaja struktuurile viidi kõik sapööriüksused kokku ning neist
moodustati Sapööripataljon, kol-ltn A. Vanagsi juhtimisel. Sapööripataljoni alaliseks
asupaigaks määrati garnisonilinn Bolderāja, mis 1924. aastast oli administratiivselt liidetud
Riiaga. 1927. aastal formeeriti Sapööripataljon ümber kahe pataljoniga Sapööripolguks.
Struktuuri muutused toimusid aga pidevalt, nii et vahepeal puudus pataljonitase polgus
täielikult. Pearõhk oli eriväeliigi roodude ja komandode moodustamisel polgu koosseisus.
Enne 1921. aastat allusid sapööriüksused otse Sõjavägede Ülemjuhatajale, üksiksapööriroodud allusid aga operatiivselt jalaväediviisidele. Majanduse alal allusid sapöörid
Armee Tehnilisele Valitsusele (ATP). Sapööripataljoni moodustamisel allutati üksus ainult
Sõjavägede

Ülemjuhatajale.

Sõjavägede

peastaabis

oli

armeeinsener,

kes

nõustas

Ülemjuhatajat ja pärast 1921. aastat armeeülemat inseneriväe eriala küsimustes. 1921–1922
allus Sapööripataljon ATP-le ning alates 1922. aastast, pärast Tehnilise diviisi moodustamist,
selle ülemale.893
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Pipatüli pk nr 299, ERA 636.1.100.
Engīzers, Edgars. Sapieru vienības Latvijas armijā 1919.–1934. gadā: Rīga 2008, Latvijas Universitāte,
Bakalaura darbs, l. 17–47;Энгизерс, Эдгарс. Сапёрный полк Латвийской армии, Baltfort 3(04)/2008, С. 22.
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Rutkiewicz, Jan. Wojsko Łotewskie, Barwa i Broń: Warszawa 2005, S. 59.
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Sapööripataljon, hiljem polk, ei olnud kunagi isikkoosseisuga 100% komplekteeritud.
Isikkoosseisu arv varieerus vastavalt aastaajale ehk ajateenijate kutseperioodile. Seisuga 16.
veebruar 1925. a olid Sapööripataljonis teenistuses 49 ohvitseri, 119 instruktorit ja 851
sõdurit. Ajateenijate arv oli igal aastal erinev ning küündis 400-ni. 30. aprillil 1928. a oli
väeosas 377 ajateenijat ning 2. juunil ehk pärast seda, kui osa sõdureid olid reservi arvatud, jäi
tegevteenistusse vaid 137 ajateenijat. 1. septembriks 1939. a oli Sapööripolgus 2 pataljoni ja
kokku 6 roodu. Polgus teenis 41 ohvitseri, 427 sõdurit ja instruktorit ning 11 ametnikku.894
Pikaaegseks polguülemaks oli kol Andrejs Vanags, kes juhtis üksust 1931. aastani
ning hiljem teenis armee insenerina. 1931.–32. aastal oli polguülem kol-ltn Janis Švolkovskis
ning seejärel kol Friedrich Wulfs. 1935. aastal määrati polguülemaks kol Juris Brieţe ning
1939. aastal kol-ltn Karlis Konstants, kellest sai viimane polguülem.
1920. aastal oli loodud Sõjakool ja selle juurde inseneriväeklass, kus õpiti pioneeri- ja
sideasjandust. Praktilisi õppusi teostati inseneriväeklassile alguses Sapööripataljonis ning
hiljem Daugavpilsi suvelaagris. Esimesed 29 ohvitseri, kes koostasid inseneriväe
ohvitserkonna tuumiku lõpetasid Sõjakooli inseneriväeklassi 1922. aastal, misjärel suundusid
teenistusse Sapööripataljoni ja Elektritehnilisse divisjoni. Kuni 1935. aastani lõpetas
Sõjakooli 63 inseneriväe ohvitseri. 1926. aastal klass likvideeriti ning inseneriväe ohvitseride
väljaõpe teostati Sõjakooli kolmeaastase jalaväe baaskursuse põhjal kvalifikatsiooni
täiendkursuste kaudu. Kõrgemate akadeemiliste sõjakursuste raames anti ohvitseridele
muuhulgas vaid lühiülevaate pioneeriasjandusest. Sõjainseneri elukutse saamiseks olid 1925.
aastal koostöös Läti Ülikooliga loodud sõjalised polütehnilised kursused. Reservohvitseride
ettevalmistus toimus Sapööripolgus, kes korraldas neile suviti 6-nädalalisi õppekogunemisi.
Polgus toimusid ka jalaväeohvitseridele pioneeri erialakursused.
Üleajateenijad-allohvitserid (instruktorid) olid koondatud instruktoriroodu, mis tegeles
peamiselt väljaõppe korraldamisega ajateenijatele. Instruktorite väljaõppetaset tõsteti
erialakursustel

(sapööri-,

pontoonööri-

ja

minöörikursused).

1927.

aastast

jaotati

instruktorirood sapööri- ja pontooniklassiks, kus toimus instruktorite spetsialiseerimine
vastavalt erialale, edasise erialateenistuse jätkamiseks allüksustes. Põhieriala kõrval õpetati
instruktoritele ka teisi pioneeriõppeaineid: välikindlustamine, minööriõpe ja teede ehitamine.
Instruktoriroodu parimad üleajateenijad, kellel oli vähemalt keskharidus, suunati ohvitseri
asetäitja (virsniekvietnieks) kursustele.895
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Engīzers, Edgars. Sapieru vienības Latvijas armijā 1919.–1934. gadā: Rīga 2008, Latvijas Universitāte,
Bakalaura darbs, l. 53–54; Bērziņš, Valdis ja Bambals, Ainārs. Latvijas armija, Zinātne: Rīga, 1991, l. 82, lpp.
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Engīzers, Edgars. Sapieru vienības Latvijas armijā 1919.–1934. gadā: Rīga 2008, Latvijas Universitāte,
Bakalaura darbs, l. 64–68.
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Sapööripolgu üks peaülesannetest oli ajateenijate väljaõpetamine. Ajateenijate
väljaõpe toimus ühisõppekava alusel ning kestis 10–14 kuud. Noorteaja kursuse tulemuste
järgi määrati sõdureid erialaametikohtadele. Prioriteetsemateks erialadeks olid väljaõppes
sapööri ja pontooni erialad. Erialaõppes pandi rõhku taktikalistele harjutustele veekogude
ületamisel ja kalda kindlustamisel (kaide ehitamisel), pioneeriluurele ja lõhketöödele. 1928.
aastast lisandusid väljaõppes moondamistööd. Aastatega saavutas Sapööripolk häid tulemusi
maskeerimisvõrkude punumisel, maskeerimisekraanide tegemisel teedeliikumise ja sõjalise
tähtsusega objektide moondamisel ning maskeerimisvärvide kasutamisel. 1931. aastast polgus
ettenähtud

telefonistide

väljaõpe

toimus

Elektritehnilises

divisjonis.

Reakoosseisu

sõjandusteoreetilist ettevalmistust üritati tõhustada sõduritele ettenähtud igapäevases ajalehes
Latvijas kareivis.
1920. aastatel kasvas gaasikaitse väljaõppe tähendus märkimisväärselt. Seda arendati
mitte ainult Sapööripataljonis, vaid kogu sõjaväes ja vabatahtlikus sõjaorganisatsioonis
Aizsargi

(Kaitsjad).

Sõjateaduslikus

perioodilises

kirjanduses

pöörati

tähelepanu

tsiviilkaitsele keemiarelva vastu ja tsiviilelanikkonna kasutamisele välikindlustustöödel.
Pärast Vabadussõda rakendati sapööre ehitustöödele Läti riigipiiri rajamisel. 1920.
aastatel ehitasid sapöörid rohkesti objekte noore vabariigi infrastruktuuri loomisel ning
vastutasid lõhketööde läbiviimise eest jäämineku ajal Lätimaa jõgedel. Rahuajal ehitas polk 5
silda Pededzi, Kuju, Upsti ja Ogri jõgedele ja Bauska linna. 1920. aastate lõpus ja 30ndate
alguses ehitas Sapööripolk mitmed laengukambrid Lätimaa sildadele, teostas ehitustöid
Mangaļsala ja Daugavgrīva garnisonis (hiljem Bolderāja koondgarnisonis). Sapöörid
paigaldasid proţektorijaamad Daugavgrīva rannakaitsepatereide jaoks Mangaļsalas ja
Komētfotis. Ehitati ka mitu raudbetoonpunkrit. 1935.–1936. aastatel rajas polk Latgale diviisi
Litenē suvelaagri. Sõja ajal kavatseti sapööre rakendada ulatusliku plaani elluviimisel Lubāna
madaliku üleujutuses.896
Sapööride relvastus ei erinenud jalaväeüksuste omast, välja arvatud see, et sapööridel
polnud raskeid saaterelvi. Pioneerivahenditest oli rohkesti kasutada pika vardaga
sapöörilabidaid ja okastraadilõiketange. Eritehnikat läti sapööridel ei olnud.
Kol-ltn Grünbergi hinnang Sapööripolgule pärast külaskäiku 1929. a mais oli üldiselt
hea. Polk paiknes veneaegsetes remontimata kasarmutes, roodude magalates olid kahekordsed
voodid, üldine sisekord oli tsaarivene armeele sarnane, toitlustamine oli hea ning köök ja
söögisaal avarad. Remontimata kasarmute ja kõnniteede taustal torkas silma väga suured ja
puhtad ohvitseride kasiino ruumid. Heas seisukorras olid lätlastel üleajateenijate ja sõdurite
896

Andersons, Edgars. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture: Toronto, 1983, l. 308, lpp; Энгизерс, Эдгарс.
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klubid. Rahuldava hinnangu andis Grünberg ka lätlaste varustusele ja riietusele. Eesti
pioneeriohvitseride jaoks korraldati näidisõppused kolmel alal: pontoonsilla, purrete ja
kaeviku ehitamisel, kusjuures Pipatüle meeldisid eriti pontoonsilla ehitus ja pontoonide
hoiutingimused. Purrete ehitamisel paistis Grünbergile silma see, et läti meeskond tegutses
saksa määrustike järgi. Positiivset hinnangut sai polgu struktuur just seetõttu, et selles oli
terve pontoonrood. Meeskondade tegevus oli õppuste ajal siiski kokku harjutamata.
Praktilisteks õppusteks nappis lätlastel materjali. Välikindlustamise harjutusväli oli suur ja
kuiv – suured liivaseljandikud Daugava jõesuus. See asus väeosa ligidal. Suvelaagris polk ei
käinud, mistõttu kogu väljaõpe toimus kas polgu territooriumil või harjutusväljal. Mõnel
aastal osales polk taktikalistes harjutustes teiste väeliikidega Salaspilsi sõjaväelaagris.
Välikindlustuste tüübid olid enamasti lahtised ning meie omadega sarnased. Pipatül tutvus ka
Daugavgrīvasse ehitatud betoonpunkri (nr 1) ja helgiheitja betoonalusega. Armee insener
tutvustas Pipatüle ulatuslikke moondamistöid, millest võtsid osa pea kõik Riia garnisoni
väeosad.897
1940. aastal formeeriti Läti sõjavägi ümber TTPA 24. territoriaallaskurkorpuseks,
Sapööripolgust sai aga 301. üksik-sapööripataljon.

897

Pipatüli ettekanne nr 496 3. divüle 12.05.1929, ERA 636.1.104, l. 140.
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12. PATALJONI LIKVIDEERIMINE
13. oktoobril 1939. a andis Sõjavägede Ülemjuhataja, kindral J. Laidoner, välja
käskkirja nr 239, milles teavitas Eesti sõjaväge Eesti Vabariigi ja NSVL-i vahel sõlmitud
vastastikkuse abistamise paktist ning Punaarmee väeosade paigutamisest meie territooriumile.
Sama käsu alusel nõudis Laidoner sõjaväelist viisakust, kommete ja normide täitmist NSVL-i
sõjaväelaste ja nende väeosade lippude vastu ning Punaarmee sõjaväevormi ja auastmete
tundmist.898
Pipati jaoks saabus muutuste aeg 1940. a juulis, kui asuti Eesti kaitseväge järkjärguliselt

likvideerima

ja

22.

territoriaallaskurkorpust

formeerima.

„Sotsialistliku

revolutsiooni“ saavutusena tuli igas väeosas valida sõjaväelaste komitee, mis pidi näilikult
andma tegevteenistuses olnud isikutele demokraatlikud õigused osaleda ühiskonna poliitilises
elus. Komitee valimised toimusid Pipatis vastavalt Pipatül korraldusele 18. juulist 1940. a
õppekompanii ruumides. Pataljoni alalisest asupaigast valiti 5 liiget ja 2 kandidaati ning 1. ja
2. pikompaniist 2 liiget ja 1 kandidaat. Nõmmel toimuvatele valimistele saadeti kohustuslikus
korras kõik toimkondadest vabad sõjaväelased, laagrist ja Männikult barakkide ehitustöödelt,
pataljoni veoautodega.899
Pipati sõjaväelaste komitee istungitel esitati patüle mõnikord lausa utoopilisi
ettepanekuid, mis pidid niigi halvenenud olukorda raskendama ja pataljoni distsipliini põhja
laskma. Nii esitati pataljoniülemale 22. juulil 1940. a komitee koosolekul järgmist: sõltuvalt
teenistuskohuste täitmisest, lubada ajateenijaid iga päev pataljonist välja ning võimaldada
ööbimist sugulaste juures, juhul kui nad elavad Tallinnas, pikendades väljaluba järgmise
päeva kella seitsmeni; muuta toitlustamine vaheldusrikkamaks ja suurendada portsjoneid;
kaaluda ajateenijatele priisõidu võimalust kõigil riigi raud- ja veeteedel; poliit- ja selgitustöö
arvel vähendada vahi- ja toimkonna teenistuse koormust.

25. juuli koosolekul arutati

pataljoni käimla küsimust, kuna talvel olevat seal liiga külm käia ja see ei vastanud
ajakohastele nõuetele. Osad küsimused ei sõltunud ilmselgelt väeosa ülemast. Saades olukorra
pantvangiks, pidi kol Haljaste minema komitee koostööle, kiites heaks ka poliitilise
propaganda küsimused, nagu poliitiliste kõnede/miitingute võimaldamine, selgitustöö
välispoliitilistel teemadel, poliitilise seinalehe väljaandmine jne. Komitee esimesest istungist
võttis NSVL-i esindajana osa vanempolitruk Mann, kes „andis tulusaid näpunäiteid“ komitee
töö organiseerimisel. 20. juuli komitee koosolek jagas omavahel tööülesandeid nii, et
898

Pipatüli pk nr 135, 16.10.1939, ERA 636.1.182. ja korduvalt Sõjaväe Ülema kk nr 15, 02.07.1940, Pipatüli pk
nr 85, 05.07.1940, ERA 636.1.195.
899
Pipatüli pk nr 90, 16.07.1940, ERA 636.1.195, l. 101.
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poliitilise selgitustööga tegelesid rms Kurg ja n-vbl Kajando, kultuuri selgitus- ja
kasvatustööga kpt Väkram ja rms Valter, meelelahutuse korraldamisega rms Kivikangur ja
rms Pilli, majandusliku olukorra parandamise küsimustega vbl Karu ja rms Pilli ning
seinalehe väljaandmisega rms Valter.
Komitee koosolekul 25. juulil otsustati isikkoosseisu meelelahutuseks luua pataljoni
klubi. Kol Haljaste korraldusel tehti klubi pargikompanii ruumidesse. Nimetatud allüksus aga
kolis õppekompanii kasarmusse. Samuti otsustas komitee hakata regulaarselt pataljoni tellima
ajalehti Kommunist, Trudovoj put, Krasnaja zvezda, Krasnõj sport jms ning muretsema
väeosadesse Punaarmee sõjakirjandust.900
Viimase struktuurimuutusena loodi 1940. a augustis Pipati koosseisus poliitjuhi
ametikoht, kelle ülesandeks oli „poliitilise kasvatustöö“ tegemine ning poliitiliselt
ebausaldusväärsete kaitseväelaste väljaselgitamine ja elimineerimine.901 1940. a augustis peeti
vajalikuks

korraldada

ettevalmistuse

Pipatis

edukamaks

sõjaväelaste
teostamiseks,

poliitilise

kasvatuse

meelelahutuse

ning

ja

üldharidusliku
vabaajaveetmise

mitmekesistamiseks ja sisustamiseks kollektiivseid raadiokuulamisi poliitiliste küsimuste ja
päevasündmuste alal ning propagandafilmide kinoetendusi. Peeti vajalikuks asutada laulu- ja
muusikakoore NSVL-i ja Punaarmee laulude laulmiseks ja rajada igas kompaniis
spordiringid.902 12. augustil 1940. a kirjutas kol Haljaste seinalehe esimese numbri jaoks
artikli, pöördumisega: „Seltsimehed – pioneerid“. Artikkel sisaldas ohtralt ajakohaseid
kommunistlikke loosungeid ja poliitilist propagandat. Võib arvata, et artikli kirjutamisel aitas
pataljoniülemat pataljoni poliitjuht.903
Kodanlikust sõjaväest sotsialistlikuks rahvaväeks ümberkorraldamisel tulid erinevad
vormilised muutused. 27. juulist 1940. a tuli ametlikus läbikäimises „härra“ nimetus ära jätta.
Kaadrikaitseväelasi hakati kutsuma ainult auastme järgi ning sõjaväeametnikke nende ameti
järgi. Mitteametlikus läbikäimises tuli kasutada nimetust „kodanik“.904 1. augustil 1940. a
tehti Sisemäärustikus muudatus, kus pöördumisel tuli asendada sõna „härra“ „seltsimehega“.
2. augustist oli kohustuslik Internatsionaali õppimine ja esitamine õhtusel loendusel Eesti

900

Pipati sõjaväelaste komitte istungite protokollid nr 1–3, ERA 636.1.200, ll. 298–299. 22. korpuses sõdurite
vabameelset demokraatiat teatud põhjustel ei võimaldatud.
901
Pipati isikkoosseisu tabel nr 15, ERA 636.1.545, l. 231; Lõhmus, Leho. Omavalitsuse ja kohaliku garnisoni
suhetest 1940–1941, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2006/6: Viimsi 2007, lk 14; Tšapenko, Aleksander. Eesti
Rahvaväe reorganiseerimine Punaarmee 22. territoriaalseks laskurkorpuseks 1940–1941, ibidem, lk 40.
902
Sõstabül kol M. Tuski ringkiri nr 411–VI, 09.08.1940, ERA 636.1.196, l. 28.
903
„Seltimehed – pioneerid“ artikkel 12.08.1940, ERA 636.1.200, l. 307.
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hümni asemel.905 Sõjaväe Ülemjuhataja, kindral G. Jonson, märkis oma käskkirjas nr 26, 13.
juulist 1940. a, et on esinenud juhtumeid, kus rahvakoosolekutel ja mujal avalikes kohtades
NSVL-i riigihümni, Internatsionaali esitamisel, ei täitnud üksikud meie sõjaväelased täpselt
kõiki sõjaväelise viisakuse nõudeid. „Säärane tähelepanematus üksikute sõjaväelaste
käitumises, eriti meiega liidus oleva sõbraliku riigi suhtes, on täiesti lubamatu ja ei tohi enam
aset leida.“ Jonson käskis kõikidel väeosa ülematel selgitada oma alluvatele sõjaväelise
viisakuse ja üldiste kommete täitmise vajadust.906 Alates 27. juulist 1940. a tuli laagrites
heisata Eesti lipu kõrval ka NSVL-i lipp.907
Sugugi kõik polnud uue korraga rahul. Passiivne vastuhakk okupantidele ilmnes Eesti
rahvusvärvides lintide kandmise näol teenistusvormi juures. 1940. a juulis keelati lintide
kandmine, ettekäändel, et see ei ole vormikandmise eeskirjaga ette nähtud. Sõjavägede
Ülemjuhataja käskis kõikidel väeosaülematel hoolitseda selle eest, et nende alluvad kannaksid
sõjaväevormi kehtiva korra kohaselt. Juba 29. augustiks tuli mundritelt eemaldada Eesti
eraldusmärgid ja õlakud ning asendada Punaarmee lõkmete ja viisnurkadega.908
Objektide üleandmisel okupantidele tuli ette sabotaaţiakte. 1940. a juulis oli KL
Mustamäe tiirus rikutud side ja signalisatsioon. Kohapeal algatas asja uurimise keegi
Punaarmee kapten Sokolov, parandustöid viisid aga läbi Side- ja Pioneeripataljoni
erialaspetsialistid.909
Tallinnasse sisse tulnud Punaarmee väeosade majutamise tulemusel tõsteti
likvideerimisele määratud Eesti väeosad oma kasarmutest välja. Nii mahutati 24. ja 25.
augustil 1940. a Pipati territooriumile kolme likvideeritava väeosa isikkoosseis. Kalevi ÜksikJalaväepataljonist 83 meest, Scouts Üksik-Jalaväepataljonist 75 ja 10. üksik-Jalaväepataljonist
45 meest, kuna nad olid eelnevalt oma kasarmutest välja tõstetud.910 Likvideerimisele
määratud Kalevi ja Scoutspataljonide staapidele määrati 1940. a septembris ruumid Nõmmel,
Pipati juures, järgmiselt: pool staapi (4 tuba, 2 esikoda kahe sissekäiguga) ja

endine

ohvitseride kasiino. Ruumide kitsikus pidurdas Pipatis alanud likvideerimistöid ning kol
Haljaste palvel mahutati teiste üksuste staabid ohvitseride kasiinosse. Ruumide kitsikuse

905

Pipatüli pk nr 100, 07.08.1940, ERA 636.1.195; Sõjavägede Juhataja kk nr 62, 0108.1940, ERA 636.1.196, l.
26; Sõstabül kol M. Tuski ringkiri nr 855, 01.08.1940, ERA 636.1.196, l. 27. – kol Haljaste resolutsiooniga:
„juhinduda ja täita. Allüksustel sõnad kõige kiiremas korras ära õppida. Kaadril kontrollida“.
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probleem süvenes niivõrd, et sõdureid hakati majutama koridoridesse.911 Seoses Punaarmee
väeosade paigutamisega Tallinna kasarmutesse 1940. a juunis, jäid 10. üksik-jalaväepataljon,
Sidepataljon ja Autotankirügement samuti ilma hooneteta ning pidid ajutiselt kolima
koolimajadesse. Sõjavägede Staabis otsustati Männiku laagrisse ehitama hakata uusi barakke
ning juba olemasolevad talvetingimustes elamiskõlblikuks muuta. Üsna lootusetu plaani
täideviimisel pidi kaasama Pipati võimekust ning ehitustööd pidid lõppema õppeperioodi
alguseks ehk 20. augustiks 1940. a.912
1940. a septembris hakati likvideeritava Pipati isikkoosseisu üle viima uutesse
väeosadesse. 3. septembril asus 3. pikompanii ülem, mjr Erich Möldre, uue sapööriväeosa
formeerimisele, mistõttu ta kustutati Pipati nimekirjadest.913 Alates 10. septembrist 1940. a
olid Pipati ja kaadriallohvitserid üle viidud teistesse väeosadesse järgnevalt: 26
kaadrisõjaväelast mjr R. Kermeti juhtimisel 22. Laskurkorpuse üksik-sapööripataljoni ning
23 kaadrisõjaväelast koos kpt E. Mullartiga 180. diviisi sapööripataljoni. 10. septembril 1940.
aastal saabus Narvast Pipati alalisse asupaika Nõmmele 1. pikompanii 92 pioneeri kpt E.
Mullarti juhtimisel. Enamus 2. pikompanii isikkoosseisust oli arvatud 182. diviisi
sapööripataljoni. 12. septembril saadeti 47 ajateenijat algselt Nõmmele ja hiljem edasi 22.
korpuse üksik-sapööripataljoni formeerimisele. 12. septembril 1940. a viidi 22. korpuse
üksik-sapööripataljoni üle 26 ajateenijat esimesest, 56 teisest, 90 kolmandast pikompaniist,
66 G-kompaniist, 35 pargikompaniist ja 7 töökomandost, seega kokku 280 ajateenijat. Pipati
jäid ainult need kaadrisõjaväelased, kes olid väeosa likvideerimistööga seotud.914
13. septembriks 1940. a vahetati pataljoni poliitjuhi korraldusel isikkooseisule välja
teenistuslikud tunnistused Punaarmee omade vastu. Vene keele tundides hakati õppima
Punaarmee määrustikke ning kõik sõjaväelased õppisid kohustuslikus korras venekeelset
truudusetõotuse teksti. Alustati EKP liikmete ja kandidaatide registreerimist.915
Oktoobris moodustati Pipati likvideerimise komisjon, kus likvidaatori abitööjõuks oli
kaks kaadriallohvitseri ja üks ametnik, kes määrati teistest väeosadest. Pataljoni likvidaator
esitas Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ning asutuste likvideerimise peakomisjoni
esimehele palve, määrata rohkem abilisi. Keeruliseks osutusid sõjaväelaste teenistuskirjade
lõpetamine, arhiivi korrastamine, kaartide sorteerimine ja masinisti töö. Palve rahuldati aga
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osaliselt. Likvidaator sai ainult kaks abilist – ühe masinakirjutaja ja eraisiku, vaid neljaks
päevaks.916
Oktoobri lõpuks likvideeriti Pipati raamatukogu. Määrustikud, eeskirjad, juhendid ja
raamatud, mis muutusid kõlbmatuks, hävitati aktiga. Kirjanduse osa, mis oli tehtud 22.
augustil 1940. a Sisekaitse ülema otsuse põhjal NSVL-i suhtes „vastase laimu-, ässitus- ja
suurkodanlike kurnajate ideoloogiat propageeriv kirjandus“, tuli raamatukogust kõrvaldada ja
saata Riigiraamatukogule Toompea lossis. Kõrvaldamisele kuuluvate kirjandustoodete
nimestikud olid saadavad ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi Teataja toimetusest.
Ülejäänud raamatud, mis ei kuulunud eespool loetletud parameetrite alla, tuli üle anda
Korpuse väeosadele, Pipati puhul Korpuse Üksik-Sapööripataljonile.917
Likvideeritava Pipati gaasikaitse labori seadmed ja kemikaalid saadeti 25. oktoobril
1940. a Riiga. Hinnalised ja õrnad esemed pakiti korralikult ära ning kemikaalide taara peale
märgiti keemiline valem.918
Nädala jooksul, 29. oktoobrist 3. novembrini 1940. a, anti Pipati likvidaatori juhtimisel
keskladudesse ära kogu pataljoni varustus, välja arvatud üksikud artiklid, mida ei saatnud
kohale väljaspool Nõmmet asunud allüksused. Probleeme oli vara üleandmisega, sest SV
Varvali Tehnikaladu ja SV Varvali Ehitus-Korteriosakonna ladu olid tööga üle koormatud
ning ei saanud Pipati varustusega koheselt tegeleda. 26. oktoobril sõitis kohale PribOVO
insenerivalitsuse vaneminsener, kes muutis varustuse tagastamise tähtaega ja järjekorda. Ta
andis korralduse saata osa Pipati varustust Vilno (Vilniuse) raudteejaama. Selleks olid
Varustusevalitsuselt saadud 12 raudteevagunit, mille peale Pipati likvideerimisega tegelenud
isikud

laadisid

varustuse.

Likvideeritava

Pipati

koosseisust

tegelesid

varustuse

pealelaadimisega kokku 55 ajateenijat. Peale seda jäi pataljoni ainult kolm isikut ja likvidaator
O. Sillapere, dokumentatsiooni ja asjaajamise likvideerimiseks. Määratud tähtajaks, 15.
novembriks, ei suudetud pataljoni likvideerimist lõpetada. Takistavateks teguriteks olid
allüksuste vara ja muude raamatute korrastamine, riidevarustuse aruannete koostamine ning
arhiivi korrastamine ja ärasaatmine Riigiarhiivi.919

916

Pipati likvidaator admin kpt Sillapere ettekanne nr 1 Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ja asutuste
likvideerimise peakomisjoni esimehele 11.10.1940, ERA 636.1.545, l. 117.
917
Kui väeosadel või asutustel ei olnud järglast Korpuse väeosadest, tuli raamatud üle anda sellele väeosale, „kes
neid kohapeal kõige enam vajas“, Sõjavägede Staabi VI osakonna ülema kol-ltn J. Reinola ettekirjutus nr 115
Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ja asutuste likvideerimise peakomisjoni esimehele 22.10.1940, ERA
636.1.545, l. 122.
918
Pipati likvidaator admin. kpt Sillapere ettekanne nr 1 Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ja asutuste
likvideerimise peakomisjoni esimehele 11.10.1940, ERA 636.1.545, l. 103.
919
Pipati likvidaatori ettekanne nr 10 Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ja asutuste likvideerimise
peakomisjoni esimehele 04.11.1940, ERA 636.1.545, ll. 234–235.
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1940. aasta oktoobris ja novembris anti 22. laskurkorpusele üle 100% vormiriideid,
30% käsitulirelvi, 80% kuulipildujaid, 50% laskemoona, 50% G-varustust, 100% pi-varustust,
100% hobuveokeid, hobuseid, sõidu- ja veoautosid, 95% tehnilist varustust, materjale ja
varuosi, 100% inventari, kinnisvara ja töökodasid ning 95% muud vara. 5% tehnilist varustust
ja materjali oli saadetud Vilniusesse ning ülejäänud relvastus ja varustus oli ette nähtud
Varustusvalitsusele.920
17. detsembril 1940. a saadeti Pipati väeosa lipp koos varda ja muude lisadega hoiule
endisesse Sõjamuuseumi. Järgmisel päeval lõpetas Pipati likvideerimiskomisjon oma
tegevuse.921 Pioneeripataljon lakkas olemast.
Likvideerimise komisjon töötas 1. oktoobrist kuni 18. detsembrini. Tööd takistanud
asjaolusid oli suhteliselt palju, sest likvidaator ja tema abi olid kogu aeg paralleelselt seotud
uue väeosa formeerimistöödega. Enamus tööst langes kahe seersandi õlgadele. Ei õnnestunud
palgata vilunud masinakirjutajat. Likvideerimistööde kestel käis pataljonist läbi 8
naismasinakirjutajat, kusjuures mõni neist töötas vaid mõne päeva. Takistavaks asjaoluks oli
komisjonis töötanud isikuid tabanud gripp, mistõttu töö seiskus terveks nädalaks.
Vararaamatute võrdlusel tulid esile vahed, mistõttu olid kohale kutsutud vastavad ametnikud
Võrust ja Paidest. Osaliselt mõjutas tööd ruumide erakordne kitsikus. Väikestesse
kantseleitubadesse ei mahtunud rohkem kui kolm inimest korraga. See-eest läks varustuse ja
vara üleandmine 22. korpuse üksik-sapööripataljonile ladusalt.922

920

Teatis varade üleandmise kohta väeosa likvideerimisel, ERA 636.1.545, l. 253.
Pipati likvidaatori ettekanne nr 10 endisele Sõjamuuseumile 17.12.1940, ERA 636.1.545, l. 284; Pipati
likvidaator 2. j. intendant Sillapere ettekanne nr 1 SV Varvali Raha-Arveosakonna ülemale 18.12.1940, ibidem,
l. 103.
922
Pipati likvidaatori ettekanne nr 10 Sõjaministeeriumi ja Sõjaväe väeosade ja asutuste likvideerimise
peakomisjoni esimehele 18.12.1940, ERA 636.1.545, ll. 258–262.
921
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13. KOKKUVÕTE
Aastatel

1920–1940

toimusid

inseneriväes

sihikindlad

struktuursed

ja

organisatsioonilised muutused. Selle juures tegi Pioneeripataljon märkimisväärse struktuurse,
väljaõppelise ja tehnilise arengu. Aastate väitel täiendas Pioneeripataljon oma varustust ning
tehnikat ja osales uute pioneerivahendite väljatöötamises. 1940. aastaks oli Pioneeripataljoni
näol tegemist tehnilise väeosaga, mis oli arenenud struktuuri ja väljaõppe süsteemiga.
Pioneeripataljoni rahuaegses struktuuris olid pioneeri-, gaasikaitse-, raudteepioneeri
ja helgiheitja allüksused. Lisaks neile olid õppekompanii, mis täitis olulist rolli pioneerireservallohvitseride ettevalmistamisel ja õppeprotsessi korraldusel, ning töökomando
tagalaüksusena. Struktuur oli muutmisel pidevalt kuni 1940. aastani ning kuigi ta oli
vastavuses Kaitseväe üldnõuetele ja balansseeritud, ei leitud sellele ideaallahendust. Algse
õhutõrje võimekuse arendamisel õhutõrjekuulipildujarühma moodustamisega, ei saanud viia
seda arvestatavale valmisolekutasemele. Pioneeriüksuste sõjaaja struktuuris toimusid samuti
pidevad muutused, kuid struktuuri kujundamine toimus kindla korra kohaselt selle
põhimõttega, et igas diviisis oli üks pioneeripataljon.
Pioneeripataljoni isikkoosseisuga komplekteerimisel lähtuti alati Eesti sõjaväes
kehtinud reeglitest. Enamik isikkoosseisust olid ajateenijad, kelle jaotus allüksuste vahel
toimus vastavalt prioriteetidele ehk pioneerikompaniidesse rohkem ajateenijaid kui teistesse.
Kutsealuste kvaliteet oli üldiselt hea ning läks aastatega ainsa paremaks. Pioneeripataljoni
teenistusse määramisel eeldati tehnilise hariduse olemasolu. Vabatahtlike kutsealuste protsent
oli üsnagi suur. Reservväelastest peeti täpset arvestust vaid reservohvitseride ja allohvitseride
üle, kuid see ei olnud erinevatel põhjustel täiuslik. Üleajateenijate-allohvitseride koosseisus
oli alati puudus. Tuli ilmsiks ka üldine kaadrikaitseväelaste voolavus. Ohvitseride koosseis oli
tasemel ja erialaselt kompetentne.
Pioneeripataljonis oli rahuajal põhiülesandeks pioneerieriala reservi väljaõpetamine
sundajateenistuse raames, mistõttu osutati põhirõhku väeosa tegevuse planeerimisel ja
teostamisel just sellele. Väljaõppeprotsess oli ajateenijatele korraldatud etapiliselt,
korrapäraselt. Väljaõpe toimus kursuste raames, õppekavade põhjal, nädalalise tunniplaani
järgi. Kursuste väitel ja lõpus korraldati teadmiste ja oskuste kontrollid, tulemused fikseeriti ja
analüüsiti. Sõduri baasoskused ja -teadmised anti noortekursuse raames, mis sisaldas ka
põhjalikku

ülevaadet

pioneerieriala ainetest.

Edaspidi

hakatigi

pioneeri kallakuga

noortekursust nimetama pioneeri noortekursuseks. Sellele kursusele lähetati noorsõdureid ka
teistest väeosadest, kus olid pioneerikomandod. Noortekursuse järel algas reameeste kursus,
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mis sisaldas erialaõppealaseid õppetunde. See kursus oli rööbiti tavapärase teenistusega, kus
ajateenijaid koormati lisakohustustega vahiteenistusel või piirikindlustustöödel. Parimaid
tulemusi näidanud noorsõdurid suunati Pioneeripataljoni õppekompaniisse, kus toimus
pioneeri reservallohvitseri kursus. Õppekompanii kaaderkoosseis tegeles ainult selle kursuse
planeerimise ja läbiviimisega. Kursuse parimaid õppureid suunati reservohvitseri (aspirandi)
kursuse läbimiseks KVÜÕA-sse. Kursuse edukalt lõpetanud aspirandid jätkasid teenistust
Pioneeripataljonis erinevatel ametikohtadel portupee-aspirantidena. Üldiselt oli ajateenijate
väljaõppe korraldus hea ja läbimõeldud. Kursuste kavasid pidevalt täiustati. Selle juures aga
esinesid sellised väiksed puudused, nagu ruumide kitsikus, õppematerjalide ja koolitava
kaadri puudus. Noortekursusel pöörati rohkem tähelepanu sõduri baasoskustele ja teadmistele ning reameeste kursusel erialaoskuste omandamisele. Pi-noortekursusel oli ette
nähtud vähem õppeaega jalaväe taktika ja laskeõppe õpetamisele, asendades selle
erialaõppega. Reameeste kursus ei olnud organiseeritud nii plaanipäraselt kui noorte- või
õppekompanii kursus. Õppetöö intensiivsus oli suhteliselt madal, seetõttu rakendati reamehi
väga palju sise- ja vahtkonna teenistuses ning majanduslikel töödel. Tulemusrikas väljaõpe oli
praktikalise õppetegevuse näol suvelaagris. Kuigi erialane tegevus oli allüksuse koosseisus
alati kõrgelt hinnatud, jäi erialaõppe kõrval suhteliselt väheseks lahingu- (taktika-) õpet.
Väljaõppe läbiviimise korda muudeti õppekompaniis mitu korda, nii et 1938. aastaks see
normaliseerus. Osa õppekompanii lõpetanuid ei läbinud juhtimispraktikat täies mahus.
Väljaõpe oli õppekompaniis erialakeskne ning ei pööratud üldse tähelepanu juhioskustele ja
pedagoogikale, ehk õppuri juhi omadused pidid olema loomulikud ning nende tööd noortega
ei arvestatud koolitusena. Aspirantide kursusel pöörati piisavalt palju tähelepanu juhi
omadustele ja omandatud teadmiste kontrollimisele, mida näitasid lõpukatsed enne reservi
arvamist ja lipniku auastme omistamist. Kuid sellejuures jäid puudulikuks aspirandi ehk
tulevase lipniku juhtimisoskused ja -kogemused rühmaülema tasandil.
Erialane väljaõpe Pioneeripataljonis oli suhteliselt hästi organiseeritud. Olid
läbimõeldud õppetsüklid ja õppekursused ning kaadrikaitseväelaste täiendõppe võimalused.
Pataljoni juhtkond ja Inseneriväe inspektuur suutsid luua isikkoosseisule praktika võimalused
maastikul. Selle juures jäi aga puudulikuks väljaõppealane ja õppetaktikaline koostöö teiste
väeliikidega. 1930. aastate lõpuks pöörati erialaõppe kõrval piisavalt palju tähelepanu rivi-,
laske- ja spordiväljaõppele ning isamaakasvatusele („kultuurselgitustööle“). Alates 1937.
aastast omandati aktiivselt tehnilisi teadmisi ja praktilisi oskusi pi-tehnika käsitsemisel, mida
tehti H-komando (hiljem Pargikompanii) baasil.
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Pioneeri eriala väljaõpe oli teoreetiline ja praktiline, hõlmas kõikvõimalikke
erialateemasid välikindlustamisest, tõkestamisest, veekogude ületamisest ja lõhketöödest.
Pioneeriõpe

oli

professionaalne

ja

kõrgel

tasemel,

alati

hästi

organiseeritud.

Raudteepioneeride väljaõpe kannatas õppevahendite ja veereva koosseisu puuduse tõttu,
seda eriti kuni 1928. aastani. Erilist hoogu võttis raudteepioneeride väljaõpe alates 1928.
aastast ehk Liiva–Vääna kitsarööpmelise raudtee üleandmise hetkest. Väljaõppe raames
teostati raudtee ehitus-, parandus- ja lõhketöid, enamasti saadi praktilisi kogemusi
kitsarööpmelise raudtee ekspluateerimisel. Praktilise õppe raames olid täiesti puudulikud
raudteesildade ehitamise, parandamise ja hävitamise teemad. Raudteekompanii likvideerimise
ja raudteepioneeride väljaõppe peatamisega 1934. aastal kaotas Eesti raudteepioneeri
võimekuse pea täielikult. Gaasikaitsealane väljaõpe oli Pioneeripataljonis kõrgel tasemel.
Seda mõjutas kõrgendatud tähelepanu gaasikaitsele, mis oli tolleaegses Eesti sõjaväes ja
Euroopas üldse loomulik. 1930. aastatel tehti g-instruktorite-allohvitseride ja g-reameeste
koolitust eri väeosadele G-kompanii juures. Rööbiti sellega oli G-kompanii põhiülesandeks
reakoosseisu erialane koolitamine ning 1930. aastate teisel poolel ka g-reservallohvitseride
erialakursuse läbiviimine. 1930. aastate lõpuks oli kompaniis suur õppevahendite kogu, mille
kasutamine tõhustas väljaõppe läbiviimist. G-kompanii juures loodud keemialaboris katsetati
mürkkemikaale ning toodeti piiratud kogustes õppegaase. Keemialaborisse oli samuti
koondatud mürkkemikaalide suur õppekogu. G-kompaniil oli tol ajal moodne g-varustus ja relvastus, kaasa arvatud leegiheitjad ja g-pildujad.
Helgiheitja (proţektori) eriala väljaõpe oli piiratud ja ühekülgne. Praktilises õppes
keskenduti vaid jaamade töökorda seadmisele ja transportimisele. Hiljem liideti H-eriala pitehnika õppega pargikompanii raames.
Üleajateenijate täiendõppele pöörati Pioneeripataljonis tõsist tähelepanu. Pataljoni
ohvitseride poolt

korraldatud iga-aastased talveperioodi

täiendõppekursused andsid

üleajateenijatele põhjalikud teadmised erivaldkondadest, eriti aga pioneeri erialal. Erialaste ja
pedagoogiliste oskuste lihvimiseks täitsid üleajateenijad ohvitseride juhtimisel praktilisi
harjutusi. Peale plaanipäraseid kursusi võimaldati üleajateenijatel osaleda teistes väeosades ja
asutustes toimunud kursustel teadmiste ja oskuste täiendamisel auto- või traktorijuhina,
meteoroloogia, gaasikaitse ja raudteealal ning kehalises kasvatuses. Peale täiendõpet said
üleajateenijad enamasti põhjalikke praktilisi kogemusi suvelaagris ja üldväe manöövritel.
Üldiselt ei arvestatud tihtipeale üleajateenijate potentsiaaliga, mistõttu ohvitseri asendamine
nii ajateenijate väljaõppeprotsessi korraldamisel kui ka lahingutegevuses üleajateenija poolt
oli vähetõenäoline.
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Inseneriväe ehk pioneeri eriala ohvitseride väljaõpet teostati KVÜÕA-s. Õppe
praktiline osa korraldati Pioneeripataljonis, kus kadetid ja Kõrgemasse Sõjakooli sisseastunud
ohvitserid said koolitust eeskätt praktilise tegevuse näol Inseneriväe laagris, Jägalas, suvise
õppehooaja jooksul. Väga hästi oli läbimõeldud Pioneeripataljoni ohvitseride täiendväljaõpe,
mis kujunes 1930. aastate lõpuks süsteemseks ning andis ohvitseridele mitmekülgset erialast
ja üldsõjalist väljaõpet. Oma pataljoni ohvitseride koolitamisel ei unustatud ka teiste
väeliikide pioneeriohvitsere, kellele korraldati perioodiliselt Pioneeripataljonis ja KVÜÕA-s
täiendväljaõpet. Iga-aastaselt viis Pioneeripataljonül läbi ohvitseride atesteerimist, kus
fikseeriti väljaõppelist arengut ja professionaalsustaset. Negatiivselt mõjus ohvitseride
sisemine voolavus ametikohtade roteerimisel, mistõttu erialast väljaõpet saanud spetsialistid
olid paratamatult asendatud erialaselt kogenemata uute ohvitseridega. Isegi Pioneeripataljonis
ei võinud 1939. aasta seisuga kõik ohvitserid vastava kvalifikatsiooni puudumise tõttu
tegeleda pioneeritöödega.
Reservväelaste väljaõpe oli ajavahemikul 1924–1940 rahaliste ressursside puudusel
Pioneeripataljonis korraldatud vaid ohvitseridele ja allohvitseridele. Kõige rohkem tähelepanu
pöörati reservohvitseride täiendkoolitusele. Kuna reservohvitseride arv muutus pidevalt
lahkunud ja juurde tulnud ohvitseride arvelt, ei edenenud täiendõpe eriti kaugemale kui uute
pioneerimäärustike ja pioneeritööde juhtimise ja organiseerimise korra tutvustamine.
Reservallohvitsere kutsuti vaid mõnel korral Jägala laagrisse. Reservväelastest reakoosseisu
osaline täiendkoolitus toimus vaid ühe korra 1924. aastal korraldatud reservõppekogunemise
raames. Üldkokkuvõttes võib öelda, et 1940. aastaks olid pioneerieriala reservväelased
ettevalmistamata.
Enne 1934. aastat oli laskeväljaõpe korraldatud Pioneeripataljonis suhteliselt
kaootiliselt. Kuigi üritati regulaarselt, vähemalt kord kvartalis ning mõnikord isegi iga kuu,
läbi viia laskmisi, jäid lasketulemused tihtipeale fikseerimata ning sellest ei tehtud
väljaõppealaseid järeldusi. 1934. aasta ja hilisematel katsetel osutus Pioneeripataljoni
laskeoskustase võrreldes teiste tehniliste eriväeosadega madalaks ning jalaväeosadega
võrreldes koguni puudulikuks. Laskeväljaõppe planeerimisel, sarnaselt teiste väeosadega,
asetati pearõhk nn sportlaskmisele, vähe harjutati lahinglaskmist ning ka liikuvate/ilmuvate
sihtmärkide pihta laskmist. Laskemoonakulu oli normeeritud ebavõrdselt, „riviallüksustele“
rohkem, „majandus- ja administratiivallüksustele“ (töökomando, õppetöökojad, staap) vähem,
mistõttu mõned pataljoni allüksused ei osanud pea üldse relvast lasta. Reservväelaste
laskeväljaõppele ei pööratud mittemingisugust tähtsust. 1930. aastate lõpus laskeväljaõppe
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ümberkorraldamisel tehtud jõupingutused muutsid laskjate oskuste taset veidi paremaks, kuid
üldkokkuvõttes jäi see siiski väga nõrgaks.
Pioneeripataljoni koostöö teiste väeliikide ja väeosade ning tsiviilasutustega oli
mitmekülgne. Häid saavutusi oli Pioneeripataljoni isikkoosseisu ja tehnika rakendamisel
ehitustöödel erinevate sõjaliste objektide ehitamisel ja lõhkamisel, kus pioneerid said erialast
praktikat. Silma paistis väljaõppealane koostöö Inseneriväe laagris, kus harjutati mitmete
üksuste koostööd, eriti aga teiste väeosade pikomandodega. Pioneeripataljonil oli eriti tihe
ehitusalane koostöö õhuväe ja suurtükiväega, tehnikaalane koostöö Autotankirügemendiga ja
mitmekülgne koostöö Sidepatiga inseneriväeliigi raames. Puudulikuks osutus taktikaline osa
väljaõppealasest koostööst teiste relvaliikidega.
Koostöö välismaa pioneeridega oli vägagi piiratud iseloomuga. Kõige paremini edenes
koostöö Läti Sapööripolguga. Teostati vastastikuseid visiite, jagati kogemusi ja tugevdati
sõprussidemeid. Prantsuse ja Poola inseneriväeteenistusega olnud sidemed olid pigem
juhusliku iseloomuga.
Relvastus ja varustus: 1930. aastate lõpuks oli Pioneeripataljon suhteliselt hästi
relvastatud ja varustatud. 1930. aastatel katsetati ja arendati välja moodsat pi- ja g-varustust, lahingumoona ja -relvastust, mis oluliselt tõstis üksuste erialast võimekust. Nii rahuaja kui ka
sõjaaja pi-üksustes ei olnud ette nähtud kuulipildujaid, mis tõmbas tunduvalt alla üksuste
tuleefektiivsust ja -tihedust lahingus. Rahuaja Pioneeripataljonis ei jätkunud kiivreid. Sõjaaja
pioneeriüksustele ei jätkunud varustust. Relvastus oli eri kaliibriga ja erinevat marki.
Tehnika: 1937. aastal Eesti sõjaväes alanud ulatusliku motoriseerimise ja
mehhaniseerimise käigus sai Pioneeripataljon täiesti uue tehnikapargi. Osteti erinevaid
pioneerimasinaid: motopuurid ja -saed, löögihaamrid, plahvatusrammid, päramootorid,
erineva otstarbega traktorid ja ekskavaatorid. Lisaks sellele osteti uhiuued veoautod Opel
Blitz, millega asendati vanad, oma motoressursi kulutanud, veokid. Pioneeripataljoni
motoriseerimine ja mehhaniseerimine oli 1940. aastaks niivõrd kõrgel tasemel, et meie
Pioneeripataljoni motoriseerimisega käisid tutvumas välismaised külalised. Siiski ei olnud
motoriseerimine täiuslik: veoautosid kasutati vaid pi-vahendite transportimiseks ja
insenerivarustuse veoks, kuna isikkoosseis liikus vaid jala.
Mobilisatsioon: 1920. ja 30. aastatel olid koostatud põhjalikud mobplaanid pi-üksuste
mobiliseerimiseks, mida pidevalt ka täiustati. Neis esines aga puudusi, mis võisid oluliselt
raskendada keeruliste mobilisatsiooniprotsesside käivitumist. Formeerimisele kuulunud piüksuseid muudeti, mis sisuliselt nullis kõik mobilisatsiooni eeltööd selles suunas. 1930.
aastateks ei suudetud pi-üksuste formeerimiskohti viia ühte rajooni, mis tähendas

216

formeerimistööde

teostamist

seitsmele

üksusele

vähemalt

viies

kohas.

Pi-üksuste

komplekteerimisalade hajumine oli negatiivseks teguriks mobilisatsiooni läbiviimisel.
Isikkoosseisu koondamine oli planeeritud piirkonniti, kuid osa isikkoosseisust ja osa
kaaderkoosseisust tuli toimetada formeerimiskohtadesse veoautodega või raudteed mööda,
mis oli ajaliselt piiratud ja võis sattuda vastase õhuväe löögi alla. Väljaõpetatud
formeerimismeeskondade puudus

raskendas oluliselt formeerimisprotsessi korraldust ja

teostamist. Isikkoosseisu paisumine (rahuaegse üksuse isikkoosseisu arvu suurenemine
mobilisatsiooni korral) struktuuri järgi oli ülemäära suur – keskeltläbi viiekordne: ohvitseridel
neljakordne, allohvitseridel seitsmekordne ja reakoosseisul viiekordne. Osadel formeerimisele
kuulunud sõjaaja pi-üksustel puudus rahuaegne kaaderkoosseis. Mobilisatsiooni korral võis
puudus olla ohvitseridest, sest osade elukohad olid teadmata või nad elasid välismaal ning
nende õigeaegne kohalejõudmine ei olenud tõenäoline. Inseneritehnilises varustuses,
gaasikaitsevahendites,

relvastuses

ja

laskemoonas

ning

eriti

toidumoonas

olid

mobilisatsioonivarud puudulikud ning mõne pi-üksuse jaoks koguni olematud. Kui alguses oli
enamik mobvarustust Tallinnas, siis 1930. aastate lõpuks suudeti vajalik varustus ja relvastus
koondada formeerimisrajoonidesse. Osa mobvarustust tuli siiski vedada veoautodega ja
raudteel, mis võttes arvesse vastase õhuväe mõju ja raudteevagunite puudust, kindlasti
raskendas olukorda. Formeerimisele kuulunud üksustel oli erinev relvastus, mis raskendas
laskemoonavarude täiendamist. Transpordivahendite ja pi-tehnika jaotus oli ebavõrdne, nii et
kõige paremini osutus tehniliselt varustatuks hoopis tagavara pioneeripataljon, mis paiknes
tagalas. Mobilisatsiooniüritused olid enamasti läbi harjutamata, pi-üksustes ei võetud läbi ka
proovimobilisatsiooni, mis võis K-ajal tekitada segadust mobilisatsiooni läbiviimisel
formeerimise ja eriti koondamise etapil. Reservõppekogunemisi korraldati Pioneeripataljonis
harva. Puudus ka võimalus läbi viia osalist ehk varjatud mobilisatsiooni, mis tegi
mobilisatsiooni läbiviimise K+72 ajaga raskeks. Mobilisatsiooni planeerimisel ei pööratud
tähelepanu lahinguvalmiduse saavutamisele üksuste kokkuharjutamise kaudu. Vaatamata
sellele, et mobilisatsioonialasse suhtuti täie tõsidusega, jäi sõjaaegsete pi-üksuste
lahinguvalmidus terve rida objektiivseid ja subjektiivseid põhjusi arvestades üsna
puudulikuks.
Pioneeritaktika küsimused olid väga hästi teoreetiliselt käsitletud 1930. aastatel
ilmunud pioneerieeskirjas ja erialases kirjanduses. Praktiliselt harjutati pioneeritaktikat läbi
põhiliselt Jägala Inseneriväe laagris ja osaliselt ka mitmel üldväemanöövril ja diviiside
õppustel. Koostöö praktiline kokkuharjutamine teiste väeliikidega jäi aga üsna nõrgaks.
Ohvitseride oskusi ja teadmisi taktikast täiendati täiendõppe raames teoreetiliselt ja

217

praktiliselt kaartidel ja maastikul. Allohvitserid praktiseerisid seda allüksusi juhtides
taktikaõppustel suvelaagris. Kuigi pi-taktika teooria arendamisel arvestati välismaa
suurriikide, ennekõike Saksamaa saavutustega, jäi see enamasti Vabadussõja tasemele,
osaliselt välikindlustamisel (positsioonisõja oludes), bivakktöödes ja lõhketöödes (miinisõda
– miinigaleriid). Motoriseeritud pi-üksuste tegevus oli moodsa sõjandusteooria tasemel, kuid
sõjaajal pidid kõik pi-üksused siiski tegutsema jalarivis.
Vaatamata sellele, et piirikindlustamise kohta oli tehtud väga põhjalikud kavad, jäi
nende elluviimine sisuliselt teostamata. Põhipositsioonide asetus oli vastasele liiga lähedal,
positsioonid olid puudulikult planeeritud. Kindlustamistööde teostamiseks ei jätkunud
pidevalt rahalist ressursi. Ei jätkunud ka ehitusmaterjali ja komponente, mida osaliselt tuli
tellida välismaalt. Töödele rakendatud tööjõud oli enamasti vähekvalifitseeritud ning
väikesearvuline. Negatiivseks faktoriks võib lugeda ka pioneerimasinate vähest kasutamist,
mis oli tingitud osaliselt kütuse ja määrdeainete üsna arvestatavast kulust. Töö
organiseerimisel ilmnesid organisatsioonilised vead ja kõrvalekaldumised ning lõpuks
riigireetmine, mis tõi piirikindlustamisele tohutult suure kahjumi. 2. diviisi piirkonnas olid
kindlustustööd isegi 1939. aastal veel algusjärgus, mis oli osaliselt põhjustatud 2. pikompanii
kaugest asetusest kindlustustööde piirkonnast, mistõttu töid teostati ainult suvelaagri hooaja
lõpus. Häid tulemusi andsid ettevalmistustööd piiriäärsete objektide ja kommunikatsioonide
lõhkamiseks ning põhjalikult teostatud tulevase sõjateatri maastiku pioneeriluure.
Lõppkokkuvõttes piiri kindlustamine ebaõnnestus, kaitsevöönd ei olnud 1939. aastaks valmis,
tööedu, selle strateegilises tähenduses, oli nullilähedane.
Olulist kahjumit tõi Pioneeripataljonile, piirikindlustustöödele, sõjatööstusele ja Eesti
riigile üldiselt pioneeriohvitseride, kpt Trankmanni ja kpt Pedaja riigireetmine Nõukogude
Liidu kasuks.
Lõppkokkuvõttes

oli

Pioneeripataljon

1940.

aastaks

hästi

väljaõpetatud

isikkoosseisuga ja võrreldes teistega, hästi mehhaniseeritud väeosa. Pataljonil oli ülesehitatud
infrastruktuur ja kindel väljaõppesüsteem. Väljaõppe praktikaks olid head võimalused
harjutusväljade, suvelaagri ja lasketiirude kasutamise näol. Üldpuudusteks oli territooriumi,
töö- ja eluruumide kitsikus, kaadrikaitseväelaste suhteline voolavus, tehnikaühikute vähesus
eriti veoautodes, automaatrelvade puudus ja relvastuse erinevus, suhteliselt puudulik varustus,
eriti mobiliseerimisele kuulunud pioneeriväeosades. 1940. aastaks ei olnud inseneriväes
vesivarustuse ja raudteepioneeri eriala ning pontoonsillapargi üksust. Pioneeripataljonil oli
vähe taktikalist koostööd teiste üksustega, puudusid ka üldised eeldused relvaliikide
koostööks. Kuigi Eesti pioneeridel oli sarnaseid jooni Saksa pioneeriteenistusega, jäi
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Pioneeripataljoni areng teiste välisriikide relvajõudude, eeskätt Saksa ja Nõukogude Vene
pioneeriteenistuse arengust ilmselgelt maha. Võimaliku konflikti puhul Nõukogude Liiduga
oleksid Eesti pioneeriüksused vaevalt võimeliselt osutama õigeaegset ja kvaliteetset erialast
toetust teistele relvaliikidele kogu konflikti piirkonnas, eriti arvestades Punaarmee
pealetungitaktikat.
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14. РЕЗЮМЕ
Сапёрный батальон инженерных войск Эстонской армии
15 марта 1924 на основе Инженерного батальона были образованны две новых
воинских части – сапѐрный батальон и батальон связи. Новообразованные воинские
части подчинялись Инспектуре инженерных войск Главного Штаба армии. Инспектура
играла важнейшую роль в процессе создания профессиональной структуры этого рода
войск и еѐ технического оснащения. Во главе инспектуры был полковник (позже
генерал-майор) Вольдемар-Виктор Риберг. Сапѐрный батальон дислоцировался на
протяжении 16 лет т.е. всего своего существования и до ликвидации батальона в
октябре 1940 в городе Нымме. Командиром батальона всѐ это время был подполковник
(в последствии полковник) Иоганн-Бернард Грюнберг (Хальясте). Главной задачей
батальона была организация военно-специальной выучки срочнослужащих, подготовка
резерва инженерных войск и инженерное обеспечение деятельности Эстонской армии в
мирное время.
В 1924-1940 годах структура сапѐрного батальона претерпела несколько
изменений. При образовании батальона в 1924 году в него вошли штаб, две сапѐрные
роты, железнодорожная рота, учебная рота и учебные мастерские, а также рабочая
команда. В 1926 году в составе батальона сформировали роту химической защиты. В
апреле 1927 из батальона связи в сапѐрный батальон перевели прожекторную команду.
В 1933 в батальоне образовали пулемѐтный взвод противовоздушной обороны.
Значительные структурные изменения произошли в 1934 году, когда по приказу
Главнокомандующего генерала Лайдонера была расформирована железнодорожная
рота и было полностью прекращено обучение железнодорожных сапѐров. При переходе
управления и комплектации армии на территориальный принцип было решено создать
в составе каждой пехотной дивизии одну сапѐрную роту. Для этого из Нымме в Нарву в
оперативное подчинение 1 пехотной дивизии была передислоцирована 1 сапѐрная рота,
в Выру ко 2 пехотной дивизии перевели 2 сапѐрную роту и в Нымме для 3 пехотной
дивизии в составе сапѐрного батальона на базе железнодорожной роты образовали 3
сапѐрную роту. Последнее структурное изменение коснулось батальона летом 1939,
когда на базе прожекторной команды сформировали парковую роту, в которую
сосредоточили весь технический парк сапѐрного батальона.
На случай мобилизации было предусмотрено развернуть 1 и 2 сапѐрную роту в
номерные батальоны. Дислоцировавшийся в Нымме сапѐрный батальон должен был
быть доформирован в запасной сапѐрный батальон. В дополнение к сапѐрным частям
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предполагалось сформировать при каждой пехотной дивизии управления дивизионных
инженеров и по одному инженерно-трудовому отряду, а также два полевых склада
инженерного имущества и два дорожно-строительных отряда.
Личный состав в своѐм большинстве состоял из солдат срочной службы,
комплектация которыми после 1934 года производилась по территориальному
принципу с частотой в два или три призыва в год. Качество призывников было
хорошее. При отборе отдавалось предпочтение тем призывникам, которые имели
техническое
наблюдалась

образование.
общая

В

составе

нехватка

и

унтер-офицеров
текучесть.

сверхсрочной

Офицерский

службы

состав

был

высокопрофессиональным и пополнялся за счѐт выпускников Военного училища
(Объединѐнные Учебные Заведения Армии). Среди офицеров была проблема
служебной ротации и карьерного роста.
Выучка происходила циклично на основе учебных программ и состояла из
теоретической и практической базы. Обучение призывников происходило в раках курса
молодого бойца, где солдат обучали азам военной службы и знакомили с основами
военно-инженерного дела. Курс длился в среднем 3 – 4 месяца и заканчивался
соответствующими экзаменами. Последующая служба происходила в рамках курса
рядового бойца, где выучка была не столь интенсивна. На этом курсе главный упор
делали на обучение солдат техническим специальностям. Лучших солдат, показавших
хорошие знания и умения по окончанию курса молодого бойца, зачисляли на курс
унтер-офицера запаса при учебной роте. Лучших выпускников учебной роты
командировали на курс командира взвода военного времени на курсы аспирантов
Военного училища. По окончании курса аспиранты проходили специальную практику в
сапѐрном батальоне. В конце службы аспиранты держали выпускной экзамен при
комиссии Инспектуры и зачислялись в запас в качестве прапорщиков.
Кадровые унтер-офицеры проходили обучение в унтер-офицерском училище и
получали специальность при курсе учебной роты сапѐрного батальона. Офицеры в
большинстве были выпускниками инженерного класса Военного училища. Кадровый
состав дополнял свои профессиональные знания и умения на различных курсах
повышения квалификации как в своей воинской части, так и в других частях и
заведениях армии, а также в гражданских высших и средне-специальных учебных
заведениях.
Практические занятия сапѐрного батальона производились в летнем лагере
инженерных войск в Ягала ежегодно в период с мая по сентябрь. В лагере, в котором
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сапѐрный батальон находился совместно с батальоном связи, проходили полевые
занятия

и

практическое

обучение

действий

инженерных

подразделений

и

отрабатывалось взаимодействие с другими родами войск. Отрабатывались тактические
действия на уровне моторизованной сапѐрной роты, взвода и отделения. Сапѐры
строили показательные инженерные сооружения полевой фортификации и маскировки.
Проводились учебные и показательные мероприятия по форсированию реки Ягала, а
также подрывные работы. В лагере ежегодно проводились показательные соревнования
по разновидностям военно-инженерных работ.
Личный состав сапѐрного батальона был вооружѐн модифицированными
винтовками Росс-Энфилд М1914 и пистолетами Браунинг FN 1903, FN 1935 „Hi Power“
(FN-37). Пулемѐтный взвод ПВО имел в своѐм распоряжении некоторые устаревшие
модели Colt M1895/1914. Для вооружения сапѐрных подразделений подлежавших
мобилизации были предусмотрены винтовки Мосина и револьверы Нагана. Рота
химической защиты имела на вооружении устаревшие газометательные аппараты
Ливенс английского и аппараты Стокес французского образца, а также огнемѐты тип
62. Из средств химической защиты сапѐрный батальон располагал французскими
противогазами RSC и EIII отечественного производства. Завод Таллинн-Арсенал
выпускал свои костюмы химзащиты.
Сапѐрный

батальон использовал

соответствующие

калибрам

табельного

вооружения боеприпасы. Из взрывчатых веществ эстонские сапѐры использовали
астралит, аммонал, чѐрный порох, мелинит, аматол, тротил, динамит и пироксилин.
Сапѐрный батальон также имел на вооружении мины отечественного производства TM34 и TM-37. Офицеры батальона активно участвовали в разработке отечественных
видов инженерного вооружения и снаряжения.
В 1937 году началась механизация сапѐрного батальона. Из-за рубежа и у
местных посредников были закуплены новые бензопилы, мотобуры, отбойные
молотки, генераторы, дизельные моторы, компрессоры и тд. Также были приобретены
тракторы разных модификаций, грузовики Опель-Блитц, один легковой автомобиль
Опель-Капитан и гусеничный транспортѐр.
Инспектура инженерных войск и Главный Штаб армии уделяли досаточно много
внимания выработки уставов, регуляционных предписаний и специальной литературы.
В 30-е годы в Эстонской армии было издано Наставление по военно-инженерному делу
в шести частях. Кроме этого издали общее военно-инженерное наставление для пехоты
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и целый ряд предписаний и вспомогательной специально-технической литературы, в
которой между прочим учитывался опыт зарубежных стран.
Подразделения сапѐрного батальона принимали участия во всех крупных
манѐврах Эстонской армии, происходивших в период 1924-1940: Отепяяских,
Печѐрских, Вольди и Рапласких, а также в некоторых манѐврах дивизий и других
полков. В ходе учений как правило отрабатывалось взаимодействие родов войск.
Сапѐрный батальон осуществлял также техническую и строительную поддержку
многих воинских частей армии. Тесное сотрудничество было и с органами местного
самоуправления в плане строительства линий коммуникаций, эксплуатации железной
дороги и подрывных работ во время ледохода на реках Эстонии и др.
Мобилизация инженерных частей планировалась в соответствии с общими
мобилизационными планами. С изменением общих планов менялись и планы
мобилизации инженерных войск. К 1939-1940 годам в районы пунктов сбора и
развѐртывания были сосредоточены многочисленные склады вооружения, боеприпасов
и снаряжения. Проведение мобилизации инженерных войск планировалось по
расписанию в пяти районах в течение 72 часов.
В 1933-1934 годах начались обширные мероприятия по созданию на эстонскосоветской границе укреплѐнных рубежей обороны. В укреплении границы – в
планировании и проведении работ принимал участие сапѐрный батальон. Несмотря на
тщательное планирование, работы продвигались крайне медленно. Причиной этому
стало недостаточное финансирование и государственная измена руководителя
фортификационных работ в районе 1 дивизии капитана Николая Транкманна. В итоге к
1940 году были построены всего лишь 11 капониров и 4 укрытия, да и те только на
линии реки Нарвы.
В целом сапѐрный батальон к 1940 году представлял из себя техническую
воинскую часть с развитой структурой, системой обучения личного состава и хорошей
технической оснащѐнностью. При этом всѐ же наблюдался ряд проблем и недостатков:
батальон дислоцировался в амортизированных казармах и помещениях, теснота
которых мешала нормальной жизнедеятельности части; полигоны и тиры находились
на достаточном удалении от места постоянной дислокации, что негативно сказывалось
на выучке; серьѐзные недостатки и упущения были в стрелковой и физической
подготовке; слабо отрабатывалось взаимодействие с другими родами войск;
наблюдалась нехватка снаряжения, особенно в подразделениях, подлежавших
мобилизации; стрелковое вооружение было неоднородным; техническое оснащение
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было недостаточное – грузовиков хватало только для транспортировки снаряжения и
механизмов, личный состав передвигался пешим порядком. Сапѐрный батальон принял
деятельное участие в укреплении границы, но в силу обстоятельств запланированное не
удалось осуществить.
В октябре 1940 сапѐрный батальон был ликвидирован. Личный состав перевели
в 22 корпусной отдельный сапѐрный батальон и в 180 дивизионный сапѐрный батальон
РККА. Имущество распределили по частям 22 стрелкового корпуса и войскам
ПрибОВО.
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15. LÜHENDID

aj
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al-polk
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aspirant-nooremseersant

divins

diviisi insener

divinsladu

diviisi inseneri ladu

divstabül

diviisistaabi ülem

divül

diviisiülem

G-

gaasikaitse-[kompanii]

g-

gaasikaitse-[varustus, -labor]

gv

gaasikaitsevarustus

H-

helgiheitja-[komando]

Inspat

Inseneripataljon

inssalk

insenerisalk

insväe

inseneriväe-

jj

ja järgmised

jü

jaoülem

jüa

jaoülema abi

k-do

komando

Kamin

Kaitseminister

kamin

Kaitseministeerium

karing

kaitseringkond

kin-ltn

kindralleitnant
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kin-mjr

kindralmajor

kol

kolonel

kol-ltn

kolonelleitnant

kompül

kompaniiülem

Korvalül

Korraldusvalitsuse ülem

Korvalül-B

Korraldusvalitsuse B-osakonna ülem

kk

keskkuulipilduja

KL

Kaitseliit

kpr

kapral

kpt

kapten

kt

kohusetäitja

kva

kaitseväe ametnik

l/m

lasku minutis

lpn

lipnik

ltn

leitnant

med

meditsiini-

mot

motoriseeritud

mjr

major

mob-

mobilisatsiooni-

nao

nooremallohvitser

n-ltn

nooremleitnant

n-srs

nooremseersant

patül

pataljoniülem

pi-

pioneeri-

pikomp

pioneerikompanii
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pikompül

pioneerikompanii ülem

Pipat

Pioneeripataljon

Pipatül

Pioneeripataljoni ülem

polk

polkovnik

pk

päevakäsk

res-

reserv-[ohvitser]

rk

raskekuulipilduja

rms

reamees

rü

rühmaülem

rüa

rühmaülema abi

rügül

rügemendiülem

s-

soomus-[auto]

san [ltn]

sanitar[-teenistuse leitnant]

si-

side-[rühm]

Sidepat

Sidepataljon

Sidepatül

Sidepataljoni ülem

srs

seersant

Sv

Sõjaväe

sva

sõjaväe ametnik

Sõmin

Sõjaminister

sõring

sõjaväeringkond

sõringül

sõjaväeringkonna ülem

Sõringstabül Sõjaringkonna staabiülem
Sõstabül

Sõjavägede Staabi ülem

Sõstabül-V

Sõjavägede Staabi V osakonna ülem

TT

tankitõrje
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TTA

taktikalis-tehnilised andmed

v-srs

vanemseersant

vao

vanemallohvitser

Varval

Varustusvalitsus

Varavalül

Varustusvalitsuse ülem

vbl

[velt-]veebel

vt

vaata
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16. KASUTATUD ALLIKAD JA KIRJANDUS
Arhiividokumendid
Eesti Rahvusarhiiv (Riigiarhiiv) – ERA
Fond 495
Fond 496
Fond 498
Fond 512
Fond 636
Fond 916
Fond 2322

Sõjavägede Staap
Kindralstaap
Sõjaväe Varustusvalitsuse
Inseneriväe Inspektuur
Pioneeripataljon
Majandusministeeriumi Patendiamet
1. diviisi kindlustustööde juhataja

Uurimused, kogumikud ja teatmikud
Kõrgem Sõjakool 1921-1931, Tallinn 1931
Sõja ja rahu vahel, I kd, Eesti Rahvusarhiiv 2004.
Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934, Eesti Ajalooarhiivi kirjastus: Tartu
1999.
Õun, Mati ja teised. Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased, Tallinn: Tammiskilp 1998, 1. kd.
Bērziņš, Valdis ja Bambals, Ainārs. Latvijas armija, Zinātne: Rīga, 1991.
Die Pioniere: Geschichte und Vorbilder unserer Truppengattung, Pionierschule und
Fachschule des Heeres für Bautechnik: München 2004
Rutkiewicz, Jan. Wojsko Łotewskie, Barwa i Broń: Warszawa 2005.
Жук, Александр. Справочник по стрелковому оружию, Воениздат: Москва 1992.
Ленцман, Л.И.и др. Эстонский народ в Великой отечественной войне 1941–1945, Ээсти
раамат: Таллинн 1973.
Artiklid
Lõhmus, Leho Omavalitsuse ja kohaliku garnisoni suhetest 1940–1941, Laidoneri muuseumi
aastaraamat 2006/6 Viimsi: 2007.
Lõhmus, Leho Militaarne dislokatsioon ja omavalitsus Nõmme linna näitel, Laidoneri
muuseumi aastaraamat 2005/5 Viimsi: 2006.
Nõmm, Toe. Eesti piirikindlustused, Tehnika ja tootmine 9/1992.
Nõmm, Toe Eesti tankitõrje 1940. aastani, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2003/3: Viimsi
2004.
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Nõmm, Toe Eesti suurtükivägi 1918–1940: relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi
aastaraamat 2004/4: Viimsi 2005
Nõmm, Toe. Eesti sõjapüssid 1918–1940, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005/5: Viimsi
2006
Tšapenko, Aleksander. Eesti Rahvaväe reorganiseerimine Punaarmee 22. territoriaalseks
laskurkorpuseks 1940–1941, Laidoneri muuseumi aastaraamat 2005/5 Viimsi: 2006.
Энгизерс, Эдгарс. Сапёрный полк Латвийской армии, Baltfort 3(04)/2008.
Käsikirjad
Engīzers, Edgars. Sapieru vienības Latvijas armijā 1919.–1934. gadā: Rīga 2008, Latvijas
Universitāte, Bakalaura darbs.
Kopõtin, Igor. Inseneripataljoni pioneeriüksused 1917–1924, diplomitöö, Tallinna Ülikool:
Tallinn 2005.
Laanetu, Mairi. Eesti Kaitseväe laagrid, magistritöö, Tallinna Ülikool: Tallinn 2004.
Salo, Urmas. Eesti Kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanuvõimalused 1939. aastal,
magistritöö, Tartu Ülikool: Tartu 2005.
Määrustikud
Juhi käsiraamat, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1935.
Pioneerieeskiri I, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1932.
Pioneerieeskiri II, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1937.
Pioneerieeskiri III, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1936.
Pioneerieeskiri IV, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1934.
Pioneerieeskiri V, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1938.
Tankitõrjemiini TM-37 kasutamise ja käsitsemise juhend, Kaitsevägede Staabi VI osakonna
väljaanne: Tallinn 1940.
Aksel, Jaan. Maastiku organiseerimine, Kindralstaabi VI osakonna väljaanne: Tallinn 1927.
Buxhoeveden, Dietrich. Sõjagaas, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1928.
Buxhoeveden, Dietrich. Lõhkeained, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1930.
Buxhoeveden, Dietrich. Kuidas kaitsen ennast sõjagaasi eest, Kindralstaabi VI osakonna
kirjastus: Tallinn 1928.
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Kõiv, Erich. Pioneeriasjandus jalaväele, Kaitsevägede Staabi VI osakonna väljaanne: Tallinn
1940.
Preibach, Karl. Käsigranaadid, Kindralstaabi VI osakonna kirjastus: Tallinn 1925.

Ajakirjad
Sõdur
Internet
http://www.saper.etel.ru/history/ing-history-2.html.
http://www.festung-oberland.ch/Ausruestung/Scheinwerfer/Scheinwerfer.html.
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TABELID

Tabel 1. Pipati koosseis nimekirja järgi.923

03.04.1935
03.03.1936

ohvitserid
27
28

allohvitserid
59
41

reakoosseis
281
147

ametnikud
17
17

kokku
391
240

Tabel 2: Vabariigi Presidendi otsusega № 21, 10. juulist1939 kinnitatud Pioneeripataljoni
rahuaegne koosseis.924
Ametikoha nimetus

ohvitsere

Kaadriallohvitsere
ja -sõdureid

Ajateenijaid

Kokku

0

15

STAAP:
Pataljoniülem..................................
Adjutant.........................................
Majandusülem................................
Arveohvitser...................................
Varaohvitser...................................
Relvurohvitser................................
I järgu......................
Kirjutajad: II järgu.....................
I järgu joonestaja............................
Arveallohvitser...............................
Varaallohvitser...............................
Relvurallohvitser...........................
Toitlustusallohvitser......................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Kokku:

6

9

ÕPPEKOMPANII:
Kompaniiülem................................
Kompaniiülema abi........................
Kompaniivanem.............................
Varaallohvitser...............................
Relvurallohvitser............................
Instruktor.......................................

1
1
1
1
1
2

Kokku: 2

923
924

5

Pataljoni arvukise koosseisu tabelid, täiesti salajane, ERA 636.1.462, ll. 1-13 jj.
Pipati koosseisutabel № 57, ERA 545.1.227-229.
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0

7

PIONEERIKOMPANII:
Kompaniiülem.................................
Kompaniivanem..............................
Varaallohvitser................................
Relvurallohvitser.............................
Signalist..........................................

1
1
1
1
1

Kokku: 1
Rühm:
Rühmaülem......................................
Rühmavanem...................................
Jaoülem............................................
Jaoülema abi....................................
Pioneer.........................................

3

1

5

1
1
4
4
32

Kokku: 1
Pioneerikompaniis (mot.) kokku: 4
PARGIKOMPANII:

1
6

Kompaniiülem..............................
1
Kompaniiülema abi......................
1
Kompaniivanem...........................
Motorist-instruktor.......................
Varaallohvitser.............................
Signalist........................................
Kokku: 2

40
121

42
131

1
1

6

1
1
1
3

I rühm:
Rühmaülem...................................... 1
Rühmavanem...................................
Motorist...........................................
Traktorist.........................................
Autojuht..........................................
Mootorrattur....................................
Instruktor.........................................
Pioneer..........................................
Kokku: 1

1
4
1
1

6
2
3
1

2
7

II rühm:
Rühmaülem...................................... 1
Rühmavanem...................................
Helgiheitjaülem................................
Elektrijaamaülem.............................
Elektrimontöör.................................
Motorist............................................
Traktorist..........................................
Pioneer.............................................
Kokku: 1
Pargikompaniis kokku:
4

8
20

28

2
3
1
14
20
41

50

1
2
1

4
14
234

ÕPPETÖÖKODA:
Töökojaülem................................... 1
Töökojavanem ehk masinist...........
Varaallohvitser...............................
Kokku: 1
G-KOMPANII:

1
1
2

0

Kompaniiülem.................................
Kompaniiülema abi.........................
Kompaniivanem..............................
Laborant-meteoroloog.....................
Varaallohvitser................................
Signalist..........................................
Kokku:

1
1
1

1

3

1

3

1
1

2

Rühm:
Rühmaülem...................................
1
Rühmavanem................................
Jaoülem..........................................
Jaoülema abi..................................
Pioneer..........................................
Kokku:
G-kompaniis kokku: 1
4
TÖÖKOMANDO:

1
2

3
9

Komandoülem................................
1
Komandovanem.............................
Varaallohvitser...............................
Hobusemees...................................
Töösõdur........................................
Töökomandos kokku: 1
PIONEERIPATALJONIS
35
KOKKU:

2
4
34
40
81

44
94

6
2
8
626

11
728

1
1

2
67
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Tabel 3. Pipati kaitseväeametnike ja töömeistrite (vabateenijate) ametikohad 10. juulil
1939.925
Ametikoha nimetus
Vabateenijad (I ja II järk)
Staap:
Kirjutajad.............................. 3
Õppetöökoda:
Puusepp-tiisler......................
Lukksepp.............................
Treial....................................
Sepp......................................

2
2
1
1

Töökomando:
Kingsepp...............................
Rätsep...................................
Kokk.....................................
Kokku:

2
2
2
15

Tabel 4.
SÕJAAEGSE 1. (2.) PIONEERIPATALJONI STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 80, 1928. a.926
1.1. STAAP:
Ametikoha nimetus
Pataljoniülem
Adjutant
Majandusülem

ohvitsere
1 kol-ltn
1 kpt
1 mjr

Asjaajaja-laekahoidja
1
Relvurohvitser1
peaminöör
Vanemarst
1 mjr
Nooremarst
1 kpt
I järgu kirjutaja
II järgu kirjutaja
III järgu kirjutaja
I järgu masinakirjutaja
I järgu joonestaja
I järgu litograaf
Ohvitseri käskjalg
Kokku: 7

allohvitsere

sõdureid

-

2
2
4
2
1
1
4 rms
16

ratsahobuseid
1
1

2

Staabis kokku: ohvitsere – 7; sõdureid – 16; kokku – 23. Ratsahobuseid – 2, jalgratas – 1,
suuski – 1 paar.
925

tsiviilteenistujate) koosseis Pipatis 1939. a. struktuuri järgi. (Vabateenijate koosseisutabel № 44, ERA
636.1.545, l. 230.
926
Kindralstaabi ülema Kindralstaabi kin-mjr J.Tõrvandi poolt augustis 1928 kinnitatud sõjaaegse
pioneeripataljoni täiesti salajane struktuur, ERA 636.2.2, ll. 29-34.
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1.2. PIONEERIKOMPANII:
1.2.1. Juhtkond:
Ametikoha nimetus
Kompaniiülem
Kompaniiülem abi
Kompaniiveebel
Kokku:

ohvitsere
1 kpt
1
2

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1
1

1
1

-

2

sõdureid

ratsahobuseid

1.2.2. Üldrühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Varahoidja
(riidevarustus,
toidumoon ja
relvastus)
Varahoidja abikirjutaja
Varahoidja (tehnika)
Varahoidja abikirjutaja
Telefonist
Signalist
II j. velsker
III j. kingsepp
III j. rätsep
II j. sepp
III j. sepp
Kokk
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: -

allohvitsere
1 vao

1 kpr
2 vao
1 kpr
1 kpr, 2 rms
1 kpr
1
1
1
1
1
2
8
2
23

2

-

1.2.3. Rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Pioneer
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1

1 vao
4 nao
8 kpr, 32 rms
3
1
44

5

1

Pioneerikompaniis kokku: ohvitsere – 6; allohvitsere – 23; sõdureid – 199; kokku – 228.
Ratsahobuseid – 6.
Pataljonis on 3 pioneerikompaniid, igas pioneerikompaniis 1 üld- ja 4 pioneerirühma.
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1.3. RAUDTEEKOMPANII:
1.3.1 Juhtkond:
Ametikoha nimetus
Kompaniiülem
Kompaniiülema abi
Kompaniiveebel
Kokku:

ohvitsere
1 kpt
1
2

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid

1 vbl
1

-

-

1.3.2. Üldrühm:
(kompanii ülema abi käsutuses)
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Varahoidja
(riidevarustus,
toidumoon ja
relvastus)
Varahoidja (tehnika)
Varahoidja abikirjutaja
Joonestaja
Signalist
II j. velsker
III j. kingsepp
III j. rätsep
Kokk
Ohvitseride käskjalg
Kokku:

allohvitsere
1 vao

sõdureid

1 vao
1 nao

1 kpr

3

1
1 kpr
1
1
1
4 rms
2 rms
12

ratsahobuseid

-

1.3.3. I rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Teemeister
Tehnik
Telefonist
Oskusseppi
Minöör
Pioneer
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere
1
4
1 vao, 1 nao
1 vao, 1nao
1 nao
2 vao, 4 nao
1 nao

12

sõdureid

ratsahobuseid

1 kpr
1 kpr
4 kpr, 39 rms
1 rms
48

-

sõdureid

ratsahobuseid

1.3.4. II rühm:
Ametikoha nimetus
Rühmaülem
Rühmavanem

ohvitsere
1

allohvitsere
1
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Jaoülem
Jaamaülem
Jaamaülema abi
Telegrafist
Telefonist
Rongijuht
Konduktor
Rööpaseadja
Reamees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

4
2 vao
2 nao
2 vao, 6 nao
1 vao, 1 nao
12 nao

26

4 rms
6 kpr, 12 rms
8 rms
8 rms
1 rms
39

-

sõdureid

ratsahobuseid

1.3.5. III rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Tehnik
Vedurijuht
Vedurijuhi abi
Kütja
Vaguni järelvaatajamäärija
Lukksepp
Sepp
Reamees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere
1
4
1 vao
6 vao, 6 nao

12 kpr
12 rms
2 rms
1 nao
1 nao

1 kpr
1 kpr
6
1
35

15

-

Raudteekompaniis kokku: ohvitsere – 5; allohvitsere – 57; sõdureid – 134; kokku – 196.
Kompaniis üld-, 1. teede tõkestamise ja teede ehituse, 2. ja 3. ekspluateerimise rühm.
1.4. G-KOMPANII:
1.4.1 Juhtkond:
Ametikoha nimetus
Kompaniiülem
Kompaniiülema abi
Kompaniiveebel
Kokku:

ohvitsere
1 kpt
1
2

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1
1

1 vbl
1

-

2

sõdureid

ratsahobuseid

1.4.2. Üldrühm:
Ametikoha nimetus
Varahoidja
Varahoidja abikirjutaja
Signalist

ohvitsere

allohvitsere
2 vao
1 nao

1 kpr
1 kpr
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I j. velsker
Sanitar
III j. kingsepp
III j. rätsep
Kokk
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku:

-

1
2 rms
1
1
2
6
1 rms
19

4

-

1.4.3. I (II) G-rühm:
(igaühes)
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Pioneer
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1

1 vao
4 nao
6 kpr, 28 rms
11 rms
1 rms
46

5

1

1.4.4. III G-rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Pioneer
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1

1 vao
4 nao
4 kpr, 16 rms
4 rms
1 rms
25

5

1

1.4.5. Meteoroloogiajaam ja töökoda:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Jaamaülem
1
Meteoroloog
Vaatlusposti vanem
Vaatleja
Töökoja ülem-tehnik
Laborant
Laboritööline
Sepp
Hobusemees
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1

1 vao
3 kpr
3 rms
1 vao
1 vao
3 rms
1
3
13

3

1

G-kompaniis kokku: ohvitsere – 6; allohvitsere – 23; sõdureid – 149; kokku – 178.
Ratsahobuseid – 6.
1. ja 2. g-rühmas á 2 g-jagu ja 1 leegiheitja jagu; 3. g-rühmas oli 4 g-jagu.
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1.5. HELGIHEITJAKOMANDO:
1.5.1 Juhtimisrühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Komandoülem
1 kpt
Veebel
Varahoidja
Varahoidja abi
Telefonist
Kokk
Hobusemees
Ohvitseride käskjalg
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

1 vbl
1 vao
2 kpr
1 kpr
2 rms
5 rms
1 rms
12

1 nao

3

ratsahobuseid
1
1

1

1.5.2. Rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaamaülem
Semaforist
Reamees
Sanitar
Telefonist
Hobusemees
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

1 vao
2 nao
2 nao
4 rms
1 rms
3 rms
9 rms
20

1 nao
6

ratsahobuseid
1
1
2

4

Helgiheitjakomandos kokku: ohvitsere – 3; allohvitsere – 15; sõdureid – 52; kokku – 70.
Ratsahobuseid – 9.
Komandos oli 2 rühma, igas 2 helgiheitjajaama.
1.6. TÖÖKOMANDO:
Ametikoha nimetus
Komandoülemkortermeister
Veebel
Laekahoidja
Laekahoidja abi
Laskemoonaallohvitser
Relvur-allohvitser
Mootorrattajuht
II järgu sepp
III järgu sepp
II järgu kingsepp
III järgu kingsepp
II järgu rätsep
III järgu rätsep

ohvitsere
1 kpt

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
1

1 vbl
3 vao
1 kpr
1 vao

1

1 vao
1 nao
1
1
1
1
1
1
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II järgu puusepp
Kokk
Hobusemees
Ratsakäskjalg
II järgu velsker
Sanitar
I järgu
veterinaarvelsker
Reamees
Kokku: 1

1
2
24
1
1
2
1
5 rms
44

7

1

3

Töökomandos kokku: ohvitsere – 1; allohvitsere – 7; sõdureid – 44; kokku – 52.
Ratsahobuseid – 3.

1.7. VEO- JA LIIKUMISVAHENDID:
1.7.1. Pioneerikompanii voor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vahendi nimetus

arv

Ohvitseride varustuse vanker
Toiduainete ja hobusemoona vanker
Telefonikaarik (vanker)
Väliköök
Kuulipildujavanker
Pioneerivahendite vanker (kaarik)
Sepa ja lukksepa tööriistavanker (kaarik)
Lõhkevahendite vanker (kaarik)
Sillaehituse vahendite ja tööriistade vanker
Jalgrattas (suuskade paarid)
Kokku:

1
5
1
1
2
4
2
2
2
5

sõiduhobuseid
-

raskeveohobuseid
2
2
2
4

kergeveohobuseid
1
5
2
4
2
2
17

Artiklid 1-4 üldrühma käsutuses; artikkel 5 – 1. ja 2. pi-rühmas; artikkel 6 – igas pi-rühmas;
artikkel 7 – 1. ja 2. pi-rühmas; artiklid 8 ja 9 – 2. pi-rühmas.
1.7.2. G-kompanii voor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vahendi nimetus

arv

Ohvitseride varustuse vanker
Toiduainete ja hobusemoona vanker
Väliköök
Gaasipommide vanker
Kuulipildujavanker
Gaasivarustuse vanker (kaarik)
Suitsukattevahendite vanker
Leegiheitjate vanker (kaarik)
Leegiheitja varustusvahendite vanker

1
4
1
8
4
2
4
2
2
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sõiduhobuseid
-

raskeveohobuseid
2
-

kergeveohobuseid
1
4
8
4
2
4
2
2

10.
11.
12.
13.

Gaasikaitse vahendite vanker
Meteoroloogia vedruvanker
Tööriistade vankrid
Jalgrattas (suusapaarid)

4
1
2
4
Kokku:

-

2

4
1
2
34

Artiklid 1-3 üldrühma käsutuses; artiklid 4-9 – 1. ja 2. G-rühmas; artikkel 10 – 3. G-rühmas;
teised artiklid – töökojas ja meteoroloogia jaamas.
1.7.3. Helgiheitjakomando voor:

1.
2.
3.
4.
10.

vahendi nimetus

arv

Toiduainete ja hobusemoona vanker
H-rühma tehniliste vahendite vanker
Väliköök
Helgiheitja kaarik (eelik)
Jalgrattas (suuskade paarid)

4
2
1
8
3
Kokku:

sõiduhobuseid
-

raskeveohobuseid
32
32

kergeveohobuseid
4
2
2
8

raskeveohobuseid
2
2

kergeveohobuseid
1
14
2
2
20

1.7.4. Töökomando voor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vahendi nimetus

arv

Sõiduvanker
Kantselei varustuse vanker
Hobusemoona ja varustuse vanker
Muud voorivankrid
Töökoja vanker
Väliköök
Jalgrattas (suusapaarid)
Mootorrattas korviga

1
1
14
2
2
1
2
1
Kokku:

sõiduhobuseid
1
1

Mobilisatsiooni korral talveperioodil sõidu- ja veovankrite asemel olid ettenähtud saanid.
Sõjaaegses pioneeripataljonis (1928) kokku: ohvitsere – 40; allohvitsere – 171; sõdureid –
992; kokku – 1203. Ratsahobuseid – 38; sõiduhobuseid - 1; raskeveohobuseid – 16;
suurtükihobuseid – 32; kergeveohobuseid – 113; kokku – 200. Ühehobuse sõiduvanker – 1;
ühehobuse veovankreid – 111; neljahobuse kaarikuid – 8; ühehobuse veo-vedruvankreid – 1;
telefonikaarikuid – 3; välikööke – 6; mootorrattas külgkorviga – 1; jalgrattaid – 25; suuski –
25 paari.
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Tabel 5.
SÕJAAEGSE TAGAVARA PIONEERIPATALJONI STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 81, 1928. a.927
2.1. STAAP:
Ametikoha nimetus
Pataljoniülem
Adjutant
Majandusülem

ohvitsere
1 kol-ltn
1 kpt
1 mjr

Asjaajaja-laekahoidja
1
Relvurohvitser1
peaminöör
Pataljoni(garnisoni)arst
1 mjr
I järgu kirjutaja
II järgu kirjutaja
III järgu kirjutaja
I järgu masinakirjutaja
I järgu litograaf
Kokku: 6

allohvitsere

sõdureid

-

2
2
2
1
1
8

ratsahobuseid
1

1

Staabis kokku: ohvitsere – 6; sõdureid – 8; kokku – 14. Ratsahobuseid – 1.
2.2. PIONEERIKOMPANII:
2.2.1. Juhtkond:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Kompaniiülem
1 kpt
Kompaniiveebel
Varahoidja
Varahoidja
abi
–
kirjutaja
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid

1 vbl
1 vao
1 kpr
2

1
2.2.2. Rühm:

Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Pioneer
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid
-

1 vao
4 nao
8 kpr, 32 rms
40

5

-

Pioneerikompaniis kokku: ohvitsere – 5; allohvitsere – 22; sõdureid – 161; kokku – 188.
927

Kindralstaabi ülema Kindralstaabi kin-mjr J.Tõrvandi poolt augustis 1928 kinnitatud sõjaaegse tagavara
pioneeripataljoni täiesti salajane struktuur, ERA 636.2.2, ll. 35-38.

244

Tagavara pioneeripataljonis on 2 pioneerikompaniid, igas pioneerikompaniis 4
pioneerirühma.
2.3. RAUDTEEKOMPANII:
2.3.1 Juhtkond:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Kompaniiülem
1 kpt
Kompaniiveebel
Varahoidja
Varahoidja
abi
–
kirjutaja
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid

1

-

sõdureid

ratsahobuseid

1 vbl
1 vao
1 kpr
2
2.3.2. I rühm:

Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Teemeister
Tehnik
Telefonist
Puusepp
Lukksepp
Sepp
Minöör
Reamees
Kokku: 1

allohvitsere
1 vao, 1 nao
1 vao, 1nao
1 nao
1 vao, 2 nao
1 vao, 1 nao
1 nao
1 nao
12

3 rms

1 rms
4 rms
39 rms
47

-

sõdureid

ratsahobuseid

2.3.3. II rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Jaamaülem
Jaamaülema abi
Telegrafist
Telefonist
Rongijuht
Vedurijuht
Vedurijuhi abi
Konduktor
Rööpaseadja
Reamees
Kokku: 1

allohvitsere
2 vao
2 nao
2 vao, 6 nao
1 vao, 1 nao
12 nao
6 nao
6 nao
3 nao

41

4 rms

2 kpr
2 kpr, 6 rms
8 rms
35

-

Raudteekompaniis kokku: ohvitsere – 3; allohvitsere – 55; sõdureid – 83; kokku – 141.
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2.4. G-KOMANDO:
1.4.1 Juhtkond:
Ametikoha nimetus
Komandoülem
Insener-keemikinstruktor
Kompaniiveebel
Varahoidja
Varahoidja
abi
–
kirjutaja
II järgu laborant
III järgu laborant
Meteoroloog
Tööline
Kokku:

ohvitsere
1
1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid

1 vbl
1 vao
1 kpr

2

2

1
1
1 kpr
3 rms
7

-

sõdureid

ratsahobuseid

4 kpr
30 rms
34

-

sõdureid

ratsahobuseid

4 kpr
16 rms
20

-

1.4.2. I G-rühm:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Jaoülema abi
Reamees
Kokku: 1

allohvitsere
1 vao
4 nao

5
2.4.3. II G-rühm:

Ametikoha nimetus
ohvitsere
Rühmaülem
1
Rühmavanem
Jaoülem
Jaoülema abi
Reamees
Kokku: 1

allohvitsere
1 vao
4 nao

5

G-komandos kokku: ohvitsere – 4; allohvitsere – 12; sõdureid – 61; kokku – 77.
2.5. TÖÖKOJAD:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Töökodade ülem
1
Varahoidja
I järgu masinist
I järgu puusepp
I järgu puusepp
I järgu betoontööde

allohvitsere

sõdureid

1 vao
1
1
1
1
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ratsahobuseid

juhataja
I järgu müürsepp
I järgu teemeister
I järgu pontoonöör
Tööline
Kokku: 1

1
1
1
8 rms
15

1

-

Töökodades kokku: ohvitsere – 1; allohvitsere – 1; sõdureid – 15; kokku – 17.
2.6. TÖÖKOMANDO:
Ametikoha nimetus
ohvitsere
Komandoülem1
kortermeister
Veebel
Vara- ja laekahoidja
Varahoidja
Relvur-allohvitser
II järgu sepp
II järgu puusepp
II järgu kingsepp
III järgu kingsepp
II järgu rätsep
III järgu rätsep
Kokk
Hobusemees
Ratsakäskjalg
Kokku: 1

allohvitsere

sõdureid

ratsahobuseid

1
1
1
3
1
2
3 rms
13 rms
1 rms
26

1
1

1 vbl
2 vao
1 vao
1 nao

5
2.6.a. Ambulants:

Ametikoha nimetus
ohvitsere
I järgu velsker
II järgu velsker
Sanitar
Kokku: -

sõdureid
1
2
2
5

allohvitsere

-

ratsahobuseid

-

Töökomandos kokku: ohvitsere – 1; allohvitsere – 5; sõdureid – 31; kokku – 37.
Ratsahobuseid – 1.
2.7. VEO- JA LIIKUMISVAHENDID:
2.7.1. Töökomando voor:

2

sõiduhobuseid
-

kergeveohobuseid
-

1

-

-

vahendi nimetus

arv

1.

Jalgrattas (suusapaarid)

2.

Jalgrattas (suusapaarid)
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märkused
Igas pikompaniis
Raudteeja
G-

kompaniis
á1
3.
4.
5.

Ühehobuse sõiduvanker
Ühehobuse veovanker
Väliköök

1
12
1
Kokku:

1
1

12
12

Tagavara pioneeripataljonis kokku: ohvitsere – 25; allohvitsere – 117; sõdureid – 520; kokku
– 662. Sõiduhobuseid – 1; ratsahobuseid – 2; kergeveohobuseid – 12; kokku – 15; Ühehobuse
sõiduvankreid – 1; ühehobuse veovankreid – 12; väliköök – 1; jalgrattaid – 6; suuski – 6
paari.
Tabel 6.
3. DIVIISI INSENERI TÖÖSALGA STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 44, 1938. a.928
3.1. DIVIISI INSENERI TÖÖSALK
koosseisu jaotus

üldrühm

allüksused
1. talgu 2. talgu 3. talgu

4. talgu

1
1
4

1
1
-

1

1

1

1

kokku

A. Ohvitserid:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salgaülem.....................
Asjaajaja.......................
Talguülem.....................
Kokku:

6

2

1

1

1

1

B. Allohvitserid:
Veebel...........................
Varahoidja-vao.............
Pioneer-kümnik (nao)...
Kokku:

1
1
8
10

1
1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

C. Reakoosseis:
Kümnik-pioneer (kpr)..
II järgu kirjutaja...........
Sepp..............................
III järgu sepp................
II järgu puusepp............
II järgu velsker.............
Kokk.............................
Hobusemees.................
Tööline.........................

8
1
1
1
1
1
2
14
160

1
1
1
1
1
2
14
6

2
41

2
39

2
37

2
37

Kokku:

189

27

43

41

39

39

3. diviisi inseneri töösalgas kokku: ohvitsere – 6; allohvitsere – 10; sõdureid – 189; kokku:
205.

928

3. diviisi inseneri töösalga täiesti salajane struktuur, mai 1938, ERA 636.2.31, ll. 35-38.
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Tabel 7.
3. DIVIISI INSENERILAO STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 43, 1938. a.929
4.1. DIVIISI INSENERILADU:
koosseisu jaotus

kokku

A. Ohvitserid:
1.
2.

929

Laoülem.....................
Asjaajaja.......................
Kokku:

1
1
2

1.
2.
3.

B. Allohvitserid:
Veebel...........................
Varahoidja...................
Mootorratta juht..........
Kokku:

1
1
1
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Reakoosseis:
II järgu kirjutaja...........
III järgu kirjutaja..........
Valvur..........................
Kokk.............................
Hobusemees.................
Käskjalg........................
Kokku:

1
1
4
1
25
1
33

Diviisi insenerilao täiesti salajane struktuur, mai 1938, ERA 636.2.31, ll. 37.
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Tabel 8.
TEESALGA STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 92, 1938. a.930
5.1. DIVIISI TEESALK:
koosseisu jaotus

kokku

A. Ohvitserid:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

930

Salgaülem.....................
Salgaülema abi.............
Adjutant.......................
Rühmaülem..................
Kokku:
B. Allohvitserid:
Rühmavanem..............
Varahoidja...................
Jaoülem........................
Kokku:

3
1
6
10

C. Reakoosseis:
Varahoidja abi.............
II ja III järgu teejuht....
II ja III järgu autojuht...
Hobusemees.................
I järgu velsker...............
Kokk.............................
II j. mootorrattajuht......
II j. traktorijuht.............
II ja III järgu sepp.........
II ja III järgu puusepp...
Tööline........................

1
4
12
2
1
2
3
1
3
3
42

Kokku:
Üldse kokku:

74
89

1
1
1
2
5

Diviisi teesalga täiesti salajane struktuur, mai 1938, ERA 636.2.31, ll. 39.
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Tabel 9.
TAGAVARA PIONEERIPATALJONI STRUKTUUR
SÕJAAEGNE KOOSSEIS № 81, 1938. a.931

1
4
5

1
2
1
3

1
2
1
4

5
10
2
2
3
3
2
1
1
2
2
8
12
6
6
3
1
40
8

-

1
4
16
1

1
4
16
1

1
2
2
3
3
2
1
1
2
2
8
12
6
6
3
1

1
2
1

117

-

22

22

55

12

ambulants

G-k-do

1
4
5

töö-k-do

raudteekomp.

1
1
1
1
1
1
6

töökojad

pikompanii 2

1
1
1
1
1
1
3
2
1
12
1
25

koosseisu jaotus kokku

staap

pikompanii. 1

allüksused

1
1

-

1

1
1
1
1
3

1

5

-

Ohvitserid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pataljoniülem...
Adjutant...........
Majandusülem..
Laekahoidja......
Relvurohvitser..
Vanemarst........
Kompül............
K-do ülem........
Töökoja ülem...
Rühmaülem......
Instr.-keemik....
Kokku:
Allohvitserid:
Veebel...............
Rühmavanem...
Teemeister........
Tehnik..............
Telefonist.........
Puusepp............
Lukksepp..........
Sepp..................
Minöör..............
Jaamaülem........
Jaamaülema abi
Telegrafist........
Rongijuht.........
Vedurijuht.......
Vedurijuhi abi..
Konduktor........
Relvur...............
Jaoülem.............
Varahoidja........
Kokku:
Reakoosseis:
Kapralid

931

Tagavara pipati täiesti salajane sõjaaegne struktuur, mai 1938, ERA 636.2.31, l. 44.
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jaoülema abi....
Varahoidja abi..
Pioneer..............
Sepp.................
Minöör.............
Rööpaseadja.....
Meteoroloog.....
Reamehed
Pioneer.............
Reamees..........
Rööpaseadjakonduktor.........
Laborant...........
Telefonist..........
Kirjutaja I-III...
Kingsepp II-III.
Rätsep..............
Sepp I-II...........
Puusepp I-II.....
Masinist I.........
Betoontööde
juht I................
Müürsepp I.......
Teemeister I.....
Pontoonöör I....
San-velsker I-II.
Sanitar...............
Kokk.................
Hobusemees.....
Ratsakäskjalg...
Tööline.............
Kokku:

8
4
64
1
4
2
1

-

1
32
-

1
32
-

1
1
4
2
-

8
1
1

-

-

-

256
93

-

128
-

128
-

21
2
7
8
4
3
2
2
1

8
-

-

-

47
21
7
-

46
2
-

1
1
1
1
3
2
3
13
1
11
520

8

161

161

83

3
61

1
1
1
1
1
1
1
8
15

4
3
1
1
3
13
1
25

3
2
5

Tagavara pioneeripataljonis kokku: ohvitsere – 25; allohvitsere – 117; sõdureid – 520; kokku:
662.
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staap

1. pikompanii

raudteekompanii

H-komando

2. pikompanii

töökomando

G-kompanii
3. pikompanii

Skeem 1.
1. (2.) pioneeripataljoni (1928) struktuur

staap

1. pikompanii

G-kompanii

H-komando

2. pikompanii
töökomando
3. pikompanii

4. pikompanii

Skeem 2.
1. (2.) pioneeripataljoni (1939) struktuur
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staap

1. pikompanii

töökomando

raudteekompanii

2. pikompanii
töökojad

G-komando

Skeem 3.
Tagavara pioneeripataljoni (1928) struktuur

staap

1. pikompanii

töökojad

G-komando

2. pikompanii
töökomando
3. pikompanii

Skeem 4.
Tagavara pioneeripataljoni (1939) struktuur
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1. diviisi ülem

1. diviisi
insener

2. diviisi ülem

2. diviisi
insener

Inseneriväe
Inspektor

3. diviisi ülem

3. diviisi
insener

1. teesalk
1. pipataljon

2. pipataljon

tagavara
pipataljon

2. teesalk
1. töösalk

2. töösalk

3. töösalk

1. inseneriladu

2. inseneriladu

3. inseneriladu

Skeem 5
Pioneeriüksuste sõjaaja struktuur (1938)
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Tabel 10.
1938. a märtsikutse noorsõdurite õppeedukus noortekursuse lõpukatsete tulemustel.932
Allüksus
Keskmine tulemus protsentides
1. pikompanii
2. pikompanii
G-kompanii noorte õppeüksus

väga hea
10,2%
8,6%

hea
53,8%
80,0%
53,0%

rahuldav
36,0%
20,0%
38,4%

nõrk
-

Tabel 11.
Noorsõdurite arv Pipatis 1925.–1933. aastal.933
Jrk
nr

Noorte saabumise
kuupäev
05.04.1925

Noortekursust
alustanud
sõdurite arv
120

03.02.1928
13.04.1928
03.10.1928
28.06.1930

83
46
212
15

03.03.1931
03.06.1931
28.10.1931

149
48
143

Noortekursuse lõpetamise Noortekursuse
kuupäev
lõpetanud
sõdurite arv
29.06.1925 ja 30.06.1925
121
01.02.1926
101
13.01.1928
158
14.05.1928 ja 21.05.1928
9 + 72
01.08.1928
42

27.02.1931
02.06.1931
26.09.1931
30.01.1932
31.01.1933
31.08.1933

932

175
143
54
125
115
46

Patüli pk nr 72, 08.06.1938, ERA 636.1.172.
Pipatüli pk №№ 83, 154, 08.04.1925 ja 07.07.1925, ERA 636.1.75, ll. 59-60, 124; Pipatüli 1926. a. pk-d,
ERA 636.1.80; Pipatüli 1928. a. pk-d, ERA 636.1.93; Pipatüli pk № 141 28.06.1930, ERA 636.1.107; Pipatüli
1931. a. pk-d, ERA 636.1.114; Pipatüli 1932. a. pk-d, ERA 636.1.120; Pipatüli 1933. a. pk-d, ERA 636.1.127.
933

256

Tabel 12.
Sõjakooli inseneriväe aspirandikomando G- ja Pirühmade tunniplaan 23. juunist kuni 20.
juulini 1934.934
Kuupäev

Inseneriväe aspirandi komando
Pi-rühm
Võidupüha
Jaanipäev
G-pealetungi vahendite kasutamine
Miinitööd harjutusväljal.
praktikal.
Kontrollkatse õppeaines „Lõhketööd“.
Laskuri klassikatsed vintpüssist
Välikindlustamise-, moondamise- ja miinitööd harjutusväljal.
Laskekatse kk-st Madsen
Ettevalmistus kontrollkatseteks
Miinitööd
õppeainetes „lõhkeained“ ja
„lõhketööd“.
Lõhkeained ja lõhketööd
Ettevalmistus kontrollkatseks õppeaines
(kordamine).
„välikindlustamine“.
pühapäev
Ettevalmistus kontrollkatseks
Katse õppeaines „välikindlustamine“.
õppeainetes „G-pealetung“ ja
„leegiasjandus“.
Kontrollkatse õppeainetes „GMiinitööd.
pealetung“ ja „leegiasjandus“.
Ettevalmistus rännakuks Jägalasse.
Ettevalmistus ja saabumine.
Rännak Inseneriväe laagrisse.
Pioneeripataljoni Nõmmele.
Pioneeripataljoni ja helgiheitjate
Silla materjali vastuvõtmine laost ja silla
jaama tutvustus.
õppevahendite valmistamine.
Pioneeripataljoni meteoroloogiajaama Vahetugidega kergsilla ehitamine.
tutvustus. Vaatluse teostamine ja
Kehaline kasvatus.
saadud andmete ümbertöötamine.
Degaseerimise vahendite kasutamine.
Kõrgrõhupump. Survegaasi pudelite Kergsillad ja kiirsild ujuvtugidel
täitmine kõrgerõhupumba kaudu.
(ujukatel).
pühapäev
Gaasiluure ja reostatud ala
Sõudeharjutused pontoonidega.
määramine.
Pontoonparvede koostamine.
Ettevalmistus katseks pioneeriõppes. 6 t (kerge) pontoonsilla ehitamine.
Kehaline kasvatus.
Katse pioneeriõppes.
Kergsilla ehitamine ruhikutest ja
sõudeharjutus ruhikutega. Kehaline
kasvatus.
Tuule suuna ja kiiruse määramine
Parvede valmistamine ujukatest ja
pilootpallide abil. Sõjagaasi
ruhikutest.
määramine lõhna järgi.
Rügemendi gaasikaitse kava
Raske silla ehitamine ujukatel ja
koostamine kaitsel. Praktiline
ruhikutest.
lahendus taktikalise ülesande
kohaselt.
G-rühm

23. juuni
24. juuni
25. juuni
26. juuni
27. juuni
28. juuni
29. juuni

30. juuni
1. juuli
2. juuli

3. juuli
4. juuli
5. juuli
6. juuli

7. juuli
8. juuli
9. juuli
10. juuli
11. juuli

12. juuli

13. juuli
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14. juuli
15. juuli
16. juuli

17. juuli

18. juuli
19. juuli
20. juuli

21. juuli

Loomade gaasikaitse. Välisriikide g- Lõhketööd.
vahendite käsitsemine.
Kehaline kasvatus.
Pühapäev
Rügemendi gaasikaitse kava
Traattõkete ehitamine. Kehaline
koostamine pealetungil. Praktiline
kasvatus.
lahendus taktikalise ülesande
kohaselt.
Rügemendi gaasikaitse kava
Traattõkete ehitamine. Kehaline
koostamine rännakul ja paiknemisel.
kasvatus.
Praktiline lahendus taktikalise
ülesande kohaselt.
Ettevalmistus katseteks ainetel „GMaterjalide ja vahendide tagastamine
kaitse“ ja „suitsuasjandus“.
lattu.
Katsed ainetes „G-kaitse“ ja
Tagasirännak Jägalast Tondile.
„sutsuasjandus“.
Leegiheitjate ja fugass-leegiheitjate
Ettevalmistus katseks aines „sillad“.
käsitsemine. Ettevalmistused
pioneeripataljonist lahkumiseks.
Tagasitulek Pioneeripataljonist
Katse aines „sillad“.
Tondile.
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Tabel 13.
8. novembril 1933. a kinnitatud üleajateenijate talvise täiendõppeperioodi
(01.11.1933–01.04.1934) õppekava.935
Õppeaine
Sisu
Tundide arv
I Kehaline kasvatus

Suusatamine..........................................................

II Sõjaline kasvatus

1) Distsipliin:
Autoriteedi mõju alluvate kasvatamisel ja
distsipliini pidamisel (teoreetiline).......................
2) Sisekord:
Sisekorra §-de õige tõlgendamine ja rakendamine.
(teoreetiline ja praktiline)......................................
3) Rivi- ja lahungudrill:
Rivi- ja lahingudrilli §-de õige tõlgendamine ja
rakendamine (teoreetiline ja
praktiline)..............................................................
4) Garnisoniteenistus:
Garnisoniteenistuse §-de õige tõlgendamine ja
rakendamine (teoreetiline ja praktiline)................

III Taktikaõpe

IV Sõjatehniline õpe

935

1) Väeliikide omadused, ülesanded ja koostöö
(teoreetiline)..........................................................
2) Lahingufaasid väekoondise raamides.
Võimalikud ülesanded erifaasidel pioneeridele ja
pioneeriallohvitseridele (teoreetiline)...................
3) Rühm lähenemisel, kallaletungil ja rünnakul
(praktiline)............................................................
4) Kompanii kaitsel (praktiline)...........................
Lõhketööd:
1) Lõhkeainete omadused ja nende kasutamine
(teoreetiline).........................................................
2) Purustamistööde organiseerimine kaitsel ja
taandumisel (teoreetiline).....................................
3) Lõhketööde organiseerimine määratud lõigus
(praktiline)............................................................
Maastiku organiseerimine:
1) Kompanii kaitsepositsiooni valik ja tähistamine
pataljoni lõigus: a) relvade positsioonide valik; b)
tähistamine välikindlustamisel (rkp-, kkp-pesad, jao
kaevikud, killuvarjendid, traattõkked jms)..............
d) krokii valmistamine;
d) materjalide ja töö suuruse esialgne kokkuvõte
(praktiline)
2) Kombineeritud praktiline ülesanne eelmise
ülesande piires pioneeri-, raudtee-, G- ja
helgiheitjaüksuste allohvitseridele, igaühele
vastavalt erialale..................................................
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5

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
2

4

2

Kokku tunde:

Jrk
nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

936

23

Tabel 14.
Üleajateenijate 1934./35. talvise täiendõppeperioodi teoreetiliste tundide kava.936
Teema/õppeaine
Läbiviija
Aeg
Maht
tundides
A. Silmaringi laiendavad loengud
Jaanuar/
Üldjooni pedagoogikast.................... Dir Kuks
Veebruar
4
Rahvuslus......................................... Mjr Utuste
Märts
2
Nakkushaigused............................... Dr Schotten
Veebruar
4
Praktiline riigiteadus........................ Hr Oidermann
Märts
5
B. Kehaliste võimete ja sõjaliste
oskuste arendamine
Kehalised harjutused........................ Ltn Loodla
Nov-Apr
20
Laskeõpe:
a) laskõppe metoodika..................... N-ltn Kukk
November/ 8
b) õhukaitse käsi- ja
Detsember
automaatrelvadega........................... N-ltn Kukk
Pioneeriõpe:
Detsember
a) mõõduriistade käsitsemine........... Kpt Hirth
Jaanuar
6
b) lõhketööd................................
Kpt Preibach
Nov-Dets
15
C. Taktikalised õppused
Rühma kallaletungi lähtejoonele
asumine, kallaletung ja rünnak........ Kpt Müller
Aprill
4
Rühmaülema (rühmavanema) käsud
kaitsele asumiseks ja taandumiseks.. Kpt Müller
Aprill
4
D. Tehniliste vahendite ja erirelvade
tundmine
Soomusmasinate tüüpide, nende
omaduste, võimete ja
kasutamisviiside tundmine ja nende
vastu võitlemine............................... Kpt Müller
Aprill
2
Välisuurtükiväe relvade, omaduste,
võimete ja kasutamisviiside
selgitamine....................................... Kpt Müller
Aprill
2
Välitelefoni ja kommutaatori
käsitsemine ja kasutamine............... Kpt Luulik
Jaanuar
6
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Tabel 15.
1934./35. üleajateenijate talvise täiendõppeperioodi praktiliste tundide kava 1935. aasta
jaanuari peale.937
Jrk Teema
Läbiviija
Nr
E. Praktilised tunnid noortele
a) Sisekord
1. 1) Kaitseväe kombed (SM §-d 110–114)..............
2) Sõjaväeline viisakus (SM §-d 116–133)........... Vao Tamm
2. a) Teenistustoimkonnaks valmistumine (SM §-d
480–481)................................................................
b) Teenistustoimkondlaste üldkohustused (SM §d 480 ja 490)......................................................
c) Toimkonna relvastus (SM § 491)...................... Nao Lustberg
b) Vahiteenistus
3. 1) Vahtkonna ja tunnimeeste vahetus....................
2) Tunnimehe kohused laskemoonalao juures...... Nao Unt
d) Üldteadmised
4. Sõduri varustus (ka raha, riided, toit) ja selle
hooldamine..........................................................
Vao Kreek
e) Laskeõpe
5. Vintpüssi materjalosa........................................... Nao Vaher
6. Vintpüssi hooldus................................................ Nao Kuningas
7. Sihtimise algharjutus: valguse, tuule ja
derivatsiooni mõju............................................... Nao Lilla
f) Lahinguõpe
8. Maastiku vaatlemine ja kirjeldamine määratud
vaatlussektoris....................................................
Vao Kuldvere
9. Üksikvõitleja ja jao moondamine paigal ja
liikumisel vaenlase maapealse vaatluse eest......
Vbl Kesküll
10. Lihtsamate tankivastaste tõkete ehitamine ja
tankimiinide kasutamine.....................................
Nao Loorberg

937
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Tabel 16.
1931./32. talveperioodi ohvitseride täiendõppe kava 1. novembrist 1931 – 1. maini 1932.938
nr õppevorm
teema
läbiviija
tundide arv
1. Loeng
Jõgede ületamine meie oludes
Kpt Trankmann
2
2. Loeng
Pioneeride väljaõpe NSVL-s
Kpt Kerberg
2
3. Loeng
Poola pioneeride organisatsiooni,
Ltn Kanits
2
väljaõppe ja tehnilise varustuse
erinevus Eesti omast
4. Loeng
Soome pioneeride organisatsiooni,
Ltn Schäfer
2
väljaõppe ja tehnilise varustuse
erinevus Eesti omast
5. Loeng
Graafilised meetodid mullatööde
Kpt Thar
4
suuruse arvutamisel ja projekti
koostamisel
6. Praktiline
Nõmme raudtee viadukti
Ltn Müller
2
tund
purustamine
7. Praktiline
Kuulipilduja positsiooni
Ltn Hirth
2
tund
moondamine
8. Praktilised
Silla projekti koostamine
Kpt Thar
12
tööd
9. Praktilised
Pioneeride ülesanded taandumisel ja Ltn Kõiv
8
tööd
teede purustamine
10.
Võimlemine ja sport
Ltn Loodla
8
11.
Laskeharjutused ja -võistlused
6
12.
Loengud Kaitseväe staabi
14
korraldusel
Kokku tunde: 64

938
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Nr

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

939

Tabel 17.
Pipati ohvitseride täiendõppekava talveperioodiks 14. novembrist 1932 kuni 20. maini
1933.939
Töövorm
Töö nimetus
Läbiviija
Tundide Konspekti või
arv
töö esitamise
tähtaeg
loeng
Jõgede ületamine meie
kpt Thar
2
01.03.1933
oludes
loeng
Raudteevõrgu arendamise
Ltn
2
02.04.1933
vajadus ja võimalus meie
Freimuth
oludes positsioonisõjas
Praktiline Oomi seadus. Takistus ja
n-ltn Janus
1,5
03.03.1933
tund (Hreostaadid
kdo
reameestel
e)
Praktiline Gaasikindla varjendi
Ltn
1,5
10.03.1933
tund
ehitamine
Reinhaus
(õppekom
panii
reameestel
e)
Praktiline Rahva enesekaitse vajadus n-ltn Kukk
1,5
18.03.1933
tund
ja kodanikukohused riigi
(õppekom ees
panii
reameestel
e)
Praktilised Graafiliste meetodite
Kpt Thar
10
ülesanded mullatööde arvestamiseks
ja organiseerimiseks tee
projekti koostamisel
Praktilised Rügemendi lõigu
Kpt Thar
19,5
tööd
kindlustamise kava
koostamine antud
taktikalise olukorra alusel
Praktilised Topograafia
Kpt Thar
21
tööd
Praktilised Pioneerikompanii
Ltn Väkram 8
tööd
mobilisatsioonikava
koostamine
Loeng
Loengud Kaitseväe staabi
8
korraldusel
Kokku tunde 75
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Tabel 18.
1933./34. talveperioodi ohvitseride täiendõppe kava 20. novembrist 1933 – 22. maini 1934.940
nr teema
läbiviija
esitamise
täitmise
tähtpäev
tähtaeg
A. Loengud
1. Tõkked tankide vastu ja
nende ehitamise võimalused ltn Schäfer
31.01.1934
veebruaris
liikuvsõja oludes.
2. Pioneeride koostöö moto07.01.1934
märtsis
kpt Kerberg
mehhaniseeritud osadega
meie oludes.
3. Alalise kaitseväe vajadus
15.02.1934
märtsis
ltn Luulik
kodumaa kaitsmiseks ja
sõduri-kodukaitsja
kohustused.
4. Väeosa toitlustamise
aprillis
kva Silber
vaheldusrikkamaks tegemise
võimalused riigi poolt
ettenähtud rahanormide
piires.
B. Praktilised tunnid
1. Kiirsild õlgkottidel.
11.02.1934
märtsis
ltn Tomp
2. Koobasvarjendi ehitamine.
18.02.1934
aprillis
ltn Hirth
3. Miinivõrk, selle koostamine ltn Preibach
08.02.1934
veebruaris
ja kontrollimine.
4. Stockes miinipilduja
28.01.1934
veebruaris
n-ltn Krusemend
materjaliosa.

940

Pipatüli pk nr 272, 22.11.1933, ERA 636.1.127; Pipati ohvitseride täiendõppe talveperioodi kava 20.11.1933–
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Tabel 19.
1934./35. a talvise õppeperioodi (01.11.1934–01.05.1935) täiendõppe kava Pipati
ohvitseridele.941
Jrk Loengu läbiviija
Teema
nr
1. Loengud
1.

Mjr Thar

2.

Kpt Müller

3.

Kpt Luulik

4.

Kpt Tomp

5.
6.

Kpt Hirth
Kpt Preibach

7.

Ltn Schäfer

8.
9.
10.
11.

Ltn Liiv
Ltn Loodla
Ltn Tomson
N-ltn Kukk

12. Kva Silber
13. Kva Erdfeldt
14. Kpt Trankmann

15. Ltn Jaanus
16. Mjr Kerberg

1.
2.

Kpt Ratasepp
Ltn Kanits

3.
4.
5.

Ltn Freimuth
San-ltn Zirk
Ltn Reinhaus

6.
7.
8.

N-ltn Ehrlich
N-ltn Krusemend
Ltn Väkram

941

Pioneeride ülesanded tulevikusõja esimestel päevadel meie
oludes ja nende ülesannete täitmiseks vajalikud eeltööd
rahuajal.
Pioneerieriala õppuste korraldamise ja läbiviimise võimalused
talveperioodil meie oludes.
Traattõkete elektriseerimine. Väljavaated selle teostamiseks
meie oludes.
Vägede varustamine pioneeri tööriistade, abinõu ja
materjalidega kaitselahingu oludes.
Permanentne fortifikatsioon väikeriikides.
Laskemoona mõju lasketulemustele ja padrunite laadimise
tehniline läbiviimine.
Strateegiliste keskuste gaasikaitse organiseerimine õhurünnaku
puhul ja selleks valmistumine Eestis.
Meteoroloogia tähtsus igapäevases elus ja sõjas.
Iidsete eestlaste kindlused ja nende kaitsmine.
Tankimiin, tema konstruktsioon ja kasutamise põhimõtted.
Õhutõrje kuulipildujad ja õhutõrje korraldamise võimalused
meie oludes, rännakul ja puhkusel.
Brigaadiülema käsutusse antud pioneeripataljoni
pioneerikompanii varustamine sõjaajal.
Väeosa varustuse täiendamine rekvireerimise teel
rekvireerimiste teostamise kord.
Purustajate (minööri-) komandode moodustamise võimalused
piiriäärseist Kaitseliidu osadest Põhjarindel ja nende väljaõppe
korraldamine.
Pioneeride koostöö teiste väliikidega taandumisel.
Purustajate (minööri-) komandode moodustamise võimalused
piiriäärseist Kaitseliidu osadest Lõunarindel ja nende
väljaõppe korraldamine.

2. Praktilised tunnid
Lahingvankrid ja nende kasutamine pealetungilahingus.
Moondamisvõrkude punumise viis ja nende kasutamise
võimalused meie oludes.
Talveonni ehitamine ühele jaole.
Esmaabi andmine gaasitatuile.
Vastase tõkestamine jõgede ületamisel jõkke ehitatud tõkete
abil.
Rammide tüübid ja nende käsitsemine.
Ruhikute kasutamine jõgede ületamisel.
Detoneerimis- ja süütevahendid.
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9.

Ltn Matteus

10. Ltn Springberg

1.

Kol-ltn Grünberg
ja mjr Thar

2.

3.
4.

Parvujukad välisuurtükkidele: parvede laadimine, ülesõit ja
maandumine.
Maanteede purustamine maa-aluste laengute abil
3. Kaardiharjutused
a) Taktikalised harjutused kaardil
Pataljoni lõigu kindlustamise kava koostamine antud
taktikalise olukorra alusel.
Brigaadi rinde kindlustamise kava koostamine antud
taktikalise olukorra alusel.
b) Taktikalised harjutused maastikul
Tee luure ja paranduskava koostamine.
Tee luure ja lõhketööde kava koostamine.

3.

4. Harjutused kehaliste võimete ja sõjaliste oskuste arendamiseks
Kpt Tomp
Rakendusvõimlemine, suusatamine ja praktiline tutvumine
tuletõrje alaga (1 kord nädalas).
Laskekomitee
Laskeharjutused ja -võistlused.
esimees
Kol-ltn Grünberg Määrustike, eeskirjade ja seaduste tundmine ja kontrollimine.

4.

Kol-ltn Grünberg

1.
2.

Mobilisatsioonitööd.
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Tabel 20.
Pipati ohvitseride talveperioodi täiendõppekava 01.11.1935–01.05.1936.942
nr

teema

läbiviija

maht
tundides

Märkused

1. Loengud ja praktilised
tunnid
1a. Loengud
(iseseisvad ettekanded)
1.

Nõukogude Vene
Kpt E. Möldre
inseneriväe organisatsioon ja
taktikaline kasutamine.

2

2.

Kehtiv väeosa majapidamise
seaduse erinevus
varasematest seadustest ja
määrustest.

2

Kva O. Silber

1b. Praktilised tunnid
3.

Pinnapealne kaevik
(reameestele).

4.

Sidumispunkt
Ltn V. Loodla
(õppekompanii reameestele).

5.

Kahe jalaga kerge pukksilla
puki sidumine (1. pikomp
reameestele).

6.

Loengud ja praktilised
tunnid kestavad kõik 50
min. Sellele järgneb 10 min
vaheaeg ja arutelu.
Õppetöö viiakse läbi
vastavalt „Juhendile
ohvitseride ja
üleajateenijate
allohvitseride
täiendõppuste
korraldamisest“ §-de 171–
211 kohaselt.

Kpt L. Ratasepp 2

2

1. pikompanii
ülema
määramisel

2

Lõhkevõrgu koostamine ja
2. pikompanii
kontrollimine (2. pikompanii ülema
reameestele).
määramisel

2

1c. Kaitseväe staabi ja
Sõjakooli lõpetanud
ohvitseride ühingu poolt
korraldatud loengud.

12

2. Juhtimise harjutused
kaardil ja maastikul
2a. Harjutused kaardil
1.

942

Kaitsepositsiooni valik
rügemendile ja
kindlustustööde

Pataljoniülem
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4

Antud taktikalise olukorra
alusel pidi iga ohvitser
tegema ettepaneku

PiKompanii ülema
seisukohast positsiooni
valiku ja kindlustamise
tööde organiseerimise
kohta.

organiseerimine.

2.

Brigaadi varustamine
tehniliste vahendite,
tööriistade ja materjalidega
positsiooni kindlustamisel
manööversõja oludes.

Pataljoniülem

4

Iga ohvitser pidi tegema
ettepaneku brigaadi
inseneri seisukohast.

2b. Harjutused maastikul
3.

Kaitsepositsiooni luure
üksikpataljoni lõigus.

Pataljoniülem

4

4.

Tee luure ja lõhketöö kava
koostamine.

Pataljoniülem

4

Pataljoniülem

2

Antud taktikalise olukorra
kohaselt teostati
maastikuluure ja -analüüs.
Koostati tulekaart ja
kaitsepositsiooni
elemendid.
Liikumisvahend: pataljoni
kergeveoauto.
Igale ohvitserile anti
Tallinna või Nõmme
ümbruses iseseisvalt
luurata 15–20 km pikkune
teelõik ja koostada selle
lõigu lõhkekava
lahingumasinate või
vooride liikumise
tõkestamiseks. Liikumiseks
ratsahobune või jalgrattas.

3. Praktilised
erialaharjutused
3a. Sillad
1.
2.

Mehhaanika.
Silla kandvuse kontrollimise
ja silla tugevdamise viiside
harjutused.

Pataljoniülem

10

Ülesannete lahendamine
tahvli juures.

3b. Lõhketööd
Klassitunnid.
3.

Laengute suuruse, mõju ja
pikkuse arvutamine.

Pataljoniülem

2

4.

Sise- ja välislaengud
erinevate materjalide

Pataljoniülem

2
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purustamisel.
5.

Ülesanded kivihoonete ning
kivi-, raud- ja raudbetoon
sildade purustamiseks.

Pataljoniülem

4

3c. Materjalide katsetamine.
6.

Betoontöödeks ja
teedeehituseks vajalike
materjalide kõlblikkuse
kindlaksmääramine ja
vastavad laboritööd.

Pataljoniülem

4

Ainult praktilised
ülesanded.

Tabel 21.
Laskemoona jaotus Pipati allüksuste vahel rahuaja kulunormi kohaselt 1934. aastal.943
Allüksused

1. pioneerikompanii
2. pioneerikompanii
3. pioneerikompanii
G-kompanii
H-komando
3. pioneerikompanii
Õppekompanii
1. pioneerikompanii
2. pioneerikompanii
3. pioneerikompanii
G-kompanii
Töökomando
1. pioneerikompanii
2. pioneerikompanii
3. pioneerikompanii

943

Laskemoona norm
.303
.22
1934. a märtsikutse kogu teenistuse aja peale
4220
5400
3500
4600
4160
4800
6300
7000
1460
1800
1934. a juulikutse noorte kursusele
2200
8250
Õppekompanii 1934. a oktoobrikuu kursusele
3120
3120
1934. a juulikutse reameestele
140
50
140
50
2320
1000
280
100
560
200
1934. a novembrikutse noorte kursusele
1400
5250
1400
5250
2000
7500

Pipatüli pk nr 234, 06.11.1934, ERA 636.1.132.
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paukpadrunid
675
575
600
875
225
1375
650
875
875
1250

Tabel 22.
Laskemoona kulunormid üksikvõitleja kohta ja kursuste kaupa 1934. aastal
Pioneeripataljonis.944
Kursus
märtsikutse kõigis
allüksustes..............
oktoobrikuu
õppekompanii
kursus.....................
juulikutse reamehe
kursus...................
novembrikutse
noorte kursus.........

.303 iga ajateenija kohta
ÕppeLahingSisseKlassilaskmised laskmised laskmised katsed

.22 iga ajateenija kohta
ÕppeSisseKlassilaskmised laskmised katsed

125

20

10

25

160

5

35

80

20

5

15

100

5

15

90

20

10

20

30

5

15

27

5

3

5

125

5

20

Tabel 23.
Laskemoona kulunormid allüksuste kaadrikaitseväelastele õppelaskmiseks ja klassikatseteks
1934./35. a.945
Allüksused
õppekompanii
1. pikompanii
2. pikompanii
3. pikompanii
G-kompanii
H-komando
Töökomando,
staap
OLÜ
ÜLÜ

944
945

KLN-34
järgi
.303
1200
1560
1334
1270
1766
480
1780

§
.22
500
650
650
505
745
200
780

5 OLÜ
arvel
.303
19
0
0
0
101
35
14

4241
8983

1164
3186

0
0

normi ÜLÜ
arvel
.22
.303
55
0
41
0
80
0
0
0
10
617
100
0
200
0

normi Kokku
norm
1934./1935. a
.22
.303
.22
43
1219
598
82
1560
773
25
1334
755
119
1270
624
260
2484
1015
177
515
477
88
1794
988

0
0

0
0

Pipatüli pk nr 234, 06.11.1934, ERA 636.1.132.
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0
0

4241
8983

1164
3186

4080
3600
3600
2920
1400
1180
140
16920

3910
1440
1440
1170
450
405
45

170
160
160
130
50
45
5

paukpadrunid

408
384
384
312
120
108
12

kokku

272
525
525
425
250
200
25

sisselask
miseks

katseteks

680
530
530
430
200
170
20

õppelask
misteks

sisselask
misteks

2720
2161
2161
1753
830
702
83

kokku

lahinglask
misteks

Õppekompanii
1. pikompanii
2. pikompanii
3. pikompanii
G-kompanii
H-komando
Töökomando
Kokku:

õppelask
misteks

Tabel 24.
Käsitulirelvade laskemoona rahuaja kulunormi (KLN-34) kohaselt Pipati allüksuste
laskemoona normi jaotus 1934. a novembri sissekutse (31.01.1935 reameesteks ülendatud)
reameeste kursusele ja õppekompaniile, 1. veebruaril 1935. a alanud reservallohvitseride
ettevalmistuskursuse jaoks.946
allüksus
.303
.22

4080
1600
1600
1300
500
450
50
9580

850
525
525
425
250
200
25
2800

946
947

väeosa

II klassi katse
sooritajad

Tasuta märk

Silmade eest

II kl katse
soorituse
eest
Tasuta märk

hetkeseis

eelmisel
katsel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punkte

Keskmine silm

jrk nr edukuse
järgi

Tabel 25.
Noorsõdurite klassikatsete tulemused 3. diviisi eriväeliikides, ajavahemikul august –
detsember 1934.947

Autotankirügement.......................
1. s-rongi rügemendi eriüksused....
Lennukool (aviamot õpilased)......
Mereväe õppekompanii.................
Pioneeripataljon.............................
Sidepataljon...................................
Keskmiselt:

5,86
6,02
5,92
5,14
4,94
4,57
5,41

5
4
4
3
3

5
0,8

586
602
592
514
494
457
541

18
38
?
22
14

650
640
592
521
516
457
563

444
531
532
444
485
487

Pipatüli pk nr 30, 18.02.1935, ERA 636.1.141.
Pipatüli pk nr 41, 05.02.1935, ERA 636.1.141.
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46
8

kokku

Tabel 26.
1936. a märtsikutse noortekursuse laskemoona kulunormid.948

õppelaskmised

sisselaskmised

klassilaskmised

kokku

paukpadrunid

noorsõdurite arv

1600 185
2093 100
2570 280

kokku

1. pioneerikompanii
2. pioneerikompanii
G-kompanii

.22

klassilaskmised

Allüksus

sisselaskmised

õppelaskmised

7,7x56R (.303)

140
172
230

1925
2365
3080

4525
5045
7340

200
760
220

525
645
840

5250
6450
8400

350
430
560

35
43
56

Tabel 27.
1936. a juulikuu kutse noortekursuse laskemoona kulunormid üksikvõitleja peale.949

3. pioneerikompanii

200

30

50

280

170

30

200

paukpadrunid

kokku

sisselaskmised

õppelaskmised

.22

kokku

klassilaskmised

Allüksus

sisselaskmised

õppelaskmised

7,7x56R (.303)

10

Tabel 28.
1936./1937. laskeaasta kaadrikaitseväelaste laskemoona kulunormid.950
allüksus
ohvitserid
üleajateenijad
1.
pioneerikompanii
2.
pioneerikompanii

7,7x56R (.303)

.22

1710
2580
1300

1600
850
640

7,65x17 (FN
Browning)
1000
300

900

420

200

948

Pipatüli pk nr 32, 16.03.1936, ERA 636.1.152.
Pipatüli pk nr 49, 06.05.1936, ERA 636.1.152.
950
Pipatüli pk nr 68, 19.06.1936, ERA 636.1.152.
949
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märkus
ainult Nõmmel
ainult Nõmmel
ainult Narvas,
ka ohvitserid
ainult Võrus, ka
ohvitserid

Tabel 29.
1936. a märtsikuu kutse reameestekursuse laskemoona kulunormid 1936. aasta juunist.951
allüksus

lahinglaskmised

kontrolllaskmised

sisselaskmised

kokku

õppelaskmised

sisselaskmised

kokku

paukpadrunid

.22

õppelaskmised
3.
pioneerikompanii
2.
ioneerikompanii
1.
pioneerikompanii
G-kompanii

7,7x56R (.303)

672

112

168

168

1120

280

140

420

70

1900

410

480

410

3200

1000

200

1200

200

2000

136

408

176

2720

720

300

1020

170

1872

390

468

390

3120

780

390

1170

195

Tabel 30.
1937. a märtsikuu sissekutse reameeste kursuse ja juuliku noorte kursuse ning
kaadrikaitseväelaste-instruktorite laskeõppe kulunormid.952
Kaadrikaitseväelased-instruktorid: 1. pikompaniis 9, 2. pikompaniis 7, 3. pikompaniis 8, Gkompaniis 7, H-komandos 2.

951
952

.22

Õppelaskmisteks

Lahinglaskmisteks

Kontrollkatseteks

Sisselaskmiseks
ja
korduskatseteks

Kokku

34
9
8

1326
198
-

680
180
-

408
108
-

206
54
-

2720 1020 540 450 640 120 -

170
-

42
16
7

1638
352
-

840
320
-

504
192
-

378
96
-

3360 1260 960 600 560 105 -

210
-

13
8
8

507
176
-

260
160
-

156
96
-

117
48
-

1040 390
480 400
640 120

600
-

Pipatüli pk nr 68, 19.06.1936, ERA 636.1.152.
Pipatüli pk nr 76, 05.07.1937, ERA 636.1.162.

273

Õppelaskmisteks

Laskurite arv
1. pioneerikompanii:
märtsikutse
ajateenija-allohvitserid
instruktorid
2. pioneerikompanii:
märtsikutse
ajateenija-allohvitserid
instruktorid
3. pioneerikompanii:
märtsikutse
ajateenija-allohvitserid
instruktorid

.303

Sisselaskmisteks
ja
korduskatseteks
Paukpadruneid

Allüksus

-

G-kompanii:
märtsikutse
instruktorid
H-komando:
juulikutse noored
instruktorid

40
7

1560
-

800
-

480
-

360
-

3200 1200 560 105 -

200
-

30
2

1710
-

-

-

390
-

2100 3900 900
140 100 -

300
-
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Tabel 31.
Laskemoona kulunormid 1938. aasta veebruarist.953
Allüksus

953

Kokku

Õppelaskmisteks

Sisselaskmisteks

-

840
-

4620
680

3402
-

798 4200
800

630
-

25
4

1250 150
-

300
-

300
-

2000
320

600
-

150 750
120

125
-

30
3

1500 120
-

360
-

420
-

2400
240

810
-

90
-

900
90

150
-

25
2
2

1000 200
80
16
48
8

300
24
24

500
40
40

2000
160
120

500
40
80

250 750
20 60
20 100

125
10
-

3

120

24

36

60

240

75

15

90

15

16
5

800
-

128
-

192
-

160
-

1280
400

400
-

80
-

480
150

80
-

5

140

50

60

-

250

-

-

-

-

4

300

20

-

-

320

80

40

120

20

Pipatüli pk nr 26, 26.02.1938, ERA 636.1.172.
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Paukpadruneid

Lahinglaskmisteks

3528 252
-

Kokku

Klassikatseteks

42
8

Sisselaskmiseks

Õppelaskmisteks

.22

Laskurite arv
Õppekompanii:
õppurid
instruktorid
1. pioneerikompanii:
1937. a novembrikutse
instruktorid
2. pioneerikompanii:
1937. a novembrikutse
instruktorid
3. pioneerikompanii:
1937. a novembrikutse
1937. a juulikutse
ajateenija-allohvitserid
G-kompanii:
1937. a novembrikutse
H-komando:
1937. a novembrikutse
instruktorid
Töökomando:
1937. a novembrikutse
Sidepataljon:
(7,62x54R)
juurdelähetatud
instruktorid

.303

Tabel 32.
1938. a märtsikutse laskemoona kulunormid noorte kursuseks.954
Allüksus

Õppelaskmisteks

Klassikatseteks

Kokku

Kokku

Paukpadruneid

390
-

1872
-

468
-

2730 390
840 -

5265 585
-

6240
1920

390
-

41
9

410
-

1968
-

492
-

2870 615
630 -

5330 615
-

6560
1440

410
-

74
18

740
-

3552
-

888
-

5180 740
1260 -

9990 1110 11840 740
2880 -

Klassikatseteks

Sisselaskmiseks

39
12

Õppelaskmisteks

Laskurite arv
1. pioneerikompanii:
1938. a märtsikutse
instruktorid
2. pioneerikompanii:
1938. a märtsikutse
instruktorid
G-kompanii:
1938. a märtsikutse
instruktorid

.22
Sisselaskmisteks

.303

Tabel 33.
Pipati kaaderkoosseisu (kaasa arvatud laskespordiühingud) 1938./39. laskeaasta laskemoona
kulunormid.955
Allüksus

1. pikompanii
2. pikompanii
3. pikompanii
Õppekompanii
G-kompanii
H-komando
Töökomando
Õppetöökoda
Staap
OLÜ
ÜLÜ

954
955

laskjate
arv

9
10
10
7
14
5
6
3
9
-

.303

900
1000
1000
840
1400
500
300
150
450
1350
2200

.22

7,62x54R

9mm Para

(kuulipildujale
Maxim)

(ainult
ohvitseridele)

270
300
300
700
420
150
3200
6700

650
650
-

Patüli 1938. a pk-d, ERA 636.1.172.
Pipatüli 1938. a pk-d, ERA 636.172.
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150
200
100
150
150
50
50
50
250
1100
-

kokku laskja
kohta
.303
100
100
100
120
100
100
50
50
50
-

.22
30
30
30
100
30
100
-

Tabel 34.
Pipati kaaderkoosseisu laskemoona kulunormid 1939./40. aastaks.956
Allüksus

laskjate arv

.303

.22

9mm Para
(ainult ohvitseridele)

1. pikompanii
2. pikompanii
3. pikompanii
Õppekompanii
G-kompanii
H-komando
Töökomando
Õppetöökoda
Staap

12
12
9
6
10
10
6
3
9

1200
1200
900
720
1000
1000
300
150
450

360
360
270
600
300
300
-

kokku laskja
kohta
.303
100
100
100
120
100
100
50
50
50

400
400
300
200
200
100
100
100
500

.22
30
30
30
100
30
30
0
0
0

Tabel 35.
Pipati kaadrikaitseväelaste laskmiste protokoll 1933. a.957
allüksus

padrunite
arv

SM

1 1. pikomp

10

L.l.l.k.

7

7

mittearvestatute
arv
0

2 2. pikomp

10

12

8

4

3 Rdtkomp

10

10. ring.
m.
L.l.l.k.

11

3

8

4 Õppekom
p
5 G-komp
6 H-kom

10

2

2

0

1
5

0
2

1
3

7 Töökom
Kokku:

10

10. ring.
m.
õppel. m.
kolmand.
k.
õppel. m.

14
52

2
24

12
28

956
957

10
10

laskurite arvestatute
arv
arv

Pipatüli pk nr 54, 27.04.1939, ERA 636.1.182.
Pipati sisemine kirjavahetus, ERA 636.1.97, l. 128.
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keskmine
tulemus
silmades
6,8
kümnest
44,8 sajast
2,4
kümnest
42,5 sajast
41 sajast
4,6
kümnest
35,7 sajast

Tabel 36.
Pipati 1928. a erialavõistluste tulemused.

kantsikorvid

põimaiad

fašiinid

sild pukktugedel

kiirsild

sildade
ehitamine

kiirtõke

võistkond
ohvitserid
üleajat-d
ajat-d
1. pikompanii
2. pikompanii
koos
-seis

haotööd

traattõke

tõkestamine

1
2
2
42
100,34
97

1
1
1
10
36,75
39,67

8
0
0
3
33,53
34,06

4
0
0
3
37
29,62

2
0
0
3
31,88
28,5

1
2
2
42
0
212

1
2
2
51
12,25
0

laskekaeviku
ehitamine

1
2
3
42
142
135

punkte
kokku

393,99
575,85

Tabel 37.
Pipati relvastus 1940. a oktoobris, Nõmmel (3. pi-, G- ja pargikompanii ning töökomando).958
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relvastuse artikli nimetus

kõlblik kasutamiseks

Ross-Enfield 7,7 ratsaväe karabiin.........
Ross-Enfield 7,7 jalaväe vintpüss...........
Ross-Enfield õppevintpüss.....................
Ross-Enfield tääk....................................
rk Colt.....................................................
rk Colt õhutõrjealus................................

354
45
2
58
2
2

Tabel 38.
Pipati 1. pikompanii relvastus 1939. a novembris, Narvas.959
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relvastuse artikli nimetus

kõlblik kasutamiseks

7,7 mm Ross-Enfield ratsaväe karabiin..
7,7 mm Ross-Enfield jalaväe vintpüss...
Ross-Enfield õppevintpüss.....................
Ross-Enfield tääk....................................
9 mm püstol FN37..................................
.22 sportpüss...........................................
Saksa 4 mm signaalpüstol.......................

101
0
4
0
3
4
1

958

Saateleht nr 9, ERA 636.1.406, l. 340.
Pipati majandusülema sva O. Sillapere ettekirjutus nr 127 1. pikompüle novembris 1939, ERA 636.1.405, ll.
45–47.
959
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Tabel 39.
Pipati 2. pikompanii relvastus 1939. a novembris, Narvas.960
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relvastuse artikli nimetus

kõlblik kasutamiseks

7,7 mm Ross-Enfield ratsaväe karabiin..
7,7 mm Ross-Enfield jalaväe vintpüss...
Ross-Enfield õppevintpüss.....................
Ross-Enfield tääk....................................
9 mm püstol FN37..................................
.22 sportpüss...........................................
Saksa 4 mm signaalpüstol.......................

123
0
3
0
3
4
1

Tabel 40.
Pipati laskemoon, lõhkeaine ja imitatsioonioonivahendid 1940. a oktoobris Nõmmel.961
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lakemoona või imitatsioonivahendi
nimetus
7,7x56R (.303) pidemetes......................
7,7x56R pidemeta..................................
7,7x56R õppe.........................................
7,62x54R pidemetes..............................
9x19Para õppe........................................
Käsigranaat EK I....................................
Käsigranaat EK II..................................
Suitsuküünal...........................................
Lõhkevahendite komplekt......................
TT lahingumiin.......................................
TT miini lisalaeng...................................
TT miini sütik.........................................
TT malmist õppemiin.............................
Käsigranaadi õppelaeng.........................

kõlblik

kõlbmatu

121 347
94 224
1170
180
150
60
2
2
2
7
12
80

1189
4
-

960

Pipati majandusülema sva O. Sillapere ettekirjutus nr 30 2. pikompüle novembris 1939, ERA 636.1.405, ll.
48–52.
961
ERA 636.1.406, ll. 338–339.
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Tabel 41.
Pipati pi-masinad ja mehaanilised pioneeritööriistad seisuga 1. september 1937.962
jrk
nr
1.
2.
3.
4.

Tehnilise
vahendi liik

Tootja
firma/
markeering
Lokomobiil
Marschal
& Sons
Saekaater
Pohrt
Kivipurusti X15 ?

5.
6.

Ratstel veetav
roteeriv
kivikillustiku
sõel
Diiselmootor
Betoonisegur

-

7.

Betoonisegur

Lister
Ransome
5RV
Schmidt

8.

Naftamootor

?

9.

Plahvatusramm

Kellelt ja millal saadud

Üldseisukord

Kohtla Põlevkivitööstus, 1924. a,
pruugitud
Firma Pohrt, 1926. a
Mereasjanduse Peavalitsus, 1926.
a, pruugitud
Valmistatud Pipati
õppetöökodades, 1936. a

Töökorras

ETK, 1936. a
Ostetud 1936. a

Töökorras
Töökorras

Merekindlused, 1926. a

Saadud 1928. a

Töökorras
Töökorras
Töökorras

Delmag
5370
10. Suruõhu
Demag
kompressor
MZSW
17/25
11. Kaevupuurimise Bucyrusmasin
Amstrong
21-W
12. Mootorsaag
Andreas
Stihl
13. Veoauto
Reo 2J5

Ostetud 1937. a

Alates 1933. a Sv
Varvali Ehituseja
Korteriosakonnas
kasutusel
Vajas
kapitaalremonti.
Seisis kasutamata
Töökorras

Ostetud 1937. a

Töökorras

K. M. Laussen, 25.09.1937

Töökorras

Firma A. Stiehl, 08.09.1936

Töökorras

ETK, 1937. a

14. Traktor

Renault

15. Jääpurjekas

P-37

16. 2 helgiheitjat

SiemensSchukert
?

Saadud 1928. a
Autotankirügemendist
Valmistatud Pipati
õppetöökodades, 1937. a
Sidepataljon, 1927. a

Hetkeseisuga oli
ETK-s, kus ehitati
peale kabiini ja
veokasti.
Vajas
kapitaalremonti
Korras

17. 3 paadi
helgiheitjat
962

Sidepataljon, 1927. a

Töökorras
3 tk alaliselt
paigaldatud S.

Pipatüli ettekanne nr 211 Inseneriväe Inspektorile 01.09.1937, ERA 636.1.406, ll. 60–61.
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Männiku
vahtkonna
valgustamiseks

Tabel 42.
Pioneeripataljoni moto- ja tehnilised vahendid seisuga 1. aprill 1940.963
jrk
nr

Tehnilise vahendi
liik

Tootja
firma/
markeering

Reg nr

Kellelt ja millal saadud

Üldseisukord

1.

veoauto

Reo

K-297

Sõidukorras

2.

veoauto

Morris

K-287

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

veoauto
veoauto
veoauto
veoauto
veoauto
veoauto
veoauto
mootorratas

Morris
Morris
Morris
Morris
Opel-Blitz
Opel-Blitz
Opel-Blitz
BSA

K-289
K-290
K-291
K-296
K-107
K-108
K-109
K-284

11.

sõiduauto

K-186

12.

jalgratas

Opel
Kapitän
Oja

Kaub-tehn kontor ins Täks
18.08.1937
Firma Puhk & Pojad
29.09.1937
Firma Puhk & Pojad
29.09.1937
Firma Puhk & Pojad
29.09.1937
AS Rotermanni tehas 28.03.1940
AS Rotermanni tehas 28.03.1940
AS Rotermanni tehas 28.03.1940
Autotankirügemendi baasi ladu
27.11.1937
Sv Vv Ehit-Krt osak 14.12.1939
Sv Vv Ehit-Krt osak
15.05.1924

13.

jalgratas

Husquarna K-117

Sv Tehn var ladu 20.07.1928

14.

jalgratas

Viklunds

K-245

15.

jalgratas

Viklunds

K-561

16.

jalgratas

Viklunds

K-562

17.

jalgratas

Viklunds

K-563

18.

helgiheitja

1

19.

helgihaitja

2

Sidepataljon, 1927. a

töökorras

20.
21.
22.

diiselmootor
plahvatusramm
betoonisegur

381934
5070
-

betoonisegur

ETK, 30.03.1936
Firma Delmag, 12.05.1937
Masch. Fabr. Otto Kaiser,
14.06.1939
Sv Tehn ladu 01.04.1936

töökorras
töökorras
töökorras

23.

SiemensSchukert
SiemensSchukert
Lister
Delmag
Otto
Kaiser
GauheGockel

Sv Tehn var ladu
20.06.1929
Sv.Tehn.var. ladu
03.06.1937
Sv.Tehn.var. ladu
03.06.1937
Sv Tehn var ladu
03.06.1937
Sidepataljon, 1927. a

vajab
kapitaalrem
onti
vajab
remonti
vajab
remonti
sõidukorras

963

K-58

5127

Aruanded ja kirjavahetus moto- ja tehniliste vahendite kohta, ERA 636.1.406, ll. 36–39.
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Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Sõidukorras
Töökojas
remondis
sõidukorras

sõidukorras
sõidukorras
töökorras

töökorras

24.

traktor

25.

traktor

26.

traktor

27.
28.

mootorgeneraat
or
mootorprits

29.
30.
31.

elektrijaam
kruvirataspump
ekskavaator

32.

34.

suruõhukompre
ssor
suruõhukompre
ssor
päramootor

35.
36.

33.

MenckHambrock
tüüp DRP
Caterpillar
tüüp D-4
Deering
W30
Johnson

23517

Firma Menck-Hambrock,
23.02.1938

vajab
lihtremonti

-

Kaubandusühing Traktor,
19.08.1939
ETK 08.08.1939

töökorras

Riigi Ringhääling, 24.03.1939

töökorras

O. Sork
D-4
H. Still
Myria 170
Orenstein
ja Koppel
Demag

37

Firma O. Sork, 25.05.1939

töökorras

122608
2785

töökorras
töökorras
töökorras

3338

H. Still-Motorenfabrik, 28.12.1937
Firma AS Siegel, 25.10.1937
Firma Orenstein ja Koppel,
11.02.1938
Tehn büroo Oeserlein, 04.06.1937

Demag

3337

Tehn büroo Oeserlein, 04.06.1937

Steudel

-

päramootor

Penta

38456

kaevupuurmasi
n
roomiktransport
öör

13557

H. Steudel Motorenfabr.,
17.11.1937
Firma Eggers, Tallinna esindus,
1936. a
K. M. Laussen, 25.09.1937

SR3219
oSPR
11077

38.
39.

mootorsaag
mootorsaag

BucyrusAmstrong
BleichertFahrband
H12,5
A. Stiehl
A. Stiehl

40.

mootorsaag

A. Stiehl

5894

41.

mootorsaag

A. Stiehl

5895

42.

mootorsaag

A. Stiehl

5896

43.

mootorsaag

A. Stiehl

5897

37.

125412032
C
4602
5893

töökorras

vajab
remonti
vajab
remonti
töökorras
töökorras
töökorras

Firma Bleichert-Transportanlagen,
19.01.1940

töökorras

Firma A. Stiehl, 08.09.1936
Firma H. Christiansen ja Pojad,
24.11.1937
Firma H. Christiansen ja Pojad,
24.11.1937
Firma H. Christiansen ja Pojad,
24.11.1937
Firma H. Christiansen ja Pojad,
24.11.1937
Firma H. Christiansen ja Pojad,
24.11.1937

töökorras
vajab
remonti
töökorras
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töökorras
töökorras
töökorras

Tabel 43.
Pipati pi-masinate ja mehaaniliste töövahendite tehnlised andmed.964
Jrk
nr
1.

Tehnilise vahendi liik,
tootja firma ja mudel
Lokomobiil Marschal
& Sons

Tehnilised andmed

Võimsus: 30 hj
Raudratastel – veetav hobustega (6 hobust), traktori või
autoga.
Kaal: 5840 kg
Saadud pruugituna Riigi Põlevkivitööstuselt 1924. a.
2.
Saekaater Pohrt
Kaatri ava: 24´´ (60 cm)
Läbilaskevõime: 8 tunni jooksul keskmiselt 50–60 palki
Kaal: 1200 kg
Ostetud SV Tehnikaosakonna poolt firmalt Pohrt, Viljandis
1927. a.
2.a. Servamise masin Krull Statsionaarne
Kaal: 500 kg
Üleantud Merejõudude baasilt tasuta riigivaranduse
üleandmise korras
2.b Höövelpink M1PS
Statsionaarne
Keskmine läbilaskevõime: 70–100 m tunnis
Kaal: 150 kg
2.c. Pilpalõikemasin
Statsionaarne
Lõikab tunnis 1500 pilbast
Kaal: 250 kg
Valmistatud Pipatis 1928. a.
Hind: 45 kr
3.
Kivipurusti X15
Raudratastel veetav
Läbilaskevõime: 8 m³ tunnis
Käivitamiseks vajaliku jõuallika võimsus: 16 hj
Kaal: 7–8 t
Saadud pruugituna Mereasjanduse Peavalitsuselt 1926. a.
4.
Roteeriv kivikillustiku Raudratastel veetav
sõel
Läbilaskevõime: 2,5 m³ tunnis
Sõela ø 600 cm, pikkus 3,6 m, aukude suurused 15, 32 ja 50
mm
Vajalik käivitusjõud: 2–3 Hhj
Kaal: 1000 kg
Hind: 1500 kr
Lisaks oli proovisõelte komplekt
Valmistatud Pipatis 1936. a.
5.
Diiselmootor Lister
Monteeritud nelja raudrattaga kärule, veetav auto järel
Mootori võimsus: 14/16 hj
Kaal: 500 kg, käru kaal: 450 kg
Kütte- ja määrdeaine kulu töötunnis: hj kohta 132 g naftat ja 3
g mootoriõli
Kasutati jõuallikana kivipurustamise masina ja roteeriva sõela
tööle rakendamiseks.
6.
Betoonisegur GauheMonteeritud raudratastega kärule, veetav 4 hobusega või
964

Pipatüli ettekanne nr 211 Inseneriväe Inspektorile 01.09.1937, ERA 636.1.406, ll. 60–61.

283

traktori järel.
Petrooliumimootor võimsusega 5 hj
Seguri maht: 250 l
Segu valmistamise kogus: 3 m³ tunnis
Kütte- ja määrdeainete kulu töötunnis: hj kohta 130 g bensiini
ehk 125 g petrooleumi ja 5 g õli
Hind: 2175,50 Saksa RM ilma tollimaksuta
Betoonisegur Schmidt Statsionaarne: monteeritud neljarattalisele kärule
Seguri maht: 0,4 m³
Segu valmistamise kogus: 2 m³ tunnis
Saadud 1926. a pruugituna Merekindlustelt
Päramootor Penta UKahetaktikaline mootor võimsusega 6 hj
22
Kaal: 40 kg
Ostetud 1936. a firma esindajalt, O. Eggersilt, Tallinnas
Kütuse ja määrdeaine kulu hj kohta: bensiini 491 gr ja
mootoriõli 38 gr
Hind: 550 kr
Naftamootor
Vananenud tüüp, monteeritud nelja raudrattaga kärule, veetav
auto järel
Võimsus: 5 hj
Saadud pruugituna 5. novembril 1926 Sidepataljonist
Plahvatusramm
Monteeritud raudratastega alusele, veetav autol
Delmag 5370
Rammi kaal: 200 kg
Löögi arv minutis: 35–55
Langemise kõrgus: 80 cm
Rammitava vaia pikkus 6 m ja ø 20–25 cm
Kütuse ja määrdeaine kulu: bensooli 1,540 kg ja määrdeineid
5% kütuseaine hulgast
Hind: 4713 kr
Sv Vv Tehnikaosakonna poolt ostetud 12.05.1937 firmalt
Deutsche Elektromaschinen und Motorenbau AG Delmag
Käsiramm, 2 tk
Lahtivõetav
Rammipaku kaal: 270 kg
Paku keskmine kukkumise kõrgus: 2 m
Kaal: 900 kg
Hind: 160 kr
Valmistatud Pipatis 1935. a.
Suruõhu kompressor
Monteeritud õhukummidega kaherattalisele autohaagisele.
Demag MZSW 17/25, Võimsus: 6 atü juures imetav õhk 3,4 m³
2 tk
Antav õhuhulk: 3 m³
Mootori võimsus: 30 hj 1100 pöördel
Ostetud firmalt Demag Tallinna esindaja tehnilises büroos.
Kütuse ja määrdeaine kulu: naftat 5,86 kg ja määrdeõli 5%
kütuseõli hulgast
Hind: 23 079,15 kr
Lisatarvikute hulka kuulus: 3 suruõhukäsipuuri, 6 erinevat
kangi, 12+8 erinevat kangmeislit, 6 betoontampi ja 2 rammi
ning veel 11 eriotstarbelist otsikut
Kaevupuurimise masin Monteeritud õhukummidega kärule, mida veetakse auto,
Bucyrus-Amstrong 21- traktori või hobustega. Komplekti kuulus 2 neljatollist puuri
W
Bensiinimootoriga
Gockel 5RV

7.

8.

9.

10.

11.
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Käsikaevurpuur A.
Tõnisson & Ko

12.

Mootorsaag Andreas
Stihl BD

13.

Veoauto Reo 2J5

14.

Traktor Renault

Töövõime: 1 tunnis 40–50 cm pinnases
Puurimise maksimumsügavus: 500 jalga
Kaal: 3,5–4 t
Kütuse- ja määrdeaine kulum töötunnis: bensiini 1,5 kg,
määrdeaineid 8% bensiini hulgast
Hind: 9951 kr
Ostetud 1937. a firma esindajalt Tallinnas M. V. Laussen
Töövõime: 40 cm tunnis (paekivi)
Puurimise maksimumsügavus: 15 m
Kaal: 200 kg
Ostetud firmalt A. Tõnisson ja Ko
Lõikeavaga 70 cm
Töövõime: 50 sek 70 cm ø
Kaal: 46,5 kg
Kütuse ja määrdeaine kulu: tunnis 1,2 kg bensiini, 0,08
mootoriõli
Hind: 979,50 kr tollimaksuta
Ostetud firmalt A. Stihl 08.09.1936
Väljalaskeaasta: 1937
Kandejõud: 3600 kg
Tühikaal: 3200 kg
Raami bruto kandejõud: 6810 kg
Telgede arv: 2
Telgede vahe: 4216 mm
Rataste arv: 6
Rataste vahe: ees 1535 mm ja taga 1685 mm
Rehvid: õhusurvega kummirehvid, mõõdud 8.25–20
Rõhk rehvides: ees 4,0 kg/cm², taga 3,8 kg/cm²
Mootor: 6-silindriline 4-taktiline bensiinimootor; silindrite arv:
6; silindrite läbimõõt: 85,73 mm; kolvikäik: 127 mm; silindrite
maht: 4450 cm³; võimsus: 16,8/83 hj 2800 pöördel minutis.
Jõuülekanne ratastele kardaanvõlliga
Pidureid: 2
Valgustus: elekter
Kütusepaagi maht: 74 l
Kütusekulu: 32 kg bensiini 100 km kohta
Laius: 2350 mm
Pikkus: 6620 mm
Kõrgus: 2260 mm
Auto šassii oli ostetud Sv Vv Tehnikaosakonna poolt
Kaubanduse ja Tehnika kontorist, insenerilt J. Täks 28.08.1937
Hind: 5750 kr
Kabiin ja veokast olid ehitatud ETK töökodades 06.10.1937,
hind 946 kr
Kaal: 3,3 t
Bensiinimootor 19,2 hj
Sõidukiirus: 1–4 km/t
Surve maapinnale: 0,32 kg/cm²
Kütuse ja määrdeaine kulu: 5,18 kg bensiini tunnis, mootoriõli
8%, käigukastiõli 2% ja tavotti 0,5% bensiini kogusest
Oli saadud 1928. a Autotankirügemendist ning 31.03.1938 ära
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15.
16.

Jääpurjekas P-37
Helgiheitja SiemensSchukert, 2 tk

17.

Paadi helgiheitja Carl
Zaiss Bosch-Licht, 2
tk ja Goerz, 1 tk

antud sama väeosa Baasilattu kui töökõlbmatu
Kaheistmeline. Purjepind 12 m².
Monteeritud kärule, veetav hobuste, traktori ja autoga
Peegli ø 60 cm
Jõujaamaks bensiinimootor võimsusega 12,82 hj 1500 pöördel
minutis
Valgusvihu valguse tugevus: 100 mln küünalt
Valgustugevus: 3,3 km kaugusel 9,7 Luxi
Valgusvihu hajumine: 1 km kaugusel 40 m
Dünamo võimsus: 6,3 kW pöördel minutis
Kütuse ja määrdeainete kulu: tühjalt 2,8 kg ja koormaga 4 kg
tunnis. Mootoriõli kulu: 8% bensiini kulust
Kaal: helgiheitja koos eelikuga 1325 kg ja alusel koos eelikuga
1510 kg
Saadud 1927. a Sidepataljonist
Kahe mehega kantavad, kuid puudusid kandekotid ja -rihmad.
Akutoitega, raudnikkelaku Nife 6 V
Voolu tarbimine: 40 W
Peegli läbimõõt: 25 cm
Saadud 1927. a Sidepataljonist.
22.04.1938 olid üle antud Sv Vv Üldosakonnale

965

Tagavara
Pipat

Üksik
pikompanii

1. divinsiladu

2. divinsiladu

kokku

Autogeenkeevitusaparaat
Ekskavaator
Lõiketera ja lumesahaga traktor
Veoauto-kallur
Vintskännujuurija
Tungraud 10 t
Mootorpump
Mootorramm
Mootorsaag
Suruõhukompressor
Veetav elektrijaam
Kivipurusti
Pöörlev silindrisõel

Pipat 2

nimetus

Pipat 1

Tabel 44.
Pi-masinate ja -vahendite ettenähtud arv pioneeriväeosades (nii palju reaalselt ei olnud).965

1
3
2
1
6
3
1
-

1
3
2
1
6
3
1
-

1
1
1
2
1
6
3
1
2
2

1
2
1
-

1
2
2
1
1
2
5
2
2

1
2
2
1
1
2
5
2
2

5
5
8
6
4
2
2
7
30
10
3
6
6
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Betoonisegur
Teehöövel
Mootorkaevupuur
Käsikaevupuur
Kantav veefilter
Diiselmootor masinate käivitamiseks
Helgiheitja ø 60 cm
Helgiheitja ø 38 cm
Pontoon
Päramootor pontoonile
Ruhiku komplekt
Kiirsilla komplekt
Vintsiramm
Veoauto 3 t
Veoauto 4,5 t
Järelhaagis pontoonide veoks
Järelhaagis palkide veoks
Luureauto

3
6
1
12
6
2
2
3
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3
6
1
12
6
2
2
3

2
3
3
2
4
26
3
40
80
1
3
1
3
1
2

1
1
4
1

2
1
8
2
100
5
80
80
1
6
-

2
1
8
2
18
2
80
80
1
6
-

6
2
10
30
6
2
32
144
10
200
240
2
15
5
15
5
9

966

nimetus

Pipat 1

Pipat 2

Tagavara
Pipat

Üksik
pikompanii

1. div
insiladu

2. div
insiladu

kokku

Tabel 45.
Pi-masinate ja -vahendite ettenähtud arv pioneeriväeosades (nii palju tegelikult ei olnud).966

Autogeenkeevitusaparaat
Ekskavaator
Lõiketera ja lumesahaga traktor
Veoauto-kallur
Vintskännujuurija
Tungraud 10 t
Mootorpump
Mootorramm
Mootorsaag
Suruõhukompressor
Veetav elektrijaam
Kivipurusti
Pöörlev silindrisõel
Betoonisegur
Teehöövel
Mootorkaevurpuur
Kaevu käsipuur
Kantav veefilter
Diiselmootor masinate käivitamiseks
Helgiheitja ø 60 cm
Helgiheitja ø 38 cm
Pontoon
Päramootor pontoonile
Ruhiku komplekt
Kiirsilla komplekt
Vintsiramm
Veoauto 3 t
Veoauto 4,5 t
Järelhaagis pontoonide veoks
Järelhaagis palkide veoks
Luureauto

1
3
2
1
6
3
1
3
6
1
12
6
2
2
3

1
3
2
1
6
3
1
3
6
1
12
6
2
2
3

1
1
1
2
1
6
3
1
2
2
2
3
3
2
4
26
3
40
80
1
3
1
3
1
2

1
2
1
1
1
4
1

1
2
2
1
1
2
5
2
2
2
1
8
2
100
5
80
80
1
6
-

1
2
2
1
1
2
5
2
2
2
1
8
2
18
2
80
80
1
6
-

5
5
8
6
4
2
2
7
30
10
3
6
6
6
2
10
30
6
2
32
144
10
200
240
2
15
5
15
5
9
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DIAGRAMMID

Pioneeripataljoni ajateenijate rahvus
1924 - 1925

läti vene
1% 2%

eesti
97%

diagramm 1.

Pioneeripataljoni ajateenijate rahvus 1933
vene muu
saksa 1%
1%
2%

eesti
96%

diagramm 2.
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Pioneeripataljoni ajateenijate rahvus 1938/39

juudi soome saksa
0%
3% vene
2%
4%

eesti
91%

diagramm 3.
Pioneeripataljoni ajateenijate usutunnistus
1924 - 1925
kr-katoliku
1%

kr.-õiget
3%

ap.-õiget
10%

vana vene usk
1%

katoliku
1%

ev.-luther.
84%

diagramm 4.
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Pioneeripataljoni ajateenijate haridus
1924 - 1925
keskkool (ka
lõpetamata)
3%

kaubandus- ja
kommertskoolid
2%

gümnaasium ja
progümnaasium
2%

muud
2%

kõrgemad alg- ja
rahvakoolid
2%
ministeerimikool
3%

algkool lõpetamata
12%
kirjaoskaja
44%

algkool
24%
kihelkonna- ja
vallakool
6%

diagramm 5.
Pioneeripataljoni ajateenijate haridustase 1933
ülikoolid ja
instituudid
4%

muu
4%

tehnikum
2%
tööstuskool
8%
algkool 6 kl ja
kõrgem algkool
37%

kaubandus- ja
kommertskoolid
2%
gümnaasium
5%

keskkool (ka
lõpetamata)
12%

algkool mittetäiuslik
26%

diagramm 6.
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Pioneeripataljoni kutsealuste haridustase 1938/39
ülikoolid ja
instituudid
muud kutse- ja
0%
keskharidusasutuse
tehnikum
d
1%
3%
tööstuskool
10%
kaubandus- ja
kommertskoolid
1%

gümnaasium
11%

algkool 6 kl ja
kõrgem algkool
49%

keskkool (ka
lõpetamata)
2%

algkool mittetäiuslik
23%

diagramm 7.
Pioneeripataljoni ajateenijate tsiviilelukutse
1924 - 1926

raudteetöölised
4%

muu
10%

oskustöölised
13%
põllumees
52%

töölised
16%
põllumajanduse
oskustöölised
5%

diagramm 8.
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Pioneeripataljoni 1933. aasta kutsealuste amet enne
ajateenistust

intelligents ja
ametnikud
4%

muu
5%
põllumajandus
28%

erateenija
3%

õpilane/tudeng
21%

raudteetöölised ja ametnikud
7%
ehitustööline
6%

töölised
26%

diagramm 9.
Pioneeripataljoni 1938./39. kutsealuste tsiviielukutse enne
ajateenistust

muu
intelligents ja
4%
ametnikudauto/traktorijuht
2%
6%

põllutöölised
23%

erateenija
1%
õpilane/tudeng
13%
raudteetöölised ja ametnikud
1%
ehitustööline
8%

töölised
42%

diagramm 10.
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Inseneripataljoni sapööri- ja raudteekompanii kutsealused
15. jaanuaril 1924

Saaremaa
9%

Harju mk
5%
Viljandi mk
16%

Tartu mk
10%

Viru mk
10%

Järva mk
26%
Pärnu mk
24%

diagramm 11.

Inseneripataljoni sapööri- ja raudteekompanii vabatahtlikud
jaanuar 1924

vabatahtlikud
6%

ülejäänud
94%

diagramm 12.
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Pioneeripataljoni kutsealused 28. veebruaril 1933
Lääne mk
2%
Pärnu mk
2%
Viljandi mk
3%

Võru mk
1%

Valga mk
3%

Harju mk
32%

Viru mk
10%

Järva mk
18%

Tartu mk
29%

diagramm 13.
Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel
veebruaris/märtsis 1933

H-kdo
7%

1. pikomp
21%

Rdt-komp
25%

2. pikomp
20%

G-komp
27%

diagramm 14.
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Pioneeripataljoni kutsealustest vabatahtlikud 28.02.1933

vabtahtlikud
15%

ülejäänud
85%

diagramm 15.
Pioneeripataljoni kutsealused 01.07.1933
Võru mk
2%
Lääne mk
2%

Saare mk
5%

Pärnu mk
2%
Valga mk
7%

Harju mk
37%

Viljandi mk
12%

Viru mk
7%
Järva mk
7%

Tartu mk
19%

diagramm 16.
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Pioneeripataljoni 1933. a. juulikutse jaotus allüksuste vahel

1. pikomp
49%

2. pikomp
51%

diagramm 17.
Pioneeripataljoni 1933. a. juulikutse vabatahtlikud

ülejäänud
49%

vabatahtlikud
51%

diagramm 18.
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Pioneeripataljoni kutsealused 01.11.1933

Lääne mk
Valga mk 2%
2%
Viru mk
10%
Harju mk
41%

Järva mk
19%

Tartu mk
26%

diagramm 19.

Pioneeripataljoni 1933. a. novembrikutse ajateenijate jaotus
allüksuste vahel

G-komp
8%

H-kdo
6%
1. pikomp
32%

Rdt-komp
21%

2. pikomp
33%

diagramm 20.
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Pioneeripataljoni 1933. a. novembrikutse vabatahtlikud

vabatahtlikud
16%

ülejäänud
84%

diagramm 21.

Pioneeripataljoni kutsealused 1. märtisil 1934
Lääne mk
2%
Valga mk
2%
Viru mk
11%

Viljandi mk
1%

Harju mk
40%
Järva mk
19%

Tartu mk
25%

diagramm 22.
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Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel märtsis
1934

H-kdo
7%

1. pikomp
19%

Rdt-komp
26%
2. pikomp
16%

G-komp
32%

diagramm 23.

Pioneeripataljoni kutsealustest vabatahtlikud 01.03.1934

vabatahtlikud
21%

ülejäänud
79%

diagramm 24.
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Pioneeripataljoni kutsealused 1. juulil 1934

Lääne-Saare mk
9%
Võru-Petseri mk
5%
Narva mk
2%
Viru-Järva mk
7%
Harju mk
50%
Pärnu-Viljandi mk
9%

Tartu mk
18%

diagramm 25.
Pioneeripataljoni kutsealused 1. novembril 1934

Harju mk; 100%

diagramm 26.
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Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel
01.11.1934

H-kdo
14%

G-komp
22%
3. pikompanii
64%

diagramm 27.
Pioneeripataljoni kutsealustest vabatahtlikud 01.11.1934

vabatahtlikud
30%

ülejäänud
70%

diagramm 28.
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Pioneeripataljoni 3. pi- ja G-kompanii kutsealused
1.-2. märtsil 1938, Nõmmel

Lääne-Saare karing
9%
Pärnu-Viljandi
karing
9%

Harju karing
82%

diagramm 29.

2. pikompanii kutsealused
1. märtsil 1938, Võrus

Valga karing
8%

Võru-Petseri karing
23%

Tartu karing
69%

diagramm 30.
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Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel märtsis
1938

1. pikompanii

G-kompanii

Narvas

Nõmmel

27%

28%

3. pikompanii

2. pikompanii

Nõmmel

Võrus

20%

25%

diagramm 31.

Pioneeripataljoni
1938. a. märtsikutse vabatahtlikud 2., 3. pi- ja G-kompaniis

vabatahtlikud
4%

ülejäänud
96%

diagramm 32.

304

Pioneeripataljoni kutsealused 1. novembril 1938
3. pi-, G-kompanii ja H-komando
Nõmmel

Lääne-Saare sõring
Pärnu-Viljandi 7%
sõring
9%

Harju sõring
84%

diagramm 33.

Pioneeripataloni kutsealused 1. novembril 1938
2. pikompanii, Võru

Võru-Petseri sõring
21%

Valga sõring
8%

Tartu sõring
71%

diagramm 34.
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Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel Nõmmel
01.11.1938

H-komando
28%

3. pikompanii
59%
G-kompanii
13%

diagramm 35.
Pioneeripataljoni 1938. a. novembrikutse vabatahtlikud
2. ja 3. pi-, G-kompaniis ning H-komandos

vabatahtlikud
31%

ülejäänud
69%

diagramm 36.
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Pioneeripataljoni kutsealused 2. märtsil 1939
3. pi-, G-kompanii ja H-kdo
Nõmmel
Lääne-Saare sõring
8%
Pärnu-Viljandi
sõring
8%

Harju sõring
84%

diagramm 37.
Pioneeripataljoni kutsealused 2. märtsil 1939
2. pikompanii
Võru

Võru-Petseri
22%

Valga
5%

Tartu
73%

diagramm 38.
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Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel
Nõmmel, 1. märtsil 1939

H-kdo
10%

3. pikompanii
45%

G-kompanii
45%

diagramm 39.

Pioneeripataljoni 1939. a. märtsikutse vabatahtlikud
2., 3. pi-, G-kompaniis ja H-kdo-s

vabatahtlikud
3%

ülejäänud
97%

diagramm 40.
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Pipati juurde noortekursuse läbimiseks teistest väeosadest
lähetatud kutsealused
märtsis 1939

teised üksused
25%

Pioneeripataljon
75%

diagramm 41.

Pioneeripataljoni kutsealused 1. märtsil 1940
3. pi-, G-, ja pargikompanii
Nõmmel

Lääne-Saare sõring
12%
Pärnu-Viljandi
sõring
13%

Harju sõring
75%

diagramm 42.
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Pioneeripataljoni kutsealused 1. märtsil 1940
2. pioneerikompanii
Võrus

Võru-Petseri sõring
17%

Valga sõring
8%

Tartu sõring
75%

diagramm 43.

Pioneeripataljoni kutsealuste jaotus allüksuste vahel
1. märtsil 1940
(väljaarvatud 1. pikompanii)

Pargikompanii
11%
2. pikompanii
32%
G-kompanii
23%

3. pikompanii
34%

diagramm 44.
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Pioneeripataljoni kutsealustest vabatahtlikud 1. märtsil 1940
(väljaarvatud 1. pikompanii)

vabatahtlikud
5%

ülejäänud
95%

diagramm 45.
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Pioneeripataljoni üleajateenijate rahvus 1924 - 1927

vene
4%

eesti
96%

diagramm 46.
Pioneeripataljoni üleajateenijate usutunnistus 1924 - 1927

määramata
30%

ev.-luther.
52%
baptist
1%
ap.-õiget
14%

kr-katol
3%

diagramm 47.
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Pioneeripataljoni üleajateenijate tsiviilharidus 1924 - 1927
kommerts- ja
kaubanduskoolid
8%
Riia seminaarium
1%
raudtee tehnikakool
3%
määramata
29%

gümnaasiumid,
kesk- ja reaalkoolid
8%
kõrgemad rahva- ja
algkoolid
7%

valla-, linna- ja
ministeeriumkoolid
11%

kirjaoskaja
3%

alg- ja
kihelkonnakoolid
30%

diagramm 48.
Pioneeripataljoni üleajateenijate tsiviilamet
enne teenistusse astumist
1924 - 1927

põllumajandus
9%
määramata
31%

liht- ja oskustöölised
20%

mehhaanikud,
tehnikud, autojuhid ja
motoristid
8%

muu
9%
raamatupidajad,
kantselei-, kontori- ja
muud ametnikud
12%

postiametnikud ja
telegrafistid
11%

diagramm 49.
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Pioneeripataljoni üleajateenijate rahvus 1934 - 1940

vene
1%

eesti
99%

diagramm 50.

Pioneeripataljoni üleajateenijate tsiviilharidus 1934 - 1940
linnakool
2%
täienduskool
2%
muu
3%

muud kutse- ja
keskharidusasutuse
d
5%
tehnikum
10%

algkool 6 kl ja
kõrgem algkool
41%

tööstuskool
7%

gümnaasium
10%
keskkool (ka
lõpetamata)
9%

algkool mittetäiuslik
11%

diagramm 51.
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Pioneeripataljoni üleajateenijate tsiviilelukutse 1934 - 1940

erateenija
2%
raudteetöölised ja ametnikud
2%

muu
9%

põllumajandus
21%

transport
5%
tehnik, mehaanik
7%

intelligents ja
ametnikud
10%

töölised
27%

õpilane/tudeng
17%

diagramm 52.

315

Pioneeripataljonis reservõppekogunemistest osavõtnud
reservväelastest reakoosseisu rahvus 1924 - 1925

vene
6%

saksa
6%

eesti
88%

diagramm 53.
Pioneeripataljonis reservõppekogunemistest osavõtnud
reservväelastest reakoosseisu usutunnistus 1924 - 1925

ap.-õiget
9%

määramata
11%

gr.-õiget
3%
gr-katol
3%

ev.-luther.
74%

diagramm 54.
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Pioneeripataljonis reservõppekogunemistest osavõtnud
reservväelastest reakoosseisu tsiviilharidus 1924 - 1925

maamõõtjakool
3%
keskkool
12%

polütehnikum
15%

Tartu Ülikool
6%

tehnikakool
15%

raudtee tehnikakool
49%

diagramm 55.
pioneeripataljonis reservõppekogunemistest osavõtnud
reservväelastest reakoosseisu tsiviilamet 1924 - 1925
maamõõtja
3%
riigiametnik
3%
kaupmees
3%
raudteetööline/
-ametnik
20%

mehaanik
3%

tehnik
59%

insener
9%

diagramm 56.
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Pioneeripataljoni reservväelastest reakoosseis 1924
Pärnu mk
3%
Tartu mk
3%
Lääne mk
6%

Viru mk
23%

Harju mk
65%

diagramm 57.
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Pioneeripataljoni ajateenijate rahvuslik jaotus 1924 - 1940
350
307
300

269

250
200

183

150
100
50
4

4

1

7

1

1

12

1

11

1

7
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1933
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0

1938/39

diagramm 58.

Pipati vabatahtlikud 1924-1940

vabatahtlike protsent

70%

58%

60%

51%

50%
40%
15%

20%
10%

31%

30%

30%
16%

21%

6%

4%

3%

5%

0%
jan
1924

veb
1933

juli no 1933 mä
1933
1934

juli no 1934 mä no 1938 mä
1934
1938
1939
kutse aeg

diagramm 59.
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mä
1940
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õpekompanii pioneeriklassi väljaõpe 1924/25

250

50

50

234

200
169

150

100
112

11

13

34

100

36

49

49

50
59

42
6

37

59
31

320
35

34

6

200

diagramm 61.

24
59

õpeaine

7

250

29
5

12

150

12

36

62
36

39

0

õpeaine

diagramm 60.

õpekompanii raudteeklassi väljaõpe 1924/25
217

169
111
42

0
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