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Tulemusvaldkond Julgeolek ja riigikaitse 

Tulemusvaldkonna 

eesmärk 

Usutav heidutus sõjalise agressori vastu. Võime seista rünnaku 

vastu kogu ühiskonna tegevusega. Vajadusel kollektiivkaitse ja 

rahvusvahelise kriisiohje kiire ja tulemuslik rakendumine 

Valdkonna 

arengukava 

Riigikaitse arengukava 2017-2026 

Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2020-2023 

Programmi nimi Iseseisev sõjaline kaitsevõime 

Programmi eesmärk Ära hoida Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab 

end väliste ohtude vastu kaitsta 

Programmi periood 2020-2023 

Peavastutaja 

(ministeerium) 

Kaitseministeerium 

Kaasvastutajad  Kaitsevägi, Kaitseliit, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 

Kaasvastutaja 

ministeerium ja selle 

valitsemisala 

asutused 

Kaasvastutavad ministeeriumid puuduvad 

Programmi kood 

riigi strateegilise 

juhtimise süsteemis 

JO01 

(Tulemusvaldkonna „julgeolek ja riigikaitse“ programm nr 1) 
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Sissejuhatus 

Alates 2020. aastast läheb valitsussektor üle tegevuspõhisele eelarve planeerimisele. Sellega 

seoses planeeritakse valitsemisalade eelarve tulemusvaldkondade ja programmide lõikes. Tulud 

ja käibemaks kajastatakse valitsemisalaüleselt ja ei ole jagatud programmide lõikes. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala tegevused jagunevad nelja programmi alla. Programm 

„iseseisev sõjaline kaitsevõime“ hõlmab kõiki Kaitseväe ja maakaitse tegevusi, mis on seotud 

sõjaaja struktuuri ettevalmistamise ja ülalpidamisega. Rahvusvahelise koostööga seotud 

tegevused on koondatud programmi „kollektiivkaitses osalemine“ alla. Eraldi programmid on 

riigisaladusega kaitstud tegevuste kohta (programm „luure ja eelhoiatus“) ja tegevuste kohta, 

mis ei ole otseselt seotud sõjalise kaitse ettevalmistamise või kollektiivkaitses osalemisega 

(programm „kaitsepoliitika kujundamine ja toetav tegevus“). Kõik Kaitseministeeriumi 

programmid kuuluvad tulemusvaldkonda „julgeolek ja riigikaitse“.  

Kaitseministeeriumi valitsemisala aastate 2020-2023 eesmärgid ja nende saavutamiseks 

kuluvad ressursid määratakse iga-aastases Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 

(KMAK) koostamise protsessis. Arenduseesmärkide, tegevuste ning tegevusmahtude 

määramisel lähtutakse eelkõige Riigikaitse arengukava (RKAK) 2017-2026 eesmärkidest. 

Samuti võetakse arvesse NATO kaitseplaneerimise protsessi raames Eesti poolt täitmiseks 

võetud NATO võime-eesmärkidest tulenevaid võimevajadusi ning NATO poolt läbi viidud 

hindamisprotsesside tulemusena tehtud kokkuvõtteid ja NATO strateegiliste staapide soovitusi.  

 

Programm hõlmab tegevusi, mis on suunatud iseseisva kaitsevõime edendamisele. Iseseisva 

kaitsevõime arendamise aluseks on Riigikaitse arengukavas (2017-2026) toodud üksuste 

väljaarendamine varustatud, mehitatud, väljaõpetatud ja varudega tagatud lahinguvalmis 

üksusteks.  

Programm koosneb üheksast meetmest, mis suures osas kattuvad Kaitseväe juhataja vahetus 

alluvuses olevate struktuuriüksustega.1 

Programm sisaldab ka tegevusi, mida tehakse või rahastatakse täiendavalt USA või NATO 

vahenditest. 

Programmi juht on Kaitseministeerium. Programmi panustavad Kaitsevägi, Riigi 

Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitseliit. 

Programm kuulub tulemusvaldkonda julgeolek ja riigikaitse ning toetab teisi 

tulemusvaldkonnas olevaid programme. 

Programm ajakohastatakse valitsemisala arengukava koostamise käigus ja vaadatakse üle riigi 

eelarvestrateegia koostamise ajal.  

                                                 
1 Kaitseväe struktuuriüksused on kirjas Kaitseväe põhimääruses: https://www.riigiteataja.ee/akt/128062018008 
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Programmi eesmärk, mõõdikud ja eelarve 

Programmi eesmärk: hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end 

väliste ohtude vastu kaitsta. 

 

Tabel 1. Programmi „iseseisev sõjaline kaitsevõime“ mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on mehitatud, 

varustatud, välja 

õpetatud vastavalt 

Riigikaitse arengukava 

otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Tabel 2. Programmi “iseseisev sõjaline kaitsevõime“ eelarve (€)  

    2020 2021 2022 2023 

1 Tulud 0 0 0 0 

2 Kulud 296 423 762 331 052 717 341 908 841 337 152 488 

3 sh välistoetused ja kaasrahastus 188 968 190 522 0 0 

4 Investeeringud 121 018 817 114 186 848 123 798 144 149 705 694 

5 sh välistoetused ja kaasrahastus 9 050 384 7 131 918 1 627 163 0 

6 Mitterahalised kulud 58 149 217 59 355 617 62 893 657 68 719 957 

 

Investeeringutes on kajastatud Kaitseväe ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt 

Kaitseväe tarbeks tehtav kaitseotstarbelise varustuse soetus, ehitusinvesteeringud, masinate ja 

seadmete soetamine, IT investeeringud ja inventari soetamine. 

Kuludes on kajastatud ka vahendid ajateenijate toetuseks ja sotsiaalmaksuks (2020a 9,9 mln) 

ning hüvitiseks hukkumise või vigastuse korral. Ajateenijate arvu osas eeldati, et 2020, 2021 ja 

2022 asub ajateenistusse 3500 isikut ning 2023 aastal 3800 isikut. Arvestatud on ajateenijate 

ravikindlustuse tasumisega 2 kuud peale teenistuseaega. 

Programmis kajastub Kaitseväe tööjõukulu. Kaitseväe 2020-2023 tööjõukulus on arvestatud, et 

tegevväelaste töötasu püsib vähemalt 30% üle Eesti keskmise. Arvestatud on, et tegevväelaste 

arv kasvab iga-aastaselt +50 võrra jõudes 2023. aasta lõpuks tasemini 3660. Tööjõukulu 

maksudena on arvestatud sotsiaalmaksu määra 33% (sotsiaalmaksuseaduse §7 alusel) ja 

töötuskindlusmakset 0,8% (töötuskindlustuse seaduse alusel). 

Kaitseväe tegevustest on täpsemalt kirjutatud meetmete all. 

Programmis kajastuvad lisaks Kaitseliidu toetustest tehtavad Kaitseväe objektide valvega 

seotud kulud, maakaitse üksuste väljaõppe kulud, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt 

tagatav Kaitseväe taristu halduse kulu ja Kaitseväe ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse 

poolt Kaitseväe tarbeks tehtav kaitseotstarbelise varustuse soetus. 
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Olukorra lühianalüüs  

2018. aastal jätkus Eesti sõjalise kaitse hoogne arendamine. 2.-14. maini leidis aset järjekorras 

teine suurõppus „Siil“, mis üle 18 tuhande osalejaga kujunes läbi aegade suurimaks sõjaliseks 

õppuseks taasiseseisvunud Eestis ja suuruselt teiseks õppuseks NATO-s 2018. aastal. Lisaks 

tavapäraseks saanud lahingülesannete harjutamisele andis õppus võimaluse testida regionaalse 

detsentraliseeritud juhtimise võimet läbi maakaitseringkondade. Maakaitseringkonnad tagavad 

riigikaitse laia käsitluse rakendamise ning tsiviilasutustega sünkroniseeritud tegutsemise kriisi- 

ja sõjaolukorras. Oktoobri lõpus toimus Kaitseväes pataljoni mahus välkõppus „Okas“, kus 

osales 647 Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni tegev- ja reservväelast. Oleme reservväe 

valmidusõppuste korraldamisel mitte ainult Baltikumis, vaid kogu Euroopas teenäitajad.  

2018. a võeti vastu viimased 16 jalaväe lahingumasinat 44-st ning allkirjastati leping 12 

liikursuurtüki Kõu soetamiseks Lõuna-Koreast. Soetati suurekaliibrilist (120mm, 155mm) 

laskemoona, täiendav kogus tankitõrje rakette Javelin ning rivisõidukeid Saksamaalt ja 

Hollandist. 

Möödunud aastal jätkus Kaitseväe ja Kaitseliidu taristu areng. Renoveeriti Kaitseliidu Männiku 

lasketiir, Tapale püstitati kaks kasarmut, tehnika varjualused ja hooldus-õppegaraažid. Koos 

liitlastega rekonstrueeriti sõdurikoduks vana söökla ja võeti kasutusele Ameerika Ühendriikide 

eelnenud aastatel ehitatud objektid. Valmis Tapa lähiharjutusala esimene etapp ja esimesed 

õppesõiduväljaku elemendid. Jõhvis sai valmis kaasaegne tehnikapark. Valmisid regionaalse 

õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse hoone Juhkentali linnakus, rekonstrueeriti Kellavere 

radariposti taristu ja käivitati Ämari uus reoveepuhasti. Nursipalu harjutusvälja sihtmärgiala 

ehitusel jõuti tulemuseni, mis võimaldas läbi viia miinipilduja laskmised, töödega lõpetatakse 

2019 aasta suveks. Ameerika Ühendriikide toel valmisid Ämari lennubaasis täiendavad 

lennukite hooldusangaar, eskadrilli operatiivhoone, kaubakäitlus perroon ja ühiselamu tüüpi 

kasarm.  

Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaaja struktuuri kuuluvate üksuste arv ja Kaitseväe hinnang 

nende lahinguvõimelisusele on Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 262 § 5 lg 1 p 3 ja § 

5 lg 1 p 11 alusel riigisaladus.  

 

Olulised tegevused 2020-2023 eesmärkide täitmiseks 

Aastatel 2020-2023 jätkub Riigikaitse arengukavas 2017-2026 kinnitatud tegevuste 

elluviimine, sh  

 Perioodi lõpuks on Eesti kaitsevägi varustatud kaasaegsete side- ja 

juhtimissüsteemidega. Küberväejuhatus on täielikult varustatud. 

 Kaitseväe võitlejad on paremini kaitstud (kuuli- ja killuvestid), varustatud kaasaegsete 

käsitulirelvade ja kuulipildujatega ning öövaatlusseadmetega, hakatakse välja vahetama 

granaadiheitjaid.   

 Brigaadide tankitõrjekompaniid on üle läinud kaasaegsetele tankitõrjesüsteemidele. 

 Scoutspataljon on võtnud kasutusse jalaväe lahingumasinad CV9035 ja 

toetussoomukid, Kalevi ja Viru pataljon on perioodi lõpuks üle läinud PASI 

soomukitele.  

 2. jalaväebrigaadi ülilühimaa õhutõrjevõimekus on võrdne. 1. brigaadi vastava võimega.  

 Perioodi lõpuks arendatakse ettenähtud tasemel välja brigaadide pioneerivõime.  
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 Perioodi jooksul hakkavad relvastusse jõudma liikursuurtükid, üksusepõhist väljaõpet 

alustatakse aastal 2021.  

 Tugevneb tagalatoetus. Mõlema brigaadi tagalapataljon on varustatud, valmis saab 

esimese brigaadi modulaarne välihaiglalahendus. Tagalavedude korraldamiseks jätkub 

logistikapataljoni varustamine, s.h tagatakse vastuvõtmise, koondumise ja 

edasiliikumise võimekus ja pikendatakse soomustehnika kasutusaega.  

 Jätkuvad laskemoonahanked kõikide üksuste varustamiseks. Aastatel 2020–2023 

hangitakse laskemoona koos käibemaksuga 146 miljoni euro eest, millele lisanduvad 

Riigikaitseinvesteeringute programmi vahendid (20 miljonit aastas, perioodil 2020-

2023 kokku 80 mln). Kokku 226 mln (sh käibemaks). 

 Väljaõppe tagamiseks arendatakse jätkuvalt keskpolügooni jalaväe lahingumasinatele 

sobilike tingimuste loomiseks, jätkuvad investeeringud Tapa, Jõhvi ja Võru 

linnakutesse. Koos NATO ja liitlaste vahenditega arendatakse Ämari baasi. 

Õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse taristu (ASBE) võetakse kasutusse.  

 Perioodi jooksul viikase lõpuni NATO laev-kallas side võimearendusprojekt.  

 Jätkub sõjalise maakaitse üksuste varustamine ja väljaõpetamine.  

 Riigikaitse arengukavas ettenähtud võimearenduste elluviimiseks ja tegevväelaste 

värbamise tagamiseks hoitakse tegevväelaste keskmine palgatase vähemalt 30% üle 

Eesti keskmise palga. Perioodi lõpuks on teenistuses ca 3660 tegevväelast, suureneb ka 

ajateenistusse võetavate isikute arv.  

 Perioodi kaitseotstarbeliste hangete maht koos Riigikaitseinvesteeringute programmiga 

on kokku 987 mln, NATO mõistes põhihangetele kulutatakse koos käibemaksuga 646 

mln eurot, taristu ehituseks ja maade soetuseks 102 mln (sh käibemaks). 

 Õppuste maht kasvab oluliselt, reservõppekogunemiste jaoks on arvestatud vahendeid 

2020 ja 2021 kuni 4500 osalejale, 2022. aastal kuni 7000 osalejale. 

 

Meetmed, tegevused ja teenused 

Meede 1: Kaitseväe juhtimine ja jätkusuutlikkuse tagamine 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 3. Meetme 1 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 
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Programmi tegevused 

Kaitseväe peastaap (KVPS) omab valmidust opereerida Kaitseväe (KV) informatsiooni koguja 

ja vahendajana 365 päeval aastas 24/7 režiimil ning väljaspool KV taristut. 2020. aasta jooksul 

ehitatakse ühendoperatsioonide keskus.  

Kaitseväe juhtimisvõime testimiseks viiakse 2023 aastal läbi kaitseväeülene juhtimisõppus. 

Juhtimise tagamiseks hangitakse staabimasinaid ja –konteinereid, brigaadidele tuumikvõrke, 

raadiojaamu, sidemooduleid ja õhutõrje tulejuhtimise vahendeid. Juhtimisvõime 

parandamiseks luuakse eeldused lahingjuhtimissüsteemi juurutamiseks, mis võimaldab 

vahetada üksustega täpsemat, kõrgema turvalisusega ja hetke ajas C2 informatsiooni. 

 

Meede 2: küberväejuhatus 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 4. Meetme 2 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Küberväejuhatus (KÜVJ) korraldab kübertegevust (küberkaitse/küberoperatsioonid) ning info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia tegevust Kaitseministeeriumi valitsemisalas, tagab 

juhtimistoetust juhtimispunktidele väljaspool Kaitseväe taristut, korraldab sõjaaja ja 

reservüksuste ettevalmistamist ning formeerimist, tagab Kaitseväe teavitustöö. Aastaks 2022 

on KüVJ võimeline teenindama Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukavas määratud 

juhtimispunkte - luues vajalikud töötingimused, olulised sideühendused, kaitse ning esmase 

tagalatoetuse. Täiendatakse strateegilise sidevõrgu konfiguratsiooni ning kriitilised osad 

dubleeritakse optiliste kaablitega. IKT teenuste hukukindlust tõstetakse mobiilse 

andmesidekeskuse väljaarendamisega. Kaitseväeülese side tagamiseks testitakse ESTACSi 

uusi lahendusi ning alustatakse lahingjuhtimissüsteemi juurutamisega.  

 

Meede 3: sõjaväepolitsei 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 
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Tabel 5. Meetme 3 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Planeerimisperioodil jätkab sõjaväepolitsei riiklike ja rahvusvaheliste ülesannete täitmist, sh 

järelevalve teostamist kaitseväe distsipliini üle ning määratud isikute kaitse korraldamist. 

Ülesannete täitmiseks täiendatakse sõjaväepolitsei alarmsõidukite parki. Planeerimisperioodi 

kestel hangitakse sõjaväepolitseikompaniidele kuulivestid, öövaatlusseadmed ning 

tugevdatakse tankitõrje võimekust. Teisele sõjaväepolitseikompaniile hangitakse vajalikud 

transpordivahendid. Rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks Põhjadiviisi koosseisus luuakse, 

õpetatakse välja ning alustatakse väekaitse kompanii varustamisega. 

 

Meede 4: 1. jalaväebrigaad 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 6. Meetme 4 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

I jalaväebrigaad saavutab RKAK-s planeeritud võime manööverüksuste osas aastaks 2023: 

Scoutspataljon võtab kasutusse jalaväe lahingumasinad CV9035 ja toetussoomukid, Kalevi ja 

Viru pataljon varustatakse PASI soomukitega. 1 JVBr saavutab täieliku juhtimisvõimekuse 

pataljoni ja brigaadi raamistikus ning koostegutsemisevõimelisuse liitlastega. Jalaväebrigaad 

relvastatakse uute käsitulirelvadega (k.a kuulipildujad) ja varustatakse öövaatlusseadmete ning 

kuulivestidega. Kõikidele üksustele tagatakse lahingumoon mahus, mis võimaldab järgnevate 

planeerimisperioodide jooksul jõuda RKAK eesmärgini. 

Perioodi lõpuks arendatakse välja liikursuurtükiväe, pioneeri- ja lahingteenindustoetus võime. 

Liikursuurtükipataljoni võime üksusepõhist väljaõpet alustatakse 2021. Lahingutoetuse üksuste 
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raames parendatakse õhutõrjepataljoni tulejuhtimist. Luurekompanii tegevusse integreeritakse 

mehitamata lennuvahendid. NATO väevõime eesmärkide täitmiseks täiendatakse 

demineerimisvõimet ja alustatakse soomusjalaväepataljoni TBK üksusepõhise võime loomist. 

Tagalapataljoni soomusmasinate transportimise- ja brigaadi lahinguteeninduse võime tarbeks 

hangitakse erinevaid transpordivahendeid, eritehnikat ja treilereid. Perioodi jooksul 

arendatakse välja II taseme välihaigla. 

Väljaõppe tagamiseks arendatakse jätkuvalt keskpolügooni jalaväe lahingumasinatele sobilike 

tingimuste loomiseks. Ajateenijate arvukuse suurendamiseks rajatakse Jõhvi linnakusse 

täiendav kasarm 2020. Lisaks rajatakse täiendavad taristuobjektid (majutus, hooldus, 

hoiustamine) Jõhvi, Paldiski ning Tapa linnakutesse.  

 

Meede 5: 2. jalaväebrigaad 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 7. Meetme 5 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Jalaväebrigaad II saavutab perioodil piiratud lahinguvõime. 2 JVBr saavutab täieliku 

juhtimisvõimekuse pataljoni ja brigaadi raamistikus, selleks hangitakse side- ja IT varustust. 

Planeerimisperioodi jooksul tagatakse 2. jalaväebrigaadi kõikidele üksustele lahingumoon 

mahus, mis võimaldab järgnevate planeerimisperioodide jooksul jõuda RKAK eesmärgini.  

Jalaväebrigaad planeeritakse varustada  öövaatlusseadmete ning kuulivestidega ja vahetatakse 

välja nii käsitulirelvad kui ka kuulipildujad.  

Lahingutoetuse üksuste raames täiendatakse suurtükiväepataljoni tulejuhtimisvarustuse ja 

suurtükkide veoks mõeldud transpordivahenditega ning staabimasinaga. 2023 a. lõpuks 

saavutatakse kaudtulejuhtimisseadmete digitaliseerimine. Pioneeripataljoni hangitakse erinevat 

tüüpi pioneeritehnikat (välikindlustus- ja mineerimisvõime tõstmine) ja transpordivahendeid. 

Õhutõrjepataljoni lahingvõimet tõstetakse tulejuhtimis- ja C2 võime elementide hankimisega. 

Brigaadi luurekompanii omab perioodi lõpuks UAS võimet ning tankitõrjekompanii keskmaa 

tankitõrje võimekust. Tagalapataljoni hangitakse erinevaid transpordivahendeid, eritehnikat ja 

treilereid eesmärgiga saavutada lahingteenindustoetus (varude veovõime) täielik 

lahinguvõimekus brigaadi siseselt.  

Dokumendis RKAK 2026 ette nähtud neljanda jalaväepataljoni ja täiendava 

suurtükiväepataljoni arendamine algab järgmisel planeerimisperioodil. 
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Brigaadi väljaõppetingimuste parendamiseks luuakse Nursipalu harjutusalal miinipilduja ja 

tankitõrjerelvade lasketingimused. Tehakse ettevalmistused Luunjasse varutee rajamiseks. 

Hoolduse ja hoiustamise tingimuste paremustamiseks plaanitakse ehitada tehnika varjualused 

Taara linnakus.  

 

Meede 6: merevägi 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 8. Meetme 6 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Merevägi saavutab 2022. aastaks RKAK-s kirjeldatud miinisõjaalased võimearenduse 

eesmärgid läbi Sandown-klassi miinitõrjevõime uuendusprogrammi ning miinituukriüksuse 

arendamise. 

Mereolukorra teadlikkuse võime väljaarendamise raames luuakse mereoperatsioonide keskuses 

võimalused riigisisese mereseirealase teabe kogumiseks, koondamiseks, analüüsiks ning 

laialijagamiseks juba 2019. Kaldaradarisüsteemi radaripositsioonide teabe andmekadudeta 

töötlemiseks ja tuvastatud merepildi koostamiseks luuakse tehnilised lahendused 2020. 

Tuvastatud merepildi täiendamiseks luuakse võimalused mobiilsete kaldaradarite 

kasutamiseks. Planeerimisperioodi lõpuks on merevägi mereoperatsioonide keskuse kaudu 

võimeline juhtima riigisisesel ambitsioonitasandil mereoperatsiooni sihtgrupi tasandil 

operatsioone. Aastal 2020 alustatakse NATO laev-kallas lühilaineside võimearendusprojekt 

BRASS elluviimist. 

Perioodi lõpuks on mereväebaas võimeline piirangutega (ujuvkoosseisu majutamine ja teenuste 

pakkumine teistele Miinisadamas paiknevatele üksustele) tagama mereväe struktuuriüksuste 

logistilise toetuse ja teenindamise ning II liini tagalatoetuse osutamise mereväespetsiifilise 

kaitsematerjali lõikes. Sadamaakvatooriumi väekaitseks ning liitlaste toetamiseks hangitakse 

kaatrid. 

 

Meede 7: õhuvägi 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 
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Tabel 9. Meetme 7 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Planeerimisperioodi käigus võetakse kasutusse uus õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse taristu 

(ASBE) ning rakendatakse häälraadioside süsteemid õhuoperatsioonide läbi viimiseks. 

Hangitakse side- ja IT varustust, millega saavutatakse perioodi lõpuks parem juhtimise- ja side 

võimelisus ning koostegutsemisevõimelisus liitlastega. 

Radarsüsteeme täiendatakse võõras-oma tuvastussüsteemidega ning saavutatakse võimekus 

positiivselt tuvastada sõbralikud lennuvahendid vastaste omadest. Vahetatakse välja 

radaripositsiooni maa-õhk-maa aegunud ning uute süsteemidega mitteühilduvad raadiojaamad 

välja uute kaasaegsete raadiojaamade vastu. 

Lennukit M-28 rakendatakse õhutranspordi, väljaõppe toetuse ja mereseire funktsioonide 

täitmiseks. Lennuki An-2 elukaart pikendatakse, tagamaks ametiabi korras toetus teistele 

riiklikele struktuuridele eelkõige maastikupõlengute likvideerimisel. Sõjaliste võimete 

väljaõppe toetamiseks jätkatakse lendamist renditavate õppereaktiivlennukitega.  

Ämari lennubaasi 24/7/365 operatsioonivõime tagamiseks jätkatakse personali värbamist, 

eritehnika pargi laiendamist ja uuendamist. Lennubaasi häälraadioside süsteemid asendatakse 

uutega.  

 

Meede 8: toetuse väejuhatus 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 10. Meetme 8 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 
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Programmi tegevused 

Planeerimise perioodil hoitakse käigus olemasolevaid võimeid logistika- ja 

toetusoperatsioonide juhtimiseks.  

Tagalavedude korraldamiseks varustatakse logistikapataljon vajaliku varustusega. 

Raskeveohaagiste (Heavy Equipment Trailer – HET) hankimisega tagatakse vastuvõtmise, 

koondumise ja edasiliikumise (RSOM) võimekus ja suurendatakse soomusmanöövriüksuste 

elukaart. Täiendavate transpordivahendite ja konteinerite hankimisega suurendatakse maastikul 

paiknevat laomajandamise võimekust.  

Laskemoona ladustamiseks ja käitlemiseks ehitatakse lõpuni Lintsis olev taristu. Tehakse 

ettevalmistused soomusmanöövriüksuste hoolduse ja remondi korraldamiseks vajaliku taristu 

ehitamiseks. Seoses suurenenud toitlustamisvajadusega laiendatakse Ämari ja Paldiski 

toitlustuskomplekse.  

Väljaõppe ja ohutuse tõhustamiseks arendatakse edasi Kaitseväe keskpolügooni – laiendatakse 

ohuala ja rajatakse alternatiivseid liikumiskoridore. Laskeväljad kohandatakse pataljoni 

suuruse üksuse õppuste läbiviimiseks ja soomusmanöövervõime väljaõppe tagamiseks. 

Jätkatakse  Männiku laske- ja treeningkeskuse edasiarendamisega. Nursipalu ja Klooga 

harjutusväljadel korrastatakse teid ja arendatakse väljaõpperajatisi.  

 

Meede 9: maakaitse 

Meetme eesmärk: üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse 

arengukava otsustele ning lahinguvalmis vastavalt sõjalise valmisoleku eeskirjale. 

 

Tabel 11. Meetme 9 mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 

(2020) 

Sihttase 2 

(2021) 

Sihttase 3 

(2022) 

Sihttase 4 

(2023) 

Üksused on 

mehitatud, varustatud, 

välja õpetatud 

vastavalt Riigikaitse 

arengukava otsustele  

Allikas: 

Kaitseministeerium 

JAH, 

lähtuvalt 

RKAK 

2017-2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

JAH, lähtuvalt 

RKAK 2017-

2026 

elluviimise 

kavast 

 

Programmi tegevused 

Planeerimisperioodil jätkub maakaitseks ettenähtud üksuste, sh võitlusgruppide 

väljaõpetamine.  

Kõik maakaitseüksused planeeritakse varustada öövaatlusseadmete ning killu- ja 

kuulivestidega. Vahetatakse välja kuulipildujad. Hangitakse side- ja IT varustust, millega 

saavutatakse perioodi lõpuks täielik juhtimisvõimekus maakaitse lahingugrupi ja brigaadi 

raamistikus ning koostegutsemisevõimelisus liitlastega. 2023 a. lõpuks saavutatakse 

kaudtulejuhtimisseadmete digitaliseerimine. Planeerimisperioodi lõpuks on võitlusgrupid 

varustatud ja saavutanud koostegutsemisvõime. 
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Planeerimise perioodil luuakse RKAK 2026 alusel täiendavalt kuus maakaitse 

kergejalaväekompaniid, mis varustatakse, omavad lahingumoona ja on väljaõpetatud.  

 


