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KAITSEKULU (2%) JAOTUS 2019-2022
PERIOODI PEALE KOKKU 2 248 mln €

Majandamiskulu, 

investeering (va taristu)

16%

Hanked 38%

Taristu

4%

Luure ja 

erioperatsioonid

9%

Toetused

4%

Tööjõukulu

29%

Otseselt sõjaliste 

üksustega seotud 

kulu moodustab 79%



„ALLA-MILJARDI KLUBI“ 

$



The EU must maintain safety and security for 
all its citizens and play its part in ensuring 
peace and stability in the world. We will work 
hard to find new solutions to make the 
financing of terrorism more Difficult, to 
create databases and IT systems that 
improve information-exchange between 
police and security forces of member states, 
and to strengthen security through even 
stronger cooperation with NATO and the 
neighbours of the EU

A SAFE AND 
SECURE EUROPE

● Personal
● Taristu
● Relvastus
● Laskemoon
● Transpordivahendid
● Meditsiinivahendid
● Lõhkematerjal ja pioneerivahendid
● Individuaalne varustus
● Vaatlus- ja mõõtmisvahendid
● Väliteenistusvarustus
● Side- ja IT varustus
● Elektriseadmed
● Vesi ja toit
● Väljaõppevarustus

MILLEST KOOSNEB SÕJAAJA
ÜKSUSE KULU?

Iga sõjaaja üksuse kohta on 
koostatud detailne maksumusmudel

Kokku ca 1000 erinevat 
varustuselementi



Iga sõjaaja üksuse 
osas peetakse 
detailset arvestust 
lahinguvaruga 
tagatuse osas.

NB! Tegemist ei ole 
tegeliku üksusega!

ÜKSUSTE 
ARENDAMISE 
DETAILNE SEIRE



2018-2021 ARENGUKAVA
SUUREMAD OTSUSED 
JÄÄVAD JÕUSSE

● Käsitulirelvade väljavahetamine kogu
struktuurile

● Luure arendamine

● CV90 projekti lõpuleviimine

● Õhuväe juhtimissüsteem

● Miinilaevade moderniseerimine

● Killuvestide soetus kogu struktuurile

● Maakaitsestruktuuri 6 täiendavat
kergejalaväekompaniid

● 2. JVBR ja maakaitse transpordivahendid

● Öövaatlusseadmed 1/3 struktuurile



TÄIENDAVAD VÕIMEARENDUSED

● Ajateenijate arv kasvab 2022. aastaks 4000-ni

● KV side- ja juhtimisvõime paraneb märgatavalt

● Brigaadide tagalavõime paraneb 
(transpordivahendid)

● 2. jalaväebrigaadi pioneerivõime (eritehnika)

● 2. jalaväebrigaadi õhutõrje 1. brigaadiga 
samale tasemele

● Mereseire ja mereolukorrateadlikkus 

● Hangitakse kokku 6 liikursuurtükki ja 

toetusmasinad

● Pataljonide meditsiinivarustus täieneb oluliselt



(eelmine arengukava 2018-2021 174 mln EUR)

LASKEMOONA SOETATAKSE
2019-2022 üle 210 mln EUR
eest

al. 200 000 € / tk

381 000 € / tk



TARISTUKAVA
2019-2022 

96 mln €

● Harjutusväljade edasiarendamine

● Ajateenistuse suurendamist toetav taristu (kasarm, staabi
renoveerimine, sõdurikodu Jõhvis)

● Lahingukooli ja Sõja- ja Katastroofimeditsiinikeskuse kompleks Raadil

● NATO Küberakaitsekeskuse ja sõjaväepolitsei uus hoone

● Laskemoonahoidlad

● Mereväe uus hoone

● Tehnika varjualused

● Liikursuurtükkide ja nende toetusmasinate garaažid

● Tegevväelaste kasarm Tapale

● Kaitseväe juhtimiskeskuse väljaehitamine



Aitäh!


