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Sõjaline ohupilt
Oht konventsionaalse sõjapidamise osas ei ole kadunud ega kadumas:
- potentsiaalsel vastasel on väed ja võimed;
- nende võimete kvantiteet on kasvavas trendis;
- neid vägesid ja võimeid on kasutatud;
- paiknemine on meie suhtes jätkuvalt agressiivne;
- lisandunud on ka tehnoloogiliselt uusi võimed kuid ka
olemasolevate võimete kvaliteet on kasvanud;
- jõudude tasakaal on liikunud ajas meie kahjuks.
EKV konventsionaalsete võimete arendamine on ja jääb ka tulevikus võtmetähtsusega.

Heidutus
• Heidutuse eesmärgid:
• kujundada potentsiaalse agressori mõtlemist
• vältida/takistada mingit tegevust ja näidata, et alternatiivid on atraktiivsemad
• tõsta agressiooni hinda
• Deterrence by denial (tõkestusheidutus)
• Deterrence by punishment (karistusheidutus)
• Üldine heidutus: igapäevane tegevus vältimaks vastase soovimatuid samme
• Viivitamatu heidutus: ajakriitilised tegevused otsese ohu heidutamiseks
• Heidutuse tööriistad: sõjalised võimed, poliitiline tahe, liitlassuhted, diplomaatilised ja
majanduslikud instrumendid, strateegiline kommunikatsioon jne.

Liitlased
Liitlased ja partnerid on oluline osa heidutusest ja ka kaitsetegevusest

- liitlased kes on kohal ja on täielikult integreeritud on arvestatav sõjaline võime brigaadi
koosseisus;
- liitlaste lennuvahendid võimaldavad kontrollida RA ja kriisi tingimustes Eesti õhuruumi;
- liitlased saavad kiiresti areneva kriisi või konflikti korral koheselt toetada efektidega;
- käsu ja juhtimissüsteem:
SHAPE – JFCBS – MNCNE – MNDN – Eesti jalaväebrigaadid
SACEUR
+
KV CP – ÕV, MeV, SOF, TVJ, SMK, SP, LuK

Esmaseks kaitseks arendatav vägi –
kehtiv riigikaitse arengukava 2017–2026
RKAK 2026 näeb ette:
•
•
•
•

väestruktuuri suurusega 24 200;
tulejõu parandamist;
side ja eelhoiatuse arendamist;
RES 2021–2024 otsusega lisati
vahendeid mereliste võimete
arenduseks.

Kolm arengustsenaariumi pärast
COVID-ist põhjustatud
majanduslangust:
2% SKP-st – vähendame
kaitsevõimet ja –väge;
2,23% – tugevdame iseseisvat
esmast kaitsevõimet;
Üle 2,3% – suudame panustada
regiooni kaitsesse.
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Regionaalne lähenemine heidutuseks ja kaitseks
Iseseisva sõjalise kaitse raames on võimalik heidutuseks ja kaitseks tekitada kolme taseme
dilemmasid, mis toovad:
• strateegilisi efekte – nt vastase mõjutamine vastase territooriumil,
vastase A2AD mõju vähendamine;

• operatiivtaseme efekte – vastase tegevuse mõjutamine regionaalselt;
• taktikalisi efekte – vastase mõjutamine oma territooriumil ja ruumisMõju on kordades suurem tehes seda regionaalselt.
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Küsimuste ja vastuste voor

Regioonis toimiv NATO ja mitmerahvuslik käsu ja juhtimissüsteem,
regionaalne plaan, regionaalselt arendatud võimed, valmidus ja tahe see on tõeline heidutus ja kaitse

Esmase sõjalise kaitsevõime arengustsenaariumid 2030. aastani
Stsenaariumi nimetus

Kaitsekulu
osakaal SKP-st

Lisanduvad võimed

Tulem 2030. aastal

REGIONAALSE HEIDUTUSE
KASV

2,6% SKP-st

Pikamaa raketisüsteemid;
Keskmaa õhutõrje;
Mereväe patrullaevad;
2. JvBr soomustamine;
Merekaitseraketid ja miinisõda;
Liikursuurtükkide pataljon 2 JvBr;
Maakaitse kasv;
Tankitõrje tugevdamine;
Uus luurevõime.

Suureneb oluliselt tuleulatus (tänaselt 40-km-lt ca 200
km-ni), kasvab regionaalne heidutus

KEHTIV PLAAN MÕNEDE
ARENDUSTEGA (merekaitse +
KL maakaitse + tulejõu kasv) ehk
„sama raha eest rohkem“

2,23% SKP-st

Merekaitseraketid ja miinisõda;
Liikursuurtükkide pataljon 2 JvBr.
Maakaitse kasv;
Tankitõrje tugevdamine;
Uus luurevõime.

Väestruktuur kasvab 24200-lt 26000 võitlejani, tekib
esmase merekaitse võime (raketisüsteemid,
miinisõda) ja maakaitse (Kaitseliit) tugevneb oluliselt.

Olemasoleva struktuuri kärpimine
ja EESTI ESMASE KAITSEVÕIME
KÄRPIMINE

2% SKP-st

Uusi võimeid ei lisandu.
Eeldab Pihkva operatiivsuunal tegutseva 2.
jalaväebrigaadi sulgemist ja reorganiseerimist
väiksemateks üksusteks.

Väestruktuur väheneb täna plaanitud 24200-lt
võitlejalt ca 22 000-ni. Eesti esmase kaitse plaani
tuleb muuta. Väheneb Kagu-Eesti kaitstus ja võime
hoida EV kontrolli all EV alasid.

(vastab rahaliselt mahult
planeerimise aluseks
olevale 2019. a
majandus- prognoosi
2% tasemele)

(2020. aasta
majandusprognoosi
järgi)

Ettepanekud sõjalisteks võimearendusteks 2021–2030
- OPERATIIVSTRUKTUUR KASVAB 24 200-lt 26 000 võitlejani
- KAITSELIIDU PANUS sõjalisse kaitsesse (lisa 3000 võitlejat + tankitõrje)
- LIIKURSUURTÜKKIDE PATALJONI loomine 2. jalaväebrigaadi

- Juhtimis- ning SIDEVÕIME DIGITALISEERIMINE
- Esmane iseseisev kaitsevõime merel: RANNIKUKAITSE + MEREMIINID
- LOGISTIKApataljoni veovõime kasv
- PÕHJA-DIVIISI väekaitseüksuse loomine

2,23% SKP-st

- UUS LUUREVÕIME
- SOOMUKID VÄLISOPERATSIOONIDEL viibivatele üksustele

- 2. jalaväebrigaadi soomukitele viimine (0,06% SKP-st)
- Brigaadide luurevõime tugevdamine (0,02% SKP-st)
- Keskmaa õhutõrje (0,15% SKP-st)
- Mitmelasuline raketiheitjate süsteem (0,05% SKP-st)
- Mereväe patrull-laevad (0,08% SKP-st)

2,6% SKP-st

