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Territoriaalkaitse 
relvastatud rahva strateegia
Territoriaalkaitse algus ulatub aastasadade jooksul peetud tuhandete võitluste hämarusse. Tema elemendid on ilmnenud kõikides sõdades, milledes
rahvas on omal algatusel üles tõusnud võitlusele oma vabadust ja kodumaad
ohustavate välisvallutajate vastu. Oli see muistsete germaani hõimude vastupanu Rooma impeeriumi vägedele, irokeesi indiaanlaste sõjalis-poliitiline süsteem võitluses eurooplastest Ameerika vallutajatega või Napoleoni sõdade
aegne Euroopa riikide, eriti Hispaania ja Venemaa rahvaste partisanivõitlus
okupatsioonivägede vastu  kõikjal leiame moodsale territoriaalkaitsele iseloomulikke jooni.

Moodsa territoriaalkaitse
sünd

Tänapäevane territoriaalkaitse kui
sõjapidamissüsteem ja -kunst sündis
Teise maailmasõja ning sellele eelnenud ja järgnenud aastatel. Pioneerideks olid soomlased. Juba aastatel
19341939 oli Soome territoorium
jaotatud üheksaks sõjalis-territoriaalseks üksuseks  sotilaslääniks, viimased omakorda kokku 30 sotilaspiiriks.
Iga sotilaslääni oli kohustatud valmistama ette ja mobilisatsiooni korral
välja panema ühe diviisi, sotilaspiiri 
rügemendi. Seda tehti paindliku territoriaalse mobilisatsioonisüsteemi
rakendamise abil. Sotilasläänide territoriaalkaitset teostasid Soome Kaitseliidu (Suojeluskunta) kohalikud
üksused. Antud süsteem võimaldas
Soome väejuhatusel viia oma relvajõud varjatult ja õigeaegselt ning
Nõukogude sõjapealikele täiesti ootamatult sõjaaja kooseisu ning tagas edu
Talvesõjas.

Territoriaalkaitse edasist arendamist jätkasid marssal Jossip Broz Tito
partisanid Jugoslaavia võitluses Saksa vägede vastu. Jugoslaavia oli ka esimene riik, kes pärast veendumist territoriaalkaitse efektiivsuses võttis selle kasutusele kui doktriini ja arendas
täielikult välja. Temale järgnesid varsti teised Euroopa neutraalsed ja ka
NATOsse kuuluvad riigid, sh Rootsi
ja Soome.

Foto: Tanel Rütman

Territoriaalkaitse on relvastatud
rahva kaitsesüsteem. Tema aluseks on
ohtu sattunud riigi ja rahva üldine ja
tugev tahe oma maad, vabadust ja
õigusi relvaga kaitsta. Selles osalevad
jõu ja oskuste kohaselt kõik ühiskonna liikmed.

Eestil on viimane aeg hakata ellu viima 1996.
aastal heaks kiidetud riigikaitsepoliitika põhisuundi.

Milles siis avalduvad territoriaalkaitse eelised teiste sõjaliste süsteemide ees? Territoriaalkaitse on sõjalise
riigikaitse strateegia liik, mille eesmärk ei seisne agressiivsetes sõjalistes
väljaastumistes teiste riikide vastu,
vaid mis võimaldab oma territooriumi ja rahva vallutamise teha kallaletungijale väga raskeks. Olles puhtal
kujul kaitsestrateegia, võimaldab ta
luua olukorra, milles agressor, isegi
kui tal õnnestub ajutiselt vallutada
kas osa või kogu territoorium, on
pidevalt häiritud ja teda rünnatakse
kõikidelt külgedelt 1. Igasuguse territoriaalkaitsesüsteemi selgrooks on
sõjaväe ja tsiviilühiskonna selline ettevalmistatus, mis võimaldab neil
agressiooni korral viia sõjategevust
läbi kogu viimasega haaratud territooriumi sügavuse ulatuses, kasutades
selleks erinevaid lahingupidamisviise
ja vahendeid, sh partisanivõitlust.
Territoriaalkaitse kergendab oluliselt kontrolli relvajõudude üle.
Esiteks  vähendab oluliselt distantsi sõjaväe ja rahva vahel, tugevdades nii kaitsetahet ja välistades riigipöörete võimalust.
Teiseks  ta on sihilikult ründetegevuseks kõlbmatuna planeeritud ja
ülesehitatud militaarsüsteem ning
seepärast ei käsitle teised riigid seda
agressiivsena ega näe selles ohuallikat.
Kolmandaks  territoriaalkaitsesüsteem ei provotseeri kasutama tema
vastu strateegilisi ründevahendeid, sh
massihävitusrelvi.
Neljandaks  võimaldab oma efektiivsuse tõttu riigil usaldada, eriti sõja
algetapil, rohkem oma relvajõude kui
sõjalise liidu jõudude käivitumist selle protseduuri keerukuse tõttu 2 ja

November 2000 KAITSE KODU 5

KAITSETAHE

suurendab oluliselt riigikaitse tõsiseltvõetavust välisriikide, sh ka potentsiaalsete agressorite poolt.
Viiendaks  võimaldab väikeriigil
luua ratsionaalselt ja väheste kulutustega rahu ajal tõhusa riigikaitse, kuna
teeb võimalikuks kõikide võitlustahteliste kodanike ja tsiviilühiskonnas
olevate sõjapidamiseks vajalike materjalide täieliku ärakasutamise sõjaajal.
Vastavalt riigikogu poolt 1996.
aastal heaks kiidetud Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundadele ning Eesti
Vabariigi rahu- ja sõjaaja riigikaitse
seaduste sätetele tagavad riigi sõjalise kaitse kaitsejõud, kes kasutavad
selleks territoriaalkaitset. Eesti sõjaaja
kaitsejõud koosnevad maa-, mere- ja
õhuväest ning keskalluvuses olevatest
üksustest, organisatsioonidest ja asutustest. Nende võimalik struktuur on
antud skeemil 1.
"Maavägi on kaitseväe peamine
jõud /.../ Rakenduslikult jaguneb
maavägi üldotstarbelisteks üksusteks
ja maakaitseväeks. Üldotstarbelised
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üksused valmistatakse ette võitluseks
vastasega tema sissetungikolletes ja
pealöökide suundadel. Maakaitseväe
peamine ülesanne on võitlus vastasega oma vastutuspiirkonnas." 3 Eesti
riigi kaitsepoliitika põhisuundade
kolmandas peatükis "Kaitseringkond"
on öeldud: "Riigikaitse korraldamiseks
jagatakse riigi territoorium kaitseringkondadeks. /.../ Iga kaitseringkond jagatakse kaitsepiirkondadeks." 4.

Territoriaalkaitse eripära

Territoriaalkaitse eesmärgiks Eesti oludes võib olla sissetunginud
vaenlase igakülgne kulutamine, tema
edasitungi maksimaalne aeglustamine kõikvõimaliku lahingutegevusega,
strateegiliselt tähtsate alade visa kaitsmine ja hoidmine oma kätes kuni
rahvusvahelise julgeolekusüsteemi
käivitumiseni ning poliitilise, majandusliku ja sõjalise abi saabumiseni, seejärel riigi territooriumi vabastamine iseseisvalt või koos saabunud
abijõududega.

Territoriaalkaitse on riigikaitse
ülesehituse ja kaitsetegevuse süsteemi
erivorm, millele on iseloomulikud:
- kaitsejõudude detsentraliseeritud
juhtimissüsteem;
- riigikaitse territoriaalne ülesehitus;
- kaitsejõudude jagunemine kahte ossa: üldotstarbelisteks jõududeks
ja maa-(territoriaal-) kaitseväeks
(edaspidi maakaitsevägi);
- klassikalise ja hajutatud lahingu taktika ning sissitegevuse kompleksne kasutamine.

Kaitsejõudude
detsentraliseeritud
juhtimissüsteem

Viimaste aastakümnete lokaalsõdade praktika on näidanud, et peaaegu
kõik nad on alanud kallaletungija
katsetega hävitada või neutraliseerida eelkõige ründe objektiks oleva
maa juhtimisstruktuurid ja -süsteemid
nii riiklikul kui relvajõudude tasandil. Püütakse kas vangistada või hävitada poliitiline ja sõjaväe juhtkond,
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juhtimispunktid, sidesüsteemid ja
sellega halvata keskjuhtimine, riigi
organiseeritud vastupanu ettevalmistamine ja korraldamine.
Nõukogude vägede kallaletung
Afganistanile 1978. aasta lõpul algas
erivägede üksuste rünnakuga riigipea
Hafizulla Amini residentsile ja teistele valitsusasutustele, mille käigus H.
Amin tapeti ning Afganistani tippjuhid vangistati. Viimased asendati
hiljem marionettidega. Sõjategevust
T¸et¸eenia vastu alustasid Vene väed
nii 1994. kui 1999. aastal lennuväe ja
rakettide löökidega t¸et¸eenide juhtimispunktidele, eesmärgiga hävitada
t¸et¸eenide juhtkond ja halvata sellega mässuliste organiseeritud vastupanu. Sama taktikat kasutasid ka liitlased Lahesõja käigus Iraagiga, viimase
Kuveidi vastu suunatud agressiooni
tõrjumisel, mil NATO õhujõudude
operatsiooni "Desert Shield" raames
antud esimesed õhulöögid olid suunatud eelkõige iraaklaste sõjaväe juhtimissüsteemi hävitamisele.
Püüdes välistada sellise, riigi vastupanuvõimele ohtliku olukorra tekkimist, on paljud Euroopa väikerii-

gid loobunud riigikaitse liigsest tsentraliseerimisest ja ehitanud oma kaitsesüsteemid üles nii, et nende relvajõudude väekoondised ja üksused on
sõjaohu tekkimisel ja agressiooni tõrjumisel võimelised organiseerima
ning korraldama edukat vastupanu
iseseisvalt, ka olukorras, kus keskjuhtimine ei toimi.
Territoriaalkaitse raames on see
idee realiseeritud kõige paremini ja
täielikumalt. Näiteks on Soomes aegsasti, juba rahu ajal loodud ülemaaline sõjalis-territoriaalsetele üksustele 
kaitseringkondadele ja kaitsepiirkondadele (maanpoulustusalued ja sotilasläänid) ülesehitatud juhtimispunktide võrk, mis on lihtne, väga täpsete
subordinatsioonisuhetega ülemate
vahel, mitmekordselt reserveeritud ja
tagab garanteeritult sõjategevuse juhtimise igas olukorras nii rahu kui sõja
ajal. Kui juhtub, et keskjuhtimine ei
toimi, on kaitseringkondadele ja -piirkondadele seadustega antud täielik iseseisvus, õigus ja vastutus oma kaitsealal valmiduse tõstmise, mobilisatsiooni läbiviimise ja relvastatud võitluse
eduka korraldamise eest.

Detsentraliseeritud juhtimissüsteemi efektiivsuse tänapäevase näitena võib tuua T¸et¸eeni relvajõudude
juhtimise korralduse vastupanusõjas
Vene koloniaalvägedele 1994.1996. aastatel. T¸et¸eeni territoorium ja relvajõud olid juba enne sõja algust 1994.
aasta detsembris jaotatud viide kaitsetsooni, mis kujutasid endast sõjalisterritoriaalseid väekoondisi. Sõja käigus nimetati nad ümber rinneteks.
Nende juhid olid täielikult vastutavad
kogu sõjategevuse ettevalmistamise ja
läbiviimise eest oma vastutusalal.
Vastupanuvõitluse keskjuhtimise
tagamiseks lõid t¸et¸eenid peastaabi,
eesotsas endise suurtükiväepolkovniku
Aslan Mashadoviga. Peastaabi personal
jagunes sõja ajal kaheks suhteliselt väikesearvuliseks, kuid mobiilseks ja häid
sidevahendeid omavaks juhtimispunktiks. Üks neist moodustas t¸et¸eeni
ülemjuhataja, president D¿ohhar Dudajevi tööorgani, teine tagas peastaabi
ülema Aslan Mashadovi kui faktilise
operatsioonide juhi tegevuse.
Keskjuhtimispunktide põhiülesanne seisnes lahingutegevuse ja selle
tagamise üldises koordineerimises
ning manööverdamises reservidega, mida
tehti väga oskuslikult.
Hämmastav on, et vaatamata Vene vägede
masendavale ülekaalule ja lahingutegevuse
hajutatusele üle kogu
riigi territooriumi, ei
kaotanud t¸et¸eeni väejuhatus 1994.1996.
aasta jooksul kordagi
oma relvaformeeringute juhtimist ja viis
sõja võiduka lõpuni.
Sõjad on näidanud, et lahinguolukorras töötab hästi vaid
selline juhtimissüsteem, mis on lihtne,
väga selgete ja täpsete
subordinatsioonisuhetega juhtide vahel,
ühesugune nii rahu
kui sõja ajal ning aegsasti ettevalmistatud.
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Väikeriigi jaoks on igasugused suuremad juhtimissüsteemi reorganiseerimised nüüdisaja sõja tingimustes kindel eeldus lüüasaamiseks.
Eesti tingimustes on otstarbekohane järgmine riigikaitse juhtimiskontseptsioon:

kaitse stateegia kasutamine on võimalik ainult rahva sõjaväe olemasolul.
Üheks selle elemendiks, mis seob
riigi kaitsejõud ja tsiviilühiskonna
ühtseks vastupanuvõimeliseks tervikuks, on riigikaitse territoriaalne ülesehitus. See tähendab, et sõjaaja üksus-

Vastavalt sellele tuleks ehitada
üles ka kaitsejõudude juhtimissüsteem. Selle loomisel omab erakordset tähtsust veel üks sõjalise juhtimise põhitõe - ainujuhtimise põhimõtte rakendamise vajalikkus. Ühel ja
samal maa-alal võitlevatel või ühist
ülesannet täitvatel üksustel, sõltumata nende arvust ning liigist, peab olema üks üldine täisvolituste ja -vastutusega juht. Selle põhimõtte eiramine viib tavaliselt lahingus ja sõjas katastroofini. Vene vägede suured kaotused ja lahingutegevuse täielik koordineerimatus T¸et¸eenia sõja algul
19941995 olid suuresti tingitud asjaolust, et erinevate ministeeriumite
ja riigiametite (kaitseministeeriumi,
siseministeeriumi väed, FSB spetsnaz)
üksustest koosnevat väegruppi juhtisid korraga paralleelselt nende institutsioonide juhid, mis tihti viis olukorrani, kus parem käsi ei teadnud,
mida teeb vasak käsi.

te loomine, väljaõpe, hoidmine reservis nõutud valmiduse tasemel, mobilisatsioon, varustamine ning sõjaline rakendamine toimuvad kindlatel,
neile määratud vastutusaladel. Selleks
jaotatakse kogu riigi territoorium ja
sellel asuvad kaitsejõudude üksused
sõjalis-territoriaalseteks üksusteks.
Olenevalt riigist nimetatakse viimaseid kas sõjaväe- või kaitseringkondadeks, mis jagunevad omakorda väiksemateks kaitsepiirkondadeks või -aladeks. Selliselt sõjalis-territoriaalselt
loodud üksused on iseseisvad lahingutegevuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel, toetuvad kohalikele inimreservidele ja materjalivarudelele ning toimivad hästi keskjuhtimise kadumise,
vaenlase sügavate sissemurrete ja tervikliku rinde puudumise korral.
Territoriaalsel süsteemil on väikese riigi kaitse korraldamisel palju eeliseid. Ta võimaldab ajateenistuse jooksul kutsuda ühest piirkonnast ja formeerida tervikuna täiskoosseisulisi
sõjaja üksusi. Need läbivad ajateenistuse jooksul kogu kaitseväelastele
vajalikud individuaalsed ja üksuste
koostegevuse õppetsüklid ning lähevad reservi ja jäävad sinna pikkadeks
aastateks üksteist tundvate väljaõppinud meeskondadena, kelle mobiliseerimine tänu paiknemisele ühes piirkonnas võib toimuda väga kiiresti,
kusjuures üksused on kohe ka lahinguvõimelised. Võitlusmoraalile on ka
väga tähtis, et inimesed kaitsevad oma

Kaitsejõudude
territoriaalne ülesehitus

Kõik sõjaväed jagunevad üldjuhul
kahte tüüpi: valitsuste sõjaväed ja rahva sõjaväed. Kui esimesed on paljudel juhtudel olnud oma rahva jaoks
võõrad, tihti isegi põlastusväärsed
ning vaenulikud, siis rahva sõjaväge
iseloomustab tema tihe seotus ühiskonnaga ja viimase täielik usaldus ja
toetus, mis tugineb kõikide kodanike tugevale kaitsetahtele. Territoriaal8 KAITSE KODU November 2000

kodukanti, sünnilinna või -küla. Mobilisatsiooni läbiviimine territoriaalsel põhimõttel võimaldab kriisiolukorras vältida suuremahulisi inimeste ja
materjalide veoseid ning kiirendab ja
lihtsustab üksuste formeerimist.
13. märtsil 1998 andis Eesti Vabariigi valitsus välja korralduse nr. 198-k
"Kaitseringkondade moodustamine ja
nende staapide formeerimine". See
dokument nägi ette nelja (Põhja, Kirde, Lõuna ja Lääne) territoriaalse kaitseringkonna (KRK) moodustamise,
staapide asukohaga vastavalt Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Pärnus. Otsuse tegemisel lähtus tolleaegne valitsus nii operatiiv- kui ka demograafilistest ja majanduslikest kaalutlustest. Arvestati samuti sõjalise kaitse
korralduse ajaloolisi kogemusi Vabadussõjas, Eesti riigikaitsesüsteemi
ülesehitamisel 19391940 ja 1944.
aastal sakslaste poolt läbiviidud Eesti kaitselahingutes.
Operatiivpoolel arvestati kaitset
vajavate operatiivsuundade (NarvaRakvere, Petseri-Võru) ning strateegiliste piirkondade (Tallinn ja tema piirkond, Eesti saared) hulka ja seisukohta, et igal kaitseringkonnal oleks vaid
üks peamine operatiivülesanne, sest
selle taseme väekoondis ei ole suuteline rohkemaks. Silmas peeti ka KRKdele kaitsetegevuseks vajaliku territooriumi piisava sügavuse tagamist ja elanikkonna, seega reservide jaotumist
Eesti territooriumil.
Kahjuks pole valitsused järgnevalt
suutnud midagi ära teha selle riigikaitsele nii vajaliku struktuuri loomisel. Eesti on tänapäeva Euroopas ilmselt ainus suveräänne riik, millel pärast üheksat aastat iseseisvust ikka veel
puudub terviklik riigikaitse struktuur.
On loodud keskstaabid ja hulk väeosasid, puuduvad aga neid ühendavad kesktasandi üksused. Kaitsejõudude praegune struktuur on näidatud skeemil 2.
Sõjateadusele on hästi teada reegel: üks juht või juhtimisorgan on
võimeline sõja tingimustes edukalt
juhtima vaid 35 alluvat juhti või
struktuuri. Nende arvu suurenedes
kasvab järsult oht kaotada lahingute-
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gevuse dünaamikas vägede juhtimine. Selle tulemuseks on alati olnud
lüüasaamine ning suured inim- ja
materiaalsed kaotused. Käesoleval ajal,
mil kaitsejõudude peastaabil on otsejuhtida korraga paarkümmend
üksust, pole normaalne juhtimisprotsess võimalik isegi rahuaja tingimustes, sõjaajast rääkimata.
Skeemil 3 on näidatud, kuidas
võiks olla üles ehitatud normaalne
kaitsejõudude rahuaja struktuur. Silmas on peetud, et rahuaja väeosad
kujutavad endast eelkõige väljaõppekeskusi erinevate väe- ja relvaliikide
reservüksuste ettevalmistamiseks. Tartu pataljoni reorganiseerimisel pioneeripataljoniks oleks kaitseväe vajadused
nende osas kaetud tervikuna. Arvestatud on ka, et ajateenistuse läbivad kõik
selleks kõlbulikud ja kohustatud Eesti
kodanikud, kelle arv igas aastakäigus on
vähemalt 44004600 inimest.

Sõjaaja kaitsejõudude
jagunemine

Territoriaalkaitse strateegia kasutamisel jagunevad kaitsejõud kaheks

osaks  üldotstarbelisteks jõududeks
ja maakaitseväeks. Mainitud süsteemi
omavates Euroopa riikide sõjavägedes on mõlemad osad isikkoosseisu
suuruse poolest tavaliselt umbes
võrdsed. Erineva näitena võib tuua
T¸et¸eeni relvajõud 1994.1996. aasta edukas sõjas, mil t¸et¸eeni regulaarväes (t¸et¸eeni terminoloogia) oli ~15
tuhat ja maakaitseväes ~ 30 tuhat
meest.5 Peab silmas pidama ka mitmete teiste riikide kogemust, mil territoriaalkaitse loomise esimestel etappidel moodustas maakaitsevägi reeglina suurema osa sõjaväest, kuna teda
on alati olnud võimalik luua kergemini ja odavamalt. Alles riigikaitse
edasisel arendamisel on üldvägede osakaal järk-järgult kasvanud, peatudes
tavaliselt optimaalsel 50:50 suhtel.
Võib arvata, et ka Eesti oludes hakkab toimima sama seaduspärasus.
Parema relvastuse ja väljaõppega
üldotstarbelised jõud, moodustades
kaitsejõudude kõige lahinguvõimelisema ja mobiilsema osa, on määratud
riigikaitse kõige tähtsamate ja vastutusrikkamate ülesannete täitmiseks

agressiooni põhikolletes ja vaenlase
pealöökide suundadel ükskõik millises riigi osas. Nad ei ole püsivalt seotud mingi kindla vastutuspiirkonnaga. Väejuhatus võib vajadusel nendega manööverdada riigi kogu territooriumi ulatuses. Sõjategevuseks vajalikud üldotstarbelisete jõudude üksused formeeritakse ja valmistatakse ette
kaitseväe rahuaja üksuste poolt.
Kerge, kuid universaalse relvastusega maakaitseväe ülesanneteks on:
tähtsate objektide valve ja sisekaitse
teostamine oma vastutuspiirkondades, mobilisatsiooni läbiviimine, võitlevate üksuste toetamine ja nende
tagala julgestamine, võitlus vastutusalale tunginud vaenlasega, üldise sissisõja ja vastupanu korraldamine
vaenlase poolt okupeeritud aladel
ning osalemine tsiviilkaitse meetmete läbiviimisel. Maakaitse üksused,
paiknedes üle kogu riigi territooriumi ja omades kindlaid vastutusalasid,
moodustavad omamoodi ülemaalise
"turvavaiba".
Maakaitseüksuste loomisel pole
Eestil tarvis alustada tühjalt kohalt.
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Territoriaalkaitse üldised
lahendused

Sõjategevuse taktika territoriaalkaitse rakendamisel erineb oluliselt
suurriikide poolt kasutatavatest nn
klassikalistest sõjategevusviisidest.
Toon ära Soome territoriaalkaitse looja kindralleitnant Ermei Kannineni
poolt 1971. aastal formuleeritud territoriaalkaitse lahendused, mis on aluseks
meie põhjanaabrite sõjakunstile:
- "/ / kaitselahingud tuleb läbi
viia mitte ettemääratud kaitsevööndites või positsioonidel, vaid ruumiliselt sügavatel aladel, tekitades võitluspiirkonnad ja kasutades nn. hajutatud lahingu taktikat;
- relvatehniline nõrkus ja halb liikuvus tuleb kompenseerida vägede
arvukuse ja territoriaalse kaitse otstarbekohase korraldamisega;
- kuna me pole võimelised lähitulevikus otsustavalt parandama oma
üksuste liikuvust, peame üritama aeglustada vaenlase liikumist meiega
võrdse tasemeni;
- kuna me pole võimelised oma
tulejõudu otsustavalt parandama,
peame takistama vaenlast kasutamast
oma tuld kontsentreeritult;
- kohaliku ülekaalu saavutamiseks
peab vaenlase vägesid siduma lahinguga hajutatult ja niiviisi vältima
nende kontsentreeritud kasutamist;
- vaenlase poolt hõivatud aladel
tuleb koheselt alustada sissisõda." 6
Sõjategevus T¸et¸eenias lisab nendele seisukohtadele veel mõningad:
- võitlejate individuaalse väljaõppe ja psühholoogilise ettevalmistuse
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eriline tähtsus väikeste gruppide ja
üksikvõitlejate ettevalmistamisel edukaks tegutsemiseks vaenlaste keskel ja
tagalas, olukorras, kus vaenlased on
ümberringi;
- linnade kaitsmise eriline tähtsus
aja võitmise ja üldise kaitsetegevuse
edukuse tagamiseks. Pealetungi
T¸et¸eenia pealinnale Groznõile olid
kaasatud 1994.1995. a talvel Vene
väegrupeeringu peajõud (~50 000
meest), kes kandsid ränki kaotusi (peaaegu 6000 sõdurit tapetuna ja 200
tanki ning soomukit hävitatuna) ja
takerdusid sinna kogu 1994.1996.
aasta sõja ajaks.7 Kusjuures t¸et¸eenidel õnnestus 1996. aasta augustikuu
lahingutes pealinn isegi tagasi vallutada ja sundida venelased kirjutama
alla Hasavjurti rahuleppele. Peaaegu
sama kordus ka praegu käiva sõja ajal,
mil 3500 t¸et¸eeni võitlejat kaitsesid
ligi kolm kuud edukalt Groznõid
Vene 24 000 mehelise väegrupi rünnakute eest ja lahkusid organiseeritult alles siis, kui vastupanu kaotas
mõtte;8
- oma vägede kaotuste vähendamiseks on tähtis kõikvõimalike, sh kõige lihtsamate kaitserajatiste laiaulatuslik ehitamine ja kohene kasutamine;
- territoriaalkaitse efektiivsust tõstab mitmekordselt tankitõrje- ja jalaväemiinide ning muude erinevate
tõkete massiline ning oskuslik kasutamine.

" /.../ Nendest põhimõtetest tulenevalt toetub territoriaalne kaitsesüsteem:
- vägede jaotumisele vastavalt nende ülesannetele ja vastutusaladele;
- riigi olusid ärakasutavale taktikale;
- paindlikule valmiduse- ja sellega
liituvale territoriaalsele mobilisatsioonisüsteemile/ /.
/ / Territoriaalse riigikaitsesüsteemi õnnestumise eeldusteks on üldine relvateenistuskohustus, alati tegevusvalmis hajutatud juhtimissüsteem, territoriaalne mobilisatsioonisüsteem ja suur rahva riigikaitsetahe".9

Sõjapidamisviisid
territoriaalkaitse
kasutamisel

Väikeriigi sõjaline kaitse toetub
tavaliselt integreeritud süsteemile,
mis koosneb territoriaalkaitsesüsteemist ja üldjõudude üksuste tegevusest. Selle keskne eesmärk on hoida
strateegiliselt tähtsad alad oma vägede käes ning riigi muudel aladel, kasutades nende sügavust ja maastiku
iseärasusi, kulutada ning aeglustada
kallaletungijat sel määral, et valitud
kohtades oleks võimalik saavutada
vaenlase tõrjumiseks ja löömiseks
vajalik ülekaal.11 Edukale territoriaalkaitsele on eluliselt vajalik tihe koostöö rahvusliku totaalkaitsesüsteemiga, mis teeb võimalikuks riigi infra-
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Meil on juba rahu ajal olemas üleriigiline territoriaalne struktuur Kaitseliidu malevate näol, mis sobib hästi
sõjaaja maakaitseväe loomiseks. Kaitseliidu malevate vastutusalad langevad pealegi kokku riigi administratiivjaotusüksuste  maakondadega, mis
kergendab oluliselt riigikaitse sõjalise poole sidumist tsiviilühiskonnaga
ja totaalkaitsesüsteemi kui terviku
ülesehitamist ning rakendamist. (Vaata ka Kaitse Kodu V/VI 1999 "Kaitseliit ja kaitsepiirkonnad" ja Kaitse
Kodu I 2000 "Kaitseringkond ja tema
ülesanded").

Kaitseliidu kompaniidel on veel aega oma vastutusala tundmaõppimiseks ja võimalike tegevuskavade
läbimängimiseks.
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struktuuri ja eraettevõtluse vahendite kasutamise. Üldiseks põhimõtteks
peab jääma, et militaar-, riigi- või kohalikud ametkonnad, mis täidavad
mingeid kindlaid funktsioone rahuajal, jätkavad samade funktsioonide
täitmist ka kriisi ja sõja ajal. 12
Agressiooni tõrjel Eesti oludes on
maavägedel otsustav roll. Kaitseringkonnad on aluseks territoriaalkaitse
süsteemile, mis katab kogu maa. Õhuja merevägi toetavad kaitseringkondi ühistes operatsioonides. Põhilisteks lahingutegevusviisideks seejuures
on kaitselahing ja pealetungilahing.
Eesti oludes saab kaitselahingutegevus olema ilmselt kõige tähtsam ja
levinum sõjapidamisviis. Seda teostatakse kas ettekavatsetult või sunnitult,
peaeesmärgiga  tõrjuda vaenlase pealetung, tekitada talle maksimaalsed
kaotused, võita aega ja luua tingimused oma vägede üleminekuks vastupealetungile. Kaitselahinguid tuleb
alustada riigi piiridelt.
Kuid ainult kaitsetegevusega pole
võimalik saavutada võitu, seepärast on
kaitse ja pealetung omavahel tihedalt
seotud. Igasugune kaitsetegevus sisaldab pealetungi- (rünnaku-), pealetung
aga kaitseelemente. Pealetung viiakse
läbi vaenlase hävitamise ja tähtsate
maa-alade vabastamise eesmärgil. Jalaväebrigaad võib pealetungil tegutseda kuni 10 km, pataljon 25 km
laiuses lõigus.
Territoriaalne kaitselahing moodustub sõjategevuse sarjadest kümnete kilomeetrite laiusel ja sügavusel
alal. Need koosnevad varitsustest, teatud piirkondade jäigast kaitsest, hajutatud lahingutegevusest, operatiivsetest ja taktikalistest vasturünnakutest ning sissivõitlusest.
On tähtis, et kaitsel olevad väed
suudaksid kiiresti rakendada hajutatud lahingu taktikat  luua selgepiiriliste rinnete asemel võitluspiirkonnad, hoides oma üksused segamini
vaenlase omadega, manööverdades
nendega tegutseda aktiivselt vaenlase vastu kõikidelt suundadelt. Hajutatud lahingu taktika võimaldab neutraliseerida vaenlase ülekaalu tulejõus
ja õhuründe vahendites, kuna tal on
raske aru saada, kus asuvad oma väed
ja kus on vastane. Vaenlase katsed

pääseda juurde riigi eluliselt tähtsatele
piirkondadele tõrjutakse jalaväeüksuste ja kaitsepiirkondade jõududega toetusüksuste kaasabil kaitse seisukohalt
sobival maastikul.13 Sel puhul võidakse kasutada ka nn klassikalist taktikat.
Maakaitseüksused teostavad tähtsate objektide valvet ja kaitset, üldvägede võitluse toetamist ja julgestamist ning jätkavad sissitegevust vaenlase poolt okupeeritud aladel.
Aktiivset territoriaalkaitset kaitseringkonnas teostatakse:
- jalaväe, mehhaniseeritud ning neid
tugevdavate õhu- ja mereväe üksuste
viivitus-, kaitse- ja ründeoperatsioonidega kaitseringkonna tagala ja toetusstruktuuride kaasabil;
- vaenlase pideva häirimise ja hävitamisega aktiivsete detsentraliseeritud
operatsioonidega tema tiibadel ja tagalapiirkondades;
- oma tiib- ja tagalaalade pideva
kontrollimise ja julgestamisega kaitsepiirkondade allüksuste poolt;
- otsustavate ühendatud vastupealetungioperatsioonide läbiviimisega
ülemjuhataja ja kaitseringkonna reservidega kas iseseisvalt või liitlasvägede toetusel.
Väekoondiste ja üksuste vastutusalad kaitses on reeglina väga suured
võrreldes üksuste endiga, mis toob
kaasa vajaduse manööverdada vägedega ja võimaluse, et side ning juhtimine võivad olla lahingutegevuse teatud perioodidel häiritud.
Soome ja Rootsi kaitsejõudude
kogemusest lähtudes võib Eesti oludes kaitseülesannet täitva brigaadi
vastutusala suurus olla: kitsas vastutusala raskuspunkti suunal laiusega
1020 km ja sügavusega 3050 km; lai
vastutusala (tegutsemisel kõrvalsuunal või kui üksusi on vähe) laiusega
3050 km ja sügavusega 5080 km. Raskuspunkti suunal kaitsel asuva jalaväepataljoni vastutusala laius on tavaliselt
36 km ja sügavus 48 km. Kõrvalsuunal ning teedevaesel maa-alal on pataljoni vastutusala oluliselt suurem.14
Väikeriigi jõudude vähesus nõuab
lahingu ja operatsioonide väga hoolikat planeerimist, selget arusaama
kõrgema väejuhatuse kavatsustest ja
suutlikust võidelda edasi, isegi kui
kõik sideühendused on katkenud.

Kõikide tasandite lahingujuhtidele antakse suur otsustus- ja tegevusvabadus,
mis peab alati olema seotud ühiste üldiste eesmärkide järgimisega.
Moodne lahing nõuab selles osalevatelt üksustelt vahetpidamatut luure teostamist, relvastuse, tehnika, kaitsevahendite ja moondamise oskuslikku kasutamist, võitlejate moraalsete
ja füüsiliste jõudude täispinget, kindlat võidutahet, raudset distsipliini ja
koostegevusoskust. See on saavutatav
kaitseväelaste ja üksuste hea väljaõppega, kõrge kaitsetahtega, vaenlase hea
tundmisega, julguse, mehisuse ja visadusega, leidlikkuse ja teadlikkusega
oma sõjamehe kohustuste täitmisel,
kamraadlusega suhetes.
Eriline tähtsus edu saavutamisel
lahingutegevuses ülekaaluka agressori vastu on kõrgel lahinguväljaõppel,
mis peab saama rahuaja kaitsejõudude igapäevase tegevuse põhisisuks ja
jätkuma täie pingega ka lahingutegevuseks ettevalmistumisel või vahen
aegadel lahingute vahel.
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