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Kaitsevägi ja Kaitseliit  
korraldavad õppuse SIIL

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 
2.–14. maini taas õppuse Siil, millest võtab osa  

pea 15 000 inimest.

Eesti Kaitsevägi



Kaks nädalat vältava õppuse eesmärk on maakaitse lahinguvalmiduse ja ajateenijatest koosneva jalaväepataljonide hindamine enne reservi 
arvamist ning koostegevuse harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad õppusest osa ka liitlassõdurid 
erinevatest riikidest, seal hulgas Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Ukrainast, Georgiast, Taanist, Belgiast, Ühendkuningriigist, Poolast, 

Soomest, Lätist, Leedust,Saksamaalt, Prantsusmaalt, Norrast, Rootsist, Itaaliast, Belgiast, Albaaniast, Sloveeniast ning Ungarist.

Kuna nii suuri õppusi ei ole võimalik korraldada vaid Eesti riigile kuuluval maa-alal, siis soovib kaitsevägi ja Kaitseliit kasutada ka eraomanduses ole-
vaid alasid. Seega loodavad kaitsevägi ja Kaitseliit kõikide elanike mõistvale suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada. Lubades kaitseväelastel 
ja kaitseliitlastel omal maal Eesti kaitsmist harjutada, saavad kõik anda oma panuse riigikaitsesse ning seeläbi tugevdada Eesti riigi julgeolekut. 

Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskond püüab kooskõlastada kõigi maaomanikega nende maa kasutamise enne õppust, kuid see võib mõ-
nikord suure töökoormuse tõttu olla keeruline. Sellistel juhtudel, kui enne maa kasutamist ei ole omanikult luba küsitud, paluvad kaitsevägi ja 
Kaitseliit maaomanikelt mõistvat suhtumist.

Õppus Siil hõlmab sel aastal pea tervet Eestit, kuid kõige aktiivsem tegevus toimub Valgamaal Valgas, Otepää ja Tõrva linnas. 
Võrumaal Antsla, Võru ja Rõuge vallas. Tartumaal Tartu linnas, Elva, Luunja ja Kastre vallas. Jõgevamaal Jõgeva linnas. Lääne- 
Virumaal Rakveres ning Väike-Maarja, Kadrina ja Tapa vallas. Ida-Virumaal Jõhvi linnas. Järvamaal Türi linnas. Pärnumaal 
Põhja-Pärnumaa, Sauga ning Saarde vallas ja Pärnu linnas. Harjumaal Tallinnas, Keilas ja Lääne Harju, Harku, Kuusalu, Saue 
ning Keila vallas. 

HARJUMAAL on õppuse põhiline tegevus koondunud Tallinna kesklinna, Põhja-Tallinna, Kristiine, Nõmme ja Männiku linnaosadesse, Saku ja 
Vasalemma valda, Keila valda Klooga aleviku, Harku valda Humala ja Türisalu küla ning Lääne-Harju valda Ämari aleviku piirkonda.

TARTU LINNAS korraldab politsei- ja piirivalveamet koostöös Kaitseliidu Tartu malevaga 4.–6. maini sisejulgeolekuõppuse, millel tagavad 4.–6. 
maini Tartu kesklinnas avalikku korda politsei- ja piirivalveameti ning Kaitseliidu ühispatrullid. Ühtlasi toimuvad väiksemad õppelahingud Riia, 
Ravila, Lehola ja Ujula tänava ning avaturu piirkonnas. Lehola tänava piirkonnas toimuvad õppelahingud 4. mail ajavahemikul 16.00–18.00 ja 5. 
mail 10.00–12.00 ning 19.00–20.00. Ujula ja Staadioni tänava ning Narva maantee 80 vahelisel alal toimuvad õppelahingud 5. mail ajavahemikul 
10.00–14.00 ja 18.00–20.00. Avaturu piirkonnas toimuvad õppelahingud 5. mail ajavahemikul 21.30 kuni 23.00.

PÄRNUMAAL on õppuse põhiline tegevus koondatud Saarde valda Kanaküla ja Pärnu vahelisele alale, kuid väiksemad õppekohad on ka Pärnu 
linnas, Vändra vallas ja Tihemetsa, Lemmetsa ning Eametsa külas.

LÄÄNEMAAL on õppuse põhiline tegevuspiirkond endine Haapsalu lennuväli. Lisaks võidakse õppuse ajal Haapsalus korraldada operatsioon 
„Linn lukku“. Sel juhul paigutatakse vastavad kontrollpostid Kiltsi tee raudteejaama juurde, Uuemõisas linna sissesõidule, Lihula mnt Valgevälja-
tee ristile ja Kiltsi tee Valgevälja tee ristile. Ühtlasi võivad olla kiiruse piirangud Kiltsi teel ja endise Haapsalu lennuvälja tee sissesõidu juures. Sa-
muti võidakse Läänemaal korraldada ka operatsioon „Virtsu lukku“ ning paigutada kontrollpostid Virtsu sissesõidule Tallinna maanteel, endisele 
raudteetammile ja Puhtu teele ning Lihulas endise Haapsalu KEK-i Lihula tööstuspiirkonda ja sidemastide juurde. Samuti võidakse paigaldada 
kontrollpostid Risti asulas olevatele Tallinna, Lihula, Paldiski ja Haapsalu maanteede ristmikele ning Risti asulast väljuvatele teedele. Lisaks 
võidakse kontrollpostid üles seada ka Virtsu ja Rohuküla sadamate juurde.

KIRDE-EESTIS on õppus haripunktis 4.–6. maini, mil Rakveres, Jõhvis, Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka 
teiste riigiametite esindajaid ning peamiseks tegevuseks on objektide valve. Lisaks korraldavad politsei- ja piirivalveamet ning Kaitseliit ühiseid 
patrulle ja seatakse üles vaatluspostid. 6. mail orienteeruvalt kella 8.30 kuni 15.00-ni toimub suurem osa tegevustest Väike-Maarja ümbruses. 

VALGAMAAL on aktiivsem tegevus planeeritud 11.–12. maini Valga linna, kus põhiline õppuse tegevus on koondunud Võru ja Tartu maanteele 
ning Tambra teele. Samuti võib liikumist ja tegevust märgata Karja, Kuperjanovi, Lõuna, Viadukti, Saviaugu, Metsa, Transpordi ja Pikal tänaval 
ning nende ümbruses.

Kuna õppus Siil toimub üle Eesti, siis kaasneb õppusega kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonnide liikumine ning õppelahingute ja kolonnide 
liikumisega võivad teedel olla ka ajutised liikluspiirangud. Enamikel teedel reguleerivad liiklust nii politseinikud kui ka sõjaväepolitseinikud, 
kuid kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. 
Eriti tähelepanelik tuleks olla suurte soomusmasinate läheduses, sest soomukijuht näeb välja vaid piiratud ulatuses ning ei pruugi märgata 
inimest või sõidukit, mis on soomuki vahetus läheduses.

Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste haubitsateni, kuid õppelahin-
gutes kasutatakse vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid, suitsugranaate ja lõhkepakette). Õppus ise ei kujuta ohtu, kuid õppuse 
korraldajad paluvad inimestelt mõistvat suhtumist ja võimalusel õppusel osalejaid ja nende tegevust mitte segada.

Ühtlasi panevad õppuse korraldajad kõigile südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku 
esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde 
jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või siis helistada Häirekeskuse telefonil 112. Ühtlasi võivad õppusel kasu-
tatavad imitatsiooni- ja lennuvahendid tekitada müra, mistõttu paluvad kaitsevägi ja Kaitseliit õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud 
koduloomad siseruumides.

Õppuste ajal ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida kaitseväe ja Kaitseliidu manöövritel ja harjutustel. Kui õnnetu juhuse tõttu saab 
õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis paluvad kaitsevägi ja Kaitseliit viivitamatult fikseerida vahe-
juhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse korraldajad paluvad 
inimestel, kelle vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida ka kahju tekitaja (auto number, üksuse nimetus, kaitseväelase või kaitseliitlase 
nimi) ning edastada see info õppuse tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefoni teel 717 1931 või e-postiga aadressile viljar.kurg@mil.ee.


