Saare maakonna militaarobjektide ekspertiis
Koostaja: Endel Püüa
2006. a.

SÄÄRE RANNAKAITSEPATAREI NR. 43
Asukoht: Saare maakond Torgu vald Sääre küla. Koordinaadid: I suurtükk 57 o 55,074 N
ja 022o 03,399 E, II suurtükk 57o 55,051 N ja 022o 03,513 E, III suurtükk 57o 55,055 N ja
022o 03,668 E, IV suurtükk 57o 55,050 N ja 022o 03,787 E.
Omanik: I, II ja III suurtükialus paiknevad riigimaal, IV eraomanikule kuuluval Urva
maaüksusel.
Kirjeldus: 12-tolline (305 mm) Sääre rannakaitsepatarei oli I maailmasõjaaegsetest
Saaremaa rannakaitsepatareidest võimsaim. See rajati poolsaare lõunatippu Sääre
majaka lähedusse 1916.-17. aastal. Patarei koosnes neljast suurtükist. Need olid
paigutatud paariti, vahekaugusega paarides 63 m, paaridevaheline kaugus 112 m. Kolm
suurtükki asusid ühel joonel, üks aga teistest 20 meetrit tagapool. Suurtükitoru oli 16
meetrit pikk ja kaalus 50 tonni, laskeseadeldise kõrgus oli 6 meetrit, kogu süsteem kaalus
120 tonni, laskekaugus 28 km.
Lahingutegevuse alguseks jõuti betoneerida kõik neli tõmpkoonuse kujulist suurtükialust
ja monteerida soomustornides asuvad laskeseadeldised. Laskeseadeldiste kaitseks
projekteeritud 4,3 meetri paksustest betoonist kaitseseinad ehitati osaliselt vaid II ja III
suurtükipositsiooni ette. Mehhanismide käivitamiseks rajati kaks puit-muldvarjendites
asuvat diisel-elektrijaama koos kütusehoidlatega. Suurtükipositsioonist veidi tagala poole
jäid teise liini laskemoonakeldrid, komandokeskus ja vaatlus-tulejuhtimise torn. Kogu
kompleksi ühendas Mõntu sadamaga 5 kilomeetri pikkune kindlusraudtee. Patarei
komandöriks oli vanemleitnant Nikolai Bartenev.
Lahingute alguseks polnud patarei ehitustööd lõpetatud ja see suudeti kasutusele võtta
toetudes ajutistele rajatistele. Sakslased püüdsid patareid hävitada nii merelt kui õhust.
Sääre patarei langes sakslaste kätte 15. oktoobril 1917. aastal.
Seisund: Looduses on hästi säilinud kõik neli betoonist suurtükialust ja killukaitseseinad.
I ja II suurtükialus asuvad Eesti Piirivalve Sääre kordoni territooriumil. II suurtükialusel
paiknevad piirivalvekordoni kunagise kasvuhoone riismed. Suurtüki kinnituspoltidele
kinnituvad radarimasti tugitrossid. IV suurtüki laskemoonakeldri jalamile on paigutatud
Teise maailmasõja ajal, 1944. aasta sügisel toimunud Sõrve sääre lõpulahinguid
meenutavad mälestustahvlid nii Saksa kui Nõukogude sõduritele.
Argumendid: Ainukesed hästi säilinud 305 mm rannakaitsepatarei jäänused Saaremaal.
Paiknevad araktiivses turismitsoonis Sõrve sääre tipus, moodustades koos majaka, selle
juurde kuuluvate hoonete ja muude rajatistega ühtse vaatamisväärsuste ansambli.

IV suurtüki alus. 2006.

IV suurtüki laskemoonakeldri jäänused. 2006.

Suurtüki laskeseadeldise kinnituspoldid. 2006

III suurtüki alus ja betoonist killukaitsesein. 2006.

II suurtüki alus koos killukaitseseinaga. 2006.

Nõukogude piirivalvurite poolt II suurtüki alusele rajatud kasvuhoone
jäänused. 2006.

I suurtüki alus. Taamal ohvitseride elamu, mida kasutatakse
Sääre ajalootoana. 2006.

NINASE RANNAKAITSEPATAREI NR. 46
Asukoht: Saare maakond, Mustjala vald Tagaranna küla. Koordinaadid: vasakult lugedes
suurtükk nr. 1- 58o 32, 653N ja 022o 12, 331E ; nr. 2- 58o 32, 672 N ja 022o 12, 284E; nr.
3- 58o 32, 650N ja 022o 12, 234E; nr. 4- 58o 32, 612N ja 022o 12, 234E.
Omanik: Eesti Vabariik, Ninasoo maaüksusel eraomanik.
Kirjeldus: Ninase 6-tolline (152 mm) patarei nr. 46, mis kuulus Muhu Väina Kindlustatud
Positsiooni III pataljoni koosseisu, ehitati 1917. aastal Tagaranna poolsaarele. Patarei
koosnes neljast “Canet” tüüpi suurtükist. Need prantsuse inseneri Canet poolt välja
töötatud kahurid võeti Vene relvastusse 1895. aastal ja olid 20. sajandi algul tsaaririigi
rannakaitses kõige laiemalt levinud suurtükid. Suurtüki toru oli 6,8 m pikk ja kaal 5,7 tonni,
kogu seadeldis kaalus ligi 20 tonni. 45-kraadise nurga all tulistades oli kahurite
laskekaugus 22 km. Suurtükid asetsesid Ninase pangal, kaks keskmist u. 50-meetrise
vahekaugusega teineteise kõrval, kaks äärmist eelmistest veidi tahapoole nihutatud.
Kuna suurtükid paiknesid otse poolsaare tipus ja olid need merelt kergesti nähtavad.
Relvad asusid ajutistel puitalustel, positsioonide eesvall oli betoneeritud. Koos sama tüüpi
Undva patareiga nr. 45 pidid need sulgema Saksa dessandile tee Tagalahte. Mõlemad
patareid olid püstitatud ülesande jaoks liiga nõrgad, ehitamine toimus kiirustades,
proovilaskmist ei jõutud läbi viia.
29. septembril 1917 sisenes Saksa dessant Tagalahte. Ninase patarei avaldas vaid nõrka
vastupanu. Pärast lühikest tulevahetust Saksa sõjalaevadega piirati patarei tagalast
ümber ning sunniti alistuma. Surma sai 7 sõdurit, ülejäänud sunniti alistuma.
Seisund: Patarei suurtükipositsioonid on looduses hästi säilinud. Üks kahurialus paikneb
tervenisti, teine poolenisti traatvõrkaiaga piiratud endise Nõukogude piirivalvekordoni
vaatlusposti territooriumil. Betoneeritud eesvallid on maapinnal hästi jälgitavad, kahriõued
on on kergelt võsastunud. Ülejäänud kaks äärmist kahurialust on keskmistest veidi
tahapoole nihutatud. Parempoolne asub vaatlusposti aia taga kruusatee ääres,
vasakpoolne tihedas noores männimetsas. Nende kahuriõued on rohkem võsastunud.
Patareisse viib Tagaranna külast korralik kruusatee.
Argumendid: Koos lähedal asuva 317. rannakaitsepatareiga moodustab huvitava
sõjaajaloolise kompleksi, rõhutades ühtlasi paiga tähtsust Saaremaa kaitsmise kontekstis.

Samas on see üks väheseid säilinud I maailmasõja aegseid kaitserajatisi Saare
maakonnas.

Vaade Nõukogude piirivalve vaatluspostile, mille territooriumil asuvad kaks
suurtükipositsiooni. 2006.

Suurtükipositsioon nr. 1. 2006.

Suurtükipositsioon nr. 2. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Suurtüki nr. 2 purustatud eesvall. 2006.

Vaade suurtükipositsioonile nr. 3. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Vaade suurtükipositsiooni nr. 3 betoneeritud eesvallile. 2006.

Noores männikus paiknev suurtükipositsioon nr. 4. 2006.

Võsastunud suurtükipositsioon nr. 4. 2006.

VÕIKÜLA RANNAKAITSEPATAREI NR. 36
Asukoht: Saare maakond Muhu vald Rässa küla.
Omanik: Vanajärve maaüksuse eraomanik.
Kirjeldus: Võiküla 10-tolline rannakaitsepatarei nr. 36, mis kuulus Muhu Väina
Kindlustatud Positsiooni I pataljoni koosseisu, paikneb Võikülast 1250 meetrit läänes.
Patarei rajati varem valmis ehitatud 6- tollise rannakaitsepatarei lähedale, tõhustamaks
Suure väina suudme kaitset. Selle ehitamist alustati 1915. aastal. Patarei koosnes viiest
10-tollisest Durlacher tüüpi suurtükist, mis olid paigaldatud puitalustele, vahekaugusega
70 m. Enne 1917. aasta lahingutegevuse algust suudeti betoonalustele ümber paigutada
vaid I ja V suurtükk. Suurtükke kaitses eestpoolt 400 meetri pikkune ning harjalt 15,
jalamilt 25 meetri laiune käsitsi mereliivast kuhjatud eesvall . Iga suurtüki ees oli

vallipealne kindlustatud 30 cm paksuse betoonplaadiga. Patareide nr. 32 ja 36
ehitamiseks ja varustamiseks rajati Kuivastu sadamast parareieni kitsarööpmeline
väliraudtee, pikkusega 6 km ja munakivisillutisega kindlustee pikkusega 4,5 km.
Lahingutegevuse käigus osales patarei 1917. aasta sügisel Muhu tammi kaitsmisel. Et
suurtükitorud olid pööratud tavalise tulesuunale vastupidiselt, siis ei pidanud ajutised
puitalused tulistamisel vastu ning suurtükid kiiluti kinni tammtee suunale. Hilisemas Saksa
sõjalaevadega peetud lahingutegevuses saadi seetõttu kasutada vaid betoonalustel
seisvaid I ja V suurtükki.
Seisund: Patarei on looduses hästi säilinud, kuid kõik suurtükipositsisoonid ja võimas
betoneeritud eesvall on osaliselt võssa kasvanud. Heas korras on munakivitee, mis on
mälestisena arvele võetud (nr. 27286). Samuti on alles väliraudtee tamm.
Argumendid: Kompleksselt koos juuurdekuuluvate varustusteedega säilinud I
maailmasõja aegne rannakaitsepatarei. Üks väheseid I maailmasõja aegseid
militaarobjekte Muhu saarel.

Suurtüki nr. 1 positsioon. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Vaade esimesele suurtükiõuele. 2006.

Vaade esimeselt positsioonilt mere suunas. 2006.

Suurtüki nr. 2 positsioon. Esiplaanil betoneeritud eesvall.

Teise suurtüki alus. 2006.

Suurtüki nr 3. positsioon. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Vaade kolmanda suurtüki õuele. 2006.

Suurtüki nr. 4 positsioon. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Neljanda suurtüki õu. 2006.

Sama. 2006.

Suurtüki nr. 5 positsioon. Esiplaanil betoneeritud eesvall. 2006.

Detail 5. suurtüki õuelt. 2006.

5. suurtüki alus. 2006.

Võiküla patareid Kuivastu sadamaga ühendanud kitsarööpmelise raudtee
tamm. 2006.

NINASE RANNAKAITSEPATAREI NR. 317
Asukoht: Saare maakond, Mustjala vald, Ninase küla. Koordinaadid: vasakult lugedes
suuurtükk nr. 1- 58o 31, 986N ja 022o 13, 331E; nr. 2- 58o 31, 930N ja 022o 13, 107E;
jõujaam 58o 31, 864N ja 022o 13, 006E; nr. 3- 58o 31, 873N ja 022o 12, 865E; nr. 4- 58o
31, 815N ja 022o 12, 643E.
Omanik: Ninase küla Kuke maaüksuse eraomanik, Ninase küla Uuetoa maaüksuse
eraomanik, Ninase küla Mereääre ja Lõpe maaüksuse eraomanik.
Kirjeldus: Ninase 317. rannakaitsepatarei paikneb Saaremaa põhjarannikul Tagaranna
poolsaarel. II maailmasõja puhkedes asus NSV Liit kindlustama Lääne – Eesti saari.
I maailmasõja kogemustele toetudes otsustati vaenlase võimaliku dessandi
ärahoidmiseks Tagalahes Ninase poolsaarele uuesti võimas rannakaitsepatarei ehitada.

Selle tarbeks eraldati 120 ha suurune maa-ala Ninase küla piirkonnas, kus likvideeriti 6
talu ja asustati ümber 7 perekonda.
Ninase patarei koosnes neljast ühetorulistes soomustornides MO-1-180 paiknevast 180
millimeetrisest suurtükist. Ühetorulised soomustornid võeti Nõukogude rannakaitses
kasutusele 1934. aastal. Vaikse ookeani rannakaitses oli 24, Musta mere rannakaitses 14
seda tüüpi laskeseadeldist, Balti laevastikus olid need üles seatud vaid Ninasel. Kogu
seadeldis kaalus 83 tonni, suurtükkide laskekaugus oli 45 kilomeetrit, laskekiirus 5 lasku
minutis.
Patarei ehitustööd algasid 1940. aasta juulikuus kolmanda järgu sõjaväeinseneri
Ivaštšenko juhtimisel. Ehitusmaterjalina kasutati kohalikke raudkive, Lümanda lupja ning
Nuudinõmme ja Onni saeveskis töödeldud puitu. Kahurid paiknesid üksteisest 200 – 300
meetri kaugusel. 2. ja 3. kahurialuse vahele oli rajatud kahekorrseline maa-alune
diiselagregaatidega varustatud jõujaam, millest lähtusid kahurialusteni viivad betoneeritud
tranšeedes kaabelliinid. Patarei komandopunkt asus praeguseks maha jäetud Nõukogude
piirivalvekordoni territooriumil. Sõja alguseks jäid lõpetamata mürskude mehhaanilise
söötmise süsteem, insenerivõrgud, kaugusmõõtja torn ja gaasivarjend.
317. Ninase patarei komandöriks määrati vanemleitnant Dzofar Osmanov, politrukiks
Mihhail Lomonossov. 20. septembril 1941 piirati patarei sakslaste poolt ümber, osal
meeskonnast õnnestus välja murda ja liituda 49. suurtükiväepolguga. Kaks suurtükialust
õnnestus õhku lasta, kaks jäid terveks.
Seisund: Patarei rajatised on tänaseni hästi säilinud. Suurtükialustel kasvab siin-seal
üksikuid noori puid. Ühele alusele on püstitatud Nõukogude sõduritele pühendatud
monument. Õhitud kahurialused on täidetud betooni- ja metallirusudega. Jõujaama
sisemuses on võimalik ringi liikuda. Suurtükipsitsioonile viivad külavaheteelt metsarajad.
Argumendid: Üks paremini säilinud II maailmasõja aegse rannakaitsepatarei
tulepositsioone Saare maakonnas. Õhkimata jäänud suurtükialused kujutavad endast
suurepärast näidist II maailmasõjaaegsetest rannakaitsepatareidest Saaremaal.
Jõujaamast vasakule jäävad kahurialused on Nõukogude kahurväelaste poolt enne
taganemist kiiruga õhitud kaitsrajatise ilmekaks näiteks. Suurepärane turismiobjekt, kuhu
Mustjala vald kavandab matkarada.

317. patarei õhkimata suurtükk. 1940. aastad.

Sissepääs suurtüki nr. 1 õuele. 2006.

Esimese suurtüki õu. 2006.

Suurtüki nr. 2 alus. 1960.

Suurtüki nr. 2 õu. 2006.

Suurtüki nr. 2 alus koos sellele asetatud monumendiga. 2006.

Suurtüki nr. 3 õhitud suurtükiõu. 2006.

Kolmanda suurtükipositsiooni rusud. 2006.

Suurtüki nr. 3 alus. 2006.

Suurtükipositsiooni nr. 4 õhitud suurtükiõu. 1960.

Õhitud suurtükipositsoon nr. 4. 2006.

Positsiooni nr. 4 purustatud betoonlagi. 2006.

Sama. 2006.

Vaade jõujaamale. 2006.

Jõujaama sisemusse viivad šahtid. 2006.

315. TORNPATAREI (STEBELI PATAREI) TULEPOSITSIOON
Asukoht: Saare maakond Torgu vald Sääre küla. Koordinaadid: I suurtükitorn 57o 55,101
N ja 022o 03,460 E; II suurtükitorn 57o 55,956 N ja 022o 03,056 E.

Omanik: eraomanikud
Kirjeldus: 315. tornpatarei oli II maailmasõja aegsetest Saaremaa
rannakaitsepatareidest võimsaim. Selle rajamist alustati 1940. aasta kevadel,
lahinguvalmisusse suudeti patarei viia vahetult sõja eel. Patarei koosseisu kuulus kaks
suurtükitorni, komandopunkt, tagavara komandopunkt, kaugusemõõtja torn, katlamaja ja
rida abiehitisi. Maantee külas paiknes sõjaväelinnak kahe kasarmu, söökla, leivatöökoja,
saun-pesumaja, haigla ja klubiga.
Tulepositsioon koosnes kahest suurtükitornist, vahekaugusega u. 300 m, kummaski kaks
180 mm suurtükki. Suurtükitornid kujutasid endast 2 meetri paksuste seinte ja 3,5 meetri

paksuse laega 12 – 16 meetri sügavusele maasse rajatud kolmekordset
raudbetoonehitist. Kumbki torn oli täiesti autonoomne, omades iseseisvat elektri- ja
veevarustust. Soojusega varustas torne nende vahel asunud katlamaja-jõujaam. Torni
kattis 6-meetrise läbimööduga 40 mm paksune soomuskuppel, milles paiknesid kaks 180
mm suurtükki. Soomuskuplit sai pöörata 360 kraadi, nii kuplit kui ka suurtükitorusid sai
liigutada elektri jõul, kuid vajadusel ka käsitsi. Kupli all asusid vertikaalselt liigutatavad
tõstukid, mis andsid ette mürske ja laenguid. Tornpatarei laskekiiruseks oli kuni kuus
lasku minutis, laskekaugus 40,7 km. Tulistada oli võimalik nii kogupaukudena kui ka igast
kahurist eraldi. Torni kahel alumisel korrusel paiknesid juhtimiskeskus, kahe
diiselgeneraatoriga elektrijaam, mürsu- ja laenguhoidlad ning eluruumid 55-liikmelise
isikkoosseisu jaoks. Kumbagi torni viis umbes 50 meetri pikkune tunnel, omavahelist
maa-alust ühendusteed tornidel ei olnud. Tulepositsioon oli komandopunktiga ühendatud
maasse süvistatud soomustatud kaablite abil.
Lahingute lõpul, 3. oktoobril 1941 suurtükid õhiti. Rikuti jõujaamade diiselmootorid,
seisma jäid ka kogumiskaevudest vett välja pumpavad pumbad ning kogu süsteem täitus
põhjaveega.
Seisund: Mõlemad suurtükitornid koos neis asuvate ruumidega on üle ujutatud. Torni
kuplid puuduvad ja maapinnale avanevad veega täidetud kuplialused silindrilised šahtid,
mis on täis metallijäätmeid. Tornide sissepääsutunnelid on olenevalt aastajast kas
rohkem või vähem üle ujutatud. Juurdepääsutee on halvas seisus.
Argumendid: Tegemist on Nõukogude Liidu ühe moodsama II maailmasõja aegse
patareiga, mis osales ka lahingutegevuses. Kuna Sõrve poolsaar on tuntud just oma
sõjaajaloo poolest, siis on 315. patareil ülitähtis koht siinsete militaarturismi objektide
hulgas.

315. tornpatarei kahetoruline suurtükitorn. 1941.

315. tornpatarei I suurtükitorni jäänused. 1970.

Sama. 2006.

Sama. 2006.

Sama pärast Vorošilovgradi allveespordiklubi poolt teostatud
tühjakspumpamist. 1987.

Sissekäik I torniblokki. 2006.

II suurtükitorni jäänused. 2006.

Käik torniblokis enne sisenemist ringkoridori. 1987.

315. TORNPATAREI (STEBELI PATAREI) KOMANDOPUNKT
Asukoht: Saare maakond Torgu vald Sääre küla. Koordinaadid: 57o 55,873 N ja 022o
01,212 E.
Omanik: Eesti Vabariik
Kirjeldus: 315. tornpatarei oli II maailmasõja aegsetest Saaremaa
rannakaitsepatareidest võimsaim. Selle rajamist alustati 1940. aasta kevadel,
lahinguvalmisusse suudeti patarei viia vahetult sõja eel. Patarei koosseisu kuulus kaks
suurtükitorni, komandopunkt, tagavara komandopunkt, kaugusemõõtja torn, katlamaja ja
rida abiehitisi. Maantee külas paiknes sõjaväelinnak kahe kasarmu, söökla, leivatöökoja,
saun-pesumaja, haigla ja klubiga.
Komandopunkt oli maa-alune kahekordne raudbetoonehitis, mis tagas
meeskonnale patarei tegevuse juhtimiseks lahingutegevuse käigus esmavajalikud olmeja töötingimused. Siin asus tsentraalne juhtimispult, kust juhiti patarei tuld, elektri- ja
pumbajaam, keemiakaitse ruum, kambüüsid isikkooseisu jaoks, söökla, toiduainete ja
varustuse laod, kuivati ning sanitaarpunkt. Maa peale ulatus ulatus vaid 230 mm paksuste
seintega vaatlus- ja laskeavadega varustatud teraskuppel e. kaponiir, mille laele on

püstitatud obelisk patarei võitlejatele. Komandopunktisse pääses kahe mõnekümne
meetri pikkuse betoneeritud tunneli kaudu.
Komandopunkti kõrval asetseb hollandi veskit meenutav maakividega
vooderdatud raudbetoonist vaatlustorn, mille ülemisel platvormil paiknes kaugusemõõtja.
Komandopunktist umbes 70 meetri kaugusel asus betoonist pooleldi maasse süvistatud
katlamaja, mis tagas ruumides normaalse temperatuuri.
Lahingute lõpul, 3. oktoobril 1941 komandopunktis olevad mehhanismid hävitati või rikuti.
Seisma jäid ka kogumiskaevudest vett välja pumpavad pumbad ning kogu süsteem täitus
põhjaveega.
Seisund: Komandopunkt on üle ujutatud, kuid sissepääsutunnelid on põhiliselt kuivad.
Juurdepääsutee on rahuldavas seisus.
Argumendid: Tegemist on ühe moodsama II maailmasõja aegse patareiga, mis osales
ka lahingutegevuses. Kuna Sõrve poolsaar on tuntud just oma sõjaajaloo poolest, siis on
315. patareil ülitähtis koht siinsete militaarturismi objektide hulgas.

Sissepääs komandopunkti. 2006.

Sama. 1987.

Šaht seadmete tõstmiseks komandopuntis.
2006.

Mälestusmärk kaponiiri lael. 1970.

Sama. 2006.

Kaugusmõõtja torn. 1940. aastad.

Sama. 2006.

UNGRU – PAGILA TANKITÕRJELIIN
Asukoht: Saare maakond Salme vald Üüdibe küla
Omanik: Kadaka kinnistu eraomanik.
Kasutus: Ei ole kasutuses.
Kirjeldus: Seoses Saksa vägede eduka pealetungiga Muhus ja Saaremaal
otsustas Balti Piirkonna Rannakaitse juhtkond taganeda Sõrve poolsaarele. Peatamaks
vaenlase edasitungi ehitas Nõukogude armee koos kohalike elanikega poolsaarele
hulgaliselt mitmesuguseid kaitserajatisi. Sõrve poolsaare kõige kitsamas kohas, 1,6 km
pikkusele Ungru – Pagila joonele alustati kaitseliini rajamist 16. septembril. Siia kaevati
kaevikuid ja ühenduskäike, teedesõlmedesse ehitati punkreid, rajati miinivälju ja
traattõkkeid. Läbi maakitsuse kaevati tankitõrjekraav, mille põhi mineeriti, liini taha
paigutati rida raudbetoonist tankitõrjepüramiide.

29.-30. septembri ägedates lahingutes murdsid sakslased Ungru-Pagila liini läbi ja
punaarmeelased taganesid kolmandale Lõpe-Kaimri positsioonile. Vallutati 30 punkrit,
vangi langes 262 punaarmeelast.
Sama liini kasutas kaitse organiseerimisel 1944. aasta sügisel ka Saksa sõjavägi. Alates
10. oktoobrist püüdis Eesti Laskurkorpuse 249. diviis edutult Lõpe – Kaimri liini läbi
murda. 15. oktoobril vahetati eesti diviis 131. laskurdiviisi poolt välja, kes 18. oktoobri
otsustava pealetungi käigus vaenlase taganema sundis.
Seisund: Kaitseliinist on säilinud kaks rida tankitõrjepüramiide ja tankitõrjekraavi
jäänused. Objekt on küll võssa kasvanud, kuid on Sääre-Kihelkonna maanteelt hästi
jälgitav.
Argumendid: Tegemist on ühe omanäolisema II maailmasõja aegse kaitserajatisega
Saaremaal. Kuna Sõrve poolsaar on tuntud just oma sõjaajaloo poolest, siis kuulub Ungru
– Pagila tankitõrjeliin siinsete tähtsamate militaarturismi objektide hulka.

Ungru-Pagila tankitõrjeliin. 2006.

Tankitõrjepüramiid Ungru-Pagila liinil. 2006.

Ungru-Pagila liin. 2006.

LÕPE – KAIMRI TANKITÕRJELIIN
Asukoht: Saare maakond Salme vald Lõu küla. Koordinaadid: 57 o 55,100 N ja 022o
03,461 E.
Omanik: eraomanikud
Kirjeldus: Seoses Saksa vägede eduka pealetungiga Muhus ja Saaremaal otsustas Balti
Piirkonna Rannakaitse juhtkond taganeda Sõrve poolsaarele. Peatamaks vaenlase
edasitungi ehitas Nõukogude armee koos kohalike elanikega poolsaarele hulgaliselt
mitmesuguseid kaitserajatisi.
Lõpe-Kaimri e. Sõrve poolsaare peakaitseliini rajamine algas 16. septembril 1941.
Analoogiliselt Ungru-Pagila liiniga koosnes ka Lõpe-Kaimri liin betoonist tankitõketest,
punkrite, kaevikute ja jooksukraavide süsteemist ning miini- ja traattõketest. Kuni 25.
septembrini ehitati siia 37 dzotti ja kolmekordne okastraattõke, mis kluges Kaimri külast
kuni Lõpe mõisani. Kuna miinidest oli nappus, siis kasutati nende asemel
torpeedopeadest ja süvaveepommidest valmistatud fugasse.
30. septembril 1941 taganesid punaarmeelased sellele positsioonile, kus suudeti
pealetungivaid sakslasi kinni hoida kaks päeva. Lõpe-Kaimri liini läbimurdmine 2.
oktoobril otsustas Sõrve lahingute saatuse. Langenutena kaotas Nõukogude garnison üle
500 mehe.
Sama liini kasutas kaitse organiseerimisel 1944. aasta sügisel ka Saksa sõjavägi.
Alates 20. oktoobrist 1944 püüdsid neli Nõukogude jalaväediviisi edutult Lõpe – Kaimri
liini läbi murda. Alles 18. novembril õnnestus Punaarmeel pärast täiendvate jõudude
kaasmist sakslaste vastupanu murda.
1969. aastal avati kaitseliinil betoonist tankitõrjepüramiidi meenutav mälestusmärk
tekstiga : “Lõpe – Kaimri tankitõrjeliin, ehitatud 1941. aastal”.
Seisund: Kaitseliinist on säilinud kaks rida tankitõrjepüramiide koos 1969. aastal
püstitatud mälestusmärgiga. Objekt on küll võssa kasvanud, kuid on Sääre-Kaugatuma
maanteelt hästi jälgitav.
Argumendid: Tegemist on ühe omanäolisema II maailmasõja aegse kaitserajatisega
Saaremaal. Kuna Sõrve poolsaar on tuntud just oma sõjaajaloo poolest, siis kuulub Lõpe
– Kaimri tankitõrjeliin siinsete tähtsamate militaarturismi objektide hulka.

Mälestusmärk Lõpe-Kaimri tankitõrjeliinil. 2006.

Lõpe-Kaimri tankitõrjeliini jäänused. 1965.

Sama. 2006.

KUULIPILDUJADOTT ROOMASSAARE SADAMAS

Asukoht: Kuressaare linn Roomassaare tee 7, koordinaadid 59o10,499 N ja 027o47,805
E.

Omanik: Eesti Vabariik, A/S Saarte Liinid.

Kirjeldus: Asub tsaariajal ehitatud piirivalvekordoni, hilisema Roomassaare sadama
ülevaataja maja hoovis. Seoses baaside lepinguga eraldati NSV Liidule Roomassaare
poolsaarelt 120 ha suurune maatükk lennuvälja rajamiseks. Sel perioodil, 1941. aasta
augusti II poolel ehitatigi poolsaare tippu merelt ja sadamast lähtuva võimaliku dessandi
tagasitõrjumiseks mitmeid kaitserajatisi, sealhulgas ka ülalnimetatud kuulipildujadott. Dott
kujutab endast umbes viiemeetrise diameetriga meetripaksuste armeeritud betoonseinte
ja –laega hulknurkset tahukat. Doti mere poole suunatud kolmel tahul paiknevad
kuulipilduja laskeavad, tagaosas kitsuke sissepääs. Rajatise lagi toetub tihedalt üksteise
kõrvale asetatud metalltaladele.
Seisund: Kuulipidujadott asub paarikümne meetri kaugusel Roomassaare sadamasse
viiva samanimelise tänava ääres ja on väga hästi säilinud. Puudub vaid metalluks. Kuna
rajatis asub turistide majutamiseks mõeldud külalistemaja õues, on selle ümbrus
korralikult hooldatud.
Argumendid: Säilinud dott on peaaegu ainus Kuressaare linna territooriumil paiknev II
maailmasõja aegne militaarrajatis. Samuti asub see hästi ligipääsetavas kohas. Kuna
objekt asub majutusasutuse territooriumil, on oht, et arendaja võib selle arendustegevuse
käigus kas rikkuda või lammutada.

Vaade doti tagaküljele, kus paikneb uks. 2006.

Vaade dotile küljelt. 2006.

Vaade dotile eest. Taamal külalistemaja “Kolm Sõlme”. 2006.

Ukseava doti tagaküljel. 2006.

KUULIPILDUJADOTT ROOMASSAARE NINAL

Asukoht: Kuressaare linn Roomassaare nina, koordinaadid 58o13,202 N ja 022o29,926
E.

Omanik: Eesti Vabariik, Kuressaare linn

Kirjeldus: Asub Roomassaare ninal kadakasel karjamaal. Seoses baaside lepinguga
eraldati NSV Liidule Roomassaare poolsaarelt 120 ha suurune maatükk lennuvälja
rajamiseks. Sel perioodil, 1941. aasta augusti II poolel ehitatigi poolsaare rannale merelt
ja sadamast lähtuva võimaliku dessandi tagasitõrjumiseks mitmeid kaitserajatisi,
sealhulgas ka ülalnimetatud kuulipildujadott. Dott kujutab endast umbes viiemeetrise
diameetriga meetripaksuste armeeritud betoonseinte ja –laega hulknurkset tahukat. Doti
Kuressaare lahe, Kuressaare-Roomassaare maantee ja sadama poole suunatud kolmel
tahul paiknevad kuulipilduja laskeavad, tagaosas kitsuke sissepääs. Rajatise lagi toetub
tihedalt üksteise kõrvale asetatud metalltaladele.
Seisund: Kuulipidujadott asub Roomassaare ninal paiknevast meremärgist paarikümne
meetri kaugusel. Ojekt jääb rajatavast Kuressaare-Roomassaare jalgrattateest umbes
kümne meetri kaugusele. Dott on väga hästi säilinud, puudub vaid metalluks. Seda
ümbritseb kadastik, mida tuleks veidi piirata.
Argumendid: Säilinud dott on väheseid Kuressaare linna territooriumil paiknevaid II
maailmasõja aegseid militaarrajatisi. See asub rajatava Kuressaare-Roomassaare
jalgrattatee lähedal ja muutub seega uudistajatele atraktiivseks vaatamisväärsuseks.
Koos Roomassaare sadama juures ja Kuressaare puhastuseadmate lähedal asuva
samasuguse dotiga moodustavad nad ühtse kaitsepositsiooni.

Doti Kuressaare-Roomassaare maantee ja sadama poole suunatud
laskeavad. 2006.

Doti Kuressaare lahe ja Roomassaare reidi poole suunatud laskeava.
2006.

Doti sissepääs. 2006.

KUULIPILDUJADOTT ROOMASSAARE KARJAMAAL

Asukoht: Kuressaare linn Roomassaare karjamaa, koordinaadid 58o13,249 N ja
022o29,572E.

Omanik: Eesti Vabariik, Kuressaare linn

Kirjeldus: Asub Roomassaare poolsaarel kadakasel karjamaal. Seoses baaside
lepinguga eraldati NSV Liidule Roomassaare poolsaarelt 120 ha suurune maatükk
lennuvälja rajamiseks. Sel perioodil, 1941. aasta augusti II poolel ehitatigi poolsaare
rannale merelt ja sadamast lähtuva võimaliku dessandi tagasitõrjumiseks mitmeid
kaitserajatisi, sealhulgas ka ülalnimetatud kuulipildujadott. Dott kujutab endast umbes
viiemeetrise diameetriga meetripaksuste armeeritud betoonseinte ja –laega hulknurkset
tahukat. Doti Kuressaare lahe ja Roomassaare sadama poole suunatud kolmel tahul
paiknevad kuulipilduja laskeavad, tagaosas kitsuke sissepääs. Rajatise lagi toetub
tihedalt üksteise kõrvale asetatud metalltaladele.

Seisund: Kuulipidujadott asub Roomassaare karjamaal Kuressaare puhastuseadmete
lähedal otse rajatava Kuressaare-Roomassaare jalgrattatee ääres. Dott on väga hästi
säilinud, puudub vaid metalluks. Seda ümbritseb kadastik, mida tuleks veidi piirata.
Argumendid: Säilinud dott on väheseid Kuressaare linna territooriumil paiknevaid II
maailmasõja aegseid militaarrajatisi. See asub rajatava Kuressaare-Roomassaare
jalgrattatee ääres ja muutub seega uudistajatele atraktiivseks vaatamisväärsuseks. Koos
Roomassaare sadama juures ja Roomassaare ninal asuva samasuguse dotiga
moodustavad nad ühtse kaitsepositsiooni.

Vaade dotile tagant. Esiplaanil rajatav jalgrattatee ja ukseava. 2006.

Vaade dotile Roomassaare sadama suunast. 2006.

SÄÄRE PIIRIVALVEKORDON
Asukoht: Saare maakond Torgu vald Sääre küla. Peahoone koordinaadid: 57 o 55,089 N
ja 022o 03,454 E.
Omanik: Eesti Vabariik
Kasutus: Eesti Vabariigi piirivalve
Kirjeldus: Sääre piirivalvekordon on Nõukogude merepiirivalveväeosa asupaigana
rajatud pärast II maailmasõda. Praegune peahoone on valminud 1957. aastal, selle
umber paiknevad majandushooned ja rajatised on ehitatud eri aegadel. Kompleksi
koosseisu kuuluvad kuurid, saun-pesumaja, laut, kaevumaja, spordisaal, jõujaam, kolm
ohvitseride hoonet ja kaks keldrit. Enamus ehitisi on silikaattellistest, ehitatud
ajateenijatest ehitajatele omaselt väga lohakalt. Peahoone taga kõrguvad kaks
nõukogudeaegset radarimasti, veidi eemal valvetorn.
Kordoni territooriumil asuvad I maailmasõja aegse 43. rannakaitsepatarei I ja II
suurtükialus, kusjuures II suurtükialuse killukaitsesein moodustab osa kordonit piiravast
tarast.
Seisund: Tänu sellele, et Sääre kordon on võetud kasutusele Eesti piirivalve poolt, on
see üks paremini säilinud Nõukogude piirivalvekordoneid Saaremaal. Kuna kordonit on
siiani kasutanud Eesti piirivalve, siis on peahoone siseruumid põhiliselt ümber ehitatud.
Kõige halvemas seisus on sarapuukeppidest sõrestikul saviseintega spordisaal ja
silikaattellistest maha jäetud laudahoone. Heas seisukorras on peahoone ja kolme
diiselgeneraatoriga varustatud jõujaam. Ühes ohvitseride hoones asub Sääre ajalootubamuuseum, kahte ülejäänut kasutavad linnuvaatlejad.
Argumendid: Tegemist on ühe paremini säilinud Nõukogude piirivalvekordoniga
Saaremaal. Kuna Saaremaa on sajandeid olnud kas Tsaari-Venemaa, Nõukogude Liidu
või Eesti Vabariigi piirialaks, siis oleks loomulik, et ühe militaarobjektina tuleks kaitse alla
võtta piirivalvekordon. Sääre kordon sobib ka seetõttu, et Eesti piirivalvel on plaan see
maha jätta, kuid piirkonna on enda huviorbiiti võtnud Saaremaa Muinsuskaitse Selts, kes
on rajanud ohvitseride hoonesse ajalootoa-muuseumi ning on valmis oma tegevust
kordonisse laiendama, et seda kui turismiobjekti eksponeerida.

Vaade kordonile peaväravast. 2006.

Sääre kordoni peahoone-kasarm. 2006.

Juurviljakeldrid. 2006.

Kuurid. 2006.

Saun-katlamaja. 2006.

Laut. 2006.

Jõujaam. 2006.

Jõujaama diiselgeneraatorid. 2006.

Kaevumaja. 2006.

Vaade spordisaali sisemusse. 2006.

Ohvitseride elamu. 2006.

Ohvitseride elamud. Esiplaanil maja, kus paikneb Sääre ajalootuba. 2006.

RAKETIHOIDLA “GRANIT” MAANTEE KÜLAS

Asukoht: Saare maakond Torgu vald Maantee küla, koordinaadid 57 o56, 271 N ja
022o01,050 E.

Omanik: Eesti Vabariik
Kirjeldus: Maantee külla paigutati 1950. aastate teisel poolel Saaremaale toodud
õhutõrjeraketipolgu nr. 74907-A üks õhutõrjerakettide S-75 divisjon. Selle isikkoosseis
paigutati Maantee külas asunud kasarmutesse, mis 1940. – 1941. aastal olid ehitatud
315. tornpatarei sõjaväelinnakuks. Polgu staap asus Kuressaares. Üheaegselt Maantee
küla divisjoniga paigutati üks divisjon veel Kuressaare lähedale Orikülasse, millele 1960.
aastate esimesel poolel lisandusid divisjonid Kallemäel ja Muhu saarel Piiri külas.
Tehniline divisjon, mille ülesandeks oli rakettide kokkumonteerimine, tehniline kontroll ja
transportimine stardipaikadesse, asus Karujärvel.
Sõrve poolsaare tipus maantee külas paiknenud divisjon koosnes raadiotehnilisest ja
stardipatareist ning juhtrühmast. Stardipatareis oli kuus S-75 “Volhov”- tüüpi
õhutõrjerakettide stardiseadeldist, mis asusid angaarides ehk hoidlates ringikujuliselt
ümber tsentraalposti. Rakettide tabamiskaugus oli 56 km, tabamiskõrgus 0,1 kuni 30
kilomeetrini.
Kaitse alla võetav raketihoidla “Granit” ehitati 1970. aastate keskel, mil Maantee külas
paiknenud divisjon relvastati umber tuumapeadega varustatud rakettidega. Mitmekümne
meetri pikkune hoidla monteeriti kokku tugevast raudbetoonist valatud poolkaartest ning
kaeti pealt pinnasega. Hoidla sissepääsu kaitsesid paksud rauduksed. Üks hoidla
mahutas mitut raketti.
Kohapealsed sõjaväelased rakettidele juurdepääsu õigust ei omanud, vaid pidasid
valveteenistust. Hoidlaid käisid aeg-ajalt kontrollimas spetsialistid Valgast.
Maantee küla õhutõrjerakkettide divisjon evakueeriti 1994. aastal.

Seisund: Raketihoidla kehand on teistest Saaremaal asunud samalaadsetest rajatistest
paremini säilinud. Rauduksed on ära viidud, sissepääsu juures on lammutatud ja ära
viidud vasakpoolne betoonplokkidest tugimüür ja osa pinnast. Objekti sisemust on

rüüstatud. Muud divisjoni ehitised ja rajatised on tugevasti lagunenud, rüüstatud ja
osaliselt võssa kasvanud. Objekti juurde viib kruusatee.
Argumendid: Kuna raketibaasid olid nõukogudeaegsel Saaremaal tavaline nähtus, siis
tuleks neist vähemalt üks monumentaalne rajatis ajaloo jaoks säilitada. Maantee külas
paikneva raketihoidla kaitse alla võtmise kasuks räägib peale hea säilivuse ka asjaolu, et
Sõrve poolsaarel paiknevad eri liiki militaarobjektid tihedalt koos väga väikesel maa-alal,
mis annab võimaluse militaarturismi arendamiseks. Kuna objekti on juba rüüstatud, tuleks
kaitse alla võtmine kiiresti vormistada.

Hoidla sissepääs. Vasakul pool puuduvad mulde toeks laotud plokid. 2006.

Sama. 2006.

Hoidla sisemus. 2006.

Maha jäetud 1940. aastal ehitatud kasarmu. 2006.

