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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

1940–41 6. piirivalvesalga Rannamõisa (4. komandantuuri 19.?) 

piirivalvekordoni (asus tegelikult Mäeranna külas) vaatluspost (algne number 

pole teada; objekti number on aja jooksul muutunud, vastavalt kordoni 

numbri ning nummerdamissüsteemi muutumisele). 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1944. a-st 106. piirivalvesalga Rannamõisa (vähemalt seisuga 15.06.1945 3. 

komandantuuri 11. kordoni; 1944–46?), Mäeranna või Ilmandu (ka Mereküla 

või Meriküla, sellenimelise talukoha järgi; –1950–) ja Kakumäe (?–1968–75 

13.) kordoni vaatluspost, hiljem tehnilise vaatluse post; 1976–92 106. 

piirivalvesalga 8. (Kakumäe) kordoni tehnilise vaatluse post nr 2082. 

1.3 Aadress  

 

Harju maakond, Harku vald, Muraste küla. 

Lähiaadress/tunnus: Tilgu tee 28c 19801:001:1476. 

1.4 Koordinaadid 59.468044,24.462131 / 59°28′4.96″, 24°27′43.67″. 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Muraste tehnilise vaatluse posti hoonete ehitusaegu tuleb veel täpsustada. NL 

piirivalve tehnilise vaatluse poste (mis sisaldasid statsionaarsed positsioonid 

radarite, prožektorite ja visuaalvaatlusseadmete jaoks) hakati rajama 1950.-te 

II poolel. Hooneid ja rajatisi ehitati ning rekonstrueeriti aja jooksul korduvalt, 

vastavalt tehnika arengule ja muudele vajadustele. Kuna Eesti Vabariigi 

merepiirikordonid (sh Rannamõisa kordon) anti Eesti NSV siseministri 

Maksim Undi käskkirjaga üle NSV Liidu piirivalveväeosadele, asus aastail 

1940–41 lähim (6. piirivalvesalga) piirivalvekordon Rannamõisas Tilgu 

sadama juures ja üks vaatluspost oli sellel tõenäoliselt algusest peale antud 

asukohas, endise Meriküla talu juures. 1946.a paiku koliti kordon Tilgu 

sadama juurest veidi edasi lääne poole ja seal asus see veel 1950. aastal. 

Hiljem seoses kordonite vähendamisega  (1960.a paiku?) see likvideeriti ning 

hooned sai endale tehas „Volta”. Vaatluspost aga säilis 1991. a-ni.  

RPI Eesti Põllumajandusprojekt sõjaväemaade inventeerimise materjalide 

Harjumaa kaardi (1991) kohaselt on objekti maaeraldus vormistatud alles 

30.04.1980 (ENSV MN määrusega nr 313-15). Sealsed hooned paistavad 

siiski olevat vanemad, prožektoripositsioonile on kraabitud aastaarv 1960.  

1992. a septembri lõpus võttis Kakumäe kordoni ning selle vaatluspostid 

Venemaa piirivalvelt üle Eesti Piirivalveameti Harju juhtimiskeskus. Enne 

seda jõudis 106. piirivalvesalk müüa mõned piirivalveobjektid erafirmadele. 

Näiteks müüdi Harku vallas Merikülas 2-korruseline tellistest teenistushoone 

pindalaga 10x8 m, mis paiknes 1000 m² suurusel maatükil, 2500 rubla eest 

AS-le „Marin Trade Ltd.” (direktor Mart Laisk). (Selliste parameetritega 

piirivalvehoonet pole ettekande autorile teada; võimalik, et ostu-müügi leping 

koostati kabinetis ning umbes, „silma järgi”, objektidega kohapeal 

tutvumata.) 30. juulil esitati vastav ostu-müügi leping kinnitamiseks Harju 

maakonnavalitsusele. 18.05.1993 võttis EV Riigikogu vastu seaduse, millega 

kuulutati kehtetuiks kõik Eesti Vabariigi territooriumil paiknenud endise 

NSV Liidu relvajõudude struktuuriüksuste valduses või kasutuses olnud maa-

alade, hoonete ja rajatiste suhtes peale 1990. aasta 30. märtsi Eesti Vabariigi 

Valitsuse nõusolekuta sõlmitud tehingud ja kohustati nende objektide 

valdajaid või kasutajaid andma vastavad maa-alad, hooned või rajatised üle 

Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigiasutusele. 

Käsitletava objekti valdajaks oli seejärel Piirivalvekool, mis hetkel kannab 

nimetust Politsei- ja Piirivalvekolledž. Lähiaastail on plaanis kolida kolledž 

ümber Paikusele. 

Katastriüksus Tilgu tee 28c 19801:001:1476 (Riigikaitsemaa 100%) 

registreeriti 5. veebruaril 2004. a. Maa-ameti Geoportaali andmeil on k-ü 

pindala 58 078 m², sh ehitiste alune maa 532 m² (mõõdistatud, L-EST, 
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Osaühing OPTISET).  

Ehitisregistrisse (vaadatud 11.11.2016) ühtki selle hoonet kantud ei ole (isegi 

mitte muinsuskaitsealust Peeter Suure nimelise Merekindluse punkrit). 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Ehitised olid välitööde ajal nähtava kasutuseta. 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Hooned on küllaltki heas seisukorras, ainult prožektorihoonel puudub katus 

ja lõunasein on viltu vajunud. Prožektoripositsiooni kirdenurk on panga 

lagunemise tõttu ära murdunud. Prožektoriposti torn on demonteeritud. 

Kompleks on huvitava ehitis- ja looduskooslusega ning selle võiks alles 

hoida avalikuks otstarbeks, liites selle ühtseks atraktsiooniks koos 

kaitsealuste I maailmasõja rajatistega. Loodetavasti ei ole plaanis seda 

ärastada.  

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Enamik objekti ehitisi asub ehitismälestise nr 8871 „Peeter Suure 

Merekindluse mererinde Suurupi positsiooni idapoolse helgiheitja varjend, 

1917. a.” kaitsevööndis. Selle kirjelduses on miskipärast kirjutatud nii: 

„Nõukogude sõjaväe poolt täiendati positsiooni 1-korruseliste 

silikaatehitistega (praeguseks varemetes).” 

(http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=

8871). 

Esiteks pole neist enamus veel „varemetes”, teiseks pole neid ehitanud 

„Nõukogude sõjavägi”, vaid piirivalve, ja kolmandaks pole nendega 

„täiendatud … positsiooni”, vaid need ehitised on aaria täiesti eraldi ooperist. 

Objektist idas oli peale sõda piirivalvekordon, hilisem Tallinna Tehase 

„Volta” (Ettevõtte „Postkast V-8364”) puhkebaas. Lääne pool on säilinud 

palju sõjaaegseid (ja -järgseid?) kaeveid (sh suurtükipesi). Osa neist võib olla 

rajatud NL eesti rahvusväeosade sõdurite poolt 1944–46, osa on tõenäoliselt 

uuendatud ja kasutatud piirivalvurite poolt (muuhulgas täiendatud kahe 

dotiga SPS-2 –– seal oli kordoni tugipunkt?). Objektist möödub 1990.-te 

keskel rajatud euromatkarada E9, mis nüüdseks on hingusele läinud (kuigi 

„metsikult” kasutatakse seda edasi). 

1.9 Joonised 26 tk: asukohaskeeme 23 tk, objektide paiknemise skeeme 3 tk. 

1.10 Fotod  54 tk (sh 7 vanemat). 

1.11 Seotud 

ehitised  

Tilgu tee ja ranna vahel on hästi säilinud mitu piirivalve telefoniliini posti 

(koos traatidega). Tilgu sadamas oli telliskividest vaatlusposti hoone 

(lammutatud), mille juures rannal olevat olnud kopteriväljak. Tilgu tee 

alguses Tallinn–Klooga maantee ristmiku lähedal oli piirivalve tõkkepuu (ka 

valveputka?). 

1.12 Põhiüksus 1976–92 Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 106. Punalipulise 

piirivalvesalga 8. piirivalvekordon (s/o 2198-T, kutsung „Лебедка” 

/Lebjodka/, Kakumäel; salga staap asus Tallinnas, Rahumäe tee 4, 1970.-il 

Gagarini pst 24). 

1.13 Lisateave  Objekti ajaloo väljaselgitamiseks tuleks küsitleda ka kohalikke, 

vallaametnikke, omaaegseid EV ja NL piirivalvureid jt. Objekti tuleks uuesti 

pildistada lehitul aastaajal. 

Objekti juurdesõiduteed on u 100 m ulatuses võsastunud. Põhikaardil 

näidatud Tilgu tee 28c juurdesõidutee on tõkkepuuga suletud. Veel mõni 

aasta tagasi oli ka endise Volta puhkebaasi juures Piirivalvekooli tõkkepuu, 

nüüd on see viidud tahapoole, kooli hoonete juurde. 

1.14 Töö teost. aeg  Välitööde aeg 25.09.2016 ja 17.10.2016. Vormistamine 11.–21.11.2016. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn  

Alusfail: Harjumaa-Harku-Muraste-TVP-JP.doc 
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2. Asukoha skeemid 

 

Skeem 1. Muraste tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Harku vallas Muraste külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Muraste tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Harku vallas Muraste külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Muraste tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Harku vallas Muraste külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti uuemal põhikaardil. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeemid 5–6. Muraste tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. Aluste 

(2016.a ortofoto ja Maa-ameti uusim põhikaart) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

1 - dott SPS-2 

kaitsekraaviga 

1a - uus betoonplats 

1b - terav u 3 m k. kivi 

2 - kaeve 

3 - juurdesõidutee 

4 - süvend aiakeses 

5 - vaatlustorni alused 

6 - süvistatud vaat 

7 - diislihoone 

8 - betoontrepp 

9 - kelder (kütusehoidla) 

10 - antennimasti alus 

11 - prožektorihoone 

12 - prožektoripositsioon 

13 - kuhil toruga  

14 - pisipunkri tükid 

14a - liivakivisambad 

14b - aastaarvud liival 

15 - metalltrepp 

16 - I MS aegne 

pisipunker 

17 - I MS aegne 

prožektoripunker 

18 - nimega kivi 

19 - aiapostid 

20 - betoonalus 

21 - betoonkõnnitee  

22 - antennimasti alus 

23, 24 - aed 

24a - okastraatidega 

puu 

25 - operaatorihoone 

26 - vaatlustorn 

27a, b, c - torni 

tõmmitsaankrud (3 tk) 

28 - silikaatkiviääris 

29 - kividest „koobas” 

30 - juurdesõidutee 

31 - kaitse?kraav 

32 - lame nelinurkne 

kivi (u 3x2x1,5 m) 

33 - dott SPS-2 

kaitsekraavidega
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Skeem 7. Muraste tehnilise vaatluse post. Objekti kaitseplaan seisuga 26.09.1979. 

Numbritega on tähistatud: 1 - operaatorihoone, 4 - diislihoone, 5 - prožektorihoone, 6 - 

kütuseladu. Allikas: Планы обороны застав в/ч 2198. 

 

Skeem 8. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja lähiümbrus 2012.a ortofotol. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Muraste tehnilise vaatluse posti ala vanemal ortofotol (u 1994.a või varem). 

Puudub alumine torn kui varastele kergemini ligipääsetav, sellest loodes on värsked 

kaevamisjäljed? (oli kütusetsistern?). Prožektorihoonel pole katust, prožektoripositsioon on 

veel terve ja selle nurgast pangani paar meetrit maad. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Muraste tehnilise vaatluse posti asukoht (objekt nr 1-10) RPI Eesti 

Põllumajandusprojekt sõjaväemaade inventeerimise materjalide Harjumaa kaardil (1991). 

Selle kohaselt on objekti maaeraldus (1,3 ha) vormistatud alles 30.04.1980 (ENSV MN 

määrus nr 313-15). 
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Skeem 11. Muraste tehnilise vaatluse posti ala (roheline kastike) ja selle lähiümbrus katastri 

aluskaardil 1:10 000 (u 1989.a). Kaardile on kantud Volta puhkebaasi hooned ja Meriküla 

talu, samuti TVP prožektorihoone (mitte-eluhoone tingmärgiga). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 12. Muraste tehnilise vaatluse posti ala (roheline kastike) ja selle ümbrus (Muraste 

küla) 1977.a Harju rajooni maa-asulate skeemil (1:50 000). Ei TVP ega Volta puhkebaasi 

hooneid pole kaardile märgitud (täpike kvartalis 14 võib siiski tähistada mingit hoonet). 

Allikas: ERA.T-6.5.67 leht 1. 
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Skeem 13. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL salajasel merekaardil 

1:50 000 (väidetavalt 1991, kuid maastiku seis aluskaardil võib olla varasem). Kaardile on 

kantud Volta puhkebaasi hooned ja Meriküla talu, TVP kohale võib olla märgitud üksiku puu 

tingmärk. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 14. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1987). Kaardile on kantud Volta puhkebaas, Meriküla talu ja üksik hoone TVP 

operaatorihoone asukohast lõunas. Kõrgusmärk 13,8 ei vasta tegelikkusele või on märgitud 

valesse kohta. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 15. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1961). Kaardile on kantud Volta puhkebaasi hooned ja Meriküla talu, TVP kohale mitte 

midagi. Kõrgusmärk 13,8 ei vasta tegelikkusele või on märgitud valesse kohta. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 16. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1946). Kaardile on kantud hilisema Volta puhkebaasi hooned (tollal arvatavasti juba kordon) 

ja Meriküla talu varemed (talunime keskkohast põhja pool). Neist läänes on mitu kaitseliini. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 17. Muraste tehnilise vaatluse posti lähedaste piirivalve maa-alade asukohad 1950.a. 

Lähimad NL piirivalvekordonid olid sel ajal Ilmandu (end. Mäeranna) ja Kakumäe külas, 

lähimad eestiaegsed olid asunud Keila-Joal ja Mäeranna külas. Väljavõte kaardist 1:200 000 

(alus 1938.a), mis on lisatud 6. märtsil 1950 ENSV Ministrite Nõukogu Sõjaosakonnale 

saadetud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede Valitsusele eraldamisele ja kinnistamisele 

kuuluvate maa-alade iseloomustusele. Viimase kohaselt olid Ilmandu külas põhimaaüksus nr 

144, mida kasutati kordonina (olnud ka „omal ajal eraldatud kordoniks”, kuid ei täpsustata, 

millal), lisamaatükid „a” (10 ha) heinamaaks, „b” (6 ha) karjamaaks ja laskeväljaks ning „a” 

(p.o „v”?) künnimaaks (juurviljaaiaks). Allikas: Eesti Riigiarhiiv (ERA.R-1.16.76, lk 246p–

247, kaart l 251). 

 

Skeem 18. Muraste tehnilise vaatluse post. Mäeranna kordoni maa-alade asukohad NSVL 

SM Leningradi Ringkonna Piirivalvevägedele kinnistatava maa-ala nr 144 ( kokku 7,35 ha) 

plaanil 1:4200, 03.03.1954. Lisa nr 84 ENSV MN määrusele nr 005 30.07.1954. Asukohad ja 

pindalad erinevad 1950.a seisust (vt skeem 17). Alal 144a peaksid olema endise Merikülli 

talu hooned. Allikas: Eesti Riigiarhiiv (Saaga, erar-0-1_016_0000118_00161_k.jpg). 
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Skeem 19. Muraste tehnilise vaatluse posti ümbruse väeosade paiknemine 8. armee 

dislokatsiooni kaardil seisuga 15.06.1945 (Карта дислокации войск 8 армии на 15.6.45; 

TsAMO 344 5554 1471 00000012). Rohelised lipud – kordonid (lähim neist on märgitud 

Rannamõisa kirikust itta); kollased laigud pruuni piirjoonega – 14. kindluspiirkonna 132. 

üksiku kuulipilduja-suurtükipataljoni roodud. 

 

Skeem 20. Muraste tehnilise vaatluse posti ala (tähistatud rohelise kastikesega) ja selle 

ümbruskond EW topokaardil 1:200 000 (1936). Lähim (Rannamõisa) kordon oli Mäeranna 

külas kivivabriku juures, järgmine Keila-Joal. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 21. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus EW 1935.a katastrikaardi 

(1:10 000) ning tänapäevase kaardi hübriidil. Kuna kaardi alus on tsaariaegne, pole sellele 

märgitud Mäeranna küla Merekülli talu kõrvale (hilisemast TVP-st lõunas) peale 1900.a 

rajatud hoonekompleksi, kus 1950.-il oli kordon. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 22. Muraste tehnilise vaatluse posti ala (kõrgusmärgiga 6,5 sülda) ja selle lähiümbrus 

Saksa 8. armee kaardil (1:25 000, trükitud 8.4.1918). Mäeranna külades veel kordoneid 

polnud, lähim kordon (Grenzwache) oli tollal Ranna külas (praegu Suurupi). Allikas: 3-27 

Karte der 8. Armee, BI. 436. Waila. ERA.T-6.3.250 leht 2 

(http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=200696&page=1). 
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Skeem 23. Muraste tehnilise vaatluse posti ala (kõrgusmärgiga 6,5 sülda) ja selle ümbrus 

Saksa kaardil Russland 1:126 000 (trükitud 1915.a). Muraste kohale on märgitud kordon, 

kahjuks ilma täpse asukohata (kordoni tingmärk puudub); Ranna külla pole kordonit 

märgitud. Allikas (kaart autori valduses): Russland 1:126 000. V. III. 4. Reval). 

 

Skeem 23. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle ümbrus Schuberti Euroopa-Venemaa 

3-verstasel kaardil 1:126 000 (trükitud 1915.a augustis). Kaardil on kaks Mäeranna-nimelist 

pisiküla. Lähim kordon asus Ranna külas. Allikas: skaneeritud kaart autori valduses, 1:126 

000. Ряд III. Лист 4. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   16 / 44 

 16 

 

Skeem 26. Muraste tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus 1-verstasel kaardil (1:42 

000, 1899.a). Kaardil on kaks Mäeranna-nimelist pisiküla. Mäeranna külades veel kordoneid 

polnud, lähim kordon oli tollal Ranna külas (praegu Suurupi). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „Muraste PTN”. 

 

Foto 1. (51) Muraste tehnilise vaatluse post. Dott SPS-2 [1] kaitsekraaviga. Vaade mere 

poolt. Kõik luugid on alles. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 2. (73) Muraste tehnilise vaatluse post. Objekti piirdeaia kõrval on eraldi aiaga (8 posti) 

ümbritsetud kaeve [4] (seal on olnud kütusetsistern?). 1994.a ortofotol on sel kohal hele laik, 

nagu oleks seal värskelt kaevatud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 3. (684) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektoriposti vaatetorni [5] betoonalused. 

Nähtaval on neist 3, üks on ilmselt mattunud pinnase alla. Tõmmitsaankruid ei leidnud, võib-

olla oli torn nii madal, et neid ei peetud vajalikeks, või on nad peidus pinnasekihi all. Foto 

Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 4. (157) Muraste tehnilise vaatluse post. Maasse kaevatud 200-liitrine vaat [6]. Pealt 

auklik, keskel maapinnal nelinurkne auk. Selliseid rajatisi on mitmete TVP-de diislihoonete 

kõrval. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 5. (92) Muraste tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7], vaade edelast. Tänu pikalt üle 

seinte ulatuvatele paneeliotstele on silikaatkiviseinad väga hästi säilinud. Foto Jüri Pärn 

25.09.2016.  

 

Foto 6. (101) Muraste tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7] sisevaade. Keegi oli kuhjanud 

parempoolsele diislialusele palju puulehti (ööbimisase?). Foto Jüri Pärn 25.09.2016.  
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Foto 7. (114) Muraste tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7] sisevaade. Parempoolses seinas 

on uus nelinurkne ava, mille kõrval on kinnimüüritud aken sissevalatud ümmarguse 

metalltoruga. Seejärel on ava väljastpoolt suletud (vt foto 8). Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 8. (168) Muraste tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7] vaade loodest. Parempoolses 

seinas heitgaasitoru, teise diisli toruava on kinni betoneeritud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 9. (153) Muraste tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7] vaade põhjast. Aknaava on 

suletud soome papist tahvliga, mida on tsemendiseguga kinnitatud. Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 

 

Foto 10. (470) Muraste tehnilise vaatluse post. U 50 m pikkune betoontrepp [8] radari- ning 

prožektoriposti vahel. Pilt sai kahjuks kehvake (pildistatud hämaras ning rikkis displeiga 

fotoaparaadiga), kuid mingi ülevaate siiski annab. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 11. (83) Muraste tehnilise vaatluse post. Vana (talu?)keldri [9] sisevaade (kasutati 

kütuselaona, vt skeem 7). Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 12. (122) Muraste tehnilise vaatluse post. Tõenäoliselt antennimasti alus [10]. 

Puutüvede vahel on maasselöödud raudora (maandus?). Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 13. (116) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [11], vaade läänest. 

Lõunasein on mõni kraad viltu vajunud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 14. (199) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [11], näide siseviimistlusest. 

Raudteerööpad on imekombel säilinud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016.
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Foto 15. (207) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [11]. Raudteerööpad on 

imekombel säilinud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 16. (211) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [12], vaade edelast. Oli 

ääristatud metallkäsipuudega. Asimuudiringi numbrid on säilinud. Põhjakülje sisse (fotol 

vasakpoolne) on kraabitud aastaarv 1960. Foto Jüri Pärn 13.10.2016.
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Foto 17. (215) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [12], vaade äramurdunud 

kirdenurgale. Varing on toimunud üsna hiljuti, sest veel 2013.a ortofotol on see platvormi 

nurk terve. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 18. (247) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [12] esiots. Foto Jüri 

Pärn 13.10.2016. 
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Foto 19. (815) Muraste tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [12] on erakordselt 

kõrge (kuni 1,7 m) ja kergelt nõgusate kaldservadega (samuti erandlik nähtus). Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 

 

Foto 20. (884) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaade prožektorihoonele [11] ja -

positsioonile [12] põhjast (rannakivilt). Murdunud nurga all on kulbas, nii et juba toimunud 

varing ei jää viimaseks. Kuigi poleks ju eriti kallis ja keeruline see kaldanurk ära toestada. 

Vasakul pisipunkri tükid [14]. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 21. (858) Muraste tehnilise vaatluse post. Sellised sambad hoiavad sealset 

liivakivikallast üleval (punktis [14a]). Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 22. (838) Muraste tehnilise vaatluse post. Pagurannal punkti [14a] lähedal oli külastuse 

ajal selline vagonetiratas. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 23. (829) Muraste tehnilise vaatluse post. I maailmasõja aegse pisipunkri tükid [14]. 

Vaade loodest. Sageli arvatavasti vees (külastuse ajal oli merevee tase –60 cm ringis). Foto 

Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 24. (866) Muraste tehnilise vaatluse post. Punktist [14a] lääne pool on keegi kirjutanud 

kividega liivale oma teenistus?- ja hilisemad külastusajad. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 25. (285) Muraste tehnilise vaatluse post. Rajatis [13] –– u 3 m läbimõõduga ja 1 m 

kõrgune kuhil, millesse on kaevatud u 10 cm läbimõõduga toru. Suitsuahi??? Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 

 

Foto 26. (657) Muraste tehnilise vaatluse post. Tervena säilinud I maailmasõja aegne 

pisipunker [16], küllap kuulus prožektoripunkri juurde. Muinsuskaitsjad pole vist vaevunud 

seda arvele võtma. Selle kõrval on TVP betoonaiapostid [19]. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 27. (660) Muraste tehnilise vaatluse post. Pisipunkri [16] sisevaade. Põrandas olevat 

auku oleks nagu hiljem suuremaks raiutud. Muudetud kemmerguks? Või oligi seda algselt 

? Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 28. (362) Muraste tehnilise vaatluse post. I maailmasõja aegse prožektoripunkri [17] lae 

kirdenurgas on u 4 cm jämedune raudora (hilisem lisand?). Operaatorihoone [25] juurest viib 

hästi sissetallatud rada punkri avarale laele. Piirivalvurid võisid seda kasutada vaatluseks 

vms. Kindlasti on punkris ka piirivalvurite dembli- vm kirjeid. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 29. (639) Muraste tehnilise vaatluse post. Ligi 4 m kõrgune kivi rannal [18]. Peale 

värvitud nimi „БЕРСИ?Н?”. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 30. (760) Muraste tehnilise vaatluse post. Teadmata otstarbega trapetsikujuline u 10 cm 

paksune betoonalus [20] aianurgas, külgede pikkused u 0,5–1,6 m. Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 
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Foto 31. (719) Muraste tehnilise vaatluse post. Uuema ja kõrgema (10 m?) antennimasti alus 

[22]. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 32. (729) Muraste tehnilise vaatluse post. Okastraatidega vaher [24a]. Vaade loodest. 

Aed jätkub vasakule prožektoriposti suunas puitpostidega, mõlemal pool betoonkõnniteed ja 

-treppi; operaatorihoonet ümbritses eraldi betoonpostidest aed. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 33. (722) Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [25]. Vaade idast. Foto Jüri 

Pärn 25.09.2016.  

 

Foto 34. (410) Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [25]. Vaade edelast. Seinad 

on paksudest silikaattellistest, katuseääris üle värvitud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 35. (753) Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [25] sisevaade. Välisseintel 

on suur osa krohvist maha tulnud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 36. (705) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [26], vaade läänest. Taga 

operaatorihoone [25]. Torni saab täielikult pildile vaid lehitul aastaajal. Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 
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Foto 37. (747) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [26], vaade edelast. Teisele 

korrusele viiv trepp on alla sadanud, raskendades ka alumisest trepist ülesronimist. Treppidel 

on täiendavalt puitastmed. Foto ülaservas paistab torni number (19?). Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 

 

Foto 38. (440) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [26]. II trepi kinnitusjäljed. Pruss 

teda veel kannaks. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 39. (735) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [26]. Ülemised vaheplatvormide 

piirded on tehtud jänesepuurivõrgust. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 40. (709) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorni [26] betoonalused. Foto Jüri Pärn 

25.09.2016. 
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Foto 41. (762) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorni [26] jalg –– torni värv on 

säilinud ideaalselt. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 42. (959) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [26]. Vaade kagust endise Volta 

puhkebaasi suvemajakeste juurest, suurendusega (8x optiline + 4x digitaalne). Kaks 

radariantennialust, redel on arvatavasti originaal. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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Foto 43. (501) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorni [26] jalg, vaade lõunast. Trafareti 

abil on peale kantud viimase maandustakistuse mõõtmise andmed (9 oomi, 11.04.90). Foto 

Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 44. (731) Muraste tehnilise vaatluse post. Vaatlustorni [26] loodepoolse 

tõmmitsaankruna [27b] on kasutatud u 1,5 m läbimõõduga kivi. Kaks ülejäänut on pinnase 

all, neljas pingutustross on ankru küljest lahti roostetanud ning selle ankrut leida ei 

õnnestunud. Foto Jüri Pärn 25.09.2016.  
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Foto 45. (749) Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [25] aia edelaääres ja torni 

trepi ees on serviti silikaatkividest kõnniteeäärised [28]. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 46. (491) Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoonest läänes on vähemalt 

kolmest kivist moodustunud u 1,5 m kõrgune ja paari meetri pikkune nelinurkne „kelder” 

[29]. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   40 / 44 

 

40 

 

Foto 47. (1019) Muraste tehnilise vaatluse post. Dott SPS-2 [33] objektist u 600 m läänes, 

vaade lääne poolt. Kõik luugid on alles ja liiguvad! Ümbruses on palju kaevikuid (oli kordoni 

tugipunkt?). Kõrval on politseikolledži lõkkekoht. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 

 

Foto 48. (1007) Muraste tehnilise vaatluse post. Doti SPS-2 [33] esiku seinal on kiri 

„Воронеж ….. 7?5”. Foto Jüri Pärn 25.09.2016. 
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4. Vanemad fotod 

 

Foto 49. (Greenbelt_H_19_14_Nõukogude_piirivalve_helgiheitjahoone_Mura.pdf) Muraste 

tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [11] ja prožektoripositsiooni [12] vaade idast 2009.a. 

Foto Allan Juha?, 19.11.2009. Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise 

materjalidega (autori valduses). 

 

Foto 50. (Greenbelt_H_19_14_Nõukogude_piirivalve_helgiheitjahoone_Mura.pdf) Muraste 

tehnilise vaatluse post. Diislihoone [7] ja prožektorihoone [11] vaade edelast 2009.a. Foto 

Allan Juha?, 19.11.2009. Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise 

materjalidega (autori valduses).  
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Foto 51. (Greenbelt_H_19_14_Nõukogude_piirivalve_helgiheitjahoone_Mura.pdf) Muraste 

tehnilise vaatluse post. Kelder-kütuseladu [9] 2009.a. Foto Allan Juha?, 19.11.2009. Allikas: 

DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise materjalidega (autori valduses). 

 

Fotod 51–52. (Greenbelt_H_19_15_Endise_piirivalve_vaatlustorn_Muraste_küla.pdf) 

Muraste tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [25] ja vaatlustorn [26] 2009.a: vasakul 

vaade põhjast, paremal idast. II korruse redel on veel paigas. Foto Allan Juha?, 19.11.2009. 

Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise materjalidega (autori valduses). 
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Foto 53. (Greenbelt_H_19_16_Peeter_Suure_merekindluse_helgiheitja_varj.pdf) Muraste 

tehnilise vaatluse post. I maailmasõja aegse prožektoripunkri [17] vaade kagust 2009.a. Taga 

vaatlustorn [26]. Punkri ukseava ees on betoonist? ring –– vagonetipöörangu alus? Foto 

Allan Juha?, 19.11.2009. Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise 

materjalidega (autori valduses). 

 

Foto 54. (Greenbelt_H_19_16_Peeter_Suure_merekindluse_helgiheitja_varj.pdf) Muraste 

tehnilise vaatluse post. Pisipunkri [16] vaade kagust 2009.a. Foto Allan Juha?, 19.11.2009. 

Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise materjalidega (autori valduses).
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