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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Võis olla 1940–41 6. piirivalvesalga Viti? või Keila-Joa (1. 

komandantuuri 1.) või 8. piirivalvesalga Suurupi? (4. 

komandantuuri 20.) piirivalvekordoni 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 Suurupi? (3. komandantuuri 11. 

kordoni, vähemalt seisuga 06.01.1945), Rannamõisa (–15.02.1945–

) ning Muraste (Mereküla; –1950–) kordoni vaatluspost, hiljem Viti 

ja Vitimõisa (?–1968–70–? 13.) kordoni prožektoripost või tehnilise 

vaatluse post; 1976–92 106. piirivalvesalga 9. (Vääna-Jõesuu) 

kordoni tehnilise vaatluse post nr 2092. 

1.3 Aadress  

 

Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla. 

Lähiaadress/tunnus: Uuesauna 19801:001:0608. 

1.4 Koordinaadid 59.445975,24.346344 / 59°26′45.51″, 24°20′46.84″. 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Vääna-Jõesuu 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. NL kaardile 1:25 

000 a-st 1961 on objekti asukohta märgitud 1 kuur, hilisematel 2 

hoonet (sh vähemalt üks neist kuur). Hoonete vanim osa tundub 

olevat prožektorivarje, mille külge on hiljem ehitatud tiibruumid. 

Kõik hooned on ehitatud paksudest (uuematest) silikaattellistest, 

kuid samas kohas võis olla piirivalveehitisi ka enne nende ehitamist. 

RPI Eesti Põllumajandusprojekt sõjaväemaade inventeerimise 

materjalide Harjumaa kaardile (1991) pole objekti peale kantud, 

kuigi maaeraldus peaks olema vormistatud (välitööde käigus leiti 2 

ilmselt NL-aegset piirikivi). 

21.09.1992.a võttis Vääna-Jõesuu kordoni ning selle vaatluspostid 

Venemaa piirivalvelt üle Eesti Piirivalveameti Harju 

juhtimiskeskus. (Ahto Jakson. Võeti üle Vääna piirivalvekordon. 

Harju Elu 25.09.1992, lk 1.) Kordon kavatseti anda Harku 

vallavalitsuse omandisse. Arvatavasti tagastati seejärel Vääna-

Jõesuu TVP maa-ala koos hoonetega endise Uuesauna talu maade 

valdajale. Katastriüksus Uuesauna 19801:001:0608 

(Maatulundusmaa 100%) registreeriti 5. juulil 2002. a. Maa-ameti 

Geoportaali andmeil on k-ü pindala 16,59 ha, sh ehitiste alune maa 

190 m² (mõõdistatud, L-EST, Aktsiaselts ELISOR).  

1.6 Praegune 

funktsioon  

Ehitised olid välitööde ajal kasutuseta. Objekt toimib matkaraja 

äärse atraktsioonina.  

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Osa hoonete seinu ja katuseid on lagunenud (ent siiski 

taastamiskõlblikud), torn ära lõigatud. Kompleks on huvitava eri 

ajastuid esindava ehitiskooslusega (sh TVP kütusehoidla ja 

kemmerg on üsna suurel eraldi aiaga ümbritsetud territooriumil; 

kapitaalne väljakäik on sellistel objektidel üldse üsna erandlik) ning 

selle võiks alles hoida avalikuks otstarbeks. Isegi kui hetkel pole 

ideed, mida sinna teha võiks, ja/või vahendeid selle teostamiseks, 

tasuks see siiski konserveerida ja säilitada tulevaste tegijate jaoks. 

Objekt on küll eraomanduses (kuna paikneb restitueeritud endisel 

talumaal), ent maaomanik pole sellega siiani midagi konstruktiivset 
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ette võtnud. Tõenäoliselt soovitakse see tulevikus muuta 

elamumaaks ja rajada sinna „olemasolevatele vundamentidele” 

suvitushooned (kui õnnestub selleks vastavad load saada). Selle 

käigus hävitatakse olemasolev ajalooline ja looduslik kooslus. Riik 

võiks taoliste objektide puhul „olemasolevatele vundamentidele” 

ehitamise lubamise asemel võimaldada ehitamist mõnele 

samaväärsele maalapile, mille puhul ei hävitata säilinud 

ajaloomärke ja pole vaja teha lisakulutusi lammutamiseks. 

Maapuudust Eestis veel ei ole, kuid vanemaid ajaloomärke jääb iga 

päevaga vähemaks. 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Lähedases rannametsas on säilinud palju mitmesuguseid 

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

olla rajatud NL eesti rahvusväeosade sõdurite poolt 1944–46. 

Objektist möödub 1990.-te keskel rajatud euromatkarada E9, mis 

nüüdseks on hingusele läinud (kuigi „metsikult” kasutatakse seda 

edasi). 

1.9 Joonised 23 tk: asukohaskeeme 21 tk, objektide paiknemise skeeme 2 tk. 

1.10 Fotod  54 tk (sh 4 vanemat). 

1.11 Seotud 

ehitised  

Vaatluspost Vääna-Jõesuu supelrannas jõesuudmes (nr 20902).  

1.12 Põhiüksus 1976–92 Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 106. Punalipulise 

piirivalvesalga 9. piirivalvekordon (s/o 2198-АН /AN/, kutsung 

„Соболь”, Vääna-Jõesuus; salga staap asus Tallinnas, Rahumäe tee 

4). 

1.13 Lisateave  Objekti ajaloo väljaselgitamiseks tuleks küsitleda ka kohalikke, 

vallaametnikke, omaaegseid EV ja NL piirivalvureid jt. 

Objektile juurdepääs autoga on raskendatud –– esiteks mitmete 

keelumärkidega ja teiseks pole kaardile märgitud tee (Kauri tee) 

mitmesaja meetri ulatuses autoga läbitav. Luige tee ääres aga 

parkida ei tohi. Et vältida liikluseeskirjade rikkumist, tuleks auto 

jätta KaPo õppekeskuse kõrval asuvasse parklasse, kus aga 1. 

juunist kuni 31. augustini kell 10.00–20.00 on parkimine tasuline. 

Kauri tee alguses on liikluskeelumärk ja lukustatav värav; tavalise 

sõiduautoga pääseb sealt lautrikohani, kust edasi tuleks minna u 600 

m mööda rannaäärset rada. 

1.14 Töö teost. aeg  Välitööde aeg 23.09.2016. Vormistamine 27.–31.10.2016. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn  

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

 

Skeem 1. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu 

külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu 

külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post ja kordon (vastavalt väiksem ja suurem 

roheline nelinurk) Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu külas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 4. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol (piksel 

25 cm). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   6 / 43 

 
6 

 

Skeem 5. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. Aluse 

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

1 - endine Eurorada E9 

1a - lautrikoht 

2 - piirikivi 

2a - metall-konstruktsioon 

3 - komplekshoone  

4 - metalltorni 

betoonalused  

5 - telefoni?posti jupp 

6 - tõmmitsaankrud (3) 

7 - numbritega aiapostid 

8 - telefonipost 

8a - elektri?liinipost 

8b - kõrgem betoonpost 

9a - plats 

9 - kütusehoidla betoonist 

aiapostid 

10 - kütusehoidla  

11 - tualett 

12 - piirikivi 

13, 14 - laskepesa? 

15 - väikeehitis 

16 - suurtükipositsioon? 

17 - kiviaed 

18 - kaitsekraav 

19 - juurdesõidutee 

20 - muldonni? süvend 

kaitsekraaviga 

21, 22 - telefonipost 

traatidega 

23 - laskepesa (kõrval u 

2x0,5x0,5 m kaeve) 

24 - kaldu telefonipost 

traatidega 

25 - masinakaeve (u 

7x4x1 m) 

26 - laskepesad 

27 - dzott? 

kaitsekraaviga 

(objektid 1a ja 22–27 on 

väljaspool kaardipinda)

 

Skeem 6. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. Aluse 

(2016?.a põhikaart) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 7. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti 2002.a 

trükikaardil. Kaks hoonet on märgitud varemetena. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti 1999.a 

põhikaardi ning Maa-ameti uuema kaardi hübriidil. Kaks hoonet on märgitud varemetena 

(parempoolne veidi valesse kohta). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala vanemal ortofotol (u 1994.a). Torn on 

veel alles  ja katused on terved (v.a kütusehoidlal). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ümbruse sõjaväealad RPI Eesti 

Põllumajandusprojekt sõjaväemaade inventeerimise materjalide Harjumaa kaardil (1991). Ei 

Vääna-Jõesuu TVP-d (roheline kastike) ega kordonit pole kaardile kantud. 
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Skeem 11. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus katastri aluskaardi 

1:10 000 (u 1989.a) ning Maa-ameti uuema kaardi hübriidil. Kaardile on märgitud kaks 

hoonet (vaevumärgatavate peenemate joontega on tänapäevase kaardi andmed). Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Vääna-Jõesuu kordoni ning tehnilise vaatluse posti (vastavalt väiksem ja suurem 

roheline nelinurk) ümbrus Maa-ameti hübriidkaardil, millel on NL salajasele merekaardile 

mõõtkavas 1:50 000 (1991, kuid maastiku seis aluskaardil võib olla varasem) peale kantud 

kaasaegse kaardi rannajoon, teedevõrk jne. Mingi kapitaalne torn on märgitud kordonist 

põhja poole oja äärde (jäi fikseerimata). Kaardil torkab silma, et rannajoon ja teed on sellel u 

200 m võrra nihkes lõunaedelasse. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Vääna-Jõesuu kordoni ning tehnilise vaatluse posti ala ja nende ümbrus NL 

topokaardil 1:25 000 (1987). Kordonist edelas (kaardi alumise vasaku nurga lähedal) on 

supelrannas vaatlustorn (jäi fikseerimata). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 14. Vääna-Jõesuu kordoni ning tehnilise vaatluse posti ala ja nende ümbrus Harju 

rajooni maa-asulate skeemil (1:50 000, 1977, alus koostatud enne 20.02.1976). Vääna-Jõesuu 

ilmus külana kaartidele alles 1977.a oktoobris, seoses maa-asulate reformi 

ettevalmistamisega. Allikas: ERA.T-6.5.67 leht 1. 
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Skeem 15. Vääna-Jõesuu (Viti) kordoni ning tehnilise vaatluse posti ala ja nende ümbrus NL 

topokaardil 1:25 000 (1961). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 16. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala ja selle ümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1946). Uuesauna talu on juba varemeis, selle ümbruses on mere ja maantee vahel üksteise 

järel kolm kaevikuliini. Osa neist pärinevad juba I maailmasõja ajast. Ka maanteest idas on 

Peeter Suure nimelise Merekindluse maarinde kaitsekraavid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 17. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti lähedaste piirivalve maa-alade asukohad 

1950.a. Lähimad NL piirivalvekordonid olid Murastes ja Keila-Joal, eestiaegsed kordonid 

Tilgul ja Keila-Joal. Väljavõte kaardist 1:200 000 (alus 1938.a), mis on lisatud Leningradi 

Ringkonna Piirivalvevägede ülema poolt 6. märtsil 1950 ENSV Ministrite Nõukogu 

Sõjaosakonnale saadetud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede Valitsusele eraldamisele ja 

kinnistamisele kuuluvate maa-alade iseloomustusele. Allikas: Eesti Riigiarhiiv (ERA.R-

1.16.76, lk 246p–247). 

 

Skeem 18. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ümbruse väeosade paiknemine 8. armee 6. 

laskurkorpuse paiknemise skeemil seisuga 15.02.1945. Piirivalvekordonid on tähistatud 

must-valgete ringidega; lähimad neist asusid Laulasmaal ja Rannamõisas kiriku lähedal 

(endises mõisas?). Allikas: Схема положения частей и соединений 6 ск на 15.02.45 г 

(TsAMO 344-0005554-1403-00000017.jpg). 
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Skeem 19. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ümbruse väeosade paiknemine 8. armee 

kaitse organiseerimise lahenduse kaardil, 10.02.1945. Sinised täpid – 260. kahuripolgu 

patareid. Allikas: Карта решения командующего 8 А на организацию обороны, 

10.02.1945 (TsAMO 217-0001221-5887-00000002.jpg). 

 

Skeem 20. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ümbruse väeosad 8. armee 6. laskurkorpuse 

paiknemise skeemil seisuga 06.01.1945. Rohelised lipud – kordonid (lähim neist on märgitud 

praeguse Keila-Joa kõrvale Meremõisasse). Viti metsavahikoha juurde on märgitud 9. 

kindluspiirkonna staap. Allikas: Карта решения командующего 8 А на организацию 

обороны, 06.01.1945 (TsAMO 217-0001221-5686-00000002.jpg). 
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Skeem 21. Vääna-Jõesuu kordoni ning tehnilise vaatluse posti ümbrus EW topokaardil 1:50 

000 (1936). Mõlemad asusid kuni EV taastamiseni tegelikult Viti külas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 22. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ümbrus EW topokaardil 1:25 000 (1928–

1929). Viti küla Uuesauna talu juures on juba kaevikuliinid. Allikas: ERA.T-6.3.96 leht 1 

(Eesti topograafiline kaart 1:25000, Suurupi III-26,27). 
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Skeem 23. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse posti ala ja selle ümbrus 1-verstasel kaardil (1:42 

000, 1899.a). Uuesauna talu on juba peale kantud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „Harju 2016/Vääna-

Jõesuu”. 

 

Foto 1. (1098) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Juurdepääs autoga (Kauri tee) on suletav 

metallvärava ja lukuga (hetkel ei olnud lukus), samuti varustatud päevinäinud ja väänatud 

liikluskeelumärgiga. Samasugune märk oli ka enne ristmikku, kuigi selle märgi taha jääb 

sadakond suvila- jm krunti. Politseil oleks seal kõvasti saaki… Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 2. (1547) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Lautrikoht Kauri tee autoga sõidetava 

osa lõpus. Sealt edasi tuleb minna u 600 meetrit mööda kitsukest rada. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 
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Foto 3. (1559) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Tähistatud (vt kivi küljes olev sini-valge 

märgis), kuid viitadeta endine Eurorada E9 [1]. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 4. (1418) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Ilmselt NL-aegne piirikivi (puuritud auk 

ja 2 u 6–7 cm pikkust kriipsu) raja ääres ligikaudu betoonist aiapostide sihil. EW ajal sel 

kohal mingit piiri polnud. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 5. (1420) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Viltune lagunenud aiapost ja selle 

kõrval teadmata otstarbega armatuurrauast konstruktsioon [2a], mis on laiem kui aiapost. 

Foto Jüri Pärn 23.09.2016.  

 

Foto 6. (1124) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Komplekshoone (operaatori-, 

prožektori- ning diislihoone) [3] operaatoriruumid, vaade prožektoriplatvormilt. Need on 

hiljem prožektorivarje külge ehitatud (seega võis algselt olla tegu prožektoripostiga). Foto 

Jüri Pärn 23.09.2016.  
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Foto 7. (1118) Hoone [3] vaade läänest prožektoriruumile. Kõik hooneosad on ehitatud 

paksematest silikaattellistest. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 8. (1123) Hoone [3] prožektoriruumi välisnurgale on kraabitud nimi „Laptev”. Hoone 

kesk- ja lõunaosa seinte vuukide silumiseks on kasutatud vuugirauda. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 
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Foto 9. (1127) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] prožektoriruumi sisevaade 

(lõunaseinale). Foto keskel uks side?- ja operaatoriruumi, vasakul oli ruumi tagumine värav 

(laius u 3,5 m). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 10. (1129) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] prožektoriruumi sisevaade 

(põhjaseinale). Keskel kinnimüüritud ukseava (selle taga on hiljem juurdeehitatud 

diisliruum). Hoonel oli algselt tõrvapappkatus, mis hiljem on kaetud „juudiplekiga”. Foto 

Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 11. (1139) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] side?ruumi sisevaade. 

Tõrvapapiga kaetud (7 kihti vaheldumisi bituumeniga, paksus u 3 cm) katus on alles mõne 

aasta eest sisse langenud, lauad on veel üsna korralikud. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 12. (1146) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] prožektoriruumi sisevaade 

(mere suunas). Sillustena on kasutatud puitprusse. Välimised neist on läbi mädanenud ja see 

on põhjustanud seina ülaosa allavarisemise. Kivid aga on terved ning alles, need saab oma 

kohale tagasi panna… Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   22 / 43 

 

22 

 

Foto 13. (1150) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], vaade diisliruumi katusele 

prožektoriruumist. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 14. (1154) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], vaade diisliruumile mere 

poolt. Hilisem juurdeehitus kehvema viimistluskvaliteediga, kuid betoonpaneelidest laega. 

Räästa puudumise tõttu on sein sammaldunud ja mõned kivid osaliselt ära lagunenud. 

(Viltuseks teeb seinad odav universaalobjektiiviga fotoaparaat.) Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 15. (1155) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], diisliruumi sisevaade. Kaks 

diislialust, muidugi ka kohalike olmeprügi. Paremal paistab prožektoriruumi kuni 0,5 m 

kõrgune betoonvundament, parempoolse diislialuse kõrval on kinnimüüritud ukseava (üle 

krohvitud). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 16. (1162) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Vaade loodest hoone [3] 

prožektoriruumile ning -positsioonile. Vasakul all liivahunnik –– 2005.a jaanuaritormi töö? 

Foto Jüri Pärn 23.09.2016.
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Foto 17. (1115) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] prožektoriplatvormi esiserva 

küljes on astmekeste ning nelja poldiga väike betoonplatvorm. Foto Jüri Pärn 23.09.2016.  

 

Foto 18. (1414) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3]. Fotol 18 kujutatud 

platvorm mere poolt: värvitud kolla-siniseks. Foto Jüri Pärn 13.10.2016. 
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Foto 19. (1164) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], diisliruumi vaade loodest. 

Vasakul viltuvajunud tornialus [4], selle kõrval põhjapoolse diisli heitgaasitoru. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 20. (1173) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], diisliruumi vaade kirdest. 

Paremal torni [4] alus, viltu vajunud arvatavasti torni langetamisel metallivaraste poolt. 

Viimane peaks olema massiivsem (tüüpprojekti kohaselt kuni 2 m maa sees), kuid võib olla 

alumise osa küljest ära murdunud. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 21. (1207) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoonete [17] ja [21] vahel on ilmselt 

istutatud männiallee [20], mis piirab betoonplaatidest kõnniteed. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 22. (1219) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], vaade operaatoriruumi 

poolt (kagust). Hoone kõik akna- ja uksesillused on tehtud puust, üksnes diislihoone ukse 

oma on betoonist (fotol 20). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 23. (1230) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], radariruumi sisevaade. 

Katus üldjoontes peab, ainult ühes nurgas on lae vineertahveldis alla kaardunud. Eriti hästi 

on säilinud sinine värv. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 24. (1254) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] side?ruumi seinal on 

arvatavasti mahakeerdunud värvikihtide alt välja tulnud nimi „Gleb”. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 
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Foto 25. (1299) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3], vaade idast. Paremal 

diisliruum, keskel prožektoriruum, vasakul side?- ja operaatoriruum. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 

 

Foto 26. (1265) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] seintel on mitu kirjutist 

(vanim neist DMB 7?1). Antud juhul on kellelegi oluline olnud just kuupäev 19. aprill, 

aastaarvuga (87?) pole nii palju vaeva nähtud. (Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 27. (1166) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Metalltorni betoonalused [4] on üsna 

maapinnalähedased, küljepikkusega u 1 m. Kõik tornijalad on keevitusaparaadiga ära 

lõigatud (varastel oli kiire?). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 28. (1181) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Torni rõngastega tõmmitsaankrud [6-2] 

–– neid õnnestus rohust ja pinnasekihi alt leida kolm. Neist kaks on „viglakujulised”, 

valmistatud arvatavasti mõlemad mõrraankrutest. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 29. (1285) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Teine torni tõmmitsaankur [6-1], 

valmistatud mõrraankrust, konstruktsioonilt veidi erinev fotol 28 kujutatust (ilmselt vanem). 

Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 30. (1294) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kolmas torni tõmmitsaankur [6-3] 

hoone [3] diisliruumi ees, aia ääres –– lihtne ümarrauast painutatud konks või rõngas 

nelinurkses betoonaluses. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 31. (1182) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Objekti ümbritsenud aia 

betoonpostidest [7] on ligi pooled veel püsti. Mõned neist on nummerdatud (fotol nr 12 ja nr 

9). Paar vahelt puuduvat posti on katkistena maas, võimalik, et murdusid metalltorni 

langetamisel. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 32. (1183) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Telefonipost [8] 4 kanduriga ning 

ühendus- ja võimendi?karbiga. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 33. (1216) Vääna-Jõesuu tehnilise 

vaatluse post. Elektri?posti jupp 

nurkrauast maandusega [8a]. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016.  

 

Foto 34. (1272) Vääna-Jõesuu tehnilise 

vaatluse post. Ligi 3 m kõrgune trapetsja 

ristlõikega betoonpost [8b] aia sihil. 

(Aiapostid on u 2 m kõrgused.) Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 35. (1384) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Veel võsastumata platsike kahe aiaga 

piiratud ala vahel [9a], vaade läänest. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   33 / 43 

 

33 

 

Foto 36. (1302) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [10] ja kemmerg [11] on 

omaette aiaga [9] piiratud alal (5x6 postivahet, à 4–6 m). Vaade lõunast. Säilinud on enamik 

laudadest, millele kinnitus okastraat, kohati on ka traat veel küljes. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016.  

 

Foto 37. (1319) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [10], sisevaade läänest. 

Nadivõitu konstruktsiooniga, mistõttu on ligi 2/3 seintest kokku varisenud. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 
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Foto 38. (1328) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [10], vaade läänest. 

Vasakul aiapost. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 39. (1343) Vääna-Jõesuu tehnilise 

vaatluse post. Kemmerg [11] on ajale 

paremini vastu pidanud –– kaotanud vaid 

katuse ja ukse. Vaade läänest. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 40. (1350) Vääna-Jõesuu tehnilise 

vaatluse post. Kemmerg [11]. Uksepiida 

küljes on säilinud stiilne nagi. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 
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Foto 41. (1344) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kemmerg [11], sisevaade. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 42. (1352) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kemmergu [11] lampkast on kiletatud. 

Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 43. (1356) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kemmerg [11], vaade kagust. Foto Jüri 

Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 44. (1362) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Piirikivi [12] u 2-meetrise kupitsaga; 

piirimärgiks puuritud auk kahe u 5 cm pikkuse sisseraiutud soonega. Foto Jüri Pärn 

23.09.2016. 
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Foto 45. (1390) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Väikeehitise vundament või kaeve 

[15], vaade idast. Esiplaanil mürsulaengu vutlar? (130 mm?). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 46. (1396) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Suurtükipesa? või muldonni? süvend 

[16] (madal kaeve, mille mõlemal tiival on sügavam u 4x2,5x0,6 m „tasku”), vaade põhjast. 

Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 47. (1410) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Korralike kraavidega juurdesõidutee 

[19], mis aga peale paarisada meetrit muutub tihedaks pajuvõsaks. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 48. (1439) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kaeve (muldonni? süvend, u 5x5x1,5 

m) [20], millesse suubub kaitsekraav. Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 
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Foto 49. (20160923_143858) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Viltune telefonipost [24] 

võsastunud tee ääres, traadid on veel küljes. Vähemalt kaks niisamasugust on veel trassil 

püsti (objektid [21] ja [22]). Foto Jüri Pärn 23.09.2016. 

 

Foto 50. (20160923_104009) Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kaitsekraavijupiga dzott? 

[27] Kauri tee ääres, Vääna-Jõesuu Männimetsa tee viimase rannaäärse maja taga; vaade 

idast (Kauri teelt). Foto Jüri Pärn 23.09.2016.
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4. Vanemad fotod 

 

Foto 51. Vääna-Jõesuu tehnilise vaatluse post. Vaade hoonele [3] ja tornile [4] edelast u 

1984.a. Paremal serval prožektoriruum; diisliruum peitub suure kivi taha. Näha on ka 

liinipost [8]. Tornis on ainult üks radariantenn, sellest vasakul raadioantenn. Foto allikas: 

http://www.pogranec.ru/gallery/displayimage.php?imageid=47934 (Звыков Юрий 

20.03.2010: „Фотография от Шестакова Олега. ПН. Вот заставу с которой он к нам 

пришел не помню.”), vaadatud 28.10.2016. 
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Foto 52. (Greenbelt_H_17_3_Endised_piirivalvehooned_Vääna_Jõesuu_Suuru.pdf) Vääna-

Jõesuu tehnilise vaatluse post. Hoone [3] vaade kirdest 2009.a. Foto Allan Juha?, 19.10.2009. 

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

 

Foto 53. (Greenbelt_H_17_3_Endised_piirivalvehooned_Vääna_Jõesuu_Suuru.pdf) Vääna-

Jõesuu tehnilise vaatluse post. Vaade loodest 2009.a hoonele [3]. Prožektorihoone idasein on 

juba varisenud, merepoolse värava sillus veel kannab. Liivahunnik diisliruumi ees võib olla 

2005.a jaanuaritormi saadus. Foto Allan Juha?, 30.10.2009. Allikas: DVD Eesti Rohevöö 

objektide inventeerimise materjalidega (autori valduses). 
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Foto 54. (Greenbelt_H_17_3_Endised_piirivalvehooned_Vääna_Jõesuu_Suuru.pdf) Vääna-

Jõesuu tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [10] 2009.a. Paremal jalgvärava koht. Foto 

Allan Juha?, 19.10.2009. Allikas: DVD Eesti Rohevöö objektide inventeerimise 

materjalidega (autori valduses). 
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5. Täiendav info  
 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogranec.ru 

 


