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1. Kohustuslikud andmed  

1.1 Algne 

nimetus  

1940–41 6. piirivalvesalga Tiskre? 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. või 1945. a-st 106. piirivalvesalga Kakumäe kordoni 

vaatluspost, hiljem tehnilise vaatluse post nr 1; 1976–92 106. 

Punalipulise piirivalvesalga 8. (Kakumäe) kordoni tehnilise vaatluse 

post nr 2081. 

1.3 Aadress  

 

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa. 

Lähiaadress/tunnus: Kakumäe tee 250 78406:611:3190. 

1.4 Koordinaadid 59.461292,24.571644 / 59°27′40.65″, 24°34′17.92″. 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Kuna Eesti Vabariigi merepiirikordonid (sh Kakumäe kordon) anti 

Eesti NSV siseministri Maksim Undi käskkirjaga üle NSV Liidu 

piirivalveväeosadele, võis aastail 1940–41 asuda lähim (6. 

piirivalvesalga) piirivalvekordon Tiskres ja selle üks vaatluspost võis 

olla Kakumäe neemel.  

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. Kakumäe tehnilise vaatluse posti hoonete 

ehitusaegu tuleb veel täpsustada (arvatavasti on enamus neist ehitatud 

1970.-te alguses). 

Veel NL kaardile 1:25 000 a-st 1961 pole Kakumäe neemele 

vaatlusposti hooned peale kantud, on üksnes läänepoolne torn ja 2 

hoonet patarei komandopunktist idas (need võivad olla 

prožektoriposti hooned, kantuna pisut valesse kohta). Tornid olid 

ehitatud IX 1960 (kõrgem läänepoolne, nr 15) ja VII 1975 (madalam 

idapoolne, nr 14; viimase jalal oli nr 16 –– torni varasem number?) (vt 

foto 53). 

 

1980.a oktoobris oli Kakumäe TVP-l 2 radarit „Don”, prožektorijaam 

ja 1 diiseljõujaam „AD-10”. 

 

1992. a võttis Kakumäe kordoni ja selle vaatluspostid Venemaa 

piirivalvelt üle Eesti Piirivalveamet. Autorile pole teada, kas ja kuidas 

EPV Kakumäe TVP ehitisi kasutas.  

Katastriüksus Kakumäe tee 250 78406:611:3190 (Maatulundusmaa 

100%) registreeriti 15. märtsil 1999. a, muudatus registreeriti 24. 

oktoobril 2014. a. Maa-ameti Geoportaali andmeil on k-ü pindala 

130565 m², sh ehitiste alune maa 0 m² (!) (konverteeritud kaardilt 

Tallinna Linnaplaneerimisameti poolt, s.t vannutatud maamõõtjad 

pole kohapeal käinud).  

1.6 Praegune 

funktsioon  

Ehitised olid kasutuseta. Praegu näivad nende põhikasutajaiks olevat 

„maalikunstnikud”, objekti üks peamisi risustusartikleid on 

tühjendatud värvipihustid.  

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Hooned on katusteta, kuid seinad on veel küllaltki tugevad. Tornid on 

demonteeritud. Kahjuks on nende puuduseks liiga Tallinna-lähedane 

ja kergesti kättesaadav asukoht, mis on meelitanud kohale arvukalt 
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majapläkerdajaid (nende tegevus raskendab originaalkirjutiste 

leidmist ja eksponeerimist). Kompleks on huvitava ehitis- ja 

taimkooslusega ning selle võiks korda teha ning arendada koos juba 

muinsuskaitse alla võetud objektidega ühtse militaarajaloo- ja 

looduspargina.  

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Objekti ümbruses on I maailmasõja aegse rannapatarei nr 4 ehitised, 

millest vaid mõned (ainult 4 suuremat objekti) on kultuurimälestistena 

riikliku kaitse all.  

Seisuga 27.11.2007 paiknes objekt täielikult mainitud 

kinnismälestiste kaitsevööndis (kaitsevööndi ulatus: „Aiandusühistu 

„Rand“ põhjapoolne piir pikendusega läände rannajooneni – 

aiandusühistu „Rand“ põhjanurka läbivast laiusjoonest 10 kraadi 

lõunasse jääv sirgjoon – rannajoon.” 

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=vie

w&id=8745 jt, vaadatud 29.12.2016). Erinevalt paljudest teistest 

muinsuskaitsealustest objektidest pole aga nende kaitsevööndeid 

avalikustatud Maa-ameti Kitsenduste kaardirakenduses (vaadatud 

29.12.2016).  

Objekt paikneb ka ranna või kalda piiranguvööndis (tiheasustusala 

ehituskeeluvööndis, kuni 50 m rannajoonest). 

Kakumäe poolsaarel on olnud vähemalt neli erinevat 

piirivalvekordonit (tsaari- ning NL-aegsed), EW Kakumäe kordon 

asus veidi kaugemal Tiskre külas.  

Lisaks on lähedases metsas veel alles palju sõjaaegseid ja -järgseid 

kaeveid (sh suurtükipesi). Osa neist võib olla rajatud NL eesti 

rahvusväeosade sõdurite poolt 1944–46. 

1.9 Joonised 36 tk: asukohaskeeme 34 tk, objektide paiknemise skeeme 2 tk. 

1.10 Fotod  73 tk (sh 4 vanemat). 

1.11 Seotud 

ehitised  

Vaatluspostid Rocca al Mares, Lesta tn sadama juures, Kammelja tee 

lähedal, Sooranna tee lähedal (?), prožektoripost Rannamõisas. 

Kakumäe kordonid, sideliinid.  

1.12 Põhiüksus 1976–92 Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 106. Punalipulise 

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

Kakumäe tee 94 // 96 // 98 // 100 // 102 ja 104, NL aegne aadress 

Kakumäe tee 34; salga staap asus Tallinnas, Rahumäe tee 4, 1970. a-

ni Toompuiestee / Gagarini pst 24). 

1.13 Lisateave  Tuleks küsitleda ka kohalikke, linnaametnikke, omaaegseid EV 

piirivalvureid jt. 

1.14 Töö teost. aeg  Välitööde aeg 14.–15.10.2016. Vormistamine 28.–30.12.2016. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn  

 

 

Alusfail: Harjumaa-Tallinn-Kakumae-TVP-JP.doc 
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2. Asukoha skeemid 

 

Skeem 1. Kakumäe tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Tallinnas Haabersti linnaosas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Kakumäe tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Tallinnas Haabersti linnaosas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Kakumäe tehnilise vaatluse post Harju maakonnas Tallinnas Haabersti linnaosas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Maa-ameti uusimal Eesti 

digitaalkaardil. Torni pole ja diislihoone on märgitud varemete tingmärgiga. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. Aluse (2016.a 

ortofoto) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

1 - keskmine lõhatud 

suurtükiblokk 

2 - suurem kaeve (u 

5/0,3 m, suurtüki-

pesa?) 

3 - võsastunud 

juurdesõidutee, 

alõtšad, jalgvärava-

koht, tõmmitsaankur 

4 - torni betoonalused 

5 - operaatorihoone 

6 - tõmmitsaankur 

7 - suurem kaeve 

8 - telefoni?posti 

säilmed (2 isolaatorit 

aastaarvuga 1976) 

9 - suurtükipesa? 

(läbimõõt u 7 m) 

10 - valliga kaitse-

kraav? 

11, 12 - tõmmitsa-

ankrud 

13 - kuuseallee  

14 - diislihoone 

15 - jalgväravakoht 

16 - tellisäärtega 

süvend 

17 - muldonni? süvend 

(4-kandiline, u 

15x6x0,5 m, vall 

kuni 0,6 ,m, 

sissekäigu l u 3 m) 

18 - kütuseladu 

19 - üksik-laskepesa 

20 - suurem kaeve 

(laius/sügavus u 

4/0,5 m, vall u 4/1 

m) 

21, 22 - suurtükipesa? 

23 - allavarisenud tee 

alumisele astangule 

24 - I maailmasõja 

aegne prožektori-

punker 

25 - prožektorihoone  

26 - kilbiruum (?) 

27 - prožektoriposti 

meeskonnahoone? 

28 - kaabli?kraav 

jõujaamani (laius/ 

/sügavus kuni 2,5/1) 

29 - prožektori 

positsioon 

30 - alumise torni 

asukoht, betoon-

trepike 

31 - silikaatvoodriga 

laskepesa (olnud 2?) 

32 - I-tala jupp, uus 

kividest varje 

33 - suurem nelinurkne 

kaeve (u 4x4x1 m) 

34 - silikaathoone 

35 - päevamärk, endine 

tulepaak / radar 

36 - rannapatarei 

komandopunkt 

37 - komandopunkti 

juurdesõidutee 

38 - leedukeelse 

kirjaga geodeetiline 

punkt 

39 - patarei prožektori 

elektrijaam 

40 - raudtee- või tee-

tamm kraaviga
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Skeem 6. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. Aluse (Maa-ameti 

põhikaart) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 7. Kakumäe tehnilise vaatluse post. Objekti kaitseplaan seisuga 26.09.1979. Numbritega 

on tähistatud: 1 - operaatorihoone, 2 - diislihoone, 3 - kütusehoidla, 4 - prožektoripost, 5 - 

blindaaž. Allikas: Планы обороны застав в/ч 2198 (autori valduses). 
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Skeem 8. Kakumäe tehnilise vaatluse posti lähiümbrus Maa-ameti reljeefikaardil. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 9. Kakumäe tehnilise vaatluse posti lähiümbrus Maa-ameti kitsenduste kaardil. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   9 / 59 

 
9 

 

Skeem 10. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala TLPA kaasaegsel Tallinna digitaalplaanil. 

Allikas: plaani leht 64v, http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/.http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/. 

 

Skeem 11. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja lähiümbrus REI Tallinna plaanil 1:2000, u 

1993–94. Allikas: plaani leht 64-V autori valduses.   
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Skeem 12. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja lähiümbrus REI Tallinna plaanil 1:500 (X-XII 

1988 või 89). Allikas: plaani leht 64-V-11, http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/. 

 

Skeem 13. Kakumäe tehnilise vaatluse posti lähiümbrus REI Tallinna plaanil 1:500 (X-XII 1988 

või 89, X 1993). Allikas: plaani leht 64-V-10, http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/. 
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Skeem 14. Kakumäe tehnilise vaatluse posti lähiümbrus REI Tallinna plaanil 1:500 (X-XII 1988 

või 89, X 1993). Allikas: plaani leht 64-V-14, http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/. 

 

Skeem 15. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol (piksel 25 cm). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 16. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti 2005.a trükikaardil 

1:20 000. Kurioossel kombel on 3 TVP hoonet märgitud muinsuskaitsealuste objektidena, kuid 

märkimata on jäetud 1999. a-st kaitsealused komandopunkt, läänepoolne suurtükiblokk ja 

„helgiheitja jõujaama varjend”. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 17. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti vanemal (1996.–

2007.a) põhikaardil. Kurioossel kombel on 3 TVP hoonet märgitud muinsuskaitsealusteks 

objektideks, kuid märkimata on jäetud 1999. a-st kaitsealused komandopunkt, läänepoolne 

suurtükiblokk ja helgiheitja jõujaama varjend. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeemid 18–19. Kakumäe tehnilise vaatluse posti lähiümbrus 1998. (vasakpoolne pilt) ja 2001.a 

(parempoolne pilt) EV merekaartidel. Parempoolsel on juba Kakumäe radar. Allikas: kaardid 

autori valduses. 

 

 

Skeem 20. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala vanemal ortofotol (u 1995.a või varem). Tee 

TVP-ni on veel sõidetav, kuid varem Kakumäe pangal asunud kaitsealune Mustkivi on juba 

merre kukkunud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 21. Kakumäe tehnilise vaatluse posti asukoht RPI „Eesti Põllumajandusprojekt” 

koostatud Tallinna linna maade arvestuse kaardil (enne 16.03.1989). Sama instituudi 

sõjaväemaade inventeerimise materjalide Tallinna kaardile (1991) pole ei Kakumäe TVP ega 

kordoni maaeraldusi märgitud, rääkimata väiksematest piirivalveobjektidest. 

 

Skeem 22. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus katastri aluskaardil 1:10 000 

(u 1989.a). Lõunapoolne roheline ruut –– Kakumäe kordon 1992. a-ni. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 23. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL salajasel merekaardil 

1:50 000 (1989, kuid maastiku seis aluskaardil võib olla varasem). Kaardil on 3 vaatlustorni 

(Kakumäe sadama juures asunut pole märgitud). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 24. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1987). Osa TVP hooneid on peale kantud, kuid märgitud suvilaiks, metalltorn on ekslikult või 

kellegi eksitamiseks märgitud tulepaagiks (tegelik tulepaak oli sellest u 100 m idas). Kaardile 

märgitud otseteed torni juurde pole kunagi olnud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 25. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL salajasel merekaardil 

1:50 000 (trükitud 1981, koostatud 1972.a topograafiliste kaartide põhjal). Kaardil on 3 

vaatlustorni (Kakumäe sadama juures asunut pole märgitud, küll aga seal olnud veetorn). 

Allikas: kaart nr 02535 autori valduses. 

 

 

Skeem 26. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1961). Kaardile on kantud Kakumäe poolsaarel koguni 6 vaatlustorni (Kakumäe sadama juures 

asunut pole märgitud, küll aga seal olnud veetorn). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 27. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus NL topokaardil 1:25 000 

(1946). Kakumäe poolsaare põhjaotsa on märgitud vaatlustorn (komandopunkti lael?). Seal võis 

olla ka õhuvaatluse, teadustamise ja side post. Mustad sakilised jooned tähistavad kaitsekraave, 

mida on palju ka hilisema Kakumäe kordoni asukohas (all keskel). Tsaariaegse kordoni hoonet 

pole peale kantud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 28. Piirivalve maa-alade asukohad 1950.a. Lähim NL piirivalvekordon oli Kakumäel, 

eestiaegsed kordon Tiskres. 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).  
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Skeem 29. Kakumäe 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 –– 10. –– on 

märgitud praeguse Vabaõhumuuseumi tee käänaku juurde, Lesta teest kagus –– end. Suurevälja 

talu?); punased täpid – 70. kahuripolgu patareid, kollased pruuni piirjoonega – 14. 

kindluspiirkonna 291. üksiku kuulipilduja-suurtükipataljoni roodud. 

 

 

Skeem 30. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus EW topokaardil 1:200 000 

(1936). Kakumäe kordon oli siis Tiskres. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 31. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ümbrus EW topokaardil 1:200 000 (1936). 

Kakumäe poolsaarele pole kordonit märgitud, isegi mitte Tiskresse. Pole seda hoonetki, mis 

varasematel kaartidel (vt allpool) figureeris kordonina. Allikas: Maa-ameti Geoportaal.  

 

Skeem 32. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ümbrus EW 1920.a (kuid maastikuseis on 

tõenäoliselt I maailmasõja eelne) kaardil 1:25 000 (nr 3-27-28 [Kakumäe]). Kordon on kantud 

umbes praeguse Kakumäe tee 241 asukohta. Allikas: Saaga, Kaartide infosüsteem. 
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Skeem 33. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Saksa 8. armee kaardil (1:25 

000, trükitud 23.4.1918). Tsaariaegne kordon (Grenzwache) on kantud umbes praeguse 

Kakumäe tee 241 asukohta. Allikas: 3-28 Karte der 8. Armee, BI. 435. Hark. ERA.T-6.3.251 leht 

1. 

 

 

Skeem 34. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus 3-verstasel kaardil (1:84 000, 

koostati ajavahemikus 1895–1918). Tsaariaegne kordon on kantud umbes praeguse Kakumäe tee 

241 asukohta. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 35. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus 3-verstasel kaardil (1:126 

000, u 1900.a). Tsaariaegne kordon (Кордонный дом) on kantud praeguse Sooranna tee 

lähedusse. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 36. Kakumäe tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus 1-verstasel kaardil (1:42 000, 

1899.a). Tsaariaegset kordonit pole peale kantud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „Tallinn 2016/Kakumäe”. 

 

Foto 1. (20161015_093637) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Vaade 5 - operaatorihoone [5] 

poole TVP juurdesõidutee jalgväravakohast [3], esiplaanil tõmmitsaankur (oli täiesti sambla ja 

lehesodi all). Mõlemal pool teed kasvavad alõtšad (4–5 põõsast). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 2. (285) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Metalltorni alused [4] operaatorihoone [5] kõrval. 

Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 3. (288) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Samblast puhastatud metalltorni jala alus [4] 

maanduslatiga. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 4. (296) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Metalltorni alused [4]. Kaks alust on üsna 

majaseina vastas, nende vahel paistab trepialus. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 5. (20161015_093014) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Tõmmitsaankur [12]. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016.  

 

Foto 6. (283) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Tõmmitsaankur [11]. Foto Jüri Pärn 14.10.2016.  
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Foto 7. (335) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] vaade edelast. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 8. (366) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] vaade kirdest. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 
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Foto 9. (320) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] vaade kagust. Enamik 

aiaposte on veel püsti. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 10. (384) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] palkoni vaade. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 
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Foto 11. (304) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] sisevaade. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 12. (305) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] sisevaade. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 
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Foto 13. (356) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] sisevaade. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 14. (302) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [5] seinal on mitu demblikirjet, 

vanim neist aastaarvuga „72” (antud kirjutis on aga maha tõmmatud, kas jäi noormees üle aja 

teenima?). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 15. (327) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Veel kirjutusi operaatorihoone [5] seinal. 

Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 16. (251) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kuuseallee [13] operaatori- ning diislihoone 

vahel, vaade idast. Foto Jüri Pärn 14.10.2016.
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Foto 17. (198) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] jalgväravakoht [15], vaade 

kirdest. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 18. (230) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] vaade läänest. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 
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Foto 19. (242) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] trepp, vaade lõunast. Foto 

Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 20. (212) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] sisevaade lõunapoolsele 

ruumile (vahesein on ära lõhutud). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 21. (254) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] sisevaade lõunapoolsele 

(agregaadi-) ruumile. Seina ääres diislialus. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 22. (268) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [14] põhjaseinal kirjutused: 

DIMAS ja DMB-93. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 23. (276) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Tellistega ääristatud süvend [16] u 1,3x1x0,7 

m –– kemmerguauk või laskepesa? Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 24. (151) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], vaade lõunast (sissepääsu 

poolt). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 25. (158) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], vaade läänest. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 26. (163) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], sisevaade läänest. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 
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Foto 27. (169) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], lähivaade lõunast. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 28. (179) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], vaade põhjast. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 
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Foto 29. (188) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kütuseladu [18], lähivaade põhjast: 

puitbetoonist laepaneelid . Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 30. (137) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Autotee alumisele astangule [23] 

prožektorihoone [25] juurde on vist üsna hiljuti alla varisenud, muutunud kohati väga kitsaks 

astanguäärseks jalgrajaks, mida mööda on libedaga riskantne käia. Vaade läänest. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 
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Foto 31. (90) Kakumäe tehnilise vaatluse post. I maailmasõja aegne prožektoripunker [24], 

mille seina on piirivalvurid (?) miskipärast õhemate silikaatkividega täiendanud. Vaade 

lõunast. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 32. (130) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektoripunkri [24] „esiku” tugisein, 

vaade põhjast. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 33. (131) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektoripunker [24] ülaltvaates. Lae 

paksus on u 2,5 m. Foto Jüri Pärn 14.10.2016.  

 

Foto 34. (440) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektoripunkri [24] sisevaade. Võidi 

kasutada ka piirivalvurite poolt, samuti võib sealt leida mingeid nendeaegseid esemeid. Foto 

Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 35. (443) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektoripunkri [24] sisevaade. Seintel on 

palju kirjutusi, võib olla ka piirivalvurite vm sõjaväelaste omi. Üks vanimaid –– „V. Portnov 

1966”. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 36. (97) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], vaade kagust. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   40 / 59 

 

40 

 

Foto 37. (132) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], vaade edelast. On 

ehitatud tsaariaegse prožektoripositsiooni peale. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 38. (451) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], sisevaade lõunast. 

Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 39. (460) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], vaade idast. Foto Jüri 

Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 40. (461) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], sisevaade kirdest. 

Tagaseinas on u 0,5 m kõrgune auk (punase värviga ääristatud). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 41. (473) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], sisevaade 

loodenurgale. Töölauakese alused? Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 42. (485) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [25], vaade põhjast. Foto 

Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 43. (20161014_173407) Kakumäe tehnilise vaatluse post. I maailmasõja aegne punkrike 

(u 2x2x1,5 m), väidetavalt prožektori kilbiruum [26] –– „elektrikilbi betoonkarp” („бетонная 

коробка для электрощита”, http://battal.ee/tallinn/kakumae/kakumae.html, vaadatud 

29.12.2016). Vaade kirdest. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 44. (20161014_173443) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kilbiruum [26], sisevaade. 

Piirivalvurid võisid seda mingil määral kasutada doti/blindaažina (vt skeem 7). Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 
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Foto 45. (458) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kilbiruum [26], vaade lõunast. Siit on hoone 

kõrgus vaid u 0,6 m. Paremal hoone [27]. Foto Jüri Pärn 14.10.2016.  

 

Foto 46. (20161014_173503) Kakumäe tehnilise vaatluse post. TVP prožektoriposti 

meeskonnahoone? [27]. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 47. (20161014_173715) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Hoone [27], vaade kagust. 

Seinad on (peamiselt?) õhukestest silikaattellistest (hoonetel [5], [14], [18] ja [25] ainult 

paksudest).Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 48. (500) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Hoone [27], vaade kirdest. Ka hoone 

aknasillused on silikaatkividest. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   46 / 59 

 

46 

 

Foto 49. (504) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektori positsioon [29] on rohtu 

kasvanud. Merepoolses otsas on viltune u 15 cm kõrgune betoonääris. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 50. (509) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektori positsioon [29], vaade mere poolt. 

Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 51. (490) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Alumise madalama torni asukoht [30] ja 

selle juurde suunduv betoontrepp. Tagapool prožektoripositsioon [29]. Seda torni kasutas 

prožektorimeeskond. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 52. (495) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Torni [30] vargusega oli vist väga kiire –– ei 

vaevutud mutreid lahti keerama, vaid lõigati raud keevitusaparaadiga läbi. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 
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Foto 53. (554) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Autori poolt tornide [4] ja [30] küljest peale 

1992.a mahavõetud sildid torninumbritega ja maandustakistuse mõõtmise ajaga. Alumine 

torn kandis numbrit 14, kuid torni jala küljes oli ka varasem järjenumber 16. Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 54. (506) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Silikaatvoodriga laskepesa [31] ja jupike 

kaitsekraavi. Selliseid pesi on olnud seal ilmselt 2, teise on meri kallast lagundades ära 

lammutanud, kuid selle silikaatkivid on veel jalgrajal alles. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 55. (510) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Rannas otsapidi maa sees on u 0,4 m 

kõrgune teadmata otstarbega küllaltki vana I-tala jupp [32], selle kõrval uus kividest 

„laskepesa”. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 56. (107) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Aparelliga nelinurkne kaeve [24] 

(masinavarje?, u 4x4x1 m, kolmes küljes vallid). Foto Jüri Pärn 14.10.2016.  
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Foto 57. (20161015_091255) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Teadmata kuuluvuse ja 

otstarbega silikaathoone [34]. Endine alajaam? Või oli seotud meremärgiga? Seinad 

õhukestest silikaattellistest. Selle taga endine tulepaak / radar [35]. päevamärk Foto Jüri Pärn 

14.10.2016. 

 

Foto 58. (34) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Hoone [34], vaade kagust. Seinad on 

õhukestest silikaattellistest, laotud märksa parema kvaliteediga kui piirivalvehooned. Seinal 

eespool arvatavasti ventilaatori alus, tagapool tuulutusrest. Foto Jüri Pärn 14.10.2016.  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   51 / 59 

 

51 

 

Foto 59. (59) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Hoone [34], sisevaade. Põrandas 

kaabli?kanalid. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 60. (19) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kakumäe päevamärk? [35] (seisuga 12.2016 

ei ole aga enam Eesti navigatsioonimärkide nimekirjas). 2001.a merekaardil on märgitud 

mitte meremärgi, vaid navigatsiooniradarina. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 61. (85) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Kakumäe päevamärk? [35], endine 

navigatsiooniradar. Radari- ja sideantenni ega märgutuld aga näha ei ole (märk enam ei 

toimi?). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 62. (36) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Endise Kakumäe tulepaagi (1961.a rajatud 4-

tahuline metallsõrestiktorn kõrgusega 16 m) alus [35], mille tegemiseks valati 

komandopunkti vaatlusplatvormi keskosa rinnatisega ühekõrguseks. Märk püsis 1994. 

aastani, kuni metallivargad selle demonteerisid. 1995.a eemaldati navigatsioonimärkide 

andmekogust. 1998 a. ehitati VTMIS-projekti raames Veeteede Ameti poolt uus Kakumäe 

päevamärk (õigemini radar?). Neljas nurgas on äralõigatud poltide jupid (igaühes 4 tk). 

(http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8745; Jaan Vali, 

Eesti tuletornide ajalugu, lk 287) Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 63. (18) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Rannapatarei nr komandopunkt [36]. Lael 

meremärk. Komandopunkti tuleks lähemalt uurida ka Külma sõja seisukohast, kuna see võib 

sisaldada sellest perioodist pärinevaid kirjeid, esemeid jms. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 64. (11) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Komandopunkti juurdesõidutee [37] 

Kakumäe tee poolt. Mitu suurt puud on teele langenud ja korraarmastajaist kohalikud 

kasutavad seda prügilana (fotol koormake muruniidujäätmeid). Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 65. (20161015_083615) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Huvitav paramilitaarne objekt 

–– Leedu NSV päritoluga geodeetiline punkt [38]. Luugil kiri: „GEODEZINIS ŽENKLAS”. 

Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 66. (20161015_083652) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Geodeetilise punkti [38] 

sisevaade. Sees on justkui kauss. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 67. (548) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Muinsuskaitsealune säilinud suurtükiblokk 

Kakumäe tee ääres. 2006.a väljapuhastatud hoone  (vt http://battal.ee/tallinn/kakumae/ 

kakumae01.html) on taas võssa kasvanud. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 

 

Foto 68. (550) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Muinsuskaitsealune säilinud suurtükiblokk 

Kakumäe tee ääres. 2006.a koristatud ruumid (vt http://battal.ee/tallinn/kakumae/ 

kakumae01.html) on uuesti risustatud. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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Foto 69. (534) Kakumäe tehnilise vaatluse post. Siit sai omal ajal autoga TVP juurde, kuid 

millalgi enne 1995. aastat varises tee alla. Vaade läänest. Foto Jüri Pärn 14.10.2016. 
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4. Vanemad fotod 

 

Foto 70. Kakumäe tehnilise vaatluse post. Hoone [5] vaade kagust 29.01.2007. Seinte 

sodimisega on juba algus tehtud. Allikas: www.pogranec.ru (vodjanoy, mai 1977 - mai 

1979). 

 

Foto 71. Kakumäe tehnilise vaatluse post. Vaade prožektorihoonele [25] kirdest u 9.6.2005. 

Suurem sodimismaania pole veel siit üle käinud. Allikas: http://milind.eu/harjumaa/kakumae-

береговая-батарея-№4-морская-крепос/#more-276 (28.12.2016).
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Foto 72. Kakumäe tehnilise vaatluse post. Vaade prožektoripositsioonile [29] kirdest u 

9.6.2005. Allikas: http://milind.eu/harjumaa/kakumae-береговая-батарея-№4-морская-

крепос/#more-276 (28.12.2016). 

 

Foto 73. Kakumäe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [29] vaade edelast enne 

2006.a juulit. Isegi üks käsipuutoru on veel alles. Allikas: 

http://battal.ee/tallinn/kakumae/kakumae.html (28.12.2016). 
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5. Täiendav info  
 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogranec.ru 

ERA.R-1.5.753 leht 56 Harju rajoonis Kakumäe poolsaarel piirivalverajatistele 

soovitud maa-alade skeem 1967 


