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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Pidula (veel varem Ninase, Rahtla?) piirivalvekordoni tehnilise vaatluse post 

(TVP) (algne number pole teada). Objekti number on aja jooksul muutunud, 

vastavalt kordoni numbri muutumisele. 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1980.-il 11. piirivalvesalga Tagaranna (7.) piirivalvekordoni tehnilise vaatluse 

post nr 3071.   

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Mustjala vald, Tagaranna küla, 

Lähiaadress/tunnus: Vaatlustorni 48301:001:0499; mõned ehitised kü-del Ranna 

48301:001:0109 ja Ninasoo 48301:001:0300. 

1.4 Koordinaadid 58.5440861111111,22.2048861111111 / 58°32′38.71″, 22°12′17.59″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Tagaranna tehnilise vaatluse post on rajatud ilmselt enne Tagaranna kordoni 

ehitamist, ehitusaega tuleb veel täpsustada. 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.  

1992. a võttis Tagaranna kordoni ja TVP Venemaa piirivalvelt üle Eesti 

Piirivalveamet. Edasised andmed on vastuolulised: Kaitseministeeriumi 

ehitusosakonna andmeil anti kordon munitsipaalomandusse andmise aktiga 

19.03.93 üle Mustjala vallale, kuid samas on veel Eesti Vabariigi Valitsuse 

määruses 25. oktoobrist 1993.a nr. 328 „Riigi omandusse jääva vara nimekirja 

kohta” kirje: „42. Tagaranna kordon: radarijaam, vaatlustorn, elamu – Saaremaa, 

Mustjala vald”.1 Vabariigi Valitsuse määrusega 01.04.97 nr 71 mainitud määrus 

nr 328 tühistati.2 Saare maavanema korraldusega nr 99 12.02.2010 anti objekti 

maa (Vaatlustorni kü) munitsipaalomandisse.3 Katastriüksus Vaatlustorni 

48301:001:0499 registreeriti 9. märtsil 2010. a., sihtotstarve ühiskondlike ehitiste 

maa 100%, pindala 2,18 ha, sh ehitiste alune maa 178 m². 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Osa objektist rekonstrueeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Mustjala 

valla koostöös ning sinna rajati Ninase panga linnu- ja loodusvaatlustorn koos 

infopunkti ja õppehoonega. Loodusvaatlustorn avati 17. oktoobril 2008. 

Saaremaal on Ninase vaatlustorn esimene militaarobjekt, mis lähiajal taastatud. 

Vaatlustorn on avalikuks kasutamiseks linnuvaatlejatele, loodushuvilistele, 

turistidele, matkajatele. Õpilastel on võimalus kasutada abihoonet õuesõppe 

korraldamiseks kõigis vanuseastmetes. Kompleksi territoorium sobib hästi 

erinevate mängude korraldamiseks. Loodusvaatlustorni omanik on Mustjala 

vallavalitsus.4 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Kaks hoonet ja torn on rekonstrueeritud, osa betoonteid on puhastatud, ülejäänud 

rajatised on kasutamata ja lagunevad. Kemmerg on arvatavasti täiesti uus 

ehitatud, kütusehoidla puitkonstruktsioonid on lammutatud, samuti osa 

piirdeaiast. Remondi käigus on hävinud või kinni kaetud ehitistel olnud 

algupärased kirjed (nt torni number, maandustakistuse mõõtmise märked jne), 

millega on kaduma läinud ajaloolised detailid. Torni radarialused ja katuserõdu 

on demonteeritud. Üldiselt väga hea (ent meil kahjuks ka väga haruldane) näide 

sellest, kuidas on siiski võimalik üks endine „okupantide” objekt korda teha ja 

kohaliku kogukonna jaoks kasutusele võtta. Seejuures pole üle pingutatud veel 

kasutamata objektide lammutamisega –– küll kord jõuab järg ka nendegi 

korrastamiseni. Samas on täiesti kasutamata objekti ligi sajandipikkune 

ajalooline potentsiaal (nii nagu see meil tavaks on kujunenud –– 

Keskkonnainvesteeringute Keskus kui selliste objektide põhirahastaja ei tee 

märkamagi looduse osana inimest). 
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1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Objekti territooriumil ja selle ümbruses on I maailmasõja aegse rannapatarei 

säilmed, samuti arvukalt hilisemaid militaarrajatisi. 100 m lõunas on raketi- või 

suurtükipositsioon (Tagaranna S-125 divisjoni valepositsioon?), 150 m lõunas on 

Tagaranna piirivalvekordoni hooned. 130 m põhja pool paikneb üks parvlaev 

Estonia hukule pühendatud monumente, mis on rajatud endisse suurtükipessa. 

Selle juures on hästisäilinud paekividega ääristatud kaevikusüsteem. 

1.9 Joonised 13 tk: asukohaskeemid (11 tk), objektide paiknemise skeemid (2 tk). 

1.10 Fotod  52 tk 

1.11 Seotud 

ehitised  

Tinglikult võib objektiga seotud ehitisteks lugeda liikuva tehnilise vaatluse posti 

positsioonid nr 30701 Merisel (tulepaagi juures), nr 30702 Rahtla k Kallasmaal 

(Kalasma), Abulas?, Ninasel. Tagaranna lautrikohast (praegu on seal uus sadam) 

lõunas on 1959.a kaardile märgitud vaatlustorn.  

1.12 Põhiüksus Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 11. Punalipuline piirivalvesalga 7. 

piirivalvekordon (s/o 2133-S, Tagaranna külas). 

1.13 Lisateave  Objekti lähiajaloo kohta saab veel selgitusi Mustjala vallavalitsusest, kuid 

aruande vormistamise ajal oli vallavalitsus puhkusel. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 27.06.2015. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn 

Alusfail: Saaremaa - Mustjala - Tagaranna TVP.doc 
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Tagaranna tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Mustjala vallas Tagaranna 

külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 2. Tagaranna tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Mustjala vallas Tagaranna 

külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol 

(suurendatult u 1:600). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Tagaranna tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 6. Tagaranna tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

1 - betoonalus 

2 - väravad 

3 - diislihoone 

4 - vaate- ja radaritorn 

5 - kiviseintega kaevik 

6 - operaatorihoone 

7 - kiviseintega kaevik 

8 - suurtükipositsioon 

9 - kiviseintega kaevik 

10 - käimla 

11 - piirdeaed 

telefonipostidest 

12 - dott SPS-3 

13 - trepp mäest alla, 

nelinurkne kaeve 

14 - kütusehoidla 

15 - kiviseintega kaevik 

16 - suurtükipositsioon 

17 - prožektorihoone 

18 - NL-aegne piiritähis 

19 - suurtükipositsioon 

hoone vundamendiga 

20 - kiviseintega kaevik 

21 - õhitud ehitis (I MS 

aegne) 

22 - kaeve 

23 - vana tee 

24 - elektripost 

25 - kaeve 

26 - parkla, sellest 

edelas kaevik 

27 - EW-aegne 

triangulatsioonipunkt, 

kaevikud 
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Skeem 7. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala ja selle lähiümbrus Eesti reljeefikaardil 

(2015). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 8. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala Eesti põhikaardil 

(2002). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

 

Skeem 10. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:10 

000 (1988), koos tänase teedevõrgu ja hoonestuse kihiga. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 11. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1985). TVP 

kohale on kantud talu tingmärk. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 12. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). TVP 

kohale on kantud talu tingmärk ning sellest põhjas ja lõunas üksikhooned. Tagaranna 

lautrikohast (praegu on seal uus sadam) lõunas on 1959.a kaardile märgitud vaatlustorn, 

midagi võib sellest veel alles olla (selle projekti raames seda kohta üle vaadata ei jõudnud). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Tagaranna tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal.  
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „Tagaranna PTN ja 

STP-d”. 

 

 

Foto 1. (339) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Jalgväravast idas väljaspool piirdeaeda on 

teadmata otstarbega u 1x0,6 m betoonalus [1].  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 2. (27) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Piirdeaed, jalg- ning autoväravad [2] on hästi 

säilinud ja näivad olevat algupärased. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 3. (28) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Jalgvärava [2] kõrval silt objekti praeguse 

nimetusega –– „Ninase panga linnu- ja loodusvaatlustorn”. Mahatulnud värske sinise 

värvikihi all on vana värv.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

Foto 4. (30) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Diislihoone [3] vaade lõunast, seinal 

kohustuslik reklaamtahvel KIK-i jt sponsorite logoga. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 6. (41) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Diislihoone [3] vaade põhjast.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

Foto 7. (269) Tagaranna tehnilise vaatluse 

post. Torni [4] tõmmitsate ankrud on 

säilitatud, asendatud on tõmmitsad ja 

trossid.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

Foto 8. (278) Tagaranna tehnilise vaatluse 

post. Hoiatussilt torni [4] kõrval. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 9. (271) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torni [4] alus on valatud rekonstrueerimise 

ajal, algselt olid ilmselt igal jalal omaette vundamendid. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 10. (283) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torni [4] värvimisel on üle värvitud ka 

torni numbrisilt jt kohad, mis sisaldasid informatiivseid ajaloolisi kirjeid. Sildialusele 

ühendusplaadile ning alumistele vinkelraudadele kirjutati maandustakistuse mõõtmise 

kuupäev ja mõõteväärtus, mille järgi sai sageli otsustada torni vanuse üle. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 11. (284) Tagaranna tehnilise 

vaatluse post. Rekonstrueeritud torni [4] 

vaheplatvorm.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

Foto 12. (292) Tagaranna tehnilise 

vaatluse post. Torni [4] rõduuks. Lahkudes 

kästakse lukustada, kuid võtit pole. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 13. (294) Torni [4] akent pole lubatud avada.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 14. (295) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torn [4], näide sisekujundusest. Luuk käib 

magnetiga seina külge. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 15. (302) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torni [4] rõdu on täiendatud puitäärise ja 

traatvõrguga, põrandaks terrassilauad.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 16. (296) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [4] hoonele [3], taamal hoone 

[17]. Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 17. (309) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [4] hoonele [6], taamal hoone 

[10], dott [12] ja suurtükiõu [8].   

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 18. (310) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [4] hoonele [14], ülal vasakul 

puude taga hoone [17].   

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 19. (332) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torni [4] ja operaatorihoone [6] (viimasel 

on tornipoolses otsas olnud aken kinni müüritud, juba NL piirivalve ajal). 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 20. (333) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Torn [4].  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

Foto 21. (267) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Kiviseintega kaevik [5]. Üle meetri sügav, 

ilma trepita, siseneda tuli redeliga või hüpates. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 22. (247) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade operaatorihoonele [6] kirdest.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 23. (324) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Keskel teadmata otstarbega postrajatis, taga 

hoone [6], paremal kaevik [14]. Lehised on erineva jämedusega – u 20–45 cm. Paremal 

puude taga sinine infotahvli raam.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 24. (133) Tsaariaegne suurtükiõu [8] (idast lugedes kolmas).  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 25. (148) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Piirdeaed [11] läbib suurtükiõue [8], taamal 

kemmerg [10].  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   22 / 37 

 

22 

 

Foto 26. (113) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Dott SPS-3 [12].  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 27. (64) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [14]. Veel 2004.a oli trepi 

kohal puust eesruum. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 28. (71) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [14] sisevaade.   

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 29. (71) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Paekiviääristusega kaevik [15], objekti maa-

alal asuvatest suurim ja kõige paremini säilinud. Sügavus ligi 1,5 m, trepikoht puudub, 

siseneda tuli redeliga või hüpates.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 30. (403) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Tsaariaegne suurtükiõu [16] (idast lugedes 

teine).  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 31. (416) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Tsaariaegse suurtükiõue [16] betoneeritud 

lääneserv on veidi kaldu (plahvatuse tagajärjel?).  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 32. (382) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [17], vaade mere poolt. 

Paremal korralik trepp, aga sellest algava betoonkõnnitee on kuuserida täielikult kinni 

kasvatanud. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 33. (354) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [17] sisevaade (katus 

püsib veel viimaseid aastaid).   

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 34. (455) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vana NL-aegne piiritähis [18] („liblikaks” 

taotud tsingitud toru) uuemast piiritorust mõni meeter lõunas.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 35. (475) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Tsaariaegne suurtükipositsioon [19] (idast 

esimene), millesse on hiljem (NL suurtükiväelaste või piirivalvurite poolt?)  maakividest 

rajatud mingi hoone vundament, maasse löödud raudtoru ja sisse veetud üsna palju prahti.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 36. (512) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Õhitud ehitis [21] suurte 

betoonikamakatega (tundub olevat I maailmasõja aegne). Sees on nii vanemat kui uuemat 

risu.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 37. (541) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Kaeve [22], selle serval on betooni valatud 

tsinktoru, külgekeevitatud mutritega. Võib olla teisaldatud kusagilt mujalt. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 38. (18) Tagaranna tehnilise vaatluse post. NL-aegne elektriõhuliini otsmine post [24], 

mille toena on kasutatud vana telefoniposti (fotol paistab telefonipistik ning varjatud 

juhtmekanal.  

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 39. (16725 412) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Sõjaeelne triangulatsioonipunkt (kivi 

ristiga ning lühendiga T. P.), kividega ääristatud kaevikud ning mitu erineva suurusega muud 

kaevet [27]. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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Foto 40. (197) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Üks väheseid säilinud militaareksponaate –

– Blokk P-7 detail (vedeleb metsas väljaspool objekti aeda). Ei tea, kas vaatluspunkti osa või 

on siia toodud seniitraketidivisjonist. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 

 

 

Foto 41. (5) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Üks väheseid säilinud militaareksponaate 

(hoone [3] seina ääres): tahvel ajateenijate riietuse ning väeosa olmeteenindusvarustuse 

loeteluga. Arvatavasti on toodud siia kordonist, võidi objektil kasutada nt aknakatteks vms. 

Foto Jüri Pärn 27.06.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 

Foto 42. Tagaranna tehnilise vaatluse post, tõenäoliselt 1980.-il. Vaade läänest (vasakult 

alates): käimla [10] ?, kütusehoidla [14], prožektorihoone [17] positsioonile lükatud 

prožektoriga, diislihoone [3], operaatorihoone [6] ning vaate- ja radaritorn [4]. Torni katusel 

on kaks radariantenni („Don” ja „Najada”). 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 

 

 

Foto 43. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade läänest: ees diislihoone [3], tagapool 

prožektorihoone [17] positsioonile lükatud prožektoriga, vasakul tuletõrjevahendite kapp ja 

suurtükiõu [16], aia taga suurtükiõu [19]. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. 

Масин’i album). 
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Foto 44. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Vaade tornist Tagaranna kordonile, taamal 

paistab seniitraketidivisjoni raadioreleejaama „Tsikloida” mast. Allikas: veebileht 

forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 

 

 

Foto 45. (DSCF0469) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [6] ja torn [4] 

2004.a. Torni katusel on veel alles rõdu, kaks radariantennialust ja radarite 

teenindusplatvormi raam?, mis nüüdseks on demonteeritud. Foto Marko Sula 25.09.2004. 
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Foto 46. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Pildistatud 2006. aastal.  

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

 

 

(DSCF0477) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Diislihoone [3] 2004.a. Katusel on veeloik. 

Foto Marko Sula 25.09.2004. 
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Foto 47. (DSCF0475) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [14] 2004.a. Veel on 

alles puidust varjualune trepi kohal, samuti katuse riismeid. 

Foto Marko Sula 25.09.2004. 

 

 

Foto 48. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [6] sisevaade 1980.-il. Radar 

„Najada”. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 
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Foto 49. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [6] sisevaade 1980.-il. Radar 

„Don”. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 
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Foto 50. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [6] sisevaade 1980.-il, TVP 

meeskond. Vasakul radar „Don”. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i 

album). 

 

 

Foto 51. Tagaranna tehnilise vaatluse posti diislihoone [3] sisevaade 1980.-il. Allikas: 

veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 
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Foto 52. Tagaranna tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [6] sisevaade 1980.-il. Radari 

„Don” planšett. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Е. Масин’i album). 
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5. Täiendav info  
 

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

 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogran-zastava.ru 

pogranec.ru 

 

 

 

Lisamaterjali arhiividest jm 

ERA.R-1.16.11 leht 

13 

Balti laevastikule eraldatud Ninase-Tagaranna maa-ala (Mustjala 

vald) plaan 

1945 

ERA.R-1.5.671 leht 

67 

Kingissepa rajooni Kihelkonna kn Tagaranna poolsaarel 

sõjaväeosale soovitud maa-ala plaan 

1964 
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