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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Kargi piirivalvekordoni vaatluspost või prožektoripost (tõenäoliselt kandis 

ka mingit numbrit, kuid selle algne number pole teada). Objekti nimetus ja 

number on aja jooksul muutunud, vastavalt organisatsioonilistele 

muudatustele ja kordoni numbri muutumisele. 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1980.-il 11. piirivalvesalga Kargi (12.) piirivalvekordoni tehnilise vaatluse 

post nr 3121.   

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Torgu vald, Kaunispe küla. 

Lähiaadress/tunnus: Lautri 80701:001:0052. 

1.4 Koordinaadid 58.0394305555556,22.0603055555556 / 58°2′21.95″, 22°3′37.1″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Kaunispe tehnilise vaatluse posti ehitusaega tuleb veel täpsustada. Veel 

1968.a NL kaardil pole selle asukohale midagi märgitud, polnud ka 

Kaunispe sadamat1 (kuigi seda olevat hakatud ehitama juba 1964. aastal2). 

Samas on prožektoriplatvormi betoonpinnas aastaarv 1963, samal ajal võidi 

ehitada ka mõni sealne hoone. Vaatlus- või prožektoripost võis seal aga olla 

ka enne 1963. aastat. 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 Kargi kordoni ja TVP Venemaa piirivalvelt üle Eesti 

Piirivalveamet. Nende edasine ajalugu on vastuoluline. Kaitseministeeriumi 

ehitusosakonna andmeil anti Kargi kordon Eesti Piirivalveameti poolt üle 

Salme vallale (kuupäev pole teada; see võis olla enne 11. märtsi 1993, mil 

Torgu vald oli veel taastamata, võis aga olla ka hiljem), kuid veel Eesti 

Vabariigi Valitsuse määruses 25. oktoobrist 1993.a nr. 328 „Riigi 

omandusse jääva vara nimekirja kohta” leidub kirje: „80. Kargi kordon - 

Saaremaa, Salme vald”.3 (Seda vaatamata asjaolule, et juba 11. märtsil 

1993 oli Eesti Vabariigi VII Riigikogu vastu võtnud otsuse nr 96, millega 

taastati Torgu vald varasemates piirides, mille kohaselt Kargi kuulus Torgu 

valla koosseisu.4) Kaunispe tehnilise vaatluse posti pole kummaski 

dokumendis mainitud, kuid esialgu jäi see Piirivalveametile ja Torgu vallalt 

taotleti selle maa-ala riigi omandisse jätmist.5 Katastriüksus 

80701:001:0052 „Kaunispe tehnilise vaatluse punkt” registreeriti 7. 

veebruaril 2000.a. Maa-ameti Geoportaali andmeil on k-ü pindala 0,42 ha, 

sh ehitiste alune maa 0 m².6 2007.a novembri alguses pani 

Siseministeerium „Kaunispe tehnilise vaatluse punkti” katastriüksuse 

oksjonile alghinnaga 360 000 krooni, osteti enam kui miljoni krooni eest.7 

Väidetavalt „muud peale vaatetorni sellel kenal Saaremaa 0,42 hektarilisel 

maatükil ei paiknegi”.8 Tegelikult oli seal täiskomplekt tehnilise vaatluse 

posti ehitisi (ainult katused olid neil lagunenud, vt vanemad ortofotod 

käesolevas töös). 28.05.2008 otsustas vallavalitsus väljastada Waldbau OÜ-

le ehitusloa Kaunispe küla Kaunispe tehnilise vaatluse punkti maa 

kinnistule suvila püstitamiseks.9 6. novembril 2009. a registreeriti 

katastriüksuse andmete muudatus (nimi muudeti „Lautriks” ja sihtotstarve 

riigikaitsemaast elamumaaks).10 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Objekt on eraomanduses, väidetavalt kuuluvat Aivar Pohlakule. Kasutusel 

suvilana. 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Kaks hoonet (diislihoone ja kütusehoidla) on rekonstrueeritud (vanu seinu 

lammutamata). Prožektorihoone müürid on lammutatud, vundament ja 

betoonpinnad on alles. Nende peale ehitatakse uut rajatist (lehtla vms). Osa 
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betoonteid on jäänud muru alla. Tornil puudub pealisehitus (radarialused ja 

katuserõdu on demonteeritud) ja kaks alumist treppi, üks tõmmits on 

kinnitamata, demonteeritud on osa alumisi toetavaid nurkraudu. 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Läheduses on Kaunispe sadam ja Kaunispe mõisa varemed. Piki randa 

kulgeb madal mattunud pangaastang, mille serval on mitmeid 

militaarkaeveid (II maailmasõja ajast?). 

1.9 Joonised 18 tk: asukohaskeemid 16 tk, objektide paiknemise skeemid 2 tk. 

1.10 Fotod  43 tk (sh ajaloolisi 9) 

1.11 Seotud 

ehitised  

Kaunispe sadamast 3 km põhja poole Lindmetsa sadama juurde on 1959.a 

kaardile märgitud vaatlustorn.  

1.12 Põhiüksus Aastail 1976–92 Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 11. Punalipuline 

piirivalvesalga 12. piirivalvekordon (s/o 2133-Ju, kutsung Otvarnoi, teistel 

andmetel Otvarnõi) Kargi külas. 

1.13 Lisateave  Käesoleva töö raamesse ei mahtunud suhtlemine kohalike elanikega, 

omaaegsete Eesti piirivalve töötajatega, vallaametnikega, uusobjekti 

ehitajatega ning uute omanikega, kes kindlasti võinuksid lisada sellele 

ülevaatele palju huvitavat ja kasulikku. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 04.08.2015. 

1.15 Koostaja 

andmed  
Jüri Pärn 

 

Alusfail: Saaremaa - Torgu - Kaunispe TVP.doc   
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Kaunispe tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Kaunispe külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Kaunispe tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Kaunispe külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   5 / 40 

 
5 

 

Skeem 3. Kaunispe tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Kaunispe külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Kaunispe tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Kaunispe külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Kaunispe tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

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

 

1 - hoone koht (hoone 

on 1998.a ortofotol ja 

2002.-2005.a 

kaartidel) 

2 - kaitsekraav 

3 - kaitsekraav 

4 - kaeve 

(geodeetiline punkt?), 

kaabel maa seest, vana 

kiviaed pooppuuga 

5 - vaatlus- ja radaritorn 

6 - betoonkõnnitee 

kasealleega, pikali 

betoonpostid 

7 - operaatorihoone 

asukoht 

8 - kiviseintega kaeve 

siseläbimõõduga u 7 m 

(vana suurtükipesa?) 

9 - kütusehoidla  

10 - diislihoone  

11 - betoonkõnnitee 

12 - kaitsekraav 

13 - prožektori 

positsioon ja hoonealus 

14 - kaitsekraav 

15 - betoonplaatidest 

seintega kaevik 

16 - piirdeaiapostide 

augud 

17 - mitu kaevet 
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Skeem 7. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ning sadama ala Eesti põhikaardil (2010). Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2011). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2008). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2005). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 11. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ning sadama ala Eesti põhikaardil (2005). Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala 1989.a katastri aluskaardil. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 14. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:10 000 (1988). Hooned on peale 

kantud väga täpselt. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 15. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1984). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 16. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). TVP kohale on 

märgitud ainult geodeetiline punkt. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 17. Kaunispe tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). TVP kohale on 

märgitud mingi vare ja sellest ida pool rannas hoone. Allikas: Maa-ameti Geoportaal.  
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Skeem 18, selgitava väljavõttega tekstist. Kaunispe tehnilise vaatluse posti lähiümbruse 

piirivalveobjektid 1950.a: Sääre kordon (nr 40), Karuste kordon (nr 41) ja Kargi kordon (nr 42). 

Väljavõte Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede ülema poolt 6. märtsil 1950 ENSV Ministrite 

Nõukogu Sõjaosakonnale saadetud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede Valitsusele eraldamisele ja 

kinnistamisele kuuluvate maa-alade iseloomustusest ja sellele lisatud kaardist 1:200 000. Selle 

kohaselt oli Torgu vallas Kargi külas põhimaaüksus nr 42 pindalaga 6,3 ha kasutusel kordonina ning 

veiste karjatamiseks ja see oli kinnistatud Saare maakonna täitevkomitee otsusega. Sooviti kinnistada 

abimaaüksusi „a” pindalaga 4,15 ha (Kargi ja Kaunispe vahel, riigi maafondi maa), mis oli kasutusel 

laskeväljana, ja „b” pindalaga 6 ha (Kaunispe külas, riigi maafondi maa), mida Kargi piirivalvekordon 

kasutas heinamaana. Viimatimainitud maa-ala oli „omal ajal” eraldatud (kas tsaariaegsele või EW) 

piirivalvekordonile. Allikas: Eesti Riigiarhiiv (ERA.R-1.16.76, lk 241–250). 
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „20150804/Kaunispe”. 

 

 

Foto 1. (8) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Eramaa. Endine avalik tee on väravaga suletud (teisest 

otsast aiaga). Vaade idast. Vasakul kütusehoidla [9], otse ees diislihoone [10].  

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 2. (201) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Krundi piiril ja pangaserval kulgeb vana kiviaed 

[asukoht 4]. Selle ääres kasvab kuni meetri jämedusi pooppuid. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 3. (38) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torn [5], vaade lõunast. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 4. (148) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torni [5] lahtitulnud tõmmitsa ankur. Ankrud on maa 

küljes u 5 mm-se traadi keerdudega.  

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 5. (157) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torn [5], taga diislihoone [10]. Paremal oli 

operaatorihoone [7]. Torn sarnaneb Hiiumaa Suuresadama kordoni Sääre TVP torniga, kuid tal oli 6 

treppi –– 1 pikem ja 5 lühemat, ning trepp kulges torni äärest 90-kraadise pöördega. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   17 / 40 

 
17 

 

Foto 6. (158) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torni [5] platvorm. Tõmmitsatel on trosside asemel 

kasutatud u 15 mm-st ümarrauda. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 7. (164) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torni [5] infotahvli alus. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 8. (165) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torni [5] jalg. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 9. (176) Kaunispe tehnilise vaatluse post. 

Aga üks torni [5] jalg on selline ––- mõned 

toestavad nurkrauad on ära rännanud. Foto Jüri 

Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 10. (182) Kaunispe tehnilise vaatluse post. 

Torn [5]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015.
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Foto 11. (206) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torni [5] numbrisilt. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 12. (141) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Betoonkõnnitee kasealleekesega [6]. Foto Jüri Pärn 

05.08.2015. 
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Foto 13. (143) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Betoonpostid kaskede [6] kõrval, arvatavasti 

demonteeritud elektriliinipostide jalad. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 14. (135) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [7] asukohta tähistab u 2x2 m 

betoonalus ja kohati nähtav vundament. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 15. (138) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [7] vundament (enamik murukamara 

all). Vasakul kütusehoidla [9], paremal diislihoone [10]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 16. (13) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [9] lõunasein. Seinad on 

monoliitbetoonist, millesse on jäetud lauajuppe. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 17. (231) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [9], vaade loodest (torni [5] poolt). 

Seintel on veel loetavad „ГСМ” ja „НЕ КУРИТЬ”. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 18. (77) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [10] on renoveeritud. Vaade loodest. Foto 

Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 19. (225) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [10] ukseava on väiksemaks ehitatud –– 

nähtavasti on selle algsed seinad säilitatud. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 20. (242) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Diislihoone [10] ja kaskedega betoonkõnnitee [6]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 21. (134) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Betoonkõnnitee [11] operaatorihoonest [7] 

prožektorihooneni [13]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 22. (208) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Ainuke täiesti uus hoone krundil. Selle taga on 

kaitsekraav [12]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 23. (40) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [13] kaldtee. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 24. (45) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektorihoone [13] seinad on lammutatud.  

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 25. (47) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Vaade prožektorihoone [13] kohalt 

prožektoripositsioonile. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 26. (49) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [13] on ümbritsevast maapinnast u 

1 m kõrgusel, mattunud panga serval. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 27. (51) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [13]. Nähtavasti kasutati siin 

ainult kummiratastega haagisel prožektorijaama (RP-15 või Z-20). 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 28. (54) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioonilt [13] on leitud kaarleegisüsi. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 29. (58) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [13] merepoolne ots 

rattatõketega. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 30. (60) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [13] merepoolses otsas 

rattatõkete vahel on aastaarv 1963. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 31. (108) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [13] vaade uue terrassi sarikalt. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 32. (242) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Vaade uue terrassi poolt tornile [5], kütusehoidlale [9] 

ja diislihoonele [10]. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 33. (111) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Betoonplaatidest seintega kaevik [15] (enamus jääb 

väljapoole Lautri kü piire), sügavus u 1 m, pikkus u 20 m. Plaadid on kohati risti-rästi. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 34. (122) Kaunispe tehnilise vaatluse post. Piirdeaiapostide betoneeritud augud [16] 

prožektoripositsiooni merepoolse otsa kõrval. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 

Foto 35. Kaunispe tehnilise vaatluse post. Torn [5] juunis 2009. Vaatlusputka koos 

radariantennialustega on veel komplektne. Foto Tõnu Prei 24.06.2009 (pogran-zastava.ru). 

 

Foto 36. Kaunispe tehnilise vaatluse post. Vaade lõunast: ees diislihoone [10], tagapool torni ees 

operaatorihoone [7], paremal kütusehoidla [9], prožektorihoone [13] jääb vasakule kaadrist välja. 

Kütusehoidla seinal on arvatavasti tuletõrjevahendite kapp, akna jälgi seal pole. Allikas: Фагиль 

Уельданов, teenistusaeg 1979-1981 (pogran-zastava.ru). 
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Foto 37. Kaunispe tehnilise vaatluse post. Operaatorihoone [7] ja torn [5]. Vaade diislihoone [10] 

poolt. Allikas: Алексей Сазанов, teenistusaeg 1989-1991 sügis (pogran-zastava.ru). 
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Foto 38. Kaunispe tehnilise vaatluse post. Esiplaanil kividega ääristatud suurtükipesa? [8] (hävitatud), 

tagaplaanil diiselgeneraatorihoone [10] ja piirdeaed. Vaade torni [5] poolt. Allikas: Алексей Сазанов, 

teenistusaeg 1989-1991 sügis (pogran-zastava.ru). 

 

 

Foto 39. Kaunispe tehnilise vaatluse post. Prožektorijaam RP-15 oma positsioonil [13]. Allikas: 

Салимьян Алимгулов, teenistusaeg 1981-1983 sügis (pogran-zastava.ru). 
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Foto 40. (Greenbelt_S_14_2_Torni_ümbrus_Kaunispe_külas.pdf) Kaunispe tehnilise vaatluse post. 

Operaatorihoone [7] ja torn [5] (ülaosa metallkonstruktsioonid on kukkunud alla, toetuvad 

operaatorihoonele). Foto Ene Hurt, suvi 2010. 

 

 

Foto 41. (Greenbelt_S_14_2_Torni_ümbrus_Kaunispe_külas.pdf) Kaunispe tehnilise vaatluse post. 

Katuseta kütuseladu [9] ja remonditud diislihoone [10]. Foto Ene Hurt, suvi 2010. 
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Foto 42. (Greenbelt_S_14_2_Torni_ümbrus_Kaunispe_külas.pdf) Kaunispe tehnilise vaatluse post. 

Prožektorijaam [13] poole lammutamise peal. Foto Ene Hurt, suvi 2010. 

 

Foto 43. (Greenbelt_S_14_4_Suvila_torni lähedal_Kaunispe_külas.jpg) Kaunispe tehnilise vaatluse 

post. Suvilaks rekonstrueeritud diislihoone [10]. Foto Ene Hurt, suvi 2010. 
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5. Täiendav info  
 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogran-zastava.ru 

pogranec.ru 

 

 

Lisamaterjali arhiividest jm 

ERA.R-1.16.11 leht 

13 

Balti laevastikule eraldatud Ninase-Kaunispe maa-ala (Mustjala 

vald) plaan 

1945 

ERA.R-1.5.671 leht 

67 

Kingissepa rajooni Kihelkonna kn Kaunispe poolsaarel sõjaväeosale 

soovitud maa-ala plaan 

1964 

 

WALDBAU OÜ 
Kreegi, Vaela küla Kiili vald Harjumaa 75413 

Registrikood: 11213667 
Ettevõtte vanus: 9 aastat 6 kuud 
Asutatud: 30.01.2006 
Põhikapital: 2 556 EUR 
Telefon: 55517117 
E-post: ukmail@hot.ee 
Tegevusalad: Muu teenindus 
Tasutud maksud: 

 2015 II kvartalis tasus ettevõte 

 riiklikke makse 8 100.28 EUR 

 tööjõumakse 887.91 EUR 

 

WALDBAU OÜ - Ülevaade @ Inforegister.ee 
https://www.inforegister.ee/11213667-WALDBAU-OU 
Juhatus: Urmas Kreegi; WALDBAU OÜ Tegevusaadress: Harjumaa, Kiili vald, Vaela küla, 
Kreegi, 75401; 
 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=5&artid=28153 

Kaunispe sadam 
Autor: Hillar Lipp, loodusemees 
Kolmapäev, 04. veebruar 2009. 
 
Loe kommentaare | Kommenteeri 
 
Sadama rajamist alustas 1964. aastal tollase Saare Kaluri kolhoosi liikmena sadama praegune omanik Priidi Saar. 
Nüüd juba aastakümneid teatakse seda sadamat Saaremaal suure mere poolsel küljel Sõrve säärel Kaunispe rannas 
kui parimat lestapüügisadamat. 

Ühe artikli lugemise tasu on 0.20 EUR 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam 

Kaunispe sadam asub Sõrve poolsaare läänerannikul Torgu vallas Kaunispe külas. Sadam on 
eravalduses. 

Sadamat hakkas 1964. aastal rajama praegune omanik Priidi Saar. Kuna see oli hea lestapüügikoht, 
laiendati sadamat aastail 1973–1974. Mitu korda on sadamat tulnud tormikahjustustest taastada, 
viimati 2005. aasta jaanuaritormi järel, kui hävis ligi 80% kairajatistest.[1] 

2009. aastal sai MTÜ Kaunispe Sadam Euroopa Kalandusfondist sadama rekonstrueerimiseks 2,8 miljonit 
krooni toetust.[2] Töödega alustati 2010. aasta juunis. Ehitati uus kaluritele mõeldud hoone ning 
külmhoone, kindlustati sadamakaid.[3] 

https://www.google.ee/maps/place/Kreegi%20%20Vaela%20%20Harjumaa
mailto:ukmail@hot.ee
https://www.inforegister.ee/11213667-WALDBAU-OU
mailto:
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=28153&sub=5
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=28153&sub=5#komm
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5rve_poolsaar
https://et.wikipedia.org/wiki/Torgu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe
https://et.wikipedia.org/wiki/Lest
https://et.wikipedia.org/wiki/2005._aasta_jaanuaritorm
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_note-1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Euroopa_Kalandusfond&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_note-2
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_note-3
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2009. aasta alguses kinnitati sadama kohanimeks Kaunispe sadam ning kanti see kohanimeregistrisse.[4] 

Kaunispe kalurite elust valmis 1987. aastal film "Oktoober Kaunispe sadamas". Dokumentaalfilmi 
režissöör ja stsenarist oli Sulev Keedus. 

1. Siirdu üles↑ "Kaunispe sadam" Meie Maa, 4. veebruar 2009 

2. Siirdu üles↑ "Kaunispe sadam sai ligi kolm miljonit krooni toetust" Saarte Hääl, 9. juuni 2010 

3. Siirdu üles↑ "Kaunispe sadamahoone kui värvikas kaunitar" Saarte Hääl, 20 jaanuar 2011 

4. Siirdu üles↑ "Kaunispe sadam sai ametlikult nime" Meie Maa, 28. veebruar 2009 

 

 

http://www.hot.ee/tagasorvexxi/text2.htm 

"Teateid Sõrvest ja sõrulastest 1941-1960" 

 

8.septembril 1944.a. kell 8.00 pidid ilmuma Kuressaarde Lossi 14 Saare Noorte 
Maleva Staabi ruumidesse lennuväe abiteenistuse vastuvõtukomisjoni kõik need 1927.a. 

sündinud Torgu vallas elavad noormehed, kellede vanemad kuni 20.juuni 1940.a. 
omasid Eesti Vabariigi kodakondsust. 

25.septembril 1944.a. tegi August Köster esimese katse minna Rootsi. Üüdibe külast 
pärit Oskar Sadama, kes teenis piirivalves ja sealt juba ära karanud Felix Kuusnõmme, 

pärit Muhust, Jakob Lindau, pärit Lümandast ja Kaarmalt pärit M.Väärti abil võeti Türju 
rannas üksiku sakslasest vahimehe valve alt ära oma paat, lükati see vette, laaditi pere 

peale, sakslane ka, ja hakati minema. Sakslane pandi vahepeal Karuste randa maha. 
Kuid umbes 1,5 tunni sõidu järel läks nii tormiks, et oldi sunnitud tagasi tulema. Maale 
saadi enne pimedat Lindmetsa ja Rahuste külade vahel. Paat tõmmati võsasse ja ise 

saadi öömajale Ampri ja Lepiku peredes, et oodata ilma paranemist. 

29.septembril 1944.a. läksid Reheva inimesed uuesti merele, et Rootsi minna. Õhtul 
hämarikus rannast lahkumise ajal aga juhtusid saksa piirivalvurid neile peale. Nad küll 

tulistasid leek-kuulidega, kuid hoopis ühte suurt kivi, mis pimedas maalt vaadates 
meenutas paati. Kokku olid selles paadis August ja Ann Köster Jamajast, nende lapsed 

Elmar, Ferdinand, Engeliina, Helga, Aino, Leida, Hindrik ja 6-kuune Rein, Jakob Lindau 
Lümandast, Oskar Sadam Salmelt, Felix Kuusnõmm Muhust, Kargi meierei meier Vahter 
koos naise ja lapsega, Nikolai Turu Mäebelt, Ludmilla Suurhans Rahustelt, Torgu valla 

omakaitse ülem Ahi naise ja lapsega ja piirivalvur Väärt, pärit Kaarmalt. Peale 14 tunnist 
sõitu läks ilm halvaks. Hakkas üha rohkem puhuma ja varsti oli väljas maruilm. Et 

kergendada paati, oldi sunnitud viskama merre kõik kohvrid ja pakid. Lõpuks visati ka 
mootor üle parda, sest karburaator sai märjaks ning mootor ei läinud enam käima. 
Väikese purjega lasti SW tormis allatuult. Alles 1.oktoobri õhtul hilja võttis Soome 

kaljude vahel soomlaste piirivalvepaat nad peale ja viis nad Hanko linna. 

 
Köster, Helga - Jamaja küla elanik - 29.09.44 

Köster, Hindrik - Jamaja küla elanik - 29.09.44 
Köster, Josua - endine Torgu valla sekretär - 22.09.41; 29.09.41 

Köster, Leida - Jamaja küla elanik - 29.09.44 
Köster, Rein - Jamaja küla elanik - 29.09.44 
Laht, Aleksander - Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee osakonna juhataja - 26.02.59; 

05.05.59 
Lau, Elmar - kolhoosi "Sõrve Kalur" komsomoli a/o komitee sekretäri asetäitja - 

20.10.57; 15.01.59; 14.09.59; 31.10.59; 01.04.60 
Lei(y), Arvo - Torgu 7-klassilise Kooli õpilane - 20.04.54; 15.10.56 
Lei(y), Julius - kolhoosi "Sõrve Kalur" Lindmetsa-Kaunispe brigaadi brigadir - 

13.09.45; 15.01.47; 15.10.47; 13.11.49; 26.08.50 
Lei(y), Mari - Lindmetsa küla elanik - 03.11.42; 31.08.51; 25.07.59 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_note-4
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktoober_Kaunispe_sadamas&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Sulev_Keedus
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_ref-1
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=5&artid=28153
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_ref-2
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=19738&sec=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_ref-3
http://saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=23483&sec=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaunispe_sadam#cite_ref-4
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=28511
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© MTÜ Taga-Sõrve XXI 

 

http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2007/11/15/piirivalve-mereaarne-maa-hullutab-ostuhuvilisi 

 

Piirivalve mereäärne maa hullutab ostuhuvilisi 

15. november 2007 15:01 

Anonüümsust palunud osavõtja sõnul kerkisid  

hinnad tänasel piirivalvekordonite enampakkumisel müstilistesse kõrgustesse,  

erinedes alghinnastkuni viis korda. 

Siseministeerium alustas hommikul pakkumisümbrikeavamist riigikaitselise otstarbega kinnistutele, 

mis paiknevad Läänemaa, Saaremaa ning Hiiumaa looduskaunites paikades. Enampakkumine peaks 

lõppema täna kell kolm. 

0,33 hektariline kinnistu Noarootsis Riguldis läks müüki 645 000 kroonise alghinnaga. Maatükil asub 

Riguldi tehniline vaatluspost, kütusehoidla, teenistushoone, välikäimla ja ladu. 

Liiküla piirivalvekordoni alghinnaks oli Ametlike Teadaannete põhjal 750 000 krooni. Kordon hõlmab 

4,79 hektarit maadkasarmu, sauna, lao, katlamaja, kütusehoidla, lauda, garaaži, koertemaja, 

pumbamaja, võõrastemaja, juurviljahoidla, kahe elamu ning vaatetorniga. 

Kaunispe tehnilise vaatluspunkti alghind oli 360 000 krooni. Muud peale vaatetorni sellel kenal 

Saaremaa 0,42 hektarilisel maatükil ei paiknegi. Türju külas asuva Loode tehnilise vaatluspunkti 

väärtuseks pidas siseministeerium 340 000 krooni. Maatükk on 0,25 hektarit jasellel asub samuti vaid 

vaatetorn. 

 

 

http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=51109403 

 

Piirivalve kinnistud läksid müügiks piirangutest hoolimata  (1) 

20. november 2007 16:18 

                

Urmas Jaagant 

 

Peamiselt mereäärsetele, varem piirivalvele kuulunud kinnistutele korraldatud oksjonil leidsid 

omaniku peaaegu kõik müügis olnud maatükid - kuigi paljud neist asuvad ehituskeeluvööndis.  

Kõige rohkem pakkumisi - 30 - tehti Haldi kinnistule, järgnes Riguldi 22 pakkumisega, ütles 

siseministeeriumi pressiesindaja Päevaleht Online'ile.  

Oli ka krunte, millele laekus vaid kolm pakkumist.  

Kruntide ostuhinnad kujunesid väga erinevaks: 645000-kroonise alghinnaga Läänemaal asuv Riguldi 

tehniline vaatluspunkt müüdi 4,3 miljoni krooniga, samas kui Loode kinnistu hind tõusis 340 000 

kroonilt vaid 505 000-ni.  

Üle miljoni krooni läksid ostjale maksma veel Liiküla piirivalvekordon, Kaunispe vaatluspunkt, 

 

 

http://www.saartehaal.ee/2007/11/09/siseministeerium-muub-noukogude-armee-vara/ 

 

Siseministeerium müüb Nõukogude armee vara 

Autor: Rita Loel  – 09/11/2007RUBRIIK: MAAKOND 

Siseministeerium pani enampakkumisele 17 mereäärset krunti, millest Saare maakonnas asub 

kolm – Loode ja Kaunispe piirivalve vaatluspunktid ning Liiküla piirivalvekordon. 

Siseministeeriumi varahaldusbüroo kinnisvara peaspetsialisti Maarja Vesi sõnul on tegemist 

teenistuslikult mittevajaliku varaga ning saadud raha kavatsetakse kasutada investeeringuteks. 

Et tegemist on ehituskeeluvööndis asuvate mereäärsete maatükkidega, võib juhtuda, et uuel omanikul 

on keeruline sinna midagi ehitada – kui pole just plaanis rajatisi renoveerida. Kinnisvaraeksperdid 

nentisid, et arvestades praegust kinnisvaraturu seisu, ei pruugi olla parim aeg maatükkide müümiseks 

ning riik võinuks müümiseks paremaid aegu oodata. 
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Maarja Vesi sõnul kohalikele omavalitsustele (ehk Torgu ja Mustjala vallale) enampakkumisel nn 

soodustingimusi seatud ei ole. 

Nii Torgu kui ka Mustjala volikogu esimehed märkisid, kui omavalitsused ka oleksid maatükkidest 

huvitatud, ei suuda nad siiski võistelda kinnisvarahaidega. “Eelmise volikogu koosseisu ajal oli meil 

Liikülast juttu ning taotlesime kordoni maatükki isegi valla omandisse, kuid tookord riik ei andnud,” 

meenutas Mustjala volikogu esimees Toivo Lõhmus. Tema ametivend Torgust Mihkel Undrest nentis, 

et kindlasti peavad ostjad teadma, et objektid asuvad ehituskeeluvööndis. 

Sõrve säärel asuva Loode tehnilise vaatluse punkti maa suuruseks ütleb ministeerium 2500 m², 

tehnovõrgud puuduvad. Krundil on vaatetorn, patrullmaja ja üks väiksem hoone, mis on oluliselt 

lagunenud. Eksperdid arvavad, et tõenäoliselt ei ole hoone renoveerimine majanduslikust aspektist 

otstarbekas, kuid pinna poolest oleks potentsiaalne kasutus suvilana siiski võimalik. Alghinnaks 

küsitakse 340 000 krooni. 

Teine Torgu vallas müügis olev Nõukogude piirivalvele kuulunud objekt – Kaunispe tehnilise 

vaatluse punkt – asub 4200 ruutmeetril. Sellel krundil otsest merepiiri ei ole ning tehnovõrgud 

puuduvad. Olemasolevaid ehitisi ei ole kasutatud 15 aastat. Täpselt samuti nagu Loode kinnistu 

puhul leitakse, et majade renoveerimine ei ole mõttekas, kuid siiski oleks võimalik kasutada neid 

suvilana. Alghind on 360 000 krooni. 

 

 

TORGU VALLA LEHT Nr.2 (154) veebruar  2008 

  

 VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU TÖÖDEST NING TEGEMISTEST 

 

 VALITSUSE ISTUNGIL 05.02.2008  otsustati: 

• algatada üldplaneeringut muutev detailplaneering, mille eesmärkideks on krundi 

ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine ja ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe 

muutmine, kujade ja servituutide vajaduse määramine, teede ja tehnovõrkude ning -rajatiste asukoha 

määramine; kinnitada lähtetingimused detailplaneeringu koostamiseks järgmistel kinnistutel:  

  - Kaunispe külas Kaunispe tehnilise vaatluse  punkti maa kinnistul, 

 

TORGU VALLA LEHT Nr.6 (158) juuni  2008 

  

 VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU TÖÖDEST NING TEGEMISTEST 

  

VALITSUSE ISTUNGIL 28.05.2008 otsustati: 

• Väljastada ehitusluba Waldbau OÜ-le Kaunispe küla Kaunispe tehnilise vaatluse punkti 

maa kinnistule suvila püstitamiseks; 

 

TORGU VALLA LEHT Nr.8 (160) august  2008 

  

 VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU TÖÖDEST NING TEGEMISTEST 

  

VALITSUSE ISTUNGIL 14.08.2008 otsustati: 

 

• väljastada projekteerimistingimused  

- Elpec AS-ile Kaunispe küla Kaunispe tehnilise vaatluse punkti maaüksusele 

elektrivõrguühenduse projekteerimiseks; 

 

 

Vallavalitsuse istungi protokoll 27.10.2009 a - Torgu vald 

 

2. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 

Ettekande tegi ehitus- ja maanõunik Tiia Kluge 

Torgu Vallavalitsusele laekus avaldus katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramiseks. Torgu 

Vallavalitsus võttes aluseks katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord ning kinnistu 

http://www.torgu.ee/upload/20100610145221.doc
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omaniku avalduse andis korralduse nr 2-1/77 määrata Saare maakonnas Torgu vallas Kaunispe külas 

asuva Kaunispe tehnilise vaatluse punkti maa katastriüksusele 80701:001:0052 uus koha-aadress ja 

sihtotstarve alljärgnevalt: 

1.1 Katastriüksuse koha-aadress Saare maakond, Torgu vald, kaunispe küla, Lautri 

1.2 Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100% 

 

                                                 
1 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaadatud 10.8.2015) 
2 Hillar Lipp. Kaunispe sadam. Meie Maa, 4. veebruar 2009 ( 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=5&artid=28153) 
3 Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 25. oktoobrist 1993.a. nr. 328 „Riigi omandusse jääva vara nimekirja kohta”, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/30055.xml 
4 https://et.wikipedia.org/wiki/Torgu_vald 
5 Saaremaa Piirivalvepiirkonna staabiülem kapten Vernon Jõgi. Saaremaa Piirivalvepiirkonna halduses olevad 

maaeraldused (http://archive.is/Po4W2, algse lingiga 

http://www.saare.ee/smv.nsf/1a8a3dba68cdda7bc2256c86006c53c9/8d66e91786ad2bf3c2256cf6004af803?OpenDocument

, mis ei olnud 8.8.2015 kättesaadav) 
6 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaatatud 10.8.2015) 
7 Rita Loel. Siseministeerium müüb Nõukogude armee vara. Saarte Hääl, 09.11.2007 

(http://www.saartehaal.ee/2007/11/09/siseministeerium-muub-noukogude-armee-vara/); Piirivalve kinnistud läksid 

müügiks piirangutest hoolimata. Eesti Päevaleht, 20.11.2007 (http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=51109403) 
8 Piirivalve mereäärne maa hullutab ostuhuvilisi. 15. november 2007. 

(http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2007/11/15/piirivalve-mereaarne-maa-hullutab-ostuhuvilisi) 
9 Torgu valla leht Nr 6 (158) juuni  2008 
10 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaadatud 10.8.2015) 


