
Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 1 / 77 

 1 

 

 

 

Kallemäe seniitraketidivisjon Saaremaal 

Valjala vallas 
 

 

 

 

 

Sisukord 

 
 

1. Kohustuslikud andmed ........................................................................................................... 2 

2. Asukoha skeemid ................................................................................................................... 4 

3. Fotod ..................................................................................................................................... 12 

4. Ajaloolised fotod .................................................................................................................. 54 

5. Täiendav info ........................................................................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja:  

Jüri Pärn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 2 / 77 

 2 

 

1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne nimetus  1176. Punalipulise õhukaitse seniitraketipolgu 3. seniitraketidivisjon. 

(1961.a moodustati 4 S-75 stardidivisjoni, numeratsioon algas tollal Sõrve 

divisjonist.) 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

Kallemäe S-75 divisjoni viimane nimetus  –– 210. Punalipulise 

seniitraketibrigaadi 5. seniitraketidivisjon (mittesalajastes dokumentides 

s/o 74907-V ehk allüksus „V”, kutsung „Vinovnik”), enne seda (lühikest 

aega 1968.a paiku) võis olla 6. seniitraketidivisjon. 1991.a brigaadi S-75 

divisjonid likvideeriti, seejärel toodi divisjoni positsioonidele Dejevost 3. 

(S-125) tehniline divisjon (s/o 74907-U; kutsung „Vinovnik” jäi 

tõenäoliselt samaks, divisjoni endine kutsung Dejevos oli „Vesna”). 

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Valjala vald, Kallemäe küla, Kungla küla. 

Lähiaadress/tunnus: Kallemäe küla Kolga 85801:004:0261, Kivi 

85801:005:0219, reformimata maa, Mõisa 85801:004:0468, Tuuma 

85801:004:0018;  

Kungla küla Kaevla 85801:005:0013, Keskla 85801:005:0014 . 

1.4 Koordinaadid 58.3735472222222,22.8995277777778 / 58°22′24.77″, 22°53′58.3″ 

1.5 Algne teave, sh 

ajalugu  

ENSV MN korraldusega nr 1025 RSS 09.08.61 eraldati Kallemäel 

sõjaväeosale 03115 45,04 ha maad. Kallemäe S-75 divisjon paigutati 

positsioonidele 1962.a kevadel ja siis algas ka ehitustegevus.1 Teistel 

andmetel (Mart Maripuu (53), kes teenis Kallemäe baasis majandusjuhina 

80-ndate aastate alguses ja kelle sünnimaja paiknes vahetult raketibaasi 

kõrval umbes 300 meetrit väeosa okastraataiast) hakati Kallemäe baasi 

ehitama juba 1959. aastal. Siis saabusid sinna ehitusväelased, kes esimese 

asjana ehitasid endale kasarmu. Hiljem oli samas majas klubi ja toiduladu, 

koos külmikutega liha hoidmiseks.2 1963.a sooritas divisjon edukalt 

lahinglaskmised polügonil ning asus lahingvalvele oma positsioonidel. 

1970.a eraldati väeosale täiendav maa-ala, tõenäoliselt sealsamas (kas 

rajatise „Granit” jaoks või on tegu hoopis varupositsioonide jaoks maa 

eraldamisega Tõnija külas), kuid selle kohta tuleb täpsustada Eesti 

riigiarhiivist, kus on olemas Kingissepa rajooni Valjala kn sõjaväeosale 

eraldatud maa-ala plaan (ERA.R-1.5.821 leht 245). Arvatavasti 1970.-te 

keskel või II poolel ehitati siia rajatis „Granit” tuumalõhkepeadega 

rakettide hoidmiseks (divisjonil oli siis raketikompleks S-75M3). 

Maakasutuse riikliku akti nr Б 003654 09.12.86 kohaselt oli Kallemäel 

sõjaväele eraldatud 51,68 ha.3 Ohvitsere ja praporštšikke oli divisjonis 

1988.a vähemalt 24 (u 2x rohkem kui enamikus teistes divisjonides), 

seejuures vaid üks vanemohvitser (major).4 Jaanuaris 1991 oli divisjonis 

vähemalt 35 ajateenijat, juunis 1991 oli neid nimekirjas 38 (sh 2 eesti 

nimedega –– I. A. Sutt ja V. V. Puks).5 Kallemäe S-75 divisjon 

likvideeriti 1991.a I poolel. Kuna linnaku infrastruktuur oli tollal veel 

küllaltki korralik, toodi divisjoni positsioonidele Dejevost hiljemalt juulis 

1991 S-125 tehniline divisjon, mis likvideeriti 1993.a. seoses Vene 

vägede väljaviimisega Eestist.  

Mais või juunis 1993 anti linnak üle Eesti võimudele. 9. juunil 1993 

„võttis Kallemäe väeosa üle” (täpselt nii on kirjas veebilehel) Kaitseliidu 

Saare Malev.6 Peale EV võimudele üleandmist on ala kasutatud peamiselt 

rüüstamiseks ja lõhkumiseks. Elamu muudeti aja jooksul ohtlikuks ja 
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2007. aastal korraldati seal päästeõppus koos välismaa spetsialistidega. 

13.06.2013 eraldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammist 18 000 eurot OÜ-

le LMK (asukoht Mäe, Asva küla, Laimjala vald, Saaremaa7) projekti 

„Lagunenud militaarehitiste likvideerimine Kallemäe sõjaväeosa 

territooriumilt” teostamiseks, mille väidetud kogumaksumus oli 36 260 

eurot.8 „Projekti” tegi teoks Purustaja OÜ juulis 2013. Väidetavalt 

„lammutati võssa kasvanud sõjaväelinnak, mille hooned olid selgelt 

varisemisohtlikud”.9 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Kolga kü-l asunud hooned on lammutatud; kahte Mõisa kü-l asuvat 

rajatist kasutatakse pilliroo hoidmiseks, üks hoone (endine 

tuumaraketihoidla) on lukus. Ülejäänud ehitised on inimkasutuseta. 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Vaatamata 2013.a toimunud lauslammutusele Kolga kü-l ja pistelisele 

hävitustööle ülejäänud kü-del (Kaitseliidu lahingutegevus?) on küllaltki 

palju divisjoni ehitisi säilinud ja enamik neist on üsna heas seisukorras. 

Ala vajaks vaid mõõdukat võsast väljaraiumist, mõnede teede 

korrastamist jne. Suhteliselt väheste vahenditega saaks sinna kujundada 

väga atraktiivse ajaloo- ja looduspargi. Positsioonide rajamisega on 

kujundatud rikkalik tehisreljeef arvukate veekogudega, mis annavad palju 

loomisvõimalusi maastikuarhitektidele.  

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Lehtmets vanade tammedega, tiheda alusmetsaga, leidub palju käpalisi. 

Ala läbib vana kiviaed. Mõlemal pool sissesõiduteed (Kolga kü-l) on äsja 

tehtud lageraie. Idas on naabriks Sooba talu ja edelas Maltsu talu. 

1.9 Joonised Asukohaskeemid (14 tk) 

1.10 Fotod  Tänapäevased fotod (86 tk) ning  ajaloolised fotod (45 tk) 

1.11 Seotud ehitised  Varu- või valepositsioonid 2,5 km põhja pool, Tõnija küla Järve ja Oomi 

kü, 58.39725,22.9017305555556 / 58°23′50.1″, 22°54′6.23″. Ette nähtud 

olid vähemalt ühed varu- ja kahed valepositsioonid (ülejäänute asukoht 

seni teadmata). 

1.12 Põhiüksus 1960–68 1176. Punalipuline õhukaitse seniitraketipolk, seejärel 1968–78 

210. Punalipuline õhukaitse seniitraketibrigaad, 1978. a-st 210. 

Punalipuline seniitraketibrigaad10 (s/o 74907, kutsung „Zastupnik”). 

Väeosa juhtkond asus Kuressaares (sõjaväelinnakus nr 34, praeguse 

aadressiga Aia 49) ja komandopunkt Orikülas. Brigaadil oli 12–16 

seniitraketi- ja 3–4 tehnilist divisjoni Saare- ja Pärnumaal. 

1.13 Lisateave  Käesoleva töö raames ei jõutud kogu divisjoni ala läbi käia ning selles ei 

ole kajastatud kõiki territooriumil asuvaid ehitisi. Kuna divisjoni maa-alal 

kasvab lehtmets ja lagendikel oli välitöö teostamise ajal enam kui 

meetrine rohttaimestik, tuleb kogu ala lehitul ajal nagunii uuesti üle käia 

ja enamik ehitisi väljast üle pildistada. Selle käigus leiab kindlasti veel 

mitmeid siin kajastamata ehitisi. Ühte hoonesse (endisse 

tuumaraketihoidlasse) ei pääsenud sisse (oli lukustatud). Osa bokse on 

täidetud pillirookuhjadega, seetõttu ei saanud üle vaadata kõiki siseseinu. 

1.14 Töö teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 29.-30.06.2015 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn 

 

Alusfail: Kallemäe divisjon.doc
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Kallemäe seniitraketidivisjon Saare maakonnas Valjala vallas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

 

Skeem 2. Kallemäe seniitraketidivisjon Saare maakonnas Valjala vallas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 3. Kallemäe seniitraketidivisjon Saare maakonnas Valjala vallas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 4. Kallemäe seniitraketidivisjon. NL 1987.a kaardile 1:10 000 on märgitud vaid 

juurdesõidutee, elamu, osa elektriliine ning vana kiviaed (kollased ja lillad jooned kujutavad 

tänapäevase põhikaardi teedevõrku ning hoonestust). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Kallemäe seniitraketidivisjoni objektid 1–25a. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal 

(ortofoto 23.05.2012). 

 

 

Skeem 6. Kallemäe seniitraketidivisjoni objektid 1–25a. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal.

1 - dott 

2 - elamu koht 

3 - soojatrass, piirdeaed 

4 - vundament 

5 - tuletõrje veehoidla 

6 - kaeve, torud maasse 

7 - kommunikatsioonikaev, 

betoonkast torudega  

(pumbamaja koht?) 

8 - pääsla koht 

9 - Sooba alajaam, kaeve, 

puitehitise jäänused (käimla?) 

10 - veoautode 

remondiestakaadi? koht 

11 - garaaži koht 

12 - hoone koht 

13 - kaseallee 

14 - raketi? postament 

15 - kasarmu koht 

16 - riviplats, pikali betoonpost 

17 - kurilka? 

18 - spordiväljak? 

19 - betoonalus 

20 - klubi ja toidulao vare 

(algselt ehitusväelaste 

kasarmu) 

21 - kaeve 

22 - väikehoone? 

23 - kaeve 

24 - suur kaeve (väljakaevatud 

reservuaari koht?) 

25 - lahingutagamisjaoskonna 

kaponiirid varjendiga 

25a - väravakoht, kaabli- või 

torukanal üle tee
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Skeem 7. Kallemäe seniitraketidivisjoni objektid 26–62. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal 

(ortofoto 23.05.2012). 

 

Skeem 8. Kallemäe seniitraketidivisjoni objektid 26–62. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal.
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26 - hoone jäänused 

27 - hoone 

(määrdeaineladu?), kraav 

28 - betoonrajatis, 

tehisküngas 

29 - Granit (rajatis 7A 

tuumarakettide jaoks) 

30 - katlamaja (soojatrass 

hoonesse 29), piirdeaed 

31 - drenaaži?kaev 

32 - purustatud 

raudbetoonrajatise  (doti?) 

vundament ja tükid 

33 - betoonelement 

34 - rajatise 7A pääsla? 

(rajatis 30), piirdeaed, 

betoonitükid 

35 - hoiuväljak valli, 

hooneaseme (?) ja 

kaevega 

36 - vana kiviaed, 2 m 

kõrgune kivi 

37 - dott kaitsekraaviga 

38 - betoonalus 

39 - hoone vallidega 

(hapendiga? tankimiseks) 

40 - hoone jäänused 

(käimla?) 

41 - hoone vallidega 

(raketikütusega? 

tankimiseks) 

42 - dott 

43 - kaeve 

44 - rakettide? hoiuväljak 

vallidega 

45 - telferi tugitorud? 

46 - raketihoidla (rajatis 

7) 3.-5. lahingukomplekti 

jaoks (tankimata raketid) 

47 - 1. stardirühma 

raketihoidla varjendiga (2. 

lahingukomplekti jaoks) 

48 - betoonitükid 

49, 50, 53, 56, 58, 59 - 

laskeseadmete õued 

51 - 2. stardirühma 

varjend 

52 - teekoht? 

54 - vöödiline metallpost 

55 - silt puu küljes 

57 - 2. stardirühma 

raketihoidla? (2. 

lahingukomplekti jaoks?) 

60 - murtud 

silikaatkivipost 

61 - komandopunkt 

62 - tuletõrjerajatis?

 

 

Skeem 9. Kallemäe seniitraketidivisjon. Maa-ameti reljeefikaardilt on näha, et 

komandopunkti küngas on 2x suurem kui komandopunkti ehitis. Tegelikult ei kajastu kaardil 

kogu ala reljeefi mitmekesisus, sageli pole sellel näha isegi kuni 2 m kõrgusi valle ega enam 

kui meetri sügavusi lohke. Kaardil on näidatud vaid 3 veekogu, tegelikult on neid üle 20. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal (reljeefikaart). 
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Skeem 10. Kallemäe seniitraketidivisjon. Allikas: Maa-ameti Geoportaal (ortofoto 1998.a).

 

Skeem 11. Kallemäe seniitraketidivisjon. Selgesti on veel näha stardipositsioonide Taaveti tähe 

kujuline konfiguratsioon. Allikas: Maa-ameti Geoportaal (ortofoto 1998.a). 
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Skeem 12. Kallemäe seniitraketidivisjon. Enamik valle on Maa-ameti Geoportaali kaartidel 

kujutatud valesti. Nt laskeseadmete õuede välimised vallid on ligikaudu ]-kujulised, kusjuures 

seesmiste ja välimiste vallide otsad ei ole kohakuti, vaid välimised on kummastki otsast u 3 m 

pikemad. Ka kõiki teid pole kaartidele kantud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal (Eesti põhikaart 

1996-2007 (2002)). 

  

Skeem 13. Kallemäe seniitraketidivisjon. Allikas: RPI Eesti Põllumajandusprojekt. Saare 

maakonna maadel paiknevad NSVL relvajõudude baasid. Maa inventariseerimine juuni-september 

1991. M 1:100 000. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”11 / 77 

 11 

 

 

Skeem 14. (Kallemäe001) Kallemäe seniitraketidivisjoni tuumalaengutega rakettide hoidla (nr 7A) 

valveskeem. Peale on kantud 6 valgustusposti, 3 dotti, 3 valvesignalisatsiooninuppu, 3-kordne 

traataed (sh seesmine signalisatsioonivahenditega), 1 tuletõrjekilp, jäljekontrolliriba seesmise aia 

ääres, tunnimehe liikumismarsruudid päeval ja öösel (nähtavasti identsed), rajatis nr 30 (1, skeemil 

8 hoone [34]) (pääsla / kaitsevahendite hoidla?), põlev- ja määrdeainete hoidla (2, [27]), rajatis nr 

200 (3) (lõhkamisvahendite hoidla?), rajatis nr 7A (4, [29]), katlamaja (5, [30]), komplektalajaam 

(6; КТПН = комплектная трансформаторная подстанция наружной установки –– 

välispaigaldusega komplektne transformaatoralajaam), 1. rühmavarje (7, [47?]) (kaponiir 3 boksiga 

3 tangitud raketi jaoks, transpordi- ja laadimismasinail), MZP ehk vähemärgatav takistus (peenest 

traadist kuni 2x2 m suuruseni laialitõmmatud silmustik väljaspool välimist aeda) ja „siilid” 

(okastraattõkked). Skan. J. Pärn 23.07.2015. 
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3. Fotod 

 

Foto 1. (007) Kallemäe seniitraketidivisjon. Juurdepääsutee on u 1 m kõrguse tammiga. Mõlemal 

pool on äsja tehtud lageraie. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 2. (043) Kallemäe seniitraketidivisjon. Dott [1]. Sissepääs on u ½ ulatuses täitunud lehe- jm 

sodiga. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 3. (102) Kallemäe seniitraketidivisjon. Elamu [2] juurde suunduva soojatrassi alus. Alles on 

vaid üks põikraud. Kõrval on veel originaalkujul säilinud jupike piirdeaeda. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 4. (074) Kallemäe seniitraketidivisjon. Vundament [4]. Sees on betooni valatud metalltorud. 

Oli vahtkonnalinnak? Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 5. (085) Kallemäe seniitraketidivisjon. Tuletõrjevee? reservuaar [5], üsna vett täis. Foto J. 

Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 6. (099) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kaeve [6] soojatrassi [3] lähedal, kaks toru suunduvad 

maasse. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 7. (118) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kandiline betoonkaev torudega [7]. Pumbajaama 

asukoht? Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 8. (123) Kallemäe seniitraketidivisjon. Betoonist kommunikatsioonikaev fotol 7 kujutatu 

kõrval ([7]). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 9. (056) Kallemäe seniitraketidivisjon. Pääsla [8] (lammutatud 2013.a, vt fotod 98, 99, 100, 

101, 104, 110) esine plats. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 10. (031) Kallemäe seniitraketidivisjon. Puitehitise jäänused (oli käimla?), kõrval väike kaeve 

ja posti otsas Sooba alajaam. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 11. (025) Kallemäe seniitraketidivisjon. Piirdeaia nurk punktis [10]. Aiapostid on 2013.a 

lammutustöödest pääsenud. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 12. (011) Kallemäe seniitraketidivisjon. Vaade kohale, kus enne 2013.a juulit olid garaaž-

katlamaja [11] ning pääsla [8] (vt fotod 103–111). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 13. (115) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kaseallee [13], vaade [14] poolt. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 14. (135) Kallemäe seniitraketidivisjon. Postament [14]. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 15. (138) Kallemäe seniitraketidivisjon. Riviplats [16] kasarmu asukoha [15] (vt fotod 113–

114) vastas. Selle ääres pikalilükatud betoonpost –– mingi postament? Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 16. (142) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kurilka? vundament [17] kasarmu asukoha [15] 

vastas. Nelinurkne sissebetoneeritud metalltorudega rajatis. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 17. (144) Kallemäe seniitraketidivisjon. Trepp rajatise [17] juurest kasarmu [15] esisele 

platsile (hele riba foto ülaservas). Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 18. (154) Kallemäe seniitraketidivisjon. Astmeline betoonalus [19] platsi [16] kirdeotsas. 

Steeli alus? (või klubi trepp?). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 19. (163) Kallemäe seniitraketidivisjon. Risustatud kaeve [21] värskete prahipõletusjälgedega. 

Mingi rajatise asukoht? Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 20. (168) Kallemäe seniitraketidivisjon. Suur üsna värske kaeve [24]. Väljakaevatud 

reservuaari asukoht? Foto J. Pärn 29.06.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”22 / 77 

 22 

 

Foto 21. (178) Kallemäe seniitraketidivisjon. Lahingutagamisjaoskonna kaponiirid hoolduspunkti 

ning varjendiga [25]. Vaade põhjast. Siin oli varjul sihtmärgiluurejaama P-18 tehnika. (Vt ka fotod 

117–119.) Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 22. (205) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [25] üks põhjapoolseid bokse seestpoolt. 

Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 23. (228) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [25] vaade idast. Kummalgi pool fotol 

näidatud boksi on veel üks boks põiki, nagu Hiiumaal Ristna neemel. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 24. (258) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [25] varjend, vaade seestpoolt. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”24 / 77 

 24 

 

Foto 25. (294) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [25] lael fotol 23 näidatud boksi kohal on 

üheksast raudteerööpast kokkukeevitatud alus. Selliseid kirjaga „EESTI VABARIIK. 19 Kgs. 

CARGO-FLEET-ENGLAND. 1927.” raudteerööpaid on Kallemäe divisjonis kasutatud paljude 

ehitiste laetaladena. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 26. (1069) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [27] (rajatise 7A [29] põlev- ja 

määrdeaineladu?, vt ka skeem 14), vasakul kuiv paari m laiune kraav. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 27. (1101) Kallemäe seniitraketidivisjon. Maasisene betoonrajatis [28], oli varustatud 

ülespoole avaneva luugiga. Valmistatud kumerate nurkadega betoonkaevurakkest, mõõdud seest u 

2x1x1 m. Kuulus rajatise 7A [29] juurde? Vasakul paari meetri kõrgune tehisküngas. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 28. (874) Kallemäe seniitraketidivisjon. Vaade tuumalaengutega rakettide hoidla (rajatise 7A, 

tüüp „Granit”) [29] hoiusaali sissepääsule lõunast ([34] poolt). Rajatises hoiti kuni kolme kütuse ja 

hapendiga tankimata raketti transpordi- ja laadimismasinatel. Vt ka fotod 120–121. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 
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Foto 29. (898) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise 7A [29] vaade kirdest. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 30. (916) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise 7A [29] termo- ja hügroregulatsiooniblokk, 

vaade sissepääsule idast. Sees olid kalorifeer ja ventilaatorid. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 31. (933) Kallemäe seniitraketidivisjon. 

Rajatise 7A [29]  kalorifeeri? korpus. Foto J. 

Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 32. (935) Kallemäe seniitraketidivisjon. 

Rajatise 7A [29] ventilatsioonikanal? Foto J. 

Pärn 29.06.2015.

 

 

Foto 33. (1010) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise 7A [29] katlamaja [30], vt ka skeem 14. 

Hoonest suundub soojatrass hoonesse [29], kõrval on piirdeaed. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 34. (1024) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise 7A [29] katlamaja [30] seestpoolt (katla ja 

korstna alused). Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 35. (901) Kallemäe seniitraketidivisjon. Purustatud (õhkulastud?) raudbetoonrajatise (doti?) 

[32] vundament ja tükid. Sellest tagapool drenaaži?kaev [31], veel kaugemal paistab hoone [30].  

Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 36. (1041) Kallemäe seniitraketidivisjon. Risuga kaetud betoonelement pinnases [33] –– 

mingi rajatise osa? Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 37. (641) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [34] (rajatis 30 –– rajatise 7A pääsla?; vt ka 

skeem 14). Kummalgi pool hoone seina ääres on u 4 m kõrgused puitpostid ja piirdeaia 

betoonpostid. Hoonest [35] pool on betoonitükid. Skeemi 14 kohaselt peaks hoone kõrval asuma 

dott (ei märganud). Vt ka foto 122. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 38. (663) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [34] sisevaade  –– läbiv koridor, vasakul väike 

aknakesega ruum. Hoone on üsna madal, seest u 2 m. Akende põsed on tehtud nii, et vaatesektor 

oleks võimalikult lai. Hoonest lõunas on mingi hoiuväljak valli, hooneaseme (?) ja suurema 

kaevega. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 39. (709) Kallemäe seniitraketidivisjon. Dott [37] kaitsekraaviga. Sellest põhja pool on vana 

kiviaed ja 2 m kõrgune kivi. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 40. (715) Kallemäe seniitraketidivisjon. Doti [37] lagi seestpoolt. Valu toestamiseks on 

kasutatud perforeeritud terasplaate (nn Marstoni matid ehk PSP-d). Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 41. (871) Kallemäe seniitraketidivisjon. Betoonalus [38]. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 42. (739) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone vallidega (hapendiga? tankimiseks) [39]. 

Rakettide tankimisliini osa. U 2/3 katusest õhku lastud? Tagaplaanil paistva väravakoha ette on 

veetud prahihunnik, sellest kummalgi pool on uksekohad. Laiem sissepääs oli mõlemas otsas (s.t 

raketti võidi veeretada erikäruga läbi hoone). Vt ka fotod 123–124. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 43. (760) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [39] lael olid raudteerööpad sellise tekstiga. 

Peale lae purustamist on need ära viidud. Purustatud pole seda ilmselt mitte rööbaste pärast, sest 

osa lage on veel terve (koos rööbastega). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 44. (813) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone jäänused (tankimisliini käimla?). Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 45. (822) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone vallidega (raketikütusega? tankimiseks) [41]. 

Rakettide tankimisliini osa. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 46. (826) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [41] seestpoolt. Erinevalt hoonest [39] on 

sellel laiem sissepääs ainult ühelt poolt, teises otsas on üks uks põhjapoolses küljes. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 47. (846) Kallemäe seniitraketidivisjon. Dott [42] on veidi rombja põhiplaaniga. Lakke on 

tehtud auk. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 48. (854) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rakettide? hoiuväljak [44] kuni 2 m kõrguste 

vallidega. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 49. (632) Kallemäe seniitraketidivisjon. Raketihoidla (rajatis 7, kõnekeeles semjorka) [46] 3.–

5. lahingukomplekti jaoks (tankimata raketid). Esiplaanil ja keskel telferi tugitorude alused. Vt ka 

fotod 125–126. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 50. (554) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [46] üks boksidest. Enamik neist on täidetud 

rookuhjadega. Vt ka foto 127. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 51. (589) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [46] katusel oli hulknurkne 

visuaalvaatluspost. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 52. (602) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [46] katusel visuaalvaatlusposti 

naabernurgas on mingi rajatise jäänused (postialus?, mädanenud lauad jms). Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 53. (380) Kallemäe seniitraketidivisjon. 1. stardirühma raketihoidla varjendiga (2. 

lahingukomplekti jaoks; nn 1-ое взводное укрытие ehk 1. rühmavarje) [47]. Selles hoiti kolme 

lahinguvalmis raketti transpordi- ja laadimismasinail. Vt ka foto 128.Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 54. (403) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [47] varjendi tualetipott, nn unitaz. Foto J. 

Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 55. (435) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [47] külgvaade [49] poolt (lõunast). Ees all 

on varjend. Katus nähtavasti ei pea, sest praegune kasutaja on selle katnud koormakile ja 

sõiduautorehvidega. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 56. (473) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [47] põhjaseinal on tekst „СМЕРТЬ 

ПОГАНАМ”. Pildilt selgub ka mõistatuslike ümmarguste aukude tekkepõhjus: arvatavasti raketise 

kinnitamisel või pragude tekke vältimiseks kasutati ümarpuidujuppe, mis nüüdseks on enamasti ära 

mädanenud ning tekitanud seintesse loendamatuid õhuauke. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 57. (505) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õuel [49] on u 30 cm läbimõõdus ja 0,5 

m sügav kaevuke (drenaažiks?). Peab mainima, et igal õuel on oma isikupära –– nende lähemal 

uurimisel võib leida mingeid huvitavaid detaile, mis neid teistest eristavad. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 
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Foto 58. (502) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õuelt [49] viib u 5 cm laiune 

kaablikanal komandopunkti [61] poole. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 59. (515) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õue [49] kõverama (C-kujulise) valli 

lõunaosal on kaks mingitest militaardetailidest kohandatud alust (maskeerimisvõrgule?). Foto J. 

Pärn 29.06.2015. 
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Foto 60. (522) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õue [49] C-kujulise valli lõunaosal on 

ka betoonist valatud postialus. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 61. (1390) Kallemäe seniitraketidivisjon. 2. stardirühma varjend [51], sellest [53] pool on u 8 

m laiune u 1,5 m kõrguste vallidega ääristatud õu. Valatud sama tehnoloogiaga nagu kaponiirid, 

aga sissepääsu on hiljem silikaatkividega kitsamaks ehitatud. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 62. (1224) Kallemäe seniitraketidivisjon. Varjend [51], vaade tagumisest ruumist väljapoole. 

Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 63. (1414) Kallemäe seniitraketidivisjon. [51] ja [53] vahelt on metsa lükatud u 3 m laiune ja 

üle 100 m pikk teekoht, mis lõpeb u 1 m kõrguse valliga. Kuivenduseks? Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 64. (1421) Kallemäe seniitraketidivisjon. Veesilm laskeseadme õue [53] lõunaserval. Selliseid 

minikarjääre on territooriumil mitukümmend. Neist metsa pool on kuni 1 m kõrgused kuhjatised, 

ilmselt „karjääride” pinnalt äralükatud muld ja sakkad. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 65. (1433) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õue [53] pikemal [-kujulisel vallil on 

paljukäidav loomarada. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 66. (1373) Kallemäe 

seniitraketidivisjon. Laskeseadme õuest [53] 

u 10 m idas on vöödiline u 1 m kõrgune 

teraspost [54] betoonaluses. Topograafilise 

sidumise (топопривязка) tähis? Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 67. (1368) Kallemäe 

seniitraketidivisjon. [53] ja [56] vahel on 

tamme külge vertikaalselt löödud puna-hall 

lauajupp [55]. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 68. (1346) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadmete (fotol objekt [56]) õuedel on kaks u 

2 m kõrgust pinnasevalli, ainult komandopunkti pool kaablikanalite kohal on seesmised vallid u 

0,5–1 m madalamad. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 69. (1349) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õue [56] komandopunkti [61] poolsel 

vallil on säilinud puitpostidest mastialus. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 70. (1306) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kolmest boksist koosnev massiivsete 

betoonseintega (d = 0,5–0,8 m) kaponiir [57]. Kõrgus u 3,5 m, pikkus u 13 m. Nn teine rühmavarje 

ehk 2. stardirühma raketihoidla? (2. lahingukomplekti jaoks?). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 71. (1328) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatise [57] keskmine boks. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 72. (1252) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õuel [58] on ümmargune vett täis 

betoonkaev (drenaažiks?). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 73. (1245) Kallemäe seniitraketidivisjon. Laskeseadme õuest [58] u 7 m põhjas on u 1 m 

kõrgune betoonpost terasvarvaga. Topograafilise sidumise (топопривязка) tähis? Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 74. (1114) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kandiline betoonkaev laskeseadme õuel [59], 

ilmselt drenaažiks. Sellest mõlemale poole suunduvad kraavikesed, parempoolne viib õuest välja 

seesmise valli taha. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 75. (1122) Kallemäe seniitraketidivisjon. Vöödiline murtud silikaatkivipost [60] 

komandopunkti [61] viiva tee ääres. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 76. (1124) Kallemäe seniitraketidivisjon. Kirdepoolne kaldtee, mida mööda veeti tehnika 

komandopunkti [61] (vt fotod 129–130) laele, on ära veetud. Üleval paistab lael asuva kaponiiri 

sissepääs. Vt ka foto 131 (viimasel kujutatakse sama kaponiiri loodeküljest). Foto J. Pärn 

29.06.2015. 
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Foto 77. (1146) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] lael asus antennipost, mida 

ümbritses üle 3 m kõrge kuusnurkne betoonkaponiir. Kolm selle külge on purustatud. Foto J. Pärn 

29.06.2015. 

 

Foto 78. (1142) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] antenniposti purustatud 

(lõhatud?) betoonkaponiiri sein. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 79. (1152) Kallemäe seniitraketidivisjon. 8-kandiline visuaalvaatluspost komandopunkti [61] 

lael. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 80. (1496) Kallemäe seniitraketidivisjon. 8-kandiline dott komandopunkti [61] lael. 

Laskeulatus 360º. Keegi on hädasti vajanud selle katuse toeks olnud raudteerööpajuppe. Neist ühel 

oli kiri „M.M.K. 1952 18…” (1950.-tel ehitatud Saaremaa sõjaväeraudtee relss?). Foto J. Pärn 

29.06.2015. 
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Foto 81. (1156) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] kõrvalhoone (kirdepoolses 

küljes). Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 82. (1185) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] idanurk, lael paistab 

visuaalvaatluspost. Keskel tugisammas, vasakul on seinale kirjutatud „ДМБ 91 ВЕСНА”. Foto J. 

Pärn 29.06.2015. 
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Foto 83. (1531) Kallemäe 

seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] 

edelapoolsete sissepääsude ääres on võimsad 

nelinurksed sambad. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 84. (1190) Kallemäe 

seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] üks 

boksidest. Foto J. Pärn 29.06.2015. 

 

Foto 85. (1532) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkti [61] sisevaade (bokside-vaheline 

uksekoht). Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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Foto 86. (1503) Kallemäe seniitraketidivisjon. Tuletõrjerajatis? komandopunkti [61] idanurga 

juures. Foto J. Pärn 29.06.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 

Foto 87. (Kallemae1) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Päästeameti õppused Kallemäel 

27.08.2007. Ekraanisalvestus uudistemagasinist Reporter, mille töötajad on oma uudisloo 

pealkirjastanud nii: „islandlased-said-noukaaegses-sojavaebaasis-kultuurisoki”. Islandi päästejuht 

Skuli Hjartason: „Ma ei ole kunagi näinud sellist kohta nagu see siin.” Allikas: Reporter 

27.08.2007, http://www.reporter.ee/index.php/2007/08/27/islandlased-said-noukaaegses-

sojavaebaasis-kultuurisoki/, salvestatud 4. märtsil 2008 (2015.a see link ei tööta).  

 

Foto 88. (Kallemae4) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Islandi päästejuht Skuli Hjartason: 

Selgub, et Nõukogude armeest allesjäänu on tõesti kole.” Allikas: Reporter 27.08.2007. 
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Foto 89. (Kallemae2) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Kui härra pidas silmas seda pilti, 

siis minul tekib küsimus, miks see hoone selline oli ja kes ta ikkagi selliseks muutis? Allikas: 

Reporter 27.08.2007. 

 

Foto 90. (Kallemae3) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Video tõendab, kes maja lõhub ! 

Allikas: Reporter 27.08.2007. 
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Foto 91. (2_DSC9703-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Seinakive pole ilmselt mitte 

ära viidud (kuigi tänu lahjale segule ja hooldamatusele eraldusid nad nähtavasti üsna tervete ja 

taaskasutuskõlblikena), vaid seinad on lihtsalt purustatud ja materjal jäetud kuhjadesse vedelema 

(sest algselt ei ole maja ümber olnud sellist küngast, nagu fotol kujutatud –– vrd foto 95). Foto 

Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

 

Foto 92. (2_DSC9709-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoonel [2] on vähemalt osaliselt olnud u 

2,5 m sügavune kelder. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 93. (2_DSC9711-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Paistab, et ka seina on lõhutud 

lihtsalt lõhkumise, mitte kivisoovi pärast, sest terved silikaatkivid vedelevad hunnikutes. Foto 

Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 94 (2-DSC_9719-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Aga metsa poolt näeb veel 

täitsa maja moodi välja… Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 95. (2-Kallemäe008) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [2]. Veel 1995. või 1996. aastal 

nägi ta välja hoopis selline (vaade samast rakursist nagu fotol 91). Teisaldatud on vaid katus ning 

aknaklaasid. Foto Margus Hergauk. 

 

Foto 96. (7-DSC_9722-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone pääsla [8] läheduses 

(pumbamaja?, asukoht [7?]), ilmselt lammutatud 2013.a. Kandis hästisäilinud inventarinumbrit 

1/28 (sõjaväelinnak nr 1, hoone nr 28). Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 97. (7-DSC_9723-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Sama hoone 1/28 (pumbamaja?, asukoht 

[7?]) seestpoolt. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 98. (8-DSC_9721-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [8] aastal 2012, vaade elamu [2] 

poolt. Nüüd meenutab seda vaid sammaldunud asfaltplatsike ning umbrohu sees võib ehk alles olla 

ka vundament. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 99. (8-DSCF0600) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hooned [8] ja [11] aastal 2004. Foto Marko 

Sula 27.09.2004. 

 

Foto 100. (8-Kallemäe011) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hooned [8] ja [11] aastal 1996. Foto 

Margus Hergauk. 
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Foto 101. (8-DSCF0602) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [8] aastal 2004, vaade linnaku 

poolt. Foto Marko Sula 27.09.2004. 

 

Foto 102. (8-DSC_9725-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis teadmata asukohas (ilmselt 

hoone [8] läheduses) 2012.a, jäi leidmata (tõenäoliselt lammutatud). Võis olla relvakontrollipost 

või tuletõrjevahendite varjualune. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 103. (10_DSC9696-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [10] (veoautode 

remondiestakaadi alused?) 2012.a. Nende betoonaluste asemel on praegu u 1 m läbimõõduga 

augud. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 104. (11_DSC9677-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hooned [8], [11] ja [12] (paremalt 

alates) aastal 2012. Nende asemel on umbes meetrise umbrohuga väljak. Asfaltplatsi kõrval 

(vasakul) võivad olla kahe väikeehitise alused. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 105. (11_DSC9681-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] (tagantvaade, hoone [12] 

poolt) aastal 2012. Laisk „peremees” koos sademetega on teinud oma lagundustöö, ent „selgelt 

varisemisohtlikuks” teda küll veel nimetada ei saa. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 106. (11_DSC9684-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] seestvaade (katlamaja tiib) 

aastal 2012. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 107. (11_DSC9692-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] seestvaade (garaaži 

remondikanal) aastal 2012. Tagaseinale on kirjutatud „Armasta oma tehnikat!” Foto Bruno Jänes 

28.11.2012. 

 

Foto 108. (11_DSC9700-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] vaade pääsla [8] poolt 

aastal 2012. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 109. (11-DSCF0601) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] vaade pääsla [8] poolt aastal 

2004. Foto Marko Sula 27.09.2004. 

 

Foto 110. (11-DSCF0603) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hooned [8] ja [11] (paremalt alates) 

aastal 2004. Foto Marko Sula 27.09.2004. 
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Foto 111. (11-Kallemäe005) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [11] aastal 1996. Nagu piltidelt 

näha, oli katlamaja korsten kadunud juba siis. Garaažiuksed aga on üle 20 aasta alles püsinud, 

kuigi vahepeal on neid veidi lapitud. Foto Margus Hergauk. 

 

Foto 112. (12-Kallemäe004) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [12] aastal 1996. Oli kapitaalne 

betoonkaponiir, analoogiline positsioonidel olevatega. Esiplaanil olev ukseava oli hiljem 

silikaatkividega suletud. Paremal paistab mingi kõrgem betoonalus. Võib-olla kasutati 

katlaküttematerjali hoidmiseks. Vaevalt seegi varisemisohtlik oli, ning lammutajaile võis ta olla 

paras pähkel. Foto Margus Hergauk. 
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Foto 113. (15-Kallemäe007) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komplekshoone (staap, kasarmu, 

söökla) [15] aastal 1996. Foto Margus Hergauk. 

 

Foto 114. (15-Kallemäe006) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [15] magala-osa (kubrik) aastal 

1996. Foto Margus Hergauk. 
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Foto 115. (23_DSC9676-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Teadmata asukohaga hoone 

inventarinumbriga 1/10?, arvatavasti kusagil [8] ja [24] vahel, aastal 2012 (lammutatud?). Ilmselt 

mingi pumbamaja. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 116. (23_DSC9673-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Teadmata asukohaga hoone 

vundament, arvatavasti kusagil [8] ja [24] vahel, aastal 2012 (lammutatud?). Vana pumbamaja? 

Keskel puurkaevutoru? Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 117. (25-DSC_9669-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [25] novembris 2012. Foto 

Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 118. (25-DSCF0604) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [25] aastal 2004. Foto Marko Sula 

27.09.2004. 
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Foto 119. (25-Kallemäe003) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [25] aastal 1996. Foto Margus 

Hergauk. 

 

Foto 120. (29-DSCF0610) Kallemäe seniitraketidivisjon. Vaade „Granit’i” [29] hoidlaruumile 

aastal 2004. Foto Marko Sula 27.09.2004. 
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Foto 121. (29-DSCF0613) Kallemäe seniitraketidivisjon. „Granit’i” [29] hoidlaruum seestpoolt 

aastal 2004 (praegu on lukustatud uks ees, pildistada ei saanud). Foto Marko Sula 27.09.2004. 

 

Foto 122. (34-DSCF0608) Kallemäe seniitraketidivisjon. Hoone [34] aastal 2004. Säilinud on veel 

maskeeringuvärviga kaetud krohvi. Vasakul esiplaanil toru [45]. Foto Marko Sula 27.09.2004. 
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Foto 123. (39-Kallemäe002) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [39] aastal 1996, vaade läänest. 

Katus on veel purustamata ja väravaesine risustamata. Foto Margus Hergauk. 

 

Foto 124. (39-Kallemäe002) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [39] aastal 1996, vaade idast. 

Foto Margus Hergauk. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”73 / 77 

 73 

 

Foto 125. (46-Kallemäe012) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [46] aastal 1996. Ees 

mahasaetud torud [45]. Fotol kujutatud tee vasakpoolne osa on nüüd rohtu kasvanud. Rajatise 

katusel vasakul paistavad visuaalvaatlusposti müürid, mis juba toona olid lagunenud. Foto Margus 

Hergauk. 

 

Foto 126. (46-DSCF0607) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [46] aastal 2004. Foto Marko Sula 

27.09.2004. 
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Foto 127. (46_DSC9584-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [46] aastal 2012. Üks boksidest 

seestpoolt, pildistatud rookuhja otsast. Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 128. (47_DSC9555-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Rajatis [47] novembris 2012, vaade 

[59] poolt (läänest). Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 
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Foto 129. (46_DSC9578-vi) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkt [61] novembris 2012, 

vaade [50] poolt (kagust). Foto Bruno Jänes 28.11.2012. 

 

Foto 130. (61-DSCF0618) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkt [61] aastal 2004, vaade 

[60] poolt (kirdest). Otse ees paistab [62]. Foto Marko Sula 27.09.2004. 
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Foto 131. (61-DSCF0617) Kallemäe seniitraketidivisjon. Komandopunkt [61] aastal 2004, vaade 

[58] poolt (loodest) laepealsele kaponiirile. Vt ka foto 76. Foto Marko Sula 27.09.2004. 
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