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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus Lintsi (Siimika) raketibaas. Nimi tulnud Lintsi metsavahikoha 
järgi. 
23. kaardiväe Lenini ordeniga Punalipulise  Orjoli-Berliini 
raketidiviisi (s/o 21201) 94. kaardiväe raketipolgu (s/o 18291) 
üks divisjon 
 

1.2 Hilisem(ad), sh 
praegune(sed) 

nimetus(ed) 

 Lintsi (Siimika) raketibaas. 
 

1.3 Aadress  Harju maakond, Nissi vald, Siimika küla. 
Lähiaadress: Lintsi linnak (53 ha), tunnus: 51802:002:0409 
Lähiaadress: Vindla (403 ha), tunnus: 51802:002:0486 
 

1.4 Koordinaadid  59°7′27.29″, 24°6′38.8″ 
 

1.5 Algne teave, sh ajalugu Rajatud XX sajandi viiekümnendate lõpus-kuuekümnendate 
alguses. Raketibaasist lahkuti tõenäoselt 1978. 
Kaheksakümnendate algusest kuni Venemaa vägede Eestist 
lahkumiseni kasutas Siimika baasi ladudena Tallinna 
Mereväebaasi tagala 

1.6 Praegune funktsioon Kasutuseta 
1.7 Seisukorra hinnang Raketihoidlate ja stardiseadeldiste seisund rahuldav. 

Komandokeskuse olukord rahuldav, sisemus rüüstatud. 
Linnaku hooned rüüstatud, varemeis või avariilised. 
Garaažhide ja töökodade seisund avariiline, rüüstatud. 
Territooriumil värske lageraie (2013), tööde käigus on 
teedevõrk ja üldtruktuur osaliselt segi paisatud. 
Territooriumi kasutatakse metsamaterjali ladustamise alana. 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Keila-Haapsalu maanteelt maakonna piiril keerab tee,  u 3 km. 
Linnulennult kaugus: Risti 14 km, Vasalemma 16 km, 
Riisipere 11 km. 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (4) 
1.10 Fotod Tänapäevased fotod (89) 

 
1.11 Seotud ehitised  7,5 km lõuna pool asub Piirsalu raketibaas 

 
1.12 Põhiüksus Nõukogude Armee strateegiliste raketivägede 50. Punalipulise 

raketiarmee 23. kaardiväe Lenini ordeniga Punalipulise Orjoli-
Berliini raketidiviisi (s/o 21201, kutsung „Trubatš”)”) 94. 
kaardiväe raketipolk (s/o 18291, kutsung „Lotsija”): üks 
divisjon (paaris Piirsaluga) 

1.13 Lisateave relvastus: keskmaa ballistilised raketid R-12 
 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 11. detsember 2013. 
 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  
 

Harjumaa Lintsi raketibaas.doc 
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2. Asukoha skeemid 

 
Skeem 1. Lintsi raketibaas Harjumaal Nissi vallas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 
Skeem 2. Lintsi raketibaas Nissi vallas Siimika külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 3. Lintsi raketibaasi objektid 1–29. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

Legendis on kirjas ainult objektid, millele on osatud anda nimetus või funktsioon, kõik 
ülejäänud on „hooned”. 

1 - meeskonnavarjend 
3 - suur angaar 
4 - väike hoidla 
5 - garaaž 
6 - väravamaja 
7 - vahtkonnamaja 
8 - angaar 
9 - angaar 
10 - angaar 
11 - stardiplats 
12 - stardiplats 

14 - garaaž 
15 - garaaž 
16 - stardiplats 
17 - stardiplats 
18 - angaar 
22 - garaaž 
26 - ladu 
27 - elektrijaam (vana?) 
28 - suur lammutatud vundament 
29 - mullast vall 
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Skeem 4. Lintsi raketibaasi objektid 30–59. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

38 - elektrijaam 
47 - komandokeskus 
48 - söökla 
49 - söökla 
51 - garaaž 
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3. Fotod 
Lintsi raketibaasi objektide numeratsioon algab territooriumi tagumisest otsast, raketihoidla ja 
stardiplatside juurest. Maa-ameti kaardirakenduses osa objekte puudub, samuti on piirkonna 
reljeefi kujutis üllatavalt väheinformatiivne. 

 
Foto 1 (faili nr 333). Lintsi raketibaas. Meeskonnavarjend [1] angaari (raketihoidla?) [3] juures. 
Istekohad on olnud nummerdatud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 
Foto 2 (330). Lintsi raketibaas. Meeskonnavarjend [1], 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.
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Foto 3 (338). Lintsi raketibaas. Abihooned [2] angaari [3] juures. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 4 (340). Lintsi raketibaas. Abihooned [2] angaari [3] juures, ehitusmaterjaliks mingi 
kummaline šlakisarnane segu, sarnast materjali leidus ka Piirsalus. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 5 (345). Lintsi raketibaas. Angaar [3], tagumine ots, hoonete [2] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 6 (377). Lintsi raketibaas. Angaar [3] peasissepääs, [4] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 9 / 50 
 

 
Foto 7 (348). Lintsi raketibaas. Angaari [3] tagumises otsas olevaid vaheseinu on osaliselt 
lammutatud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 8 (350). Lintsi raketibaas. Angaar [3], tagumine sissepääs. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 9 (365). Lintsi raketibaas. Angaar [3]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 10 (380). Lintsi raketibaas. Hoone [4]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 11 (383). Lintsi raketibaas. Hoone [4]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 12 (391). Lintsi raketibaas. Garaaž [5], vaade [7] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 13 (401). Lintsi raketibaas. Garaaž [5]. Väravad on kadunud ja tugipostide ümber olnud 
nurkrauast raamistik maha võetud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 14 (407). Lintsi raketibaas. Garaaž [5]. Seintele maalitud loosungid on veel loetavad. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 15 (454). Lintsi raketibaas. Keskel väravamaja [6], vasakul paistab vahtkonnahoone [7], 
paremal garaaž [5], vaade [9] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 16 (448). Lintsi raketibaas. Väravamaja [6], paremal vahtkonnahoone [7]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 17 (441). Lintsi raketibaas. Väravamaja [6] ehitamine on toimunud mitmes järgus. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 18 (428). Lintsi raketibaas. Vahtkonnahoone [7], vasakul väravamaja [6], vaade [3] 
suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 19 (427). Lintsi raketibaas. Vahtkonnahoone [7] seinal on säilinud L.I. Brežnevi tsitaadid. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 20 (437). Lintsi raketibaas. Vahtkonnahoone [7], katusel madal vaatetorn, vaade [2] 
suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 21 (456). Lintsi raketibaas. Angaar [8], vaade [6] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 22 (457). Lintsi raketibaas. Angaar [8], sisemuse poolitab vahesein. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 23 (460). Lintsi raketibaas. Angaar [8], tahmunud lagi annab tunnistust kaablipõletamisest. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 24 (470). Lintsi raketibaas. Angaar [8], meeskonnavarjend angaari küljel, vaade [9] 
suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 25 (475). Lintsi raketibaas. Angaaride [8] ja [9] vahel on kahel pool teed kaks süvendit ja 
betoonpostid. Kaardil ega reljeefil neid ei näidata. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 26 (479). Lintsi raketibaas. Sarnane süvend teisel pool teed. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 27 (487). Lintsi raketibaas. Angaar [9] tagumine sissepääs, [29] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 28 (506). Lintsi raketibaas. Angaar [9] esimene (stardiplatsi poolne) sissepääs. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 29 (492). Lintsi raketibaas. Angaar [9]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 30 (503). Lintsi raketibaas. Angaar [9]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 31 (501). Lintsi raketibaas. Angaar [9] seintel olnud juhendid on pruuni värviga 
loetamatuks võõbatud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 

 
Foto 32 (527). Lintsi raketibaas. Angaar [9] küljel oleva väikese meeskonnavarjendi sissepääs, 
vaade [8] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Fotod 33 (532) ja 34 (529) Lintsi raketibaas. Angaar [9] küljel oleva meeskonnavarjendi 
sisevaade. Kitsas ruum u 1x6 m, taga otsas väike aken angaari.  
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 
Foto 35 (537). Lintsi raketibaas. Angaar [9] küljel oleva meeskonnavarjendi aken angaaris sees. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 36 (239). Lintsi raketibaas. Angaari [9] ja stardiplatsi [11] vahel on kaardile kandmata dott. 
Vaateava (ambrasuuriks liiga suur?) jääb stardiplatsi poole. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  

 

 
Foto 37 (512). Lintsi raketibaas. Angaari [9] ees olev dott, sissepääs jääb angaari poole, taga 
paistab hoone [14] 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Fotod 38 (516) ja 39 (525). Lintsi raketibaas. Angaari [9] ees oleva doti sisevaated. Tagaseinas 
aken. Sissepääs tamburiga, paksud puidust uksepiidad, väga väikesed ukseaugud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 
Foto 40 (550). Lintsi raketibaas. Angaar [10]. Fassaad varisenud. Sees oli metsameeste tehnika, 
sellepärast jäi detailsem vaatlus tegemata. Teistel angaaridel ei ole tugipiilareid. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013.  
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Foto 41 (553). Lintsi raketibaas. Angaari [10] eripäraks on otsaseina kõrvale muldvallile 
ehitatud väike ümmargune (monteeritav?) dott. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 42 (544). Lintsi raketibaas. Vasakul kolmnurkne betoonitükk (obeliski alus?), selle taga 
hoone [13], paremal paistavad stardiplatsi [11] mullavallid. Vaade [14] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 43 (568). Lintsi raketibaas. Stardiplats [11] ja teenindushooned selle servas. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 44 (578). Lintsi raketibaas. Stardiplats [11], vaade angaari [9] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 45 (570). Lintsi raketibaas. Stardiplats [11], hooned valli ääres. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 46 (552). Lintsi raketibaas. Stardiplats [12], vaade angaari [10] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 47 (554). Lintsi raketibaas. Stardiplats [12]. Abihoone valli ääres. Selle hoone tagaküljel 
juurdeehitus, vt fotod 49. ja 50. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 48 (560). Lintsi raketibaas. Stardiplats [12], abihoonete varemed valli ääres. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 49 (562). Lintsi raketibaas. Stardiplats [12]. Ühe kivimaja väliseina ääres oli väike 
kapisarnane juurdeehitus. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 50 (565). Lintsi raketibaas. Stardiplats [12]. Kapp välisseina ääres, tundub olevat 
balloonide (suruõhk?) hoiukoht, lävepakk tugevate kulumisjälgedega. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 51 (577). Lintsi raketibaas. Vasakul garaaž [14], keskel hoone [13], paremal angaar [9]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 52 (508). Lintsi raketibaas. Vasakul hoone [13], paremal garaaž [14], vaade angaari [9] 
eest. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 53 (549). Lintsi raketibaas. Garaaž [14], taga paistab angaar [9]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 54 (547). Lintsi raketibaas. Garaaž [14]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 55 (632). Lintsi raketibaas. Angaar [18], stardiplatsi [17] poolne sissepääs. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 56 (621). Lintsi raketibaas. Angaar [18], tagumine sissepääs, katusel betoonist 
vahitorn/laskepesa?  
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 57 (617). Lintsi raketibaas. Angaar [18]. Konstruktsioon on heas korras, läbijooksu näha ei 
ole ja ka tahmajäljed puuduvad. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 58 (610). Lintsi raketibaas. Angaar [18], loosungid seintel loetamatuks võõbatud.  
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 59 (623). Lintsi raketibaas. Angaar [18], tagumise sissepääsu kohal katusel on laskepesa 
rusud. Katusel on kasvanud juba üsna jämedad puud. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 60 (625). Lintsi raketibaas. Angaari [18] kõrval on samuti väike dott, vaateavaga 
stardiplatsi [17] suunas. Taga vasakul garaaž [22], selle varjus stardiplatsi [17] teenindushoone, 
paremal kuuskede taga hoone [24]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 61 (630). Lintsi raketibaas. Garaaž [22], vaade angaari [18] katuselt. Vasakul puude varjus 
on stardiplats [17]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 62 (632). Lintsi raketibaas. Garaaž [22] angaari [18] juures. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 63 (598). Lintsi raketibaas. Laohoone? [26], vaade [27] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 64 (602). Lintsi raketibaas. Hoone [26] sisevaade, kaks suurt ruumi, vaheseinas uks. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 65 (591). Lintsi raketibaas. Elektrijaam [27], vaade valli [29] poolt. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 66 (587). Lintsi raketibaas. Vasakul elektrijaam [27], ees lammutatud suure hoone 
vundamendi riismed, taga paistab ladu [26]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 67 (599). Lintsi raketibaas. Vasakul hoone vundamendi riismed [28], paremal elektrijaam 
[27], vaade [26] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 68 (581). Lintsi raketibaas. Esiplaanil suur vundament [28], vasakul elektrijaam [27], taga 
paremal [26]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 69 (608). Lintsi raketibaas. Vundament [28]. Mõõtmetelt väga suur, aga samblakihi 
paksuse järgi lamutatud üsna ammu või pole valmis saanudki. Viimaseid kandeposte on välja 
kaevatud üsna hiljuti. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 70 (582). Lintsi raketibaas. Mitme meetri kõrgune ja umbes 100 m pikune muldvall [29], 
valli harjal laskepesad (hilisemad?). 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 71 (590). Lintsi raketibaas. Vaade vallile [29] elektrijaama [27] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 72 (585). Lintsi raketibaas. Vaade vallilt [29] angaari [10] suunas, ees paistab kaardile 
kandmata hoone. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 73 (644). Lintsi raketibaas. Elektrijaam [38], vaade [39] suunast. Baasis on olnud kaks 
elektrijaama - uus ja vana? eriotstarbelised? 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 74 (638). Lintsi raketibaas. Elektrijaam [38], vaade [48] suunast, paremal väike kaardile 
kandmata hoone (kaevumaja?). 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 75 (641). Lintsi raketibaas. Elektrijaam [38], masinasaal. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 76 (675). Lintsi raketibaas. Komandokeskus [47]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 77 (692). Lintsi raketibaas. Komandokeskus [47]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 78 (691). Lintsi raketibaas. Komandokeskus [47]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Fotod 79 (694) ja 80 (677) Lintsi raketibaas. Komandokeskus [47]. Angaari konstruktsioon üsna 
heas seisus, suuri läbijooksusid ei paista, säilinud seinaviimistlust ja ventilatsioonitorusid. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 81 (650). Lintsi raketibaas. Söökla [48], taga paistab elektrijaam [38], vaade [52] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 82 (646). Lintsi raketibaas. Söökla [48], vasakul paistab garaaž [51]. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 83 (659). Lintsi raketibaas. Söökla [49]. Kõrvuti on kaks sööklat. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 84 (660). Lintsi raketibaas. Söökla [49] fassaad, vaade [48] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 85 (663). Lintsi raketibaas. Söökla [49].  
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 86 (559). Lintsi raketibaas. Söökla [49]. Haruldane detail köögipoolelt - kumera 
piirdeliistuga kahhelplaadid. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 87 (658). Lintsi raketibaas. Garaaž [51], vaade [48] suunast. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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Foto 88 (652). Lintsi raketibaas. Garaaž [51]  
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 

 

 

 
Foto 89 (657). Lintsi raketibaas. Garaaž [51], ukseaugust paistab söökla [48] nurk. 
Foto Mart Mõniste 11.12.2013. 
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4. Täiendav info 
Margus Hergauk, Jüri Pärn, Mati Õun. Võõrväed Eestis. Tallinn 2006. 

Eestis asusid 23. kaardiväe Lenini ordeniga Punalipulise Orjoli-Berliini raketidiviisi (s/o 21201, 
kutsung „Trubatš”) neli polku, neid teenindanud neli liikuvat remondi- ja tehnikabaasi, 
sidesõlme raadiosaatekeskus, õppeväeosa ja võib-olla veel mingeid väiksemaid väeosi. Kuigi 
dokumentides ja inimeste mälestustes figureerib diviisi staabi asukohana sageli Valga linn, 
paiknes see tegelikult Lätis Valka kesklinnas, umbes 600 meetrit Eesti piirist, Rainise–
Auseklise–Tālava tänavate (Raiņa–Ausekļa–Tālavas iela) vahelises kvartalis. Staabi juures oli 
ka komandopunkt (kaks või kolm maa-alust angaari). Staabilinnaku pääsla (KPP) hoones asub 
praegu Valka rajoonilehe „Ziemeļlatvija” toimetus (aadress Ausekļa iela 1), selle vastas on kino 
(endine ohvitseride maja?). Ilmselt Valkas asus ka mitu diviisi teenindavat üksust (sidesõlm, 
sõjaväeprokuratuur, KGB eriosakond jm). 

Diviisile allusid või selle juures asusid järgmised väeosad ja asutused:  
1) 94. kaardiväe raketipolgu (s/o 18291, kutsung „Lotsija”) staap ühe divisjoniga ning 

raadiovastuvõtukeskus olid Läänemaal Piirsalus, polgu teine divisjon asus Harjumaal Siimika 
külas Lintsi metsavahikoha lähedal. Väeosa formeeriti 1.09.1958.a Kalinini oblastis Bologoje 
linna lähistel, olles seega üks esimesi NL strateegiliste rakettide väeosi. 1959.a maist augustini 
viibis väeosa Kapustin Jari polügonil raketitehnikat vastu võtmas ja katsetamas, sama aasta 
augustis kolis üle Haapsallu. 1960. aastal sai polk lahingulipu (neid jagas tollal NSV Liidu 
Ülemnõukogu ning need anti üle pidulikus õhkkonnas). Polgu 1. (Piirsalu) divisjon asus 
lahingvalvele 24. märtsil 1961. Polgu staap asus veel kuuekümnendate algul Haapsalus Suur-
Liiva tänaval tsaariaegse mudaravila hooneis. 1960.-te alguses ehitati välja staabilinnak 
Piirsallu, 1. divisjoni kõrvale ja staabiallüksused kolisid sinna üle. Polk lahkus Piirsalust ja 
Lintsist arvatavasti 1978. aastal. Kaheksakümnendate algusest kuni Venemaa vägede Eestist 
lahkumiseni kasutasid Piirsalu ja Lintsi linnakuid ladudena Tallinna Mereväebaasi tagala-
väeosad. Praegu kuulub osa Piirsalu linnakust (laskeväli) Kaitseliidule. Haapsalu kesklinna 
(Tallinna mnt algusse) ehitati raketiväelastele mitu 3–5-korruselist elamut, raketiväelased elasid 
ka Uuemõisas (nn Suvorovka; raketipolgule kuulus ka ühiselamu Tallinna mnt 79, mis peale 
raketiväelaste lahkumist 1978 anti üle lennuväele).  

2) Kaardiväe (?) liikuv remondi- ja tehnikabaas (s/o 23492) oli samuti Läänemaal Piirsalus 
(1959?–1978), üks koostebrigaadidest aga Lintsi divisjoni juures. 

 

militaar.net 
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=1376&p=20504&hilit=lintsi#p20504 

„Tegelikult on nii,et Piirsalu baas on olnud kogu aeg Lintsi baasist suurem. Lintsi baas oli nn. 
varubaas, kes oma põhielektri sai Piirsalu baasist. Loomulikult oli ka Lintsil oma 
elektrigenekad,kuid see oli varus. Ja lapsepölvest mäletan,et kohalik kolhoos hoidis seal oma 
kartuleid, siis kord sai isaga sinna sisse söidetud, peakasarmu ees kõrgus rakett (makett). 

Kohalikuga rääkides, kes teenis seal 1970-ndate lõpus, ütles, et mereväe laod olid ainult Lintsi 
baasis, Piirsalu baasis eksisteeris morskaja pehota? 

Jutte merejalaväest olen ennemgi kuulnud, aga kohalikelt siit-sealt kuuldes on juttudes olnud 
laigulistest vormidest meremehe särgiga.... kahju, et ise olin nii väike,et ei mäleta täpselt. 

Kahasse Piirsalu elektrigenekatega jooksid soojavee trassid Lintsi baasi. Piirsalut Lintsi baasiga 
ühendava tee kõrval peaks vist siiani jooksma see trass.” 

 

NSV Liidu Relvajõudude Strateegilised raketiväed 
http://et.wikipedia.org/wiki/NSV_Liidu_relvaj%C3%B5ud_Eestis 
vaadatud 28.02.2012 

Lisaks lahinguvägedele paiknesid Eestis ka raketivägede juhtimis- ja selleks vajalike radari- ehk 
pelengaatorikeskused. Juhtimiskeskused asusid Tallinna lähedal Vana-Pääskülas ning 
Harjumaal Humala kõrgendikul. Kagu-Eesti strateegiliste keskmaarakettide staap asus Valgas 
(vt. 898. seniitraketipolk). Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Venemaa lääneoblastites asunud 
strateegiliste raketivägede|strateegiliste raketivägede diviisid kuulusid NSV Liidu Relvajõudude 
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Strateegiliste raketivägede 50. raketiarmee üldjuhtimisele ning koosseisu[2]. NSV Liidus võeti 
1959. aastal vastu otsus teistest väeliikidest eraldiseisva relvaliigi strateegiliste raketivägede 
moodustamisest. Eestis asusid strateegilistest rakettidest ainult R-12 ja R-12U tüüpi raketid. R-
12 raketibaasid tegutsesid paarikaupa: Lintsi - Piirsalu, Kadila - Rohu, Uniküla - Rooni ja 
samuti Nursi - Sänna. Erand oli ainult maa-alune R-12U baas Valgamaal Vilaski baasis. See oli 
ainus baas, kus raketid paiknesid seal asuvates maaalustes vertikaalsetes raketišahtides. 

Eesti NSV territooriumil paiknes 1960–1970ndail aastail neli strateegiliste raketivägede 
raketipolku: 

Rakvere linnas Arkna teel asus 304. kaardiväe raketipolk (s/o 14372 "Objekt 648"), kuni 
likvideerimiseni aastal 1978/1979. Raketipolgule allusid raketidivisjonid: 

Raeküla divisjon, Kadilas ehk Kadila raketibaas ja 

Avispea divisjon, Rohul ehk Rohu raketibaas ning 

sidebaas ja kaardiväe remondi ja tehnikabaas (s/o 33824), Rakveres. 

Võru linnas, millele allusid divisjonid 

Sännas, Sänna raketibaas ja 

Nursil, Nursi raketibaas; 

Haapsalu rajoonis Piirsalus, kaardiväe raketipolk (s/o 18291), millele allusid divisjonid: 

Piirsalus, Piirsalu raketibaasis, mis asus lahingvalvele 24. märtsil 1961 (Raketibaasi 
koosseisus kaks kasarmulinnakut: a) polgu staap ja juhtkonnaallüksused + RTB 
(remontno-tehnitšeskaja baza) e. tuumalaengute baas (kokku 5 kasarmut) ning b) 1. 
raketidivisjon (5 kasarmut);) ja 

Lintsil, Lintsi raketibaasis (2. raketidivisjon (samuti 5 kasarmut); 

Siimikal ja 

Valga linnas, millele allusid divisjonid: 

Roonil, 

Unikülas ja 

Vilaskis. 

304. raketipolk (asus Rakveres-Kadilas-Rohul) saadeti laiali 1978. aasta teisel poolel, samal ajal 
saadeti laiali ka Piirsalus asunud raketipolk. Valgas asunud raketipolk saadeti laiali 1982. aastal. 
1983. aastal allutati Võrus, Alūksnes (Lätis) ja Valgas asunud polgu Vilaski divisjon Ostrovi 
raketidiviisile staabiga Pihkva oblastis. Need polgud saadeti laiali aastatel 1987–1989. 

 

Martin Trolle fotod 5. mai 2007 
Хаапсалу (Haapsalu), 94th. Regiment, Сиймика (Siimika) Missile Base 
http://www.flickriver.com/photos/martintrolle/sets/72157614006875246/ 
Vaadatud 28.02.2014 
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