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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

11. piirivalvesalga Liiküla piirivalvekordon, algne järjekorranumber pole 

autorile teada (see oli vähemalt 13–16). (Kordoni ametlik nimetus sisaldas 

järjekorranumbrit, mitte kohanime.) 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

Kordoni number, kutsung (sõltus numbrist) ning littertähis on aja jooksul 

korduvalt muutunud. Kuna 11. piirivalvesalga kordonite numeratsioon algas 

1946 (1944?) – 1976 Läänemaalt Haapsalu lähedalt (kokku oli 11. salgas 

maksimaalselt 33–35 nn liinikordonit, lisaks vähemalt 1957. a-ni igal 

komandantuuril 1 reservkordon) ja Hiiumaal oli 1969. aastani 10–11 

kordonit, samuti oli Saaremaal üks kordon (1969.? a-ni) veel Pammana 

poolsaarel Murika külas, oli Liiküla kordoni järjenumber algusaasatel mitte 

väiksem kui 13–16. Aastail 1965–68 (kuni 1969. aastani?) oli ta 11. 

piirivalvesalga 11. piirivalvekordon (kutsung Stražnik), 1969?--1976 11. 

piirivalvesalga 8. piirivalvekordon (kutsung „Lebjodka”), 1976–92 11. 

piirivalvesalga 6. piirivalvekordon (s/o 2133-T, kutsung „Bromistõi”).  

1992–2000? Eesti piirivalve kordon või valvealune objekt. Katastriüksus 

Liiküla piirivalvekordon 48301:006:0181 registreeriti 29. novembril 2000. a, 

pindala 4,79 ha, sh ehitiste alune maa 1350 m². 

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Mustjala vald, Liiküla 

Lähiaadress/tunnus: Liiküla piirivalvekordon 48301:006:0181; mõned 

ehitised kü-del Oravasaba 48301:006:0281, Orava 48301:006:0452, Kõue-

Mari 48301:006:0284 ja Kõue-Mardi 48301:006:0283 

1.4 Koordinaadid 58.5745861111111,22.4244388888889 / 58°34′28.51″, 22°25′27.98″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Tõenäoliselt asus Liikülas piirivalvekordon juba 1944.a lõpust (aastail 1940–

41 Liikülas teadaolevalt kordonit ei olnud, lähimad olid Pammanas ja 

Pangal), sest Lisas nr 2 ENSV Ministrite Nõukogu 1946.a määruse nr 069 

juurde (Hoonete ja teiste ehitiste nimekiri, millised kuuluvad 

Siseministeeriumi Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede Valitsusele 

pikaajalisele tasuta rendile üleandmisele) (end. Hiiu Maa-arhiiv f. 121 nim. 

2s s. 1) toodud nimekirjas p. 185 ja 186 all on kirjas: „Leisi vald, Liiküla küla 

– elumaja 150 m2 ja kuur 60 m2”. Võis olla samal kohal, kus praegu (s.t 

endise Orava talu asukohas), kuid enamik säilinud hooneid (v.a keldrid?) 

paistavad olevat ehitatud märksa hiljem. Vastavalt Leningradi Ringkonna 

Piirivalvevägede ülema poolt 6. märtsil 1950 ENSV Ministrite Nõukogu 

Sõjaosakonnale saadetud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede Valitsusele 

eraldamisele ja kinnistamisele kuuluvate maa-alade iseloomustusele (lk 3-4) 

oli Leisi vallas Liikülas põhimaaüksus nr 59 pindalaga 5 ha kasutusel 

kordonina ja see oli kinnistatud Saare maakonna täitevkomitee poolt. Peeti 

vajalikuks lisaks kinnistada kolm abimaaüksust: "a" pindalaga 5,5 ha oli 

kasutusel laskeväljana, maa kuulus kolhoosile; "b" 8 ha kasutati heina- ja 

karjamaana, maa kuulus metsamajandile; "v" 2,5 ha kasutati ohvitseride 

elamu krundina, maa kuulus kolhoosile. Vastavalt iseloomustusele lisatud 

kaardile oli põhimaaüksus täpselt samas kohas, kus praegu asub 

kordonikompleks. 

Maade üleandmise-vastuvõtu aktiga nr 1 12. novembrist 1971 anti vastavalt 

ENSV MN määrusele nr 304-23 ja Kingissepa Rajooni TSN TK otsusele 23. 

juunist 1970 Mustjala kolhoosi esimehe Paaskivi poolt S/o 2133 

tagalaülemale Moskvinile üle igaveseks kasutamiseks (kasutustähtaja joonele 

on kirjutatud "вечное") Liikülas maa-ala pindalaga 4,82 ha (tõenäoliselt on 

tegu eelmainitud põhimaaüksusega nr 59), millest looduslikke rohumaid 

1,03, metsa 3,46 ja muud maad 0,33 ha. Kõlvikute tabelisse on venekeelsesse 

akti juurde kirjutatud eesti keeles "Tegelik üleantav 4,72" -- mets 0,90 ja muu 
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maa 3,82 ha. Piiri märgistasid looduses sihid ning 9 tsentrimärgiga kivi 

kupitsatel. Lisaks on aktis ära toodud, et krundil olemasolev mets kuulub 

säilitamisele, ning et maakasutajad on kohustatud oma krundil mitte 

sooritama tegevusi, mis riivavad naabermaakasutajate huve. 

Objektil seni leitud aastaarvudest varaseim on 1958 (ühe puust aiaposti 

küljes), kasarmu pööningul paisupaagiruumi seinal on aastaarv 1959. 

Kasarmu juurdeehitus valmis 1986.a paiku. Kordoni järjenumber, kutsung 

ning littertähis on aja jooksul korduvalt muutunud. 

Siseministeerium pani kordonikompleksi 2007.a novembris oksjonile 

750 000 kroonise alghinnaga, müüdi üle miljoni krooni eest autotranspordi ja 

kaupade ladustamisega tegelevale Tallinna firmale Renewo AS. Uus omanik 

soovis krundile rajada algul hooldekodu, hiljem aga otsustati ümber 

pansionaadi kasuks. 3. augustil 2010 kehtestas Mustjala Vallavolikogu 

Liiküla Piirivalvekordoni detailplaneeringu, mille eesmärgiks on endise 

Liiküla piirivalve kordoni territooriumile pansionaat/hooldekodu rajamine.  

1.6 Praegune 

funktsioon  

Kinnistu viimane katastrikirje muudatus tehti 11. oktoobril 2014. a. 

Vaatamata vastuvõetud detailplaneeringule on kinnistu sihtotstarbeks endiselt 

„riigikaitsemaa 100%”. Praegu seisab kasutamata. Portaali kv.ee andmeil oli 

2015.a märtsi seisuga endiselt müügis 190 000 euro eest (mis on sisuliselt 

üksnes elamumaa hind). 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Küllaltki hästi säilinud hoonete ning rajatistega ja lehise-, kase- ning 

kuusealleedega ja paljude kultuurpõõsastega rikkalik kordonikompleks, mille 

saaks väheste kulutustega kujundada atraktiivseks vabaõhumuuseumiks ja 

säästva arengu tugipunktiks. 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Kaks idapoolset naaberkrunti (Oravasaba ja Kõue-Mari kü) kuuluvad 

rootslastele. Loodes piirneval krundil (Rannavärava kü) on hiljuti tehtud 

lageraie ning männimets on asendunud sarapuuvõsaga. 

1.9 Joonised 15 tk: asukohaskeemid (13 tk), objektide paiknemise skeemid (2 tk) 

1.10 Fotod  173 tk 

1.11 Seotud 

ehitised  

Kopteriväljak (Kõue talu maal); jalgpalliväljak (Jürna talu juures); Pakulaiu e 

Suurlaiu TVP; telefoni-õhuliin; kaabelliinid Liiküla–Kingissepa (Kuressaare) 

ja Liiküla–Pammana (proj. vastavalt 1977 ja 1978, ehit. 1980); vaatluspostid: 

Murika (Vahtra talu juures?)?, Tuhkana (vaatluspost), Poka?, Asuka (torn ja 

võib-olla kunagi ka hoone Lõuka sadamakoha juures), Liiküla Kõue-Mardi 

kü (vaatluspost), Varese sadam (torn ja väikehoone), Liiva neem 

(vaatluspost), Panga (2 v 3 tk?, sh prožektoripositsioon Panga neemel), 

Paatsa?; prügi mahapaneku koht (Rannavärava kü, 3 m kõrgusest kivist mere 

pool). 1950. aastal oli kolm kinnistamata abimaaüksust (vt skeem 13): "a" 

pindalaga 5,5 ha oli kasutusel laskeväljana, maa kuulus kolhoosile (asus 

Kõue talust idas); "b" 8 ha kasutati heina- ja karjamaana, maa kuulus 

metsamajandile (asus Varese külas sadama juures); "v" 2,5 ha kasutati 

ohvitseride elamu krundina (занимается усадьбой офицерского дома), maa 

kuulus kolhoosile (asus Pahapilli külas sadama teeristi lähedal). 

1.12 Põhiüksus Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 11. Punalipuline piirivalvesalk (s/o 

2133, staabiga Kuressaares). Aastail 1946-53, 54-55 ja 60-63 allus 

Leningradi, 1956-57 Lääne ja 1963-75 Loode piirivalveringkonnale 

1.13 Lisateave  Asub endise Orava talu maadel, selle hoonetest võib territooriumil olla veel 

mingeid jälgi säilinud. Kaugus Mustjalast 20 ja Leisist 12 km. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 24.-25.05.2015, 30.5.-01.06.2015, 07.-08.06.2015. 

1.15 Koostaja  Jüri Pärn 

Alusfail: Liiküla piirivalvekordon.doc. 
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Liiküla piirivalvekordon Saare maakonnas Mustjala vallas Liikülas. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

 

Skeem 2. Liiküla piirivalvekordon Saare maakonnas Mustjala vallas Liikülas. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Liiküla piirivalvekordoni ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

 

Skeem 4. Liiküla piirivalvekordoni objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Liiküla piirivalvekordoni objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

1 - kaitsekraav 

2 - tõkkepuu 

3 - elektrikapid 

4 - kuur vundamendil 

5 - kolme korteriga 

elamu 

6 - ühe korteriga elamu 

7 - ohvitseriperede 

kuivkäimla 

8 - kaitsekraav 

9 - pesukuivatuskoht 

10 - vundament 

11 - katusealune 

12 - vundament 

13 - kolm lehiserida 

14 - spordiväljak 

15 - vahtkonnalinnaku 

õppetornike 

16 - köetav kasvuhoone 

17 - raadiomasti alus 

18 - steel, piiritulp 

19 - keldrid, 

relvakontrollipost, 

palkonn 

20 - kaitsekraav?, 

vundament 

21 - kordoni peahoone 

(komplekshoone ––

staap/kasarmu/ 

söökla/klubi) 

22 - kurilka 

23 - pumbamaja 

24 - kõnnitee 

kasealleega 

25 - külalistemaja 

26 - lagunenud 

kemmerg 

27 - saun/akuruum/ 

katlamaja/puukuurid? 

28 - plats vundamendi 

või äärisega, 

jänesepuurid 

29 - autogaraaž, laut 

30 - asfaltplats 

31 - veoauto 

remondiestakaad 

32 - betoonalus 

33 - koertemaja 

34 - postrajatis 

35 - laskevälja siht 

36 - kaitsekraav 

(laskejoon) 

37 - dott SPS-3 

38 - laskeväljahoone? 

39 - meeskonnavarjend 

KVS-U 

40 - tankla plats ja 

seadmete alused 

41 - kaeve 

42 - vundament või 

kaeve 

43 - takistusriba 

algus 

44 - metallist 

vaatetorn 

45 - elektri?post 

betoonalusega 

46 - kaks kaevet 

47 - üksik-

laskepesade liin 

48 - takistusriba 

üleronimissein 

49 - takistusriba 

avadega müürid 

50 - takistusriba 

idaots 
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Skeem 6. Liiküla piirivalvekordoni ala Eesti trükitud põhikaardil (2005). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

 

Skeem 7. Liiküla piirivalvekordoni ala Eesti põhikaardil (2002). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 8. Liiküla piirivalvekordoni asukoht RPI Eesti Põllumajandusprojekt sõjaväemaade 

inventeerimise materjalide Saaremaa kaardil (1991). 

 

 

Skeem 9. Liiküla piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:10 000 (1988). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 10. Liiküla piirivalvekordoni ala Eesti 

NSV katastri aluskaardil (1989). Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 11. Liiküla piirivalvekordoni ala NL 

topokaardil 1:25 000 (1985). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

 

Skeem 12. Liiküla piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 13 (vasakul). Liiküla piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal.  

   

Skeem 14 (paremal). Liiküla piirivalvekordoni piiride skeem Maade üleandmise-vastuvõtu 

aktist nr 1 12. novembrist 1971, vastavalt ENSV MN määrusele nr 304-23 ja Kingissepa 

Rajooni TSN TK otsusele 23. juunist 1970. Maa-ala piirid ühtivad üsna täpselt praeguse 

Liiküla Piirivalvekordoni katastriüksuse piiridega. Akti koopia saadud Mustjala valla 

maanõunik Ilmar Pungarilt 5.6.2015. 

 

 

Skeem 15. Liiküla piirivalvekordoni objektide asukoht 1950.a. Väljavõte kaardist 1:200 000, 

mis on lisatud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede ülema poolt 6. märtsil 1950 ENSV 

Ministrite Nõukogu Sõjaosakonnale saadetud Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede 

Valitsusele eraldamisele ja kinnistamisele kuuluvate maa-alade iseloomustusele oli Leisi 

vallas Liikülas põhimaaüksus nr 59 pindalaga 5 ha kasutusel kordonina ja see oli kinnistatud 

Saare maakonna täitevkomitee poolt. Kaardile on kantud ka kolm abimaaüksust: "a" 

pindalaga 5,5 ha oli kasutusel laskeväljana, maa kuulus kolhoosile; "b" 8 ha kasutati heina- ja 

karjamaana, maa kuulus metsamajandile; "v" 2,5 ha kasutati ohvitseride elamu krundina, maa 

kuulus kolhoosile. Allikas: Eesti Riigiarhiiv (ERA.R-1.16.76, lk 241). 
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 3. Fotod 
 

Sulgudes on toodud vastava fotofaili nimi. 

 

 
Foto 1. (20150601_1842) Liiküla piirivalvekordon. Korralik paekividest laotud ja osalt 

seguga kinnitatud äärtega kaitsekraav [1] tee ääres, pikkus u 8 m; on jätkunud veel u 10 m 

Leisi poole, kuid see osa on ilmselt maanteekraavi süvendamisega lõhutud.  

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 

 

 
Foto 2. (20150601_1858) Liiküla piirivalvekordon. Kaitsekraavi [1] ühes eendis on u 

40x30x20 cm laskemoona? nišš. 

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 
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Foto 3. (24 834) Liiküla piirivalvekordon. Kuur ja varjualune [4] on rajatud osale vanast 

silikaatkivivundamendist (juba Eesti piirivalve poolt objekti valvama pandud perekonna 

poolt). Tõenäoliselt on tegu hävinud elamuga, millel oli väike veranda (otsustades 

trepimademe pikkuse järgi).  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 4. (24 791) Liiküla piirivalvekordon. Vundamendi ja kuuri [4] vaade kagust. 

Tagaplaanil kolme korteriga elamu [5]. 
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Foto 5. (24 1148) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5], vaade kagust. 

Ehitatud arvatavasti 1950.-tel. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 6. (24 1141) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5] vundamendi alumine 

osa on klombitud dolomiitblokkidest?  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 7. (24 853) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5] kagupoolne välisuks 

(kõigil korteritel on restaureerimiskõlbulikud tahveluksed).  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 8. (24 863) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5] sissepääs käib üle u 25 

cm kõrguse lävepaku (selle all on keskküttetorud?).  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   15 / 94 

 15 

 

 
Foto 9. (24 866) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5], näide sisekujundusest.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 10. (24 1154) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5], näide 

sisekujundusest. Kortereis olid nii ahjud kui keskküte. Veevärk oli sees, aga tualettruume 

polnud. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 11. (24 927) Liiküla piirivalvekordon. Kolme korteriga elamu [5] pööningule viis üsna 

korralik käsipuuga trepp, mille astmed nüüd on ära mädanenud. Maas on veel ka üks vana 

lagunenud redel.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 12. (24 1181) Liiküla piirivalvekordon. Ühe korteriga (kordoniülema?) elumaja [6]. 

Vaade kagust. Sissekäik toimus läbi palkoni ehk veranda.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 13. (24 1205) Liiküla piirivalvekordon. Ohvitseriperede tualett [7]. Vaade põhja poolt. 

Kemps on 2-kohaline, elektrifitseeritud, põrand u 1 m kõrgusel maapinnast. Osaliselt? 

täiustatud Eesti piirivalve? poolt. Elumajades tualettruume polnud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 14. (24 1210) Liiküla piirivalvekordon. 

Kuivkäimla [7] läänepoolne istekoht, 

plekkpõrandaga (prill-lauad on ilmselt uuema-

aegsed). 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 
Foto 15. (24 1211) Liiküla piirivalvekordon. 

Käimla [7] idapoolne istekoht.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 16. (24 922) Liiküla piirivalvekordon. Pesukuivatuskoht [9], koosneb kahest T-kujulise 

nööripostitoru paarist. Taamal köetav kasvuhoone [16].  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 17. (24 957) Liiküla piirivalvekordon. Kasvuhoone? betoonvundament [10], näib 

esmapilgul üsna korralikult valatud. Kõrval on kilekasvuhoone jäänused (arvatavasti juba 

Eesti piirivalve aegsed). 
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Foto 18. (24 1132) Liiküla piirivalvekordon. Kordoni sissesõidutee ääres on väike 

katusealune [11] pingi kinnituskohtadega. Juunis 2015 oli parempoolses metallpostis väikese 

linnu pesa.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 19. (24 967) Liiküla piirivalvekordon. Kolm rida istutatud lehiseid [13] U-kujuliselt 

ümber spordiplatsi [14]. Lehised on erineva jämedusega – u 20–45 cm. Paremal puude taga 

sinine infotahvli raam.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 20. (24 1127) Liiküla piirivalvekordon. Perekondade puhkenurk (maassekaevatud 

postidel pingid ja laud). Tagapool lehisterida [13], paremal oksahunniku all on u 4x4x0,4 m 

betoonist valatud vundament [12] spordiväljaku [14] kagunurgas. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 21. (24 1043) Liiküla piirivalvekordon. Infotahvli raam/alus. Kuulus vahtkonnalinnaku 

või spordiväljaku [14] juurde, selleni toob rohtukasvanud betoonkõnnitee. (Teine samalaadne 

on u 15 m põhja pool, pikali lükatud.) Tagapool kasvuhoone [16] eesruum.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 22. (25 467) Liiküla piirivalvekordon. Spordiväljakut [14] ääristab (kas üleni?) enamasti 

mattunud 12 cm laiune silikaatkivimüürike. Väljaku lääneküljes olid u 20 m pikkusel joonel 

kolm jalatoega pinki kõhulihaste treenimiseks (jäänused pildil üleval). All vasakul paistab 

maa külge kinnitatud siniseks värvitud toru (jalgade toeks). Paremal betoonist u 0,6 m laiune 

kõnnitee.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 23. (25 463) Liiküla piirivalvekordon. Spordiväljaku [14] jalatoetoru, vasakul kõnnitee, 

paremal (väljaku keskel) võrkpalliplats (metallist võrgupostid on maha saetud).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 24. (25 472) Liiküla piirivalvekordon. Spordiväljaku [14] loodenurgas on metalltorudest 

turnimisredel.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 25. (24 1006) Liiküla piirivalvekordon. Vahtkonnalinnaku õppetornike [15] on pikali 

vajunud, kuid veel täiesti taastatav.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 26. (24 1012) Liiküla piirivalvekordon. Torni [15] katusesõrestik ning aknaava.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 27. (24 966) Liiküla piirivalvekordon. Köetava kasvuhoone [16] eesruum. 

Traditsioonilist värvi vaheuks on veel paigas ja üsna korralik.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 28. (24 969) Liiküla piirivalvekordon. Kasvuhoone [16] soojusvaheti? –– 200-liitrisse 

vaati on keevitatud u 20 cm läbimõõduga terastoru (u 1 cm paksune). Kolle (?) on küljest ära 

lõigatud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 29. (24 975) Liiküla piirivalvekordon. Kasvuhoone [16] soojusvaheti?  taimeruumi 

poolt.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 30. (24 1018) Liiküla piirivalvekordon. Vaade kasvuhoone [16] vundamendile loodest. 

Keskel on 3 tõrvatud posti (sarikate toeks). Taamal hoone [5]. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 31. (25 432) Liiküla piirivalvekordon. Raadiomasti alus [17], üsna kapitaalne ja korralik 

töö.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 32. (DSCN4707) Liiküla piirivalvekordon. Piiritulp ja steel NL riigipiiri kujutisega [18]. 

„NL riigipiir –– püha ja puutumatu”. Saare-, Hiiu- ja Muhumaa on ilusasti peale kantud 

(mõnes kordonis polevat neid olnud). Muide, proportsioonidelt on kaardil Saaremaa umbes 

niisama suur kui ülejäänud Eesti. 

Foto Jüri Pärn 08.06.2015. 

 

 
Foto 33. (25 393) Liiküla piirivalvekordon. Kaks kõrvuti ehitatud keldrit, nende vahel 

relvakontrollipost ja dzott? või varjatud vaatluspost (poollagunenud palkehitis) [19]. Vaade 

keldriblokile kasarmu poolt.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 34. (25 381) Liiküla piirivalvekordon. Lõunapoolse keldri sissepääs. [19]  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 35. (25 383) Liiküla piirivalvekordon. Relvakontrollipost kahe keldri sissepääsu vahel 

[19].  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 36. (25 342) Liiküla piirivalvekordon. Keldri [19] põhjaküljes on mõlemale poole 

plekiga kaetud akent laotud dolomiidiklompidest kaarjad u 2 m kõrgused müürid.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 37. (25 349) Liiküla piirivalvekordon. Kahe keldri vahele ehitatud palkonn [19], vaade 

idast.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 38. (24 1276) Liiküla piirivalvekordon. Keldrite-vahelise palkonni vaade seestpoolt 

[19]. Onn oli ka seest vooderdatud püstiste pulkadega.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 39. (25 309) Liiküla piirivalvekordon. Kaitsekraav? vana vundamendi peal või kõrval 

[20]. Kaeviku kuni 0,5 m kõrgusel vallil on kolm katkestust, selle kõrval elumajade poolses 

küljes on u 5 m lai kuni 20 cm kõrgune rohtukasvanud tasand.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 40. (25 314) Liiküla piirivalvekordon. Lõunapoolse keldri [19] ja kaeviku [20] vahel on 

nelinurkne madal tellistest kaev (seest u 50x60 cm, sügavus u 30 cm). Sodi täis aetud? Keldri 

drenaažkaev?  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 41. (25 395) Liiküla piirivalvekordon. Keldritest [19] kasarmu [21] pool on maa sees 

kaks toru ja kõveraks väänatud u 4 cm jämedune armatuurraud. On olnud tänavavalgustuse 

post? Parempoolne toru on maha keevitatud, maa seest tuleb elektrijuhe.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 42. (25 732) Liiküla piirivalvekordon. Vaade komplekshoone [21] (funktsionaalselt 

staap/kasarmu/söökla/klubi, kuid nimetame teda edaspidi lihtsustatult kasarmuks) 

sissepääsule. Stiilne sammastega puitveranda, mille keegi on piiranud lestavõrguga.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 43. (25 408) Liiküla piirivalvekordon. Kasarmu [21] esine rivistusplats väikestest 

betoonplaatidest, enamasti rohtu kasvanud, ent lapikestena veel täiesti vaadeldav.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 44. (25 517) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21] –– vaade läänest uuele 

magalakorpusele.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 45. (25 638) Liiküla piirivalvekordon. Kasarmu [21] põhjakülg. Näha on vanema ja 

uuema (1986.a paiku valminud magamiskorpuse) hooneosa ühenduskoht ja stiilierinevused 

(vanemal on otsapoolsed aknaäärised krohvitud kunstipäraselt, erinev on ka sarikaotste kuju 

ning vundamendi ehitus). Vasakul paistab räästa alt otsapidi maasse suunduv u 6 cm 

läbimõõduga toru (paisupaagi ülevoolu jaoks).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 46. (25 678) Liiküla piirivalvekordon. Kasarmuhoone [21] kannab numbrit 1. Selline on 

vanema hooneosa nurga ja vundamendi kujundus (vt ka allpool). Vasakul seinal elektri-

jaotuskilp РЩ-3.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 47. (25 690) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. 

Elektrikilbid (fotol väiksem, kütuselao 

oma) kasarmu idaseinal köögiukse kõrval 

pärinevad 1989. aastast.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 48. (25 693) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. 

Pitsatijäljend kilbiuksel on veel väga hästi 

säilinud, loetav on ka väeosanumber (s/o 

2133).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 49. (25 694) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. Aga 

lülituskilbi tänane kasutusotstarve –– väga 

kapitaalselt polsterdatud linnupesa…  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 50. (25 722) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. Algul 

arvasin, et ka siin on vundamendi alumise 

osa valmistamiseks kasutatud klombitud 

dolomiiti nagu suuremal elumajal, kuid 

pettekas! Hoopis kunstipäraselt 

ülekrohvitud silikaat.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 51. (25 842) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Vaade idast, keskel köögiuks. Otse 

seina kõrvale on istutatud lehised. Enamus aknaid on „vabastajate” poolt puruks pekstud, 

ainult lehiste alused 4 akent on veel täiesti terved.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 52. (25 1099) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Näide siseviimistlusest.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 53. (25 1104) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Lenini toas on osa lage alla 

langenud. Põhjuseks on väike teleriantenni masti läbiviigu koht katuses, mis on aastaid läbi 

jooksnud (hoone katuseplaadid on tegelikult üsna uued ja korralikud).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   36 / 94 

 36 

 
Foto 54. (25 1110) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Koridori linoleumkatte alune 

põrand on pudiks pehkinud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 55. (25 1111) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Puitkiudplaatide puru all 

magamiskubriku põrand lainetab (kuna selles kohas põrandaalune tuulutus puudub).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 56. (25 1114) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Päevniku „tumbotška” (???) 

kubriku nurgas.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 57. (25 1115) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Püssi plaatidega kaetud põrand on 

hävinud, tagapool paistab aga laudpõrand, millel pole häda midagi. Vasakul kapronvõrgud 

(neid on arvukalt ka mitmes laoruumis), pildil nähtavad sinised on u 5 cm silmaga (lesta- või 

kammeljavõrgud). Radiaatoreist on säilinud üksnes värvitriibud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 58. (25 1123) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. 

Üleminekuaja tähtis 

ruumikujunduskomponent.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 59. (25 1124) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [21]. WC üks 

pissuaar on täiesti terve, tema naabrid on 

aga lahkunud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 
Foto 60. (25 1154) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Sööklaruumis on lagi alla tulnud, 

kuna paar aastakümmet pole keegi katust parandanud ja talaotsad on ära mädanenud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 61. (25 1157) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Sama lagi altpoolt. Ehisliistud on 

plastmassist, neid on kasutatud juhtmete peitmiseks, kiirte tsentris on valgeks värvitud 

kaanega harukarp.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 62. (25 680) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21]. Sööklatiiva nurgas on sokli 

betoonäärise külge aretatud väike madalate astmetega trepike.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   40 / 94 

 40 

 
Foto 63. (25 666) Liiküla piirivalvekordon. Kasarmu [21] kirdenurga juures on maaliliselt 

lagunenud betoonkoonusega kommunikatsioonikaev. Sees on kolm toruotsa: üks toru tuleb 

kasarmu poolt ja kaks suunduvad väljapoole. Söökla kogumiskaev?  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 64. (25 671) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21] köögiseinast tuleb selline toru, 

arvatavasti suundub kogumiskaevu.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 65. (25 515) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21a] (kordoni generaalplaani kohaselt nr 

6). Vaade pumbamaja poolt. Lao ja kasarmu vanema osa vahele on ehitatud (valmis u 1986.a, 

foorumi pogran-zastava.ru andmeil) uus magamisruum (nn kubrik), algselt oli ladu kasarmust 

[21] eemal (nüüd on neil vahet vaid paarkümmend cm). Vasakpoolne ruum (nr 1) oli 

varustatud ukse- ja tuletõrjesignalisatsiooniga (hoiti laskemoona?, selle seinal on kiri „При 

учебной тревоге боеприпасы не выдавать”).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 66. (25 604) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21a]. Vanamoelised sarikaotsad 

laohoonel (samasugused on kasarmu vanemal osal, 3 korteriga elumajal ja külalistemajal).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 67. (25 613) Liiküla piirivalvekordon. Veel üks lahtine punastest tellistest rõngaskaev 

on soojatrassist lõunas, hoonest 21a loodes. Vesi sees, auk on maapinnaga tasa.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 68. (25 617) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [21a]. Räästa alla pürib noor kuusk. Lao 

klaasplokkidest otsaaknal on väljaspool trellid ning aiavõrk. Vasakul kasarmu [21].  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 69. (25 540) Liiküla piirivalvekordon. Suitsetamispaviljon ehk kurilka [22].  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 70. (25 542) Kurilka [22] katus on tehtud spordiväljaku infotahvlitest (ülal paistab 

tagurpidine VTK märgi kujutis).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 71. (25 554) Liiküla piirivalvekordon. Kurilkas [22] on üsna korralikud istepingid. Neid 

on olnud neli, kuid kaks on läinud „rändama”. Tundub, et nende lauad on leidnud endale uue 

asupaiga Liiküla bussiootekojas.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 72. (25 493) Liiküla piirivalvekordon. Veevärgi pumbamaja [23].  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 73. (25 500) Liiküla piirivalvekordon. Pumbamaja [23] kasarmupoolses küljes on 

viltuvajunud tuletõrjepost.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 74. (25 484) Liiküla piirivalvekordon. Pumbamajast [23] u 10 m lõunas on vana 

puurkaev? (betoonrõngastest kaev terastoruga keskel). Kaevu äär on laotud telliskividest ja 

seest krohvitud, krohv osaliselt maha pudenenud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 75. (25 492) Liiküla piirivalvekordon. Üle 1 m laiune betoonist kõnnitee kasealleega 

[24] viib külalistemaja trepini (hooneni 4 ehk [25]).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 76. (25 797) Liiküla piirivalvekordon. Alleest [24] u 5 m lõunas on punastest tellistest 

rõngaskaev. Kuiv, läbimõõt u 1,2 m, sügavus u 0,6 m.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 77. (25 787) Liiküla piirivalvekordon. Alleest [24] u 10 m lõunas on kahe auguga 

raudteerööbas kaldu maa sees. Raadiomasti tõmmitsa ankur? Ots maja nr 4 ([25]) poole, 

kaugus mastialusest [17] u 30 m.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 78. (25 771) Liiküla piirivalvekordon. Külalistemaja [25], kordoni numeratsiooni 

kohaselt hoone nr 4. Kaks elutuba ja veeklosett (muide, tundub, et ainuke selline, millega 

meie harjunud oleme) kraanikausiga, koridoris ahi. Riigivara registris kirjas võõrastemajana 

(riigivara reg nr 2006207). Ilmselt siin asus Liiküla piirivalvekordoni külalistetuba (комната 

приезжих), kus 1970.-tel puhkas armastatud näitleja Jevgeni Leonov. Majani toob laiem (u 

1,4 m) betoonist kõnnitee ja kaseallee.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 79. (DSCN4371) Liiküla piirivalvekordon. Külalistemaja [25] kagunurga juurde on 

ehitatud kividest ja palkidest laskepesa. Vasakul piirdeaia post. 

Foto Jüri Pärn 08.06.2015. 

 

 
Foto 80. (25 789) Liiküla piirivalvekordon. Külalistemajast [25] kagus on nelinurkne veega 

kaeve, asub väljaspool piirdeaeda. On olnud (osaliselt?) laudadega kaetud? Sellest u 15 m 

idas on u 1 m pikkuselt maa seest väljas terastoru (lm u 5 cm). 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 81. (25 775) Liiküla piirivalvekordon. Vana kuivkäimla [26]. Viltu vajunud, 

põrandatalad mädanenud. Kaks ruumi, parempoolses 4 ning vasakpoolses 2 „astekohta”. 

Paremal paistavad elektrimajanduse ruumid hoones [27], mille pööningule viis kahest 

peenpalgipaarist tehtud ja käsipuudega varustatud trepp (nüüdseks lagunenud).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 82. (25 597) Liiküla piirivalvekordon. Saun/elektriku ruumid (sh 

akuruum)/katlamaja/puukuurid? [27]. Kordoni numeratsiooni kohaselt hoone nr 5. Vaade 

kasarmu poolt. Paremal puude taga sauna, keskel kõnnitee kohal saunakütte ruumi, vasakul 

elektrikubloki sissepääsud. Juurde viib u 1,2 m laiune betoonist kõnnitee kasealleega.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 83. (25 612) Liiküla piirivalvekordon. Suur viltu vajunud kuusk on pillanud oma ladva 

katlamajabloki peale (kaldus „tänu” kõrvalkrundil toimunud lageraiele ja siis vist lume 

raskuse all murdus katki). Okkad on veel küljes, tüve oksad haljendavad. Ladva alt pääseb 

katlamajja. Küttekolded on suuremalt jaolt lammutatud, hoone taga olnud metallkorsten 

maha saetud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 84. (25 1235) Liiküla piirivalvekordon. Vaade saunale [27], paremal teadmata 

otstarbega ruum katlamaja ja sauna vahel.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 85. (20150530_274) Liiküla piirivalvekordon. Sauna [27] vasakpoolse ukse ees on 

tagasihoidlik kandiline puidust jalgvärava? post, mille saunapoolsele küljele on naeltest 

löödud kiri „1958” (alla joonitud).–– kas kordoni vanemate hoonete ehituse aasta? See on 

vanim seni kordoni territooriumil kohatud dateering. 

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 

 

 
Foto 86. (25 1248) Liiküla piirivalvekordon. Selline betoonalus on hoones [27] katlamaja ja 

sauna vahelises ruumis (pesumasina ruum?). Ruumi lõunapoolse akna all on 

asbesttsemendist toruga varustatud auk, mille all on maasse teineteise sisse löödud kaks 

terastoru, neist välimise küljes on polt mutriga (maandus?).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 87. (20150530_304) Liiküla piirivalvekordon. Sauna [27] bassein (põhi u 1 m 

põrandapinnast).  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 

 

 
Foto 88. (20150530_312) Liiküla 

piirivalvekordon. Kamin sauna [27] 

basseiniruumis. Autor on kujundanud selle 

stiliseeritud näona –– silmad, nina, suu. 

Kamina kõrval on telefoni või 

raadiotranslatsiooni pistikupesa.  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 

 
 

Foto 89. (DSCN4019) Liiküla piirivalvekordon. 

Sauna [27] pesuruumi ehisseina taga on 

veepaak, vasakul dušiboks. Tellislavatsi kohal 

paremal olid veekraanid.  

Foto Jüri Pärn 08.06.2015. 
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Foto 90. (20150530_301) Liiküla piirivalvekordon. „Looduslähedane” pink sauna [27] 

duširuumis (selliseid on seal kokku kaks).  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 

 

 
Foto 91. (25 1263) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27]. Saunalava. Pool on läind ja pool on 

alles…  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 92. (25 1221) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27]. Kaks ruumi katlamaja kõrval 

(küttematerjali jaoks?) on ilma katuseta, ühel neist on see üsna hiljuti lagunenud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 93. (20150530_526) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27]. Jäänuk põhjapoolseima 

ruumi tagaseinast. Fotol näidatud ruumi tagasein oli alates 5. kivireast laotud „läbipaistvana”, 

on aga nüüdseks u 95% ulatuses ära lõhutud (või kokku kukkunud –– kuuse langemisel sai 

põrutada?). Katuse katmiseks on kasutatud kuni 0,5 m laiusi servamata laudu, mis on veel 

üsna heas seisukorras.  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 
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Foto 94. (25 1228) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27]. Teise katuseta ruumi seinale on 

hiljuti langenud suur kuusk.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 95. (20150530_486) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27] tagantvaade.  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 
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Foto 96. (20150530_479) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27]. Katlamaja korstnajalg; 

korsten on maha saetud.  

Foto Jüri Pärn 30.05.2015. 

 

 
Foto 97. (20150531_1636) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [27] ees on punastest tellistest 

rõngaskaev, sees risti-rästi torud kraanidega. 
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Foto 98. (25 622) Liiküla piirivalvekordon. Soojatrass katlamajast [27] kasarmuni [21] on 

osalt lohku vajunud või plaadid pealt ära võetud (või lagunenud).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 99. (25 1216) Liiküla piirivalvekordon. Jänesepuurid [28] –– neli „korterit”. Puuridest 

edelas on u 7x12 m plats, mis on ääristatud põhja poolt ebatasase paekivivundamendiga ja 

idast ning lõunast u 1 m pikkuste terastorudega (olnud hoone või varjualune?).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 100. (25 1200) Liiküla piirivalvekordon. Autogaraaž ja laut [29], Kordoni 

numeratsiooni kohaselt hoone nr 3. Vaade remondiboksile idast. Põhjapoolse seina äärde on 

ladustatud u 30 veoautokummi (ZiL-130 või KamAZ-i omad). Remondiboks on hiljem 

(1974.a?) 5 m pikemaks ehitatud (silikaattellistest, puhta vuugiga). 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 101. (25 1203) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29]. Sõiduautode remondikanal 

põhjapoolses ruumiosas. Kanali tasapind on põrandast u 15 cm kõrgusel, põhi põrandast u 40 

cm madalamal. 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 102. (20150601_1813) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29] põhjapoolsele räästalauale 

on kinnitatud 4 signaaltraadi isolaatorit (vedruga).  

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 

 

 
Foto 103. (25 1220) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29] läänepoolne osa. Paremal 

sõiduauto garaažiboks, vasakul laut.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 104. (20150531_1342) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29]. Lauda siseuksele on 

kinnitatud hobuserauad (haaradega allapoole).  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 

 

 
Foto 105. (20150531_1329) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29]. Laut seestpoolt.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 106. (20150531_1351) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29]. Vaade lauda otsale. Akna 

kohale on löödud hobuseraud. Pööningul akna kõrval oli telefoni pistikupesa ЛК-4, akna alla 

on kinnitatud horisontaalselt kaks telefoniposti juppi (pööningut on kasutatud ilmselt 

relvastatud valvepostina ja palgijupid on õhukese laudseina taga selleks, et lahingu ajal 

ründaja kuule kinni pidada). Pööningule pääses laudast luugi kaudu (redel praegu puudub).  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 

 

 
Foto 107. (20150531_1361) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [29]. Lauda tagaseinale on u 1 

m kõrguste numbritega kirjutatud „1973 г”. 

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 108. (25 1177) Liiküla piirivalvekordon. Veoauto remondiestakaad [31]. Vaade 

kasarmu [21] poolt. Ees on rohtukasvanud asfaltplats [30] (autode parkla). Estakaadi [31] 

kagunurga juures on nelinurkne betoonalus (u 70x120x10 cm) kolme keermestatud 

metallvardaga.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 109. (25 1172) Liiküla piirivalvekordon. Veoauto remondiestakaadi [31] vaade idast. 

Pildil vasakpoolsele rattapiirikule on u 4 cm tähtedega kraabitud ДМБ 80?.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 110. (20150601_1733) Estakaadist [31] idas platsi [30] nurgas on u 4x4 m 

maakivivundament. Tagaplaanil aiapostid. 

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 

 

 
Foto 111. (20150601_1764) Liiküla piirivalvekordon. Veoautoestakaadist põhja pool on u 

2,3x1,6x<0,12 m ebatasane betoonist valatud alus [32] (väikehoone põrand?).  

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 
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Foto 112. (25 1186) Liiküla piirivalvekordon. Koertemaja [33], vaade kasarmu poolt. Torkab 

silma erinevus vasak- ja parempoolse hooneosa ehituskvaliteedi vahel. Arvatavasti on 

koerakuutidele hiljem kivimüür ümber ehitatud. 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 113. (25 1201) Liiküla piirivalvekordon. Koertemaja [33] vaade koeraköögi poolt. 

Vasakul piirdeaia post.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 114. (25 1193) Koertemaja [33] vaade koeraaediku poolt (eesseinaks on aiavõrk). 

Koeraaedik on tehtud osaliselt mingi hoone lammutamisel saadud kividest (tükati kaetud 

krohvi või värviga), lohakalt laotud. 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 
Foto 115. (20150601_1785) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [33] koeraköögil on oma 

„punanurk”. 

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 
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Foto 116. (20150601_1710) Liiküla piirivalvekordon. Kolm u 1 m kõrgust puitposti 2x2 m 

nelinurgana [34] (on olnud neljas post veel?), rohtunud asfaltplatsi või -tee lõpus (otsad 

asfaldi sees).  

Foto Jüri Pärn 01.06.2015. 

 

 

 
Foto 117. (20150531_700) Liiküla piirivalvekordon. Laskevälja siht [35]. Vaade laskeväljale 

tornist. Mereni ulatunud laskeväljal on kümmekond erineva suuruse ja kujuga kaevet, mis 

nüüd on võssa kasvanud.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 118. (25 080) Liiküla piirivalvekordon. Eenditega kaitsekraav [36], kasutati laskevälja 

laskejoonena; kraavi lääneotsa juures on pistikupesa sisselõikega u 4 m kõrgune telefonipost. 

Kraav on rohtu kasvanud, oksa- jm risu sisse loobitud. Oli kogu pikkuses kividega ääristatud, 

kuid osa äärekive on ära veetud (elamute juurde tehti neist kiviaed ja lillepeenraääred). Ühes 

nišis on kuivanud paju. Enne doti [37] suuet on kraav olnud palkidega kaetud.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 119. (25 074) Liiküla piirivalvekordon. Monteeritav raudbetoondott [37] SPS-3 

(kokkupandav kuulipildujarajatis, СПС-3). Paneelid on omavahel traadiga ühendatud. Doti 

laesse on kinnitatud 3 terastoru.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 120. (25 111) Liiküla piirivalvekordon. Doti [37] neljast ambrasuuriluugi raamist on 

säilinud vaid üks.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 121. (25 147) Liiküla piirivalvekordon. Doti [37] sama ambrasuur seestpoolt.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 122. (25 032) Liiküla piirivalvekordon. Hoone [38]. 

Algselt võis see olla laskevälja vaatlus- või juhtimispunkt 

(asub kõrgemal kohal laskevälja sihi alguses, ainuke 2-

korruseline hoone kordonis). Sellised kahekorruselised 

väikehooned olid kõigis Eestis asunud komandantuuride 

väliõppekeskustes. Aga ühe väite kohaselt olevat seal 

algselt olnud elektrialajaam, kuid mingeid jälgi sellest näha 

ei ole (ja milleks kordonile nii suur alajaamahoone?).  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 123. (25 013) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [38] 

mõlemale korrusele on 

ehitatud riiulid ning selles on 

hoitud värve jms (põrandal 

on palju värvilaike ja mingit 

pulbrit). Trepp II korrusele 

puudub.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 124. (25 021) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [38], 2. korruse 

katuslagi paistab läbi.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 125. (25 030) Liiküla 

piirivalvekordon. Hoone [38]. Kiri seinal: 

ОРСК (tõenäoliselt linna nimi) 

21.03.1986.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 126. (25 165) Liiküla piirivalvekordon. Gofreeritud terasest meeskonnavarjend KVS-U 

(КВС-У) [39]. Vaade varjendi lõunaotsale. Mõlemas otsas on u 17 cm läbimõõduga auk. 

Varjendist põhja pool on nõukogude-aegne piirisiht rajaga, mille kõrval on väike kordoni 

prahi mahapaneku koht. Siht ühtib maaeralduse piiriga, mis on märgitud 1971.a maa-ala 

üleandmise-vastuvõtu aktile lisatud skeemile (vt skeem 14). Sihi alguses on u 2x1,5 cm 

auguga piirikivi. Sihti võib olla uuendatud seoses „Oravasaba” kü moodustamisega.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 127. (25 094) Liiküla piirivalvekordon. Varjendi [39] sissepääsu kohal on olnud 

palkidest ja mullaga kaetud varikatus, mis on sissepääsuluugile (tamburi vahekoonusele) 

peale varisenud. Roomates sai siiski sisse. 8. juunil 2015 viidi kolm palke katvat plekki ära 

ning nüüd on sissepääsuava lahti.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 128. (25 101) Liiküla piirivalvekordon. Varjendi [39] sissevaade otsmisest 

ventilatsiooniaugust.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 129. (20150531_1509) Liiküla piirivalvekordon. Sissepääs varjendisse [39].  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 130. Liiküla piirivalvekordon. Selline peaks rajatis [39] välja nägema lahtikaevatuna. 

Pidavat kaitsma meeskonda kuni 152 mm fugassmürsu eest. Allikas: 

http://www.saper.etel.ru/fort/kvs-y.html (29.5.2015).  

 

 
Foto 131. (25 197) Liiküla piirivalvekordon. Tankla betoonplats kahe tsisternialusega [40]. 

Vaade tsisternialuste poolt. Tanklaplatsist lõunas on märke mingi hoone või rajatise [42] 

olemasolust. 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 132. (25 220) Liiküla piirivalvekordon. Rajatis [40]. Tankuri alus? elektrijuhtmetega.  

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 

 

 
Foto 133. (25 263) ) Liiküla piirivalvekordon (asub kordoni takistusriba sihil väljaspool 

kordoni maaeraldust, praegu Oravasaba katastriüksusel). Tanklaplatsist [40] idas on lukus 

metallkonteiner. Olevat toodud Oravasaba kü hoonete ehitajaile tööriistakuuriks. Sellest 

mõni meeter läänes on 2 väikest militaar?kaevet, põhja pool (üle tee) on metsas u 3x4x0,5 m 

kaeve [41]. 

Foto Jüri Pärn 25.05.2015. 
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Foto 134. (24 486) Liiküla piirivalvekordon. Piirivalve takistusriba [43] roomamistakistus. 

Kõik postid on alles, kuigi osa pikali lükatud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 135. (24 515) Liiküla piirivalvekordon. Takistusriba [43] roomamistakistuse okastraadi 

kinnitus ääreposti külge; osalt on veel värv alles.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 136. (24 515) Liiküla piirivalvekordon. Umbes kümnest metalltorust takistusriba [43] 

rajatis –– sellised postid on u 7 m läbimõõduga sammaldunud platsil, osa neist on viltu või 

välja kangutatud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 137. (24 457) Liiküla piirivalvekordon. 

Selle kordoni vaatlustorn [44] on u 5 m 

kõrgem kui standardsed 15-meetrised tornid, 

millel on 4 vaheplatvormi (Liiküla omal on 

neid 6). Torniputka põrandapind peaks olema 

u 20 m kõrgusel, katuseni u 22 m. Tornist 

põhja pool on suurem kaeve (u 5x2x1 m), 

mille kõrval pinnasehunnik (seal on olnud 

takistusriba algus? või hoone?).  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 
Foto 138. (24 391) Liiküla piirivalvekordon. 

Torni [44] idaküljes kasvab läbi 

konstruktsiooni u 5 m kõrgune kuusk (ulatub 

juba üle alumise platvormi). Torn on küllaltki 

heas seisukorras, kõik trepid on alles, värv on 

säilinud, ainult mõned platvormide lauad on 

mädad või ära tulnud. Torni trepi alusel on 

kividest laotud u 10 cm kõrgune aastaarv 

„1980”. Tornini toob sammaldunud ja 

rohtunud u 60 cm laiune betoonkõnnitee. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 139. (24 352) Liiküla piirivalvekordon. 

Torni [44] tõmmitsaankrutena on kasutatud 

sepistatud (mõrra?)ankruid.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 140. (24 353) Liiküla piirivalvekordon. 

Torni [44] tõmmitsapingutid on hoolega 

mässitud kilesse, mis on alumiiniumtraadiga 

kinni seotud; kahel metsavarjus olevalt 

tõmmitsal on kile veel säilinud  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015.. 

 

 
Foto 141. (24 355) Liiküla piirivalvekordon. 

Torni [44] tõmmitsad on topelttrossidega, 

torni külge kinnitatud kahes kohas (kokku 

seega 4 trossi tõmmitsa kohta, trossid on hästi 

säilinud).  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 
Foto 142. (24 372) Liiküla piirivalvekordon. 

Torn [44].  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 143. (24 458) Liiküla piirivalvekordon. Torni [44] putka katus paistab läbi, kuid ühe 

(idapoolse) akna klaasid on veel terved.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 144. (24 505) Liiküla piirivalvekordon. Kõik torni [44] vaheplatvormid on kolmest 

küljest ääristatud metallpiiretega.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 145. (20150531_677) Liiküla piirivalvekordon. Vaade tornist [44] alla. 

Tõmmitsatrossidele on toeks puuklotsid. Redelite käetugede ülemised otsad on u 3 mm 

traattõmmitsatega pingutatud reelingute külge.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 

 

 
Foto 146. (20150531_691) Liiküla piirivalvekordon. Torni [44] luuk on veel täiesti terve.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 147. (20150531_693) Liiküla piirivalvekordon. Torni [44] seinal on kiri „В Россию”, 

all tundub olevat Venemaa suunda näitav nool.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 

 

 
Foto 148. (20150531_681) Liiküla piirivalvekordon. Torni [44] katuslagi on mäda.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 149. (20150531_703) Liiküla piirivalvekordon. Vaade tornist [44] Pammana suunas 5x 

suurendusega –– Pakulaid, Pihlalaid ja taamal Hiiumaa.  

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 

 

 
Foto 150. (24 393) Liiküla piirivalvekordon. Tornist [44] u 5 m idas on betoonplaat 

terasvarbadest silmustega (mingi objekti kinnitusankrud?). Üks silmus on täielikult läbi 

lõigatud ja otsad laiali väänatud, teine osaliselt läbi saetud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 151. (24 407) Liiküla piirivalvekordon. Hästi tõrvatud elektri?post [45] lühikese 

umbekasvanud sihi lõpus. Posti kõrval on alajaama? betoonist alus ja u 4 m pikkune 

laudadest (juhtmete?) kast, üks laud eraldunud. Postil on 7 kandurit, säilinud on 1 isolaator. 

Metsas postist u 15 m lõunas on kaks suuremat kaevet –– u 10x1(1,5)x0,5 m ja u 

6x1(1,5)x0,5-0,7 m [46], neist u 10 m lõunas mitu üksik-laskepesa ja niššidega kaitsekraav 

või kruusavõtukoht. 

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 152. (2015_05_24 327) Liiküla piirivalvekordon. Maantee ja sissesõidutee lähedal 

metsas on kokku üle 10 u 1 m läbimõõduga ja u 0,5 m sügavuse kaeve, enam-vähem reas U-

kujulise kaarena, 4–10 m vahedega [47]. Enamik neist näivad olevat üksik-laskepesad 

põlvitades tulistamiseks. Osa neist on vallikesega kordoni elumajade poole.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 153. (24 554) Liiküla piirivalvekordon. Rajatisest [48] u 10 m lõunas on olnud kaks 

maasse betoneeritud u 0,5 m terastoru, üks neist on maa seest välja kangutatud.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 154. (24 583) Liiküla piirivalvekordon. Takistusriba kaks nelinurksete avadega 

silikaatkiviseina kõrvuti [49]. Sellest kuni 50 m läänes on vähemalt kahe takistusriba juurde 

kuulunud ehitise jäänused, u 10 m kirdes uus (või varasemast süvendatud?) kaeve u 

30x6(7)x<=1 (kruusavõtukoht või vundamendiauk). Nimetatud objektid asuvad „Kõue-

Mardi” kü-l, rajatisest [49] idas on uus puukuur ja sellest läände ehitatakse veel ühte 

metallsõrestikuga puukuuri.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 155. (24 633) Liiküla piirivalvekordon. Vaade rajatisele [49] idast.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 

 

 
Foto 156. (24 616) Liiküla piirivalvekordon. Takistusriba rajatised [50]: tõrvatud 

puitpostijupid maa sees, nende kõrval 2 u 1,5x1,5 m halli raami (takistusriba torni osad?), 

neist idas kaeve u 3,5x1(1,5)x1; u 20 m läänes on takistusriba peale ehitatud uus puukuur, 

ilmselt mingi takistusriba rajatise kohale.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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Foto 157. (24 621) Liiküla piirivalvekordon. Kaeve u 3,5x1(1,5)x1 m, rajatisest [50] idas 

Arvatavasti takistusriba viimane rajatis, asub u 20 m maanteest.  

Foto Jüri Pärn 24.05.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 
Foto 158. Liiküla piirivalvekordon. Vaade tornist kasarmule [21], garaažile [29] ja 

koertemajale [33] (u 1983–1985?). Vasakul kasarmu keskel sammastega peasissekäik, selle 

kõrval raadiomast? Neli lehist fassaadi kõrval olid juba siis üsna kõrged, ulatuvad mitu 

meetrit üle katuseharja (praegu 3–4 m). Idapoolse otsaukse ees oli aed autoväravatega, ukse 

kõrval elektrikilbid (aga suurem vasakul ja väiksem paremal, nüüd on vastupidi), hoovis oli 

autoparkla. Garaaži lõunapoolne aken on hästi näha, nüüd varjab suur mänd selle täiesti ära. 

Värava ees pistikupesaga telefonipost, sellest idas kaitsekraav [36], mille kivivooder on 

selgesti näha. 

Allikas: Зульфат Ахмадишин (http://pogran-zastava.ru/album_pic.php?pic_id=17). 

 

 
Foto 159. (20150531_701) Liiküla piirivalvekordon. Võrdluseks tänapäevane foto eelmisega 

samast rakursist. Kasarmust [21] paistab vaid idaots, koertemajast [33] katusenurk, muu on 

puude taga. Nagu raudnael seisab veel telefonipost (kuigi pisut viltu vajunud), kaitsekraav 

[36] on rohtu kasvanud. 

Foto Jüri Pärn 31.05.2015. 
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Foto 160. Liiküla piirivalvekordon. Kordoni silt kasarmu [21] peaukse kõrval (u 1983–1985).  

Allikas: Зульфат Ахмадишин (http://pogran-zastava.ru/album_pic.php?pic_id=17). 

 

 
Foto 161. Liiküla piirivalvekordon. Tagaplaanil paistab laohoone [21a] (hoone nr 6), vaade 

sauna [27] poolt. Plankaiast on tänaseks alles vaid postid.  

Allikas: http://pogran-

zastava.ru/viewtopic.php?t=177&postdays=0&postorder=asc&start=135 (Владимир 

Гребёнкин) 
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Foto 162. (20150530_370) Liiküla piirivalvekordon. Fotol 162 kujutatud koht 30.05.2015.a –

– vaade laohoonele [21a] ja kasarmu [21] lääneotsale (foto Jüri Pärn). 

 

 
Foto 163. Liiküla piirivalvekordon. Pildistatud 1987. aastal, torn [44] on siis veel püramiidja 

katusega (tänapäeval lamekatus). 

Allikas: http://pogran-

zastava.ru/viewtopic.php?t=177&postdays=0&postorder=asc&start=135 (Владимир 

Гребёнкин). 
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Foto 164. Liiküla piirivalvekordoni torn [44] enne 2011.a, vaade põhja poolt. Tornist vasakul 

on mingi rajatise jäänused? (2015.a neid enam polnud). 

Allikas: http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2156 (autor Зульфат 

Ахмадишин). 

 

 
Foto 165. Liiküla piirivalvekordoni kasarmu [44] veranda. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 
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Foto 166. Liiküla piirivalvekordoni kasarmu [44] veranda, juba värvipildil. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 

 

 
Foto 167. Liiküla piirivalvekordon. Vasakul kaseallee [24] ning hoone [25], paremal hoone 

[23]. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 
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Foto 168. Liiküla piirivalvekordon. Steel [18], palliplats [14], piiritulba tagant paistavad 

raadiomasti tõmmitsad. Lehised olid alt valgeks lubjatud. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 

 

 
Foto 169. Liiküla piirivalvekordon. Steel [18] ja spordiväljak [14], raadiomasti ankur nelja 

tõmmitsatrossiga. Tagapool on lubjatud lehiseread, plankaed ja elamu [5]. Põõsaid steeli taha 

pole vist veel istutatud. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 
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Foto 170. Liiküla piirivalvekordon. Tagaplaanil steel [18] ja näitagitatsioon, vasakul kelder 

[19]. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 

 
Foto 171. Liiküla piirivalvekordon. Steel [18] ja spordiväljak [14],vasakul äärekividega 

sissesõidutee, esiplaanil plaatidest rivistusplats. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 
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Foto 172. Liiküla piirivalvekordon. Spordiväljak [14], taga lehisterivi [13] ning kelder [19]. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 

 

 
Foto 173. Liiküla piirivalvekordon. Torn [44] ja hoone [38]. 

Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru. 
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5. Täiendav info  
 

Mustjala Vallavolikogu otsusest 19. detsembrist 2008 nr 55: 

 

Liiküla küla Liiküla Piirivalvekordoni detailplaneeringu koostamise algatamine ning 

keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine  

 

Mustjala valla Liiküla küla Liiküla Piirivalvekordoni kinnistu, registriosa nr 1285834, 

katastritunnus 48301:006:0181, pindala 4,79 ha, katastriüksuse sihtotstarve riigikaitsemaa, 

omanik on AS Renevo, registrikood 10066322, aadress Türi tn 7 Tallinn 11314.  

AS Renevo juhatuse liige Heiki Eichhorn on 12.11.2008.a esitanud avalduse kinnistul 

detailplaneeringu algatamiseks endise Liiküla piirivalve kordoni territooriumile hooldekodu 

rajamise eesmärgil. Selleks vajalike hoonete ja rajatiste püstitamiseks tingimuste määramise 

ja sihtotstarbe muutmise ettepanekute esitamine. Teenuse pakkumiseks seisuga 12.11.2008.a 

äriregistri teabesüsteemis AS Renevol äriregistri B-osa registrikaardil vastav tegevusala 

puudub. Kinnistu on omandatud Eesti Vabariigilt, riigivara valitseja Siseministeerium, koos 

järgmiste hoonetega, sulgudes riigivara reg nr: Kasarmu (2006197), Ladu (2006198), Saun 

(2006199), Katlamaja (2006201), Kütusehoidla (2006202), Laut (2006203), Garaaž 

(2006204), Koertehoone (2006205), Pumbamaja (2006206), Võõrastemaja (2006207), 

Juurviljahoidla (2006208), Kütusehoidla (2006209), Majandushoone (2006210), 

Juurviljahoidla (2006211), Vaatetorn (6001616), Elamu (4000910), Elamu (4000911), alus 

vara üleandmise-vastuvõtmise akt, 20.12.2007.a. Üleandmise alus Siseministri 22.11.2007.a 

käskkiri nr 126-L “Liiküla Piirivalvekordoni kinnistu enampakkumine”.   

 

 

Lisamaterjali arhiividest jm 

 

1. Eesti Riigiarhiivis on ENSV Sideministeeriumi Projekteerimis-Konstrueerimisbüroo 

fondis (4. Sidevõrkude ja siderajatiste projektdokumendid > 4.12. Kingissepa rajoon > …) 

Liiküla–Kingissepa ja Liiküla–Pammana kaabelliinide projektid 1977. ja 1978. aastast: 

 

Кабельная линия Кингисепп-Лийкюла. Техно-рабочий проект. Часть 1. 

Линейные сооружения. Книга 1. Пояснительная записка и кабельная трасса. 

Текстовая часть. ERA.T-25.4-1.1228. 1977. 23 l. 

 

Кабельная линия Кингисепп-Лийкюла. Техно-рабочий проект. Часть 1. 

Линейные сооружения. Книга 1. Пояснительная записка и кабельная трасса. 

Графическая часть. ERA.T-25.4-1.1229. 1977. 8 l. 

 

Кабельная линия Кингисепп-Лийкюла. Техно-рабочий проект. Часть 1. 

Линейные сооружения. Книга 2. Планшеты. Текстовая часть. ERA.T-25.4-

1.1230. 1977. 47 l. 

 

Кабельная линия Кингисепп-Лийкюла. Техно-рабочий проект. Часть 1. 

Линейные сооружения. Книга 2. Планшеты. Графическая часть. ERA.T-25.4-

1.1231. 1977. 39 l. 

 

Кабельная линия Кингисепп-Лийкюла. Техно-рабочий проект. Часть 1. 

Линейные сооружения. Книга 3. Подземный необслуживаемый усилительный 

пункт. Текстовая часть. ERA.T-25.4-1.1232. 1977. 15 l. 
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Кабельная линия Лийкюла-Паммана. Техно-рабочий проект. Часть 1. Линейные 

сооружения. Текстовая часть. ERA.T-25.4-1.4065. 1978. 9 l. 

 

Кабельная линия Лийкюла-Паммана. Техно-рабочий проект. Часть 1. Линейные 

сооружения. Графическая часть. ERA.T-25.4-1.4066. 1978. 26 l. 

 

2. Kordonis teeninute mälestusi leidub veebilehtedel: 

 

pogran-zastava.ru 

 

forum.pogranichnik.ru 

 

odnoklassniki.ru 

 

www.pogranec.ru 

 

Muud huvipakkuvat: 

 

Aastal 1976, 1977 või 1978 veetis Liiküla kordoni külalistemajas oma puhkuse tuntud vene 

näitleja Jevgeni Leonov. Ta viibis Eestis 1976.a filmi „Legend Till Eulenspiegelist” võtetel 

(Lamme Goedzaki osatäitjana). Osa võtteid pidi algselt toimuma Saaremaal, ent otsustati 

siiski ümber Põhja-Eesti ranniku kasuks. Saaremaale tuli Leonov filmivõtetele järgneval 

aastal filmi peaosalise Lembit Ulfsaki mõjutusel, kes kiitis talle Saaremaa loodust. Ta on 

andnud ka intervjuu kohalikule ajalehele. (Tõnu Prei, 18.8.2009 http://pogran-

zastava.ru/viewtopic.php?t=77, 24.9.2010 http://pogran-zastava.ru/viewtopic.php?t=177) 

Kahjuks pole teada, miks ta just Liiküla kordonis peatus. Võib-olla selgub see mainitud 

intervjuust (ajalehes Kommunismiehitaja?). 

 

 


