Paldiski
2394. relvastuse ja varustuse ühendladu
63. üksik distsiplinaarrood
93. mereväe õppekeskus
157. üksik allveelaevade brigaad
1. üksik kaardiväe raketikaatrite divisjon
374. mereväehospidal
1052. ühendladu
838. sõjaväeehitussalk
8. sõjatehas
KGB eriosakond s/o 69062
1988. mere-insenerteenistuse jaoskond
560. kaubandus- ja teenindusettevõte
Paldiski garnisoni sõjaväekomandantuur
Leningradi tootmiskoondise Almaz montaaži- ja käikuandebaas Larga
Laevatehase Krasnoje Sormovo kaldatankimiskompleks

Naissaar
2748. miinirelvastuse ladu
256. miinikomando
Türisalu,
Keila-Joa
94. seniitraketi
brigaadi
2. divisjonigrupp
(S-200)

Klooga
488. motolaskurpolk
450. liikursuurtükipolk
1259. seniitsuurtükipolk (1980–91) ->
1082. seniitraketipolk
281. raskehaubitsabrigaad (kadreeritud,
u 1987. a-ni)
121. armee-reaktiivsuurtükipolk (kadreeritud, u 1987. a-ni)
3. üksik tankipataljon (1980. a-ni)
156. üksik raketidivisjon (1991. a-ni)
1281. üksik tankitõrjesuurtükidivisjon
155. üksik meditsiinipataljon
295. üksik inseneri- ja sapööripataljon
148. üksik luurepataljon
Väike- ja Suur-Pakri
14. lennuväepolügoon (Õhujõud)
61. lennuväepolügooni
2. jaoskond (Balti Laevastiku Õhujõud)

Kärdla

Osmussaar

Kuressaare

Kogula
mere
lennuväe
varu
lennuväli

Rapla

Aste
mere
lennuväe
varu
lennuväli

Kuusiku
ALMAVÜ
Tallinna
Aeroklubi
Ämari
lennuväe
polgu varulennuväli

Tänassilma
(Vana-Pääsküla)
4. õhukaitsediviisi 1104. komandopunkt
4. õhukaitse raadiotehnilise
brigaadi juhtimispataljon
192. sidesõlm
Tallinna Mereväebaasi
550. sidesõlme raadio
vastuvõtukeskus

Rutja lennuväli
Tapa polgu varulennuväli

106. õppe-insenerbrigaadi väliõppekeskused
207. seniitraketibrigaadi S-200 divisjonigrupp
(3 stardidivisjoni ja 1 tehniline divisjon)

Jõhvi
Rakvere

Pakri
saared

Virtsu
mereväe
varulennuväli

Pavlovi
sõjaväemetsa
majandi Pavlovi ja
Primorski sõjaväemetskonna
metsaalad
(33 000 ha)

Aegviidu
õppekeskus

Haapsalu

Piirsalu, Lintsi
94. kaardiväe
raketipolgu
juhtkond
ja 2 divisjoni
(R-12; 1959-78);
80ndail Tallinna
Mereväebaasi
tagala laod

Sõjalaevastiku
1. polügooni akvatoorium
(allveestendide ala)

Tallinn

Paldiski

Haapsalu
425. õhukaitse hävituslennuväepolk
102. üksik lennuvälja tehnilise tagamise pataljon
1201. üksik side- ja raadiotehnilise tagamise pataljon
piirivalve vahikaatrite divisjon

(S-200)

Männiku
144. kaardiväe
Jelnja motolaskurdiviisi
laod, laskeväli,
tankodroom
ja autodroom;
ehitusväeosade
laod/töökojad,
autokolonn

Naissaar

Ämari
321. pommituslennuväepolk -> 321. mere-pommituslennuväepolk -> 321. mere-ründelennuväepolk
-> 170. kaardiväe Smolenski Punalipuline mereründelennuväepolk
319. üksik lennuvälja tehnilise tagamise pataljon
-> 2361. lennuväetehniline baas
1482. üksik side- ja raadiotehnilise teeninduse
pataljon
757. remondi- ja tehnikabaas
1090. lennujuhtimiskeskus

Dejevo
(Karujärve)
207. Puna
lipulise seniit
raketibrigaadi
divisjonigrupp

Tallinn
Punalipulise Balti Laevastiku Tallinna Mereväebaas, koos arvukate allasutuste,
väeosade ja remondibaasidega
144. kaardiväe motolaskurdiviisi staap ja allüksused
ENSV Sõjakomissariaat
Tallinna Kõrgem Poliitiline Ehitussõjakool
14. õhukaitsediviisi staap

Pärnu

Tapa
106. õppe-insener
brigaad
Õhukaitse:
656. õhukaitse
hävituslennuväepolk
91. üksik lennuvälja tehnilise
tagamise pataljon
Paide
1198. üksik side- ja
raadiotehnilise
tagamise pataljon
384. üksik helikopterieskadrill

Tapa

varulennuvälja
komandantuur
(allus Balti
Laevastiku
Õhujõududele)

Jõgeva
Rõika (Kirna)
287. lennuväepolügoon

varulennuvälja
komandantuur (allus
Transpordilennuväele)

Pahkla
94. seniit
raketibrigaadi
2. divisjonigrupp
(S-200)

Tartu

Viljandi
Viljandi ja Väluste
4. üksik eriotstarbeline (SpetsNazi)
brigaad ja selle
polügooniala

Pärnu:
6. keemiakaitsebrigaadi
kaader
Õhukaitse
655. õhukaitse hävituslennuväepolk
96. üksik lennuvälja tehnilise tagamise pataljon
1195. üksik side- ja
raadiotehnilise tagamise
pataljon

Endiste Nõukogude relvajõudude territooriumid pindalaga alla 150 ha
Endiste Nõukogude relvajõudude territooriumid pindalaga üle 150 ha seisuga u 1980–94
(väljaspool Tallinna)

Soontaga ja
Uniküla
846. kaardiväe
raketipolgu
kaks divisjoni
(R-12)

448. varulennu
välja komandantuur (allus
Balti Laevastiku
Õhujõududele)
Vilaski
846. kaardiväe
raketipolgu
šahtstardiseadmetega
divisjon
(R-12U)

Valga lennuväli
viimati Lätis Jekabpilsis
asunud 886. luurelennuväepolgu varulennuväli

Tartu lennuväli
a) kauglennuväega seotud üksused:
1) 326. Kutuzovi ordeniga Tarnopoli
(Ternopoli) raskepommituslennuväediviis (lennuväljal asus selle komandopunkt)
2) 706. üksik sidepataljon
3) 128. remondi- ja tehnikabaas (tuumalõhkepeade teenindamine)
4) 132. Kutuzovi ja A. Nevski ordeniga
Berliini raskepommituslennuväepolk
5) 1384. lennuväetehniline baas
6) 914. üksik side- ja raadiotehnilise
teenindamise pataljon
7) 17. eriautotranspordi remonditöökoda
8) Sõjaväevastuluure osakond väeosa
39262
9) 299. lennuväe remonditehas
b) transpordilennuväega seotud
üksused:
10)196. kaardiväe Minski transpordilennuväepolk
11)457. üksik lennuvälja tehnilise tagamise pataljon
12)731. üksik side- ja raadiotehnilise
tagamise rood

Nursipalu
305. kaardiväe
Kaliningradi
Punalipulise
Kutuzovi III järgu
ordeniga raketi
polgu divisjon

Võru
Valga

Vana-Nursi ümbrus
Višnevski sõjaväemetskonna metsaalad
(endised 2. kaardiväe
Tatsinskaja tankidiviisi
polügoonialad)

Petseri-Värska
polügooniala
(1962 ha)
1071. üksiku eriotstarbelise (SpetsNazi)
õppepolgu kasutuses
(asus Petseris)
Sänna
305. kaardiväe Kaliningradi Punalipulise Kutuzovi III järgu ordeniga
raketipolgu divisjon; 1988–92 1265.
õppe-seniitsuurtükipolk

Allikas: Kaardi aluseks on ajalehes Eesti Ekspress 2. septembril 1994 ilmunud skeem, mida täiendasid ajaloolased Jüri Pärn ja Mati Õun.

