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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne nimetus  NL Piirivalve Merejõudude tehnilise vaatluse post (number pole teada).  

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

11. piirivalvesalga Kersleti piirivalvekordon (number pole teada). 

1.3 Aadress  

 

Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla. 

Lähiaadress/tunnus: nimeta k-ü 90701:001:0312; Norenda 3 90701:001:0347; 

Norenda 4 90701:001:0348.  

1.4 Koordinaadid 59.04415,23.163083 / 59°2′38.94″, 23°9′47.1″ 

1.5 Algne teave, sh 

ajalugu  

Objekti hooned on kantud 1959.a NL kaardile 1:25 000. Algselt oli seal kohaliku 

elaniku (endise Saxby majakavahi) sõnul NL Piirivalve Merejõudude tehnilise 

vaatluse post (PTN), mis hiljem olevat kolinud ümber Harilaiule. Seejärel oli seal 

lühikest aega piirivalvekordon. Objekti ajalugu tuleb veel täpsustada. 

Katastriüksus nr 90701:001:0312 (sihtotstarve maatulundusmaa 100%) 

registreeriti 1. aprillil 1998.a, Norenda 3 90701:001:0347 ja Norenda 4 

90701:001:0348 (mõlema sihtotstarve elamumaa 100%) 18. veebruaril 2008 

(muudatus 21. jaanuaril 2009. a). Neist esimene on konverteeritud 12. novembril 

1997.a OÜ Kivimäe Büroo poolt, viimased kaks on aga väidetavalt mõõdistatud 

(Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ, 1. jaanuaril 2008. a), mitte vanadelt kaartidelt 

konverteeritud (seega peaks maamõõtja olema käinud ka kohapeal). Siiski on 

Maa-ameti Geoportaali andmeil kõigi nimetatud katastriüksuste ehitiste alune 

maa 0 m², seega vaatamata väidetavale mõõdistamisele pole olemasolevaid ehitisi 

arvatavasti katastriüksuste plaanidele kantud (Maa-ameti Geoportaal, maainfo 

kaardirakendus, vaadatud 28.7.2015). 

Objekti peahoonet on peetud nähtavasti niivõrd oluliseks, et uusmaasaajad on 

jaganud selle keskelt pikuti pooleks… 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Enamik ehitisi on kasutuseta, diislihoonet on aastate eest kasutatud materjali 

ladustamiseks ja veidi korrastatud (ehitatud uus korsten). 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Hooned on erinevas astmes lagunenud, aga täiesti remondikõlblikud. Reservuaari 

betoonosa on väga hästi säilinud. 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Objekt asub u 300 m merest. Sellest 600 m põhja pool asus Hullo kordoni TVP nr 

2172 (172), mille hooned ning torn on lammutatud (vundamendid ning 

betoonalused on säilinud) ja krundile on püstitatud EV piirivalveradar 

(ümbritsetud traataiaga ja varustatud elektroonilise valvega). 

Objektist u 2 km lõunas on Kersleti küla. Läheduses on I maailmasõja aegse ja 

sõjajärgse poolelijäänud rannapatarei positsioonid (asukohad vajavad 

täpsustamist). ENSV MN korraldusega nr 0012 9.4.1956 eraldati objektist põhja 

pool asuv Kersli nina 8. sõjalaevastikule (ERA.R-1.16.130 leht 228). 

1.9 Joonised 13 tk: asukohaskeemid (11 tk), objektide paiknemise skeemid (2 tk). 

1.10 Fotod  45 tk (sh 1 ajalooline). 

1.11 Seotud ehitised  Lisaks ülevaates mainitutele võib läheduses olla veel mitmeid muid ehitisi. 

1.12 Põhiüksus 8. piirivalvevägede üksik vahilaevadivisjon (s/o 2244), staap Haapsalus (Suur-

Holmil); hiljem 11. piirivalvesalk, staap Kuressaares (Kingissepas). 

1.13 Lisateave  Käesoleva töö raamesse ei mahtunud suhtlemine kohalike elanikega, 

vallaametnikega, uute maaomanikega jt, kes kindlasti võinuksid lisada sellele 

ülevaatele palju huvitavat ja kasulikku. Objekt vajab ülekäimist lehitul aastaajal. 

1.14 Töö teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 16.07.2015. Vormistamine 01.–08.08.2016. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn 

 

Alusfail: Läänemaa-Vormsi-Kersleti-PVMJ-TVP-JP.doc 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   3 / 32 

 
3 

2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post Lääne maakonnas Vormsi vallas 

Kersleti külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post Lääne maakonnas Vormsi vallas 

Kersleti külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post Lääne maakonnas Vormsi vallas 

Kersleti külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti paiknemisala Eesti trükitud 

põhikaardil (2005). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. 

Aluse (2014.a ortofoto) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

1 - suurtükipesa? 

2 - laskepesa? 

3 - 7x3x0,5 m kaeve 

kraaviga 

4 - kelder 

5 - vundament 

(pildistamata ja 

mõõtmata) 

6 - betoonalus 

7 - TVP peahoone 

(komplekshoone) 

8 - radari MR-10 

masti betoonalus 

8a - väike 

silikaatkivirajatis 

9 - poolkelder 

10 - betoonreservuaar 

11 - elamu vundament 

12 - hoone vundament 

(fikseerimata) 

13 - puidust 

õhuliinipostid  

14 - mesitaru 

jäänused 

15 - diislihoone 

16 - fikseerimata 

objekt (kaitsekraav?) 

17 - väike muul

 

Skeem 6. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ning selle lähiümbruse objektid. 

Aluse (2016.a põhikaart) allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 7. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a 

ortofotol (u 1:1000). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala 2008.a ortofotol (u 1:1000). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol (u 1:2000). 

Hoone [5] näib olevat veel alles. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

 

 

Skeem 10. Kersleti merepiirivalve TVP asukoht (roheline täpp ruudu sees) Vormsi 

sõjaväealade skeemil raamatust: Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle 

likvideerimine. Tallinn 1999, lk 108.  
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Skeem 11. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 

(1984). TVP kohale on märgitud vare ja kuur, sellest põhja poole vaatlustorn sideliiniga. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 

(1959). TVP kohale on märgitud 4 hoonet, neist edelasse kaev (endise talu oma?), põhja 

poole vaatlustorn (1984.a kaardil on sellel kohal geodeetiline punkt). Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 
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Skeem 13. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 

(1946). TVP kohale on kantud kuur, edelasse talu. Kerslininal on kaitsekraav (neid on ka 

sellest idas), rannaäärne geodeetiline punkt (on tänaseni alles) ja kuur (tegelikult võis see olla 

ka muldonn). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   10 / 32 

 

10 

3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „Vormsi 

2015/Kersleti/merepiirivalve PTN”. 

 

Foto 1. (37) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hobuserauakujuline kaeve [1] 

Kersli neemele suunduvast teest ranna pool, enne väeosa sissesõiduteed (tõenäoliselt 

väiksemakaliibrilise suurtüki pesa, siseläbimõõt u 3,5 m). Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 2. (256) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. U 7x3x0,5 m kaeve [3], selle 

lõpus u 2 m kõrgune pinnasekuhi, linnakupoolses servas kraav (u 4x0,5x0,4 m; keldri 

drenaaž?). Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 3. (255) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Linnaku sissesõidutee on rohtu 

kasvanud. Vasakul kelder [4]. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 4. (258) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Kelder [4]. Hoone mõõtmed 

seest u 4x2,2x2 m. Uksest paremal väike õhuvõtuava? Keldritele omane eesruum puudub, 

võib-olla on algselt kasutatud mingi punkrina (tõenäoliselt mitte dotina, sest laskeavade jälgi 

pole näha. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 5. (264) Kersleti merepiirivalve 

tehnilise vaatluse post. Kelder [4], sees 

mitu vana ust. Paremal lae all 

ventilatsioonivõre. Foto Jüri Pärn 

16.07.2015. 

 

Foto 6. (262) Kersleti merepiirivalve 

tehnilise vaatluse post. Kelder [4], seest 

krohvitud, kuid suur osa krohvist on maha 

tulnud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 7. (444) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Betoonalus [6] hoonest [7] 2 m 

mere pool, u 150x90 cm, mastialuse [8] sihis. Tõmmitsa ankur? (kuigi mingeid 

metallkinnitusi esmasel vaatlusel ei avastanud). Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 8. (280) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. TVP peahoone 

(komplekshoone) [7], vaade sissesõiduteelt. Karniisidega silikaathoone välisseinad on olnud 

üleni krohvitud, kuid suur osa krohvist on maha tulnud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 9. (285) Hoone [7] põhjapoolne otsaviil. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 10. (99) Hoone [7], sisevaade. Esiplaanil mahalangenud tõrvapapp (katuselt või laelt?). 

Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 11. (304) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], vaade kirdest. Foto 

Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 12. (309) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], sisevaade. 

Otsaseinal aparatuuri kinnituskronsteinid. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 13. (313) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], sisevaade. Foto Jüri 

Pärn 16.07.2015. 
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Foto 14. (326) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], sisevaade.  Ka 

siseseinad on krohvitud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 15. (340) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], sisevaade. Hoone 

keskteljel on lae toestuseks raudbetoonpaneelid, mis on samuti krohvitud. Foto Jüri Pärn 

16.07.2015. 
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Foto 16. (348) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7] läänepoolne (pea-) 

sissekäik, mille on hõivanud kuklased. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 17. (351) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7]. Peasissekäigu kohal 

seinal on mingi seadme alus. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 18. (352) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7]. Peasissekäigu kohal 

seinal on kiri „РОСТОВ Н/Д” (Rostov Doni ääres). Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 19. (356) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], vaade läänest. 

Keskel peasissekäik. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 20. (396) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], vaade edelast. Foto 

Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 21. (400) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], vaade lõunast 

hoone kagunurgale. Vundament on ära vajunud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   20 / 32 

 

20 

 

Foto 22. (401) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7], vaade lõunaviilule 

kagust. Osa telliseid on lagunenud, ent sein on tsemendiseguga parandatav. Foto Jüri Pärn 

16.07.2015. 

 

Foto 23. (450) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Väike silikaatkivirajatis [8a]. 

Paremal mastialuse [8] serv. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 24. (447) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Radari MR-10 masti 

betoonalus [8]. Masti alumise sektsiooni 2 mutrit on eemaldatud, sektsiooni pole aga tervelt 

kätte saadud ja see on autogeeniga läbi lõigatud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 25. (448) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Radari MR-10 masti 

betoonalus [8], näha on masti alumise sektsiooni mutrita nurk. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 26. (293) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Poolkelder (saun?) [9], kolme 

aknaga. Vaade edelast. Mõõtmed u 5,5x3,5 m, ümbritsetud u 1 m kõrguse muldega. Näib, 

nagu oleks lääneseinas uksekoht (võib-olla algselt oligi?), tegelikult on seal aken (vt foto 29). 

Keldri taga on korstnatükid eterniidijälgedega. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 27. (294) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [9] sissepääs, vaade 

lõunast. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 28. (297) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [9] sisevaade. Esisein 

on vähemalt 1 m kõrgem kui tagasein. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 29. (301) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [9] sisevaade. Ka see 

hoone on seest krohvitud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 30. (408) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Betoonreservuaar [10]. Ümber 

u 3 m lai ja 0,5 m kõrge mulle. Kõrge rohu tõttu pole rajatist eemalt nähagi. Foto Jüri Pärn 

16.07.2015. 

 

Foto 31. (411) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Betoonreservuaar [10], 

läbimõõt u 6 m, seinte paksus üle 40 cm, sügavus u 2,5 m. On arvatavasti olnud üleni 

palkidega kaetud. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 32. (414) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Betoonreservuaar [10]. 

Siseseinte ääres on u 1 cm läbimõõduga traadi jupid. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 33. (422) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Elamu vundament [11], vaade 

trepile põhja poolt. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 34. (423) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Elamu vundament [11], 

lähivaade trepile loodest. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 35. (433) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Elamu [11] korstnapits. 

Korstnaid on olnud vähemalt 2, küttekoldeid vähemalt 3. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 36. (385) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Puidust õhuliinipostid [13], 

võib-olla pärinevad samalt objektilt. Isolaatoreil on aastaarvud 1951, 1976, 1977. Foto Jüri 

Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 37. (442) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Mesitaru jäänused [14] (taru 

paigaldatud tõenäoliselt peale sõjaväelaste lahkumist). Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 38. (375) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15], vaade 

sissekäigule põhjast. Ukse kohal on betoonvarikatus. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 39. (368) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15] sisevaade. 

Sees on 2 betoonalust, suurem neist renniga. Diislihoone sein on katuse läbijooksu tõttu 

kaetud vetikatega. Foto Jüri Pärn 16.07.2015.  
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Foto 40. (369) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15] sisevaade. 

Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 41. (382) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15] tagantvaade. 

Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 42. (389) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15] vaade kagust. 

Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 

 

Foto 43. (394) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Diislihoone [15] vaade idast. 

Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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Foto 44. (456) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Muuli [17] vaade idast. Pikkus 

u 30 m (sellest umbes pool maismaal), laius kuni 4 m. Võib olla sõjaeelne, kuid on 

tõenäoliselt kasutatud ja korrastatud ka NL piirivalve poolt. Foto Jüri Pärn 16.07.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 

  

 

Foto 45. (morkaz.jpg) Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post. Hoone [7] vaade kirdest 

2010. aasta aprillis. Foto Paul Sarapuu. Allikas: veebileht http://vormsi-17.narod.ru/….html 

(Вормси сегодня). 
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