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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Austla piirivalvekordoni vaatluspost või prožektoripost (tõenäoliselt kandis 

ka mingit numbrit, kuid selle algne number pole teada). Objekti nimetus ja 

number on aja jooksul muutunud, vastavalt organisatsioonilistele 

muudatustele ja kordoni numbri muutumisele. 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1980.-il 11. piirivalvesalga Austla (10.; kordonihoonel asunud sildi järgi 

Karala) piirivalvekordoni tehnilise vaatluse post nr 3102.   

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Lümanda (Lääne-Saare) vald, Jõgela küla. 

Lähiaadress/tunnus: Kihelkonna metskond 232 44001:003:0773.  

     

1.4 Koordinaadid 58.2373027777778,21.9670194444444 / 58°14′14.29″, 21°58′1.27″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Austlas oli piirivalvekordon juba 1940. aastal ja üks selle vaatluspost või 

prožektoripost võis algusest peale asuda Katri pangal. Sealse tehnilise 

vaatluse posti ehitusaega tuleb veel täpsustada. Juba 1946.a NL kaardile 

1:25 000 on selle asukohale märgitud hoone (kuid see võis olla ka nt 

võrgukuur), 1959.a kaardile aga vaatetorn ja talu (tegelikult pole seal 

mingit talu kunagi olnud). Piirivalve tehnilise vaatluse poste (mis sisaldasid 

statsionaarsed positsioonid radarite, prožektorite ja visuaalvaatlusseadmete 

jaoks) hakati rajama 1950.-te II poolel. Hooneid ja rajatisi ehitati ning 

rekonstrueeriti aja jooksul korduvalt, vastavalt tehnika arengule. Vaatetorn 

ja hoone on märgitud ka järgnevatele NL kaartidele mõõtkavas 1:10 000 ja 

1:25 000. 

1992. a võttis Austla kordoni ning selle TVP-d Venemaa piirivalvelt üle 

Eesti Piirivalveamet. EV Valitsuse korraldusega nr 327-k 27.08.92 anti 

need Piirivalveameti kasutusse. Maa-ameti Geoportaali andmeil objekt 

2015.a augusti seisuga eraldi katastriüksust ei moodusta (kuulub k-ü 

Kihelkonna metskond 232 koosseisu), kuigi 1998.a paiku oli seal Saaremaa 

Piirivalvepiirkonna Sääre kordoni halduses maaeraldus nimetusega 

„Pilguse vaatetorn” ja Saaremaa Piirivalvepiirkond taotles sinna 0,1 ha nn 

tornialust maad (siis oli ala sihtotstarbeks riigikaitsemaa).1 teha päring 

„Pilguse vaatetorn” 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Kasutuseta (keegi lähikondlane on seda kasutanud oma prügilana). 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Torn on lammutatud, kuid selle jalgade betoonalused ja omapärased 

kolmnurkse kujuga tõmmitsaankrud on hästi säilinud. Neid saaks kasutada 

torni taastamiseks.  

Komplekshoone (operaatori-, prožektori ja diislihoone) ja kütusehoidla on 

katusteta, komplekshoone lõunapoolne ülanurk on alla kukkunud (ent 

täiesti taastatav, kivid on veel alles), siseviimistluse krohv on veel maha 

langemata. Säilinud on mitu kaitserajatist. Ala ümbritsenud piirdeaed on 

lammutatud, ortofotol on aimatav selle oletatav kontuur (oli kividega 

ääristatud?). 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

RMK on ümbritseva ala muutnud kõrbelaadseks. Mitmekümneaastased 

männid ja kadakad on giljotiiniga maha näritud ja tohututesse hunnikutesse 

loobitud. Ilmselt nimetatakse seda tegevust „pärandkoosluste 

taastamiseks”. Piki randa kulgeb madal Katri pangaastang, mille serval on 

mitmeid militaarkaeveid (II maailmasõja ajast?). 

1.9 Joonised 17 tk: asukohaskeemid 15 tk, objektide paiknemise skeemid 2 tk. 

1.10 Fotod  xx tk (sh ajaloolisi x) 

1.11 Seotud Ühelgi NL kaardil pole antud objektile suunduvat sideliini, kuid see võis 
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ehitised  siiski olemas olla. Vaatlus- ja tugipunktidena kasutati läheduses asuvaid 

sõjaaegseid dotte (nt Karala küla Silma talu juures). 

1.12 Põhiüksus Aastail 1976–92 Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 11. Punalipulise 

piirivalvesalga 10. piirivalvekordon  (s/o 2133-Š, kutsung Kiprida) Austla 

külas. 

1.13 Lisateave  Käesoleva töö raamesse ei mahtunud suhtlemine kohalike elanikega, 

omaaegsete Eesti piirivalve töötajatega, vallaametnikega, RMK töötajatega 

jne, kes kindlasti võinuksid lisada sellele ülevaatele palju huvitavat ja 

kasulikku. Samuti võib põhjalikuma uurimisega leida veel mingeid 

huvitavaid rajatisi ümbritsevast kadakavõsast. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 19.08.2015. 

1.15 Koostaja 

andmed  
Jüri Pärn 

 

Alusfail: Saaremaa - Lümanda - Jõgela TVP.doc   
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Jõgela tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Lümanda (Lääne-Saare) vallas 

Jõgela külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Jõgela tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Lümanda (Lääne-Saare) vallas 

Jõgela külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Jõgela tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Lümanda (Lääne-Saare) vallas 

Jõgela külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Jõgela tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Lümanda (Lääne-Saare) vallas 

Jõgela külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Jõgela tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 6. Jõgela tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

1 - kütusehoidla  

1a - üksik-

laskepesad? 

2 - vana torni 

tõmmitsaankrud 

3 - kaks kõrvuti kaevet 

(kaitserajatis?) 

4 - kividega ääristatud 

kaeve (dzott?) 

5 - vaatlus- ja radaritorni 

vundament ning 

tõmmitsaankrud 

6 - prožektori betoonalus 

7 - komplekshoone 

7a - piirdeaia alus?  

8 - kiviseintega kaeve 

(laskepesa?) 

9 - väike nelinurkne ja 

ümmargune kaeve 
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Skeem 7. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala Eesti põhikaardil (2010). Kütuseladu pole enam kaardile 

märgitud, veel 2009.a kaardil aga oli. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2011). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2008). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala Eesti ortofotol (2005). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 11. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala Eesti põhikaardil (2005). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol. Torn on veel alles, komplekshoonel 

katused peal. Hästi on märgatav ala ümbritsev ristkülik. Astanguserval tornist u 40 m kagus on 

ruudukujuliselt neli tumedat täppi –– vana torni asukoht? Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala 1989.a katastri aluskaardil (kollasega on Maa-ameti 

tänapäevase kaardi teedevõrk). Komplekshoone on peale kantud 90º pööratuna. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal. 

 

Skeem 14. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:10 000 (1988). Komplekshoone on 

peale kantud 90º pööratuna. Torn on märgitud väljapoole piirdeaeda. Objekt asus tollal Pilguse külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 15. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1985). Komplekshoone kohale 

on märgitud kuur. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 16. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). Komplekshoone kohale 

on märgitud talu, torn aga hilisemast mõnikümmend meetrit kagus.  Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 17. Jõgela tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). Kollaste joontega on 

peale kantud Maa-ameti tänapäevase kaardi teedevõrk. Komplekshoone kohal on hoone tingmärk. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal.  
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „20150818-19/Katri”. 

 

 

Foto 1. (21) Jõgela tehnilise vaatluse post. Juurdepääsuteed ääristavad 4–5 m kõrgused mahanüsitud 

puude vallid. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 2. (27) Jõgela tehnilise vaatluse post. Katri panga infotahvli taga on kütusehoidla [1]. Foto Jüri 

Pärn 19.08.2015. 
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Foto 3. (34) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [1], vaade läänest. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 4. (40) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [1], vaade kagust. Sisse on visatud ilmselt 

oma aja ärateeninud kaitseala infotahvel. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 5. (50) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [1]. Üks seintele jäädvustatud autograafe –– 

Belgorod, DMB-79. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 6. (84) Jõgela tehnilise vaatluse post. Vana torni läänepoolne tõmmitsaankur [2] (kummuli 

vajunud). Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 7. (86) Jõgela tehnilise vaatluse post. Vana torni idapoolne ankur [2], ilmselt veel algses 

asukohas, läbi saetud. Selle järgi saab määrata vana torni asukoha, mis peaks olema uuest u 40–50 m 

kagus (jäi seekord leidmata, nagu ka kaks ülejäänud ankrut). Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 8. (87) Jõgela tehnilise vaatluse post. Suurem kahest kõrvuti kaevest järsakuserval [3]. 

Kaitserajatised? Pildil paistev toru võib olla paadi kinnitamiseks. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 9. (105) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kividega ääristatud kaeve (dzott?) [4] torni [5] kõrval. 

Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 10. (93) Jõgela tehnilise vaatluse post. Torni [5] lõunapoolne tõmmitsaankur on pinnasest välja 

uhutud. Siinsed ankrualused on erilaadse kujuga –– ülaosa pealtvaates kolmnurkne, külgvaates 

ligikaudu ristkülik. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 11. (99) Jõgela tehnilise vaatluse post. Torni [5] idapoolne ankur. Ülejäänud kaks on enam-

vähem samasugused, neist ühel on metallaas läbi lõigatud. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 12. (107) Jõgela tehnilise vaatluse post. Torni [5] vundament. Jalgade alused on omavahel 

betooniga ühendatud. Kaks terastalda on veel alles. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 13. (141) Jõgela tehnilise vaatluse post. Torni [5] läänepoolne jalatald. Jalad on väänatud 

kõveraks suunaga sissepoole. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 14. (162) Jõgela tehnilise vaatluse post. Prožektoriplatvorm [6] kujutab endast lihtsat 

betoonväljakut (laius merepoolses otsas u 5 m). Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 15. (122) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7], vaade idast. Vasakul 

operaatoriruumid, keskel prožektoriruum, paremal elektriseadmeruumid. Otse ees mahakukkunud 

nurgatükid. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 16. (166) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] vaade mere poolt. Keskel 

prožektoriruum. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 17. (168) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] prožektoriruum säilinud sarikatega. 

Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 18. (170) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] merepoolsel seinal on kiri RLPO 

(радиолокационно-прожекторное отделение?). Samal seinal on veel mitu „dembliga” seostuvat, 

kuid millegipärast lõpetamata jäänud autograafi. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 19. (172) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] prožektoriruumi diislisektsiooni 

poolsesse seina on kinnitatud palju erineva pikkusega plekiribasid (juhtmete paigaldamiseks?). Foto 

Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 20. (174) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] prožektoriruumi maapoolne ukseava 

on miskipärast olnud vähemalt 1 m kõrguselt kärgtellistega kinni laotud (vähemalt 2/3 ulatuses). Foto 

Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 21. (185) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] diisliruum, taga akuruum (?). 

Viimase vastas seinal on vanim objektilt leitud aastaarv –– (19)78. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 22. (211) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] diisliruumi maapoolsele ukseavale 

kuulub ainuke säilinud silluse-nurkraud –– ülejäänud on keegi ära varastanud, tekitades sellega 

varisemisohu. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 23. (219) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] maapoolsel seinal on üle 20 korra 

proovitud, kas vastab tõele, et silikaatkivisein on kuulikindel. Tuleb välja, et on küll. Foto Jüri Pärn 

19.08.2015. 

 

Foto 24. (228) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] diisliruumi-poolsest seinast väljub 

maanduslatt, seinale on kirjutatud maandustakistuse väärtus (1 oom) ja mõõtmiskuupäev (?.08.91). 

Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 25. (232) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7], vaade läänest. Eespool 

elektriseadmeruumid.  Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 26. (282) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7], operaatoribloki (koosneb kolmest 

ruumist) sisevaade. Enamus siseviimistlusest on hästi säilinud, seinal paistavad aparaatide kontuurid. 

Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 27. (287) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7] operaatoriruumi sisevaade. Leidus 

kohalik inimene, kes võttis vaevaks vedada siia oma olmeprügi, küllap üsna pika aja jooksul. Seda on 

siin kahes ruumis vähemalt 5 m3. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 28. (294) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7], operaatoriruumi aknasillus. „Tänu” 

metallivargale kukub varsti alla. Foto Jüri Pärn 19.08.2015.  
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Foto 29. (315) Jõgela tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [7], operaatoribloki eesruumi sisevaade. 

Seinal on hästi näha seadmete ja juhtmete kontuurid. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 

 

 

Foto 30. (310) Jõgela tehnilise vaatluse post. Ilmselt piirivalvurite-järgne sisekujunduskomponent 

komplekshoone [7] diisliruumi seinal. Foto Jüri Pärn 19.08.2015. 
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Foto 31. (324) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kividega ääristatud kaeve [8] (laskepesa?). Foto Jüri 

Pärn 19.08.2015. 

 

Foto 32. (374) Jõgela tehnilise vaatluse post. Neljakandiline ja ümmargune väikekaeve [9] (peldiku 

auk ja laskepesa?) hoonest [7] u 120 m põhja pool, esialgu veel säilinud kadakavõsas. Foto Jüri Pärn 

19.08.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 

Foto 33. (Greenbelt_S_20_3_Keldri_vare_Himmistes.jpg) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla 

[1] augustis 2010. Tagaseina äär on veel alla varisemata. Foto Priit Tomson? 03.08.2010 (Eesti 

Rohevöö rannaala objektide inventeerimine). 

 

Foto 34. (Greenbelt_S_20_2_Torni_varemed_Himmistes.pdf) Jõgela tehnilise vaatluse post. Torni [5] 

äralõigatud jalatallad olid augustis  2010 veel kõik alles. Vaade kütusehoidla [1] poolt. Foto Priit 

Tomson? 03.08.2010. 
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Foto 35. (Greenbelt_S_20_2_Torni_varemed_Himmistes.pdf) Jõgela tehnilise vaatluse post. Kaeve 

[4], torni [5] jalad ja komplekshoone [7] 2010. aastal. Vaade kütusehoidla [1] poolt. Foto Priit 

Tomson? 03.08.2010. 

 

Foto 36. (Greenbelt_S_20_2_Torni_varemed_Himmistes.pdf) Jõgela tehnilise vaatluse post. 

Komplekshoone [7] 2010. aastal. Vaade mere poolt. Foto Priit Tomson? 03.08.2010. 
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5. Täiendav info  
 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogran-zastava.ru 

pogranec.ru 

 

 

Lisamaterjali  

 

 

http://www.xn--lnesaare-0zaa.ee/failid/%C3%9Cldplaneering/L%C3%BCmanda/Yldplaneering.pdf 

www.läänesaare.ee/failid/Üldplaneering/Lümanda/Yldplaneering.pdf 

 

LÜMANDA VALLA ÜLDPLANEERING AASTANI 2017 PLANEERINGULAHENDUS. 2006-

2007 

4.3. Vaatamisväärsused ja ürglooduse objektid  

Vaatamisväärsus on planeeringuga määratletud piirkondliku tähtsusega objekt, millel on 

kultuuriajalooline, looduslik, esteetiline või identiteedi väärtus; mis pole riikliku kaitse all, kuid vajab 

säilitamist. Samalaadsed on Eesti Ürglooduse Raamatus registreeritud ürglooduse objektid (vt tabel 3) 

– need ei ole küll riikliku kaitse all, kuid väärivad kaitset.  

Üldplaneeringuga on Lümanda vallas määratletud järgmised vaatamisväärsused : 1. Mõisaküla 

lubjaahjud; 2. Slipp ja mälestusrist Roopa sadamas; 3. Taritu koolimaja; 4. Džotid ja muud 

militaarehitised rannikul; 5. Agariku kogumis- ja kuivatamiskohad; 6. Viidumäe vaatetorn; 7. 

Audaku pidalitõbiste kalmistu. 

 

 

http://archive.is/Po4W2#selection-1009.0-1027.12 

Pilguse 

vaatetorn 

Lümanda vald,  

Pilguse küla 

Tornialune maa 0,1 ha Riigikaitsemaa Taotletakse. 

 

 

 

                                                 
1 Saaremaa Piirivalvepiirkonna staabiülem kapten Vernon Jõgi. Saaremaa Piirivalvepiirkonna halduses olevad 

maaeraldused (http://archive.is/Po4W2, algse lingiga 

http://www.saare.ee/smv.nsf/1a8a3dba68cdda7bc2256c86006c53c9/8d66e91786ad2bf3c2256cf6004af803?OpenDocument

, mis ei olnud 8.8.2015 kättesaadav) 


