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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus  
1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 
nimetus(ed) 

 Kiltsi lennuväli 
 

1.3 Aadress  Lääne maakond, Ridala vald, Kiltsi küla. 
Linnaku alale tuleva tööstuspargi osa (45 ha) on katastrisse 
kandmata. Sellest on eraldatud: 
Mägari tee 2 (0,7 ha, kaks garaaži), tunnus: 67401:001:0552 
Mägari tee 4 (0,5 ha, üksik laohoone), tunnus: 
67401:001:0030 
Mägari tee 6 (Kiltsi mõisa hooned, 2 ha), tunnus: 
67401:001:0025 

1.4 Koordinaadid  6531250.4,472091.4 
58°55′10.22″, 23°30′55.88″ 
 

1.5 Algne teave, sh ajalugu Kiltsi lennuvälja suurus oli 325 ha. Betoonkattega rajad on 
2500 m pikad, lennukite tarbeks oli 28 angaari. Lennuvälja 
rajamist alustati 1939 ja kasutati esialgu kuni 1956. a, 1969. a 
rekonstrueeriti. Lennuväljal baseerus 425. õhukaitse 
hävituslennuväepolk, s/o 32906. Nõukogude vägede 
lahkumise järel on lennuväli lagunenud. 
 

1.6 Praegune funktsioon Lennurada ja angaaride ala on Kaitseliidu valduses. 2013. 
aastal lammutatud linnaku alale kavandatakse tööstusparki. 
 

1.7 Seisukorra hinnang 2013. aastal lammutati enamus linnaku hooneid. 
 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Kiltsi mõisa peahoone varemed on ehitismäelestisena 
muinsuskaitse all (reg nr 15586). 
 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (7) 
1.10 Fotod Fotod aastast 2013 (81) ja aastast 2007 (18). 

 

1.11 Seotud ehitised  Lennurada ja lennukiangaaride ning muude lennuvälja 
teenindavate rajatiste ala.  
 

1.12 Põhiüksus Viimati (1986) 14. õhukaitsediviis. 

1.13 Lisateave Kogu Kiltsi lennuväli on jagatud vähemalt 8 kinnistu vahel. 
Lennuraja (153 ha) ja angaaride ala (126 ha) on 2004. aastast 
Kaitseliidu valduses. Eraldi kinnistud on Ungru loss ja selle 
kõrval üks lennuvälja hoone. 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 25.09.2007, 15.04.2013  
 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  
 

Haapsalu-aerodroom-1.doc 
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2. Asukoha skeemid 
 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli Lääne maakonnas Ridala vallas. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli Lääne maakonnas Ridala vallas. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 3. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli. Kuna lennuvälja territoorium on suur ja objekte palju, on 
aruanded esitatud neljas osas. Käesolevas aruandes on dokumenteeritud linnaku ala (1) ja 
sellega piirnevad ehitused lennurajast ida pool. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 5 / 63 
 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). 1998. aasta aerofoto. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). 2005. aasta aerofoto. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). 2008. aasta aerofoto. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). 2012. aasta aerofoto. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4).  
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4).  
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). Linnaku objektid. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

1 - peavärava kõrval, staap? 
2 - ? 
3 - ? 
4 - ¤ 
5 - vana paekivist hoone? 
6 - ? 
7 - ? 
8 - ? 
9 - ? 
10 - välipeldik, 10 auguga 
11 - garaaž? 
12 - garaaž 
13 - ? 
14 - ? 

15 - mõisa abihoone 
16 - ? 
17 - Kiltsi mõisa peahoone 
18 - ? 
19 - ? 
20 - ?  
21 - kasarm? staap? 
22 - klubi?  
23 - ? toiduainete ladu? 
25 - kelder 
26 - veetorn 
27 - ? 
28 - ? 
43 - alajaam 
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Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). Linnaku objektid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

20 - ?  
22 - klubi?  
23 - ? toiduainete ladu? 
24 - katlamaja 
25 - kelder 

26 - veetorn 
28 - ? 
29 - ? 
44 - kaks väikest putkat 

 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). Linnaku objektid. Maa-ameti Geoportaal 

27-32 - ? 
33 - töökoda? 
34 - tehnika angaar? 

35 - tehnika angaar? 
36 - tehnika angaar? 
37 - ladu 

 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 10 / 63 
 

 
Skeem 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1 (4). Linnaku objektid. 
Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

32 - ? 
33 - töökoda? 
34 - tehnika angaar? 
35 - tehnika angaar? 
36 - tehnika angaar? 
37 - ladu 

38 - vahtkonnahoone? 
39 - lagunenud väike maja 
40 - vundament metsas 
41 - alajaam? 
42 - monteeritav dott 
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3. Fotod 2013 

 
Foto 1. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Linnaku peavärav Haapsalu-Rohuküla tee ääres. 
Esiplaanil hoone [1] rusud. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 
Foto 2. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vaade peaväravale, paremal hoone [1] rusud, 
võttekohast vasakule jäävad hooned [27] ja [28]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 3. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [2] lammutamine. Vaade teeristilt hoone [6] ees. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 4. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [3] rusud, vaade hoone [5] poolt. Taga vasakul 
hoone [1], paremal Rohuküla maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 5. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [4] rusud, vaade hoone [7] poolt, taga Rohuküla 
maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 6. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [5], vaade hoone [4] poolt, taga hoone [6] 
rusud. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 7. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [6] rusud, vaade hoone [22] suunast, paremal 
paistab hoone [9]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 8. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [6] rusud, vaade hoone [7] suunast, taga hoone 
[21]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 15 / 63 
 

 
Foto 9. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kaardile kandmata madalad müürid (vundament) 
hoonete [5], [6] ja [7] vahel, vaade hoone [8] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 10. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kaardile kandmata madalad müürid (vundament) 
hoone [6] taga, vaade hoone [1] suunast, taga keskel hoone [9]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 11. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [7], vaade hoone [2] suunast, taga Rohuküla 
maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 12. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [9], vaade hoone [17] 
suunast, taga paremal Rohuküla tee ääres paistab hoone [8]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 13. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [9], vaade hoone [6] eest 
teeristilt, taha paremale jääb mõisahoone [15]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 14. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [9] sisevaade. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 15. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [9], vaade hoone [7] 
suunast, taha paremale jääb mõisahoone [17]. Ees keskel silikaadist väravapostid. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 16. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Peldik [10], vaade Rohuküla maantee poolt, taga 
vasakul mõis [17]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 17. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vasakul peldik [10], paremal hoone [11], vaade hoone 
[9] poolt. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 18. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Peldiku [10] sisevaade. Kuigi lagi sajab läbi, on 
sisekonstruktsioon heas seisus, ilmselt pole eriti palju kasutatud. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 19. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Peldiku [10] sisevaade.  
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 20. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [11]. Esiplaanil peaks 
olema hoone [14] ase. Vasakul peldik [10], vaade hoone [16] suunast, taga Rohuküla maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 21. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Pooleldi lammutatud hoone [11], taga Rohuküla 
maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 22. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [12], vaade hoone [43] suunast, taga Rohuküla 
maantee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 23. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [12] sisevaade. Vaheseinad on hiljem ehitatud, 
laetalal olev loosung on jäänud seina sisse. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 24. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [12]. Ehe näide nõukogude sõjaväeehituse 
kvaliteedist. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 25. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Mõisa hoone [15], vaade hoone [43] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 26. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Mõisa hoone [15], vaade hoone [12] suunast, taga 
vasakul mõisa peahoone [17]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 27. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [16]. Selle ees olnud hoone [13] on kadunud. 
Vaade hoone [12] suunast, taga Mägari tee. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 28. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [16], vaade mõisa peahoone [17] suunast. 
Tagaplaanil olev alajaam ei ole enam linnaku territooriumil. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 29. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kiltsi mõisa peahoone [17], vaade hoone [18] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 30. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kiltsi mõisa peahoone [17], vaade hoone [12] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 31. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kiltsi mõisa peahoone [17], vaade hoone [9] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 32. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [19], taga mõisa peahoone [17], vaade hoone 
[23] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 33. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [20], vaade veetorni [26] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 34. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [20], vaade katlamaja [24] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 35. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [20], vaade hoone [21] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 36. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vaade hoonest [21]: vasakul hoone [20], taga keskel 
veetorn [26], paremal hoone [23]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 37. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [20], taga paremal veetorn [26]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 38. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [20] sisevaade teiselt korruselt. Palju väikseid 
kahhelkividega kaetud ruume, võimas ventilatsioon. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 39. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [21], vaade katlamaja [24] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 40. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [21], vaade hoone [23] suunast, paremal hoone 
[20]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 41. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [21]. Peaukse kohal olnud paneelidest 
varikatus on lammutatud. Vaade hoone [2] suunast, taga hoone [23]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 42. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vaade hoonest [21], peaukse ees võsastunud platsil 
paistab kolmnurkne (lennuki monumendi?) alus. Paremal hoone [2]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 43. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [21] sisevaade. Enamus kergblokkidest 
vaheseinu on lammutatud, kadunud on kõik uksed ja aknad. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 44. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [22] rusud. Selle hoone ees oli ümmargune 
bassein (?) suure kiviga keskel. Taga hoone [21], vaade hoone [29] suunast.  
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 45. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [23], vaade hoone [19] suunast, taga vasakul 
paistab kelder [25]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 46. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [23], vaade hoone [22] suunast, taga paistab 
veetorn [26]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 47. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [23] sisevaade. Suured ümmargused tünnid? 
Hapukapsa hoidmiseks? 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 48. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kaardile kandmata rusud hoonete [22], [23] ja [24] 
vahel. Taga paistab veetorn [26]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 35 / 63 
 

 
Foto 49. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kaardile kandmata rusud hoonete [22], [23] ja [24] 
vahel. Vaade katlamaja [24] suunast.  
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 50. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24], taga vasakul mõisa peahoone [17] ja 
paremal veetorn [26]. Vaade hoone [39] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 51. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24], taga paremal veetorn [26]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 52. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24] sisevaade. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 53. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24], paremal kaardile kandmata varemed. 
Vaade keldri [25] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 54. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24], vaade hoone [22] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 55. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kelder [25]. Taga vasakul hoone [23], paremal 
veetorn [26]. Vaade katlamaja [24] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 56. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vasakul kelder [25], taga keskel katlamaja, paremal 
hoone [23]. Vaade hoone [18] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 57. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Veetorn [26], vaade hoone [20] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 58. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kaardile kandmata alajaam [43] mõisa peahoone [17] 
ja Mägari tee vahel.  
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 59. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hooned [44] (kaks väikest putkat) keldri [25] kõrval, 
vaade katlamaja [24] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 60. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [27] rusud, taga peasissepääs, sellest paremale 
jäi hoone [1]. Vaade hoone [29] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 61. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Teest vasakul hoone [28] rusud, paremal hoone [29] 
rusud. Taga keskel hoone [21], vaade hoone [32] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 62. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [29] rusud, taga vasakul hoone [21]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 63. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Esiplaanil hoone [31] asukoht, tagaplaanil hoone [30] 
rusud. Vaade hoone [32] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 64. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [33] asukoht, vaade hoone [34] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 65. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [33] juures säilinud kõnnitee - keskküttetrassi 
kanal? Tagaplaanil hoone [30] rusud. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 66. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Asfalteeritud platsid (tehnika hoiukoht? varjualused?) 
hoone [33] ja Rohuküla maantee vahel. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 67. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Teest vasakul olid hooned [34], [35] ja [36]. Vaade 
hoone [33] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 68. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [37], taha jääb Rohuküla maantee, paremale 
hoone [36] asukoht. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 69. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [27], mingi ladu, vasakpoolne ruum poolenisti 
täis kivistunud tsementi. Paremale jääb lennurada. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 70. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [38] (vahtkonna hoone?). 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 71. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Väga hästi säilinud ja omapärase kujuga paraadsein 
hoone [38] ees. Taga vasakul paistab hoone [41], paremale jääb lennurada. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 72. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Paraadsein hoone [38] ees, vaade lennuraja poolt. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 73. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [38] (vahtkonna hoone?), vaade hoone [39] 
suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 74. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [39] lennuraja ja linnaku vahel metsas. Selle 
juures oli veel mingi kaardile kandmata vundament. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 75. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [39] lennuraja ja linnaku vahel metsas. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 76. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Vundament lennuraja ja linnaku vahel metsas, kaardil 
hoone [40]? 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 77. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [41], alajaam? Vaade hoone [38] suunast. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 78. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [41] sisevaade. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 79. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Monteeritav dott [42] lennuraja ja linnaku vahel 
lagendikul. Doti kõrval säilinud väike okastraadiga piiratud ala, mille otstarve jääb 
arusaamatuks. Vaade hoone [40] suunast, lennurada jääb paremale. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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Foto 80. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Monteeritav dott [42], taga paremal hoone [41]. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 

 

 

 
Foto 81. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Monteeritav dott [42] on väga heas seisukorras, ainult 
uks ja laskeavade luugid puuduvad. 
Foto Mart Mõniste 15.04.2013. 
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4. Fotod 2007 
 

 
Foto 82. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Tõenäoliselt vasakul hoone [31], taga keskel hoone 
[28] ja paremal hoone [32]. Vaade hoone [34] suunast? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 
Foto 83. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [33]? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 53 / 63 
 

 
Foto 84. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [31], taga vasakul hoone [30], vaade hoone 
[32] suunast?  
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 85. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [28], vaade hoone [31] suunast? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 86. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [29] rusud? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 87. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [28], vaade katlamaja [24] suunast 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 88. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). ? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 89. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [28] 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 90. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Katlamaja [24] ja hoone [22] vahel olev vare, kaardile 
kandmata. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 91. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Veetorn [26]. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 92. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Kelder [25], vaade hoone [22] suunast. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 93. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [21], vaade katlamaja [24] suunast. Teisel 
korrusel rippuvad rehvid on oma kohal ka 2013. aastal. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 94. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [6], vaade hoone [22] suunast. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 95. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). ? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 96. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hoone [22] ees olnud bassein? suure kiviga. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 97. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). ? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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Foto 98. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). ? 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 

 

 

 
Foto 99. Haapsalu (Kiltsi) lennuväli 1(4). Hooned [34] ja [35], vaade hoone [36] sunast. 
Foto Mart Mõniste 25.09.2007. 
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5. Ajaloolised fotod 
 

 
Ilmselt Kiltsi linnakus postamendil olnud lennuk? Tagaplaanil peaks olema hoone [1]? 

Помощник начальника политотдела 425 истребительного авиационного полка Хаапсалу 
по комсомольской работе капитан Васильев Г.А. Выпускник ВРТУ 1971 года. 6 рота. 2 
батальон. 
Foto saidilt Форум выпускников ВРТУ-ВВКУРЭ ПВО (vaadatud 8.10.2013) 

 

Haapsalus (täpsemalt Kiltsi lennuväljal) oli MiG-19S (ehk radarivaba, kahuritega mudel) 
postamendi otsas. Metalliärikad tassisid minema, see sai seal olla ehk pool aastat omapäi. 
Kummaline on see, et selliseid mudeleid õhukaitses ei tarvitatud (oli rakettidega, ilma 
kahuriteta, radariga MiG-19PM). (militaar.net, vaadatud 8.10.2013) 
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6. Täiendav info 
militaar.net - Haapsalu lennuväli 

http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=625&hilit=kiltsi+lennuv%C3%A4li&s
tart=15 vaadatud 7.10.2013 

Esimese Maailmasõja ajal asus Haapsalus üks Peeter Suure merekindluse merelennusadamatest. 
Seda kasutasid nii venelased kui 1918. a. ka sakslased. 1918. a. novembris võtsid selle hooned 
ning järele jäänud varustuse üle Eesti kaitsevägi, kuid midagi eriti kasulikku sealt ilmselt ei 
saadud. Nimetamist on leidnud (tolleaegset kirjapruuki säilitades ) ühekse vene vesilennuki 
jätised, milledest aga enam midagi asjalikku ei saanud. Samuti sellest lennusadamast endast, 
mis eriti aktiivset kasutust enam tulevikus ei leidnud. Isegi selle asukoha näitamisega kaardil 
jään ma hetkel hätta. 

Järgmisest lennuväljast Haapsalus saaks rääkida seoses Eesti lennuväe arengukavadega 1930. 
aastate alguses. Nimelt toimus kahekümnendate lõpus kolmekümnendate alguses oluline areng 
lennuväes. Lisaks uue tehnika hankimisele tehti ka mitmeid lennuväe kasutamise plaane 
sõjaolukorras, asuti looma mobilisatsioonivarusid ning ettevalmistama mobilisatsioonireservi. 
Muu hulgas hakati suuremat tähelepanu pöörama ka lennuväljade võrgu väljaarendamisele. 

1932. a talvel toimus lennuväe talvine ringlend, mil katsetati lennuväe reaalset võimekust 
tegutseda ka talvistes tingimustes. Selle ringlennu käigus külastati ka Haapsalu ning 
lennuväljana kasutati taas kord merd – külmunud Haapsalu lahte. Maalennuvälja Haapsalu 
juures veel ei olnud. 

1933. a. oli Haapsalus kohaliku lennuasjanduse ühingu ja Tallinnast sõitnud asjatundjate 
vaheline nõupidamine lennuvälja asukoha asjus. Peale pikemaid kaalutlusi otsustati lennuväli 
ehitada Randsalu ja Uuemõisa vahelisele kolmenurgelisele maa-alale. Esialgsete korraldustööde 
katteks saadi hädaabitööde krediiti 2000 kr. Kahjuks mul selle lennuvälja edasisest saatusest 
mingit aimu ei ole. Kuna Haapsalu lennuasjanduse ühing ei kuulunud hiljem enam nende kõige 
aktiivsemate hulka – küllap see platsi ettevalmistamisega piirduski. 

Tänapäeval Haapsalu lennuväljana tuntud Kiltsi lennuväli asub endiste Ungru ja Valgevälja 
mõisate maadel. Platsi rajamist alustati 1939.a. pärast Eesti ja Nõukogude Liidu vahelise 
lepingu sõlmimist. Lennuväljal baseerusid lepingu alusel Eestis olnud lennuväebrigaadi üksused 
(numbrid jään hetkel võlgu), mis 1940. a. peale riigi pööramist Tallinnasse Ülemiste 
lennuväljale kolisid. 

Kuid ka Haapsalu lennuväli jäi kasutusse. 1941. a. suvel asus seal 50. Pommituslennuväe Polk 
(BAP)  

Polk oli relvastatud SB pommituslennukitega, 22. juuni 1941 seisuga oli polgus 34 lennukit, 
neist 6 ei olnud korras. Samal ajal oli polgus 47 meeskonda, kelledest 10 meeskonda olid 
võimelised ülesannet täitma ka öösel ja rasketes ilmastikuoludes.  

Selleks ajaks oli polk saanud ka 5 Pe-2 pommituslennukit, kuid ükski meeskond neil veel 
lendama ei olnud õppinud. 

Lennuvälja sõjaaegse kasutuse osas jään hetkel infi võlgu. Peale sõda oli lennuväli taas vene 
lennuväe käes. Üksused jään võlgu, kuid lennuväli oli kasutusel kuni 1956.a. Siis tuli väike 
paus. 

1967-1969.a. lennuväli rekonstrueeriti. Lennuvälja betoonkattega raja pikkus on peale seda 
2500 m ja laius 40 m, lennukite tarbeks on 28 betoonangaari. Haapsalu lennuväli oli üks 
uuemaid NLiidu poolt Balti riikidesse rajatud lennuvälju ning kandevõime poolest neljandal 
kohal. Ekspluatatsiooni võeti ta 1971 aastal Tallinnast Lasnamäelt üle toodut 425. lennuväe 
hävituspolgu poolt koos abiteenistustega.  

Lennuväli oli kasutusel Nõukogude okupatsiooni lõpuni. On veel praegugi heas korras ning 
väheste investeeringute järel kasutatav suurema osa kaasaegsete lennukite jaoks. Siiski hetkel 
suht hüljatud, kaitseliidu kätte antud ala, mida keegi ei hoolda. Kasutatakse aeg-ajalt 
mitmesugusteks auto üritusteks. Pikk lennurada annab ainulaadse võimaluse sirge peal masina 
kiirendust proovida. Mõni aasta tagasi ka eesti ühel suuremal reservväelaste õppusel nende 

http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=625&hilit=kiltsi+lennuv%C3%A4li&start=15
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=625&hilit=kiltsi+lennuv%C3%A4li&start=15
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ööbimiskohana. Navigatsiooniseadmete ja isegi -vahendite täieliku puudumise tõttu leiab 
lennuväljana kasutust haruharva. Osa ruleerimisradade betoonplaate on juba jalad alla võtnud. 
Mõni aasta tagasi toimus äge vaidlus selle üle, kas eraomanik võib stardiraja ühte otsa püsti 
panna tuulegeneraatori. Mis oleks selle kasutust lennurajana tulevikus veelgi enam piiranud. 
Kuidas see vaidlus lõppes – kahjuks mulle teadmata. 

 

 

Kiltsi lennuväljal tehakse hoonete lammutamisega ruumi tööstuspargile 

ERR Uudised 20.06.2013 
http://novosti.etv24.ee/index.php?06281769 vaadatud 7.10.2013 

Haapsalu lähedal Kiltsi lennuväljal käib kunagisel nõukogude sõjalennuväljal kolmekümne 
hoone lammutustöö, et teha ruumi tulevasele tööstuspargile. 

Endise sõjalennuvälja ala kogusuurus on 325 hektarit, millest tulevase tööstuspargi alla jääb 45 
hektarit, vahendasid ERRi teleuudised. 

Ridala vald on koostanud detailplaneeringu ja taotleb riigilt lennuvälja piirkonda 
munitsipaalomandisse. See võimaldaks alustada 29 krundiga tööstuspargi ehitamist. Kogu 
tööstuspargi valmisehitamine nõuab 3,6 miljonit eurot.  

"Detailplaneeringu kohaselt nähakse alale ette 15 tootmismaakrunti, kus on lubatud ka 
äritegevus. Lisaks veel üks krunt lennuvälja teenindamiseks. Siis mõned sotsiaalmaakrundid ja 
üks kontorihoonetekrunt. Osadele sotsiaalmajakruntidele võib ka ehitada. Näiteks oleme 
mõelnud militaarmuuseumi rajamist," rääkis Ridala abivallavanem Helen Koppa. 

"Tulevikus on siia oodatud väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted. Näiteks võiks siin 
arendada puidutööstust, ehitusmaterjalide tootmist. Samuti näiteks mööblitööstust, uste ja 
akende valmistamist. Räägitud on laevade või õigemini paatide ehitamisest, nende 
hoiustamisest ning ka väikelennukite hoiustamisest, seda juhul, kui lennuväli taasavatakse," 
lisas ta. 

 

KIK-i Keskkonnaprogramm 

Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus 

Projekti 
maksumus 

(EUR) 

KIK 
summa 
(EUR) 

Alam-
programm 

KIK otsuse 
kuupäev 

Ridala 
Vallavalitsus 

Endise Kiltsi 
sõjaväelinnaku 
kasutusest 
väljalangenud 
militaarehitiste 
lammutamine 

221 368,00 220 600,00 Jääkreostus 2012-06-13 

http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid vaadatud 8.10.2013 

 

http://www.estonia360.ee/kiltsi_lennuvali/ 

http://novosti.etv24.ee/index.php?06281769
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=ridala+vallavalitsus&selectprogram=&selectprogram2=&selectyear=&selectarea=l%C3%A4%C3%A4ne
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