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1. Kohustuslikud andmed  

1.1 Algne nimetus 11. piirivalvesalga (s/o 2133) 13. piirivalvekordon Tammuna 

külas, s/o 2133-Ja, kutsung „Vmjatina” (Вмятина).  

Kapten Aleksandr Lošmanovi nimeline. 

 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed) 

Tammuna piirivalvekordon 

 

1.3 Aadress  Saare maakond, Torgu vald, Tammuna küla. 

Lähiaadress: Tammuna piirivalvekordon (2,33 ha), tunnus: 

80701:003:0084 

 

1.4 Koordinaadid  57°57′20.16″, 21°59′53.02″ 

 

1.5 Algne teave, sh ajalugu Enne Tammuna linnaku valmimist 1986. aastal asus kordon 

Maantee külas. Nõukogude piirivalve lahkus 1992. Tammuna 

on kõige uuem nõukogude ajal ehitatud kordon Saaremaal 

 

1.6 Praegune funktsioon Kasutuseta. Torgu vald üritas korduvalt kordonit 

enampakkumisel müüa, hind langes 2 miljonilt kroonilt (2008) 

15 000 eurole (2015). 2016. aastal müüdi 1000 euro eest. 

2019. aasta jaanuaris hooned lammutati.  

 

1.7 Seisukorra hinnang Kõik aknad ja enamus uksi puruks pekstud. Katused sajavad 

läbi, aga mitte eriti hullusti. Piirdeaiast on alles ainult 

betoonpostid. 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Kaugus merest u 700 meetrit. Kordonist mere poole asub 

õppeväljak? Kordoni piirdeaia ette on istutatud tihedalt mände, 

mis nüüd on parajaks padrikuks kasvanud. 

 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (4) 

1.10 Fotod Tänapäevased fotod (33) ja ajaloolised fotod (6)  

 

1.11 Seotud ehitised   

 

1.12 Põhiüksus  

1.13 Lisateave Peahoones leivaahi, ilmselt ainuke Lääne-Eesti kordonites? 

Peahoone katusele ehitatud vaatlusputka, ka üsna haruldane 

asi. 

 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 27.09.2013  

 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  

 

Saaremaa 13 Tammuna piirivalvekordon.doc 
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2. Asukoha skeemid  

 

Skeem 1. Tammuna piirivalvekordon Torgu vallas Tammuna külas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal 

 

 

 

Skeem 2. Tammuna piirivalvekordon Saare maakonnas Torgu külas. Allikas: Maa-ameti 

Geoportaal 
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Skeem 3. Tammuna piirivalvekordon. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 4. Tammuna piirivalvekordon. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

1 - peahoone 

2 - garaaž 

3 - katlamaja 

4 - laut ja koertemajad 

5 - kelder 

6 - ? 

7 - ? 

8 - putka, kütusehoidla 

9 - pumbamaja 

10 - ohvitseride elamu (8 korterit) 

11 - kuurid 

12 - relvapost ja monument 

13 - kurilka aia nurgas 

14 - monteeritav dott ja kaitsekraavid 

15 - õppeväljak?
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3. Fotod  

 

Foto 1. Tammuna kordon. Vaade sissesõiduteelt peahoonele [1], katusel paistab vaatluspost. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 2. Tammuna kordon. Peahoone tagant küljest.Esimesel korrusel trepikojast vasakul on 

leivaahi. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 3. Tammuna kordon. Peahoone [1] sissepääs ja korrapidaja koht, taha paremal trepikoda. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 4. Tammuna kordon. Spordisaal peahoones [1] esimesel korrusel, osa metalltorudest 

sisseseadet on säilinud, radiaatorid kadunud. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 5. Tammuna kordon. Peahoones on kolm suuremat seinamaalingut.Seinamaalingul 

peahoone esimesel korrusel on dateering (19)88 ja initsiaalid NA (SNA). 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 6. Tammuna kordon. Seinamaaling peahoone teisel korrusel, dateeritud (19)91, autorid GV 

ja IF. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 7. Tammuna kordon. Väga hästi säilinud seinamaaling peahoone teisel korrusel. 

Foto 8. Tammuna kordon. Peahoone trepikoda - trepikäsipuud on veel alles. Aknast paistab 

peavärav. 

Fotod Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

Foto 9. Tammuna kordon. Peahoone esimesel korrusel köögis on leivaahi, mida pole kordagi 

kasutatud. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 10. Tammuna kordon. Magala peahoone teisel korrusel. Katus veel peab, läbijooksu pole, 

põrandalauad on ka alles. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 11. Tammuna kordon. Peahoone tagumine (sisehoovi poolne) trepikoda. Hoone kolmanda 

korruse moodustab väike väljaehitus katusel, kus asub küttesüsteemi paak. Paremal väljapääs 

katusele. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 12. Tammuna kordon. Peahoone katusele küttesüsteemi paagiruumile on otsa ehitatud veel 

üks (neljas!) korrus - väike vaatluspost, selle kõrval raadiomast. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 13. Tammuna kordon. Vaade peahoone katuselt sisehoovi poole: vasakul laut ja 

koertemaja [3], keskel kelder [5], paremal hoone [6]. Aia taga paremal mändide varjus on hoone 

[7]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 14. Tammuna kordon. Paraadsein [12] peahoone ees. Keskel postamendil oli kordoni 

nimikangelase kapten Lošmanovi büst. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 15. Tammuna kordon. Relvakontrolli post [12] peasissepääsu kõrval. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 16. Tammuna kordon. Ohvitseride elamu [10], vaade peavärava poolt. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 17. Tammuna kordon. Vaade ohvitseride maja [10] teiselt korruselt maja taga olevatele 

kuuridele [11]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 18. Tammuna kordon. Garaažid [2] on peahoonega nurkapidi kokku ehitatud, sama katuse 

all on veel katlamaja [3] ja laut/koertemaja [4]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 19. Tammuna kordon. Vaade peahoone [1] katuselt garaažidele [2] ja katlamajale [3], taga 

vasakul hoone [8]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 20. Tammuna kordon. Hoone [8], sellel on säilinud algne hoone number „3”. Selle taha 

jääb pumbamaja [9], paremal kütusehoidla. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 21. Tammuna kordon. Kütusehoidlast alles jäänud mahutil on kiri „Bensiin A-76”. Taga 

paistab katlamaja ja garaažid. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 22. Tammuna kordon. Pumbamaja [9], algne number oli „8”. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 23. Tammuna kordon. Vaade peahoone katuselt: vasakul kelder [5], taga laut ja koertemaja 

[4], paremal hoone [6]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 24. Tammuna kordon. Vaade kompleksile tagant küljest (kagust): vasakul laut ja 

majandushooned [4], kortna all katlamaja [3], paremal paistab hoone [8]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 25. Tammuna kordon. Vaade kompleksile tagant küljest: vasakul väljaspol aeda hoone [7], 

paremal koertemaja ja laut [4]. Taga paistab vaatluspost peahoone katusel [1]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 26. Tammuna kordon. Koertemajas [4] oli neli boksi koos aedikuga, köök oli kõrval 

laudaga ühe katuse all. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 27. Tammuna kordon. Laut [4] on üsna ruumikas. Ühes ruumis paistab olevat peetud kanu. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 28. Tammuna kordon. Vaade sisehoovist: vasakul laoruumid, ühes on veel alles 

liharaiumise pakk. Paremal on katlamajaga ühe katuse all oleva sauna sissepääs [3]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 29. Tammuna kordon. Sisehoovi keskel olev kelder [5], vaade peahoone poolt. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 30. Tammuna kordon. Kordonihoone peasissekäik. Paremal pool võsas on veel säilinud 

plakatite aluseid.  

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 31. Tammuna kordon. Vaade peahoone katuselt väravale, relvakontrolli postile ja 

monumendile [12]. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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Foto 32. Tammuna kordon. Kurilka [13] peahoone ees aia nurgas. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  

 

 

 

Foto 33. Tammuna kordon. Monteeritav dott ja kaitsekraavid [14] ohvitseride maja juures. 

Foto Mart Mõniste 27.09.2013.  
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4. Vanad fotod 

 

 

Foto 34. Tammuna kordon. Piirivalvurid peahoone trepil. 

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 

 

 

Foto 35. Tammuna kordon. Kordoni silt peahoonel. 

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 
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Foto 36. Tammuna kordon. Paardsein/monument, selle osaks oli kordoni nimikangelase 

Lošmanovi büst. 

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 

 

 

 

Foto 37. Tammuna kordon. Piirivalvurid majandustöödel garaažiz. Taga seinal olevad tekstid on 

praeguseni säilinud. 

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 23 / 27 
 

 

Foto 38. Tammuna kordon. Kordoni eelmine asukoht Maantee külas enne 1986. aastat. 

Lošmanovi büst oli juba seal olemas. 

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 

 

 

Foto 39. Tammuna kordon. Kordoni eelmine asukoht Maantee külas enne 1986. aastat.  

Foto saidilt http://www.pogran-zastava.ru (vaadatud 25.09.2013). 
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5. Täiendav info 

Eesti Rohevöö projekt 

http://www.estoniangreenbelt.eu/Rohevoo_1.htm  (vaadatud 6.10.2013) 

 

Eesti rohevöö militaarobjektid: Vormsi, Hiiumaa, Saaremaa 

Google Maps kaardirakendusse on Lääne-Eesti saartel märgitud kokku 125 objekti 

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b58c6764a32

846dd1&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&ll=58.53386,22.681274&spn=1.433763,3.565063&z=8&so

urce=embed  (vaadatud 6.10.2013) 

 

Eesti Telefilmi dokumentaalfilm „Piiril“ (1976) 

Eesti Filmi Andmebaas http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/3855/ 

Mustvalge, vene keeles, kestus 15:57. Nõukogude piirivalvurid töös ja õppusel Eestimaa 

lääneranniku ja saarte piirivalvekordonites. 

 

26.05.2000 Saarlane.ee - Tammuna piirivalvelinnak Sõrves müüakse poole miljoniga   

Sõrves asuva Tammuna piirivalvelinnaku ostis ligi poole miljoni krooni eest Norra kodanikule 

kuuluv Saaremaa kinnisvarafirma OÜ Maantee SO. 

Piirivalveamet pani Torgu vallas Tammuna külas asuva endise kapten Aleksandr Lošmanovi 

nimelise piirivalvelinnaku enampakkumisele 200 000 kroonise alghinnaga. Ainsaks pakkujaks 

osutunud OÜ Maantee SO on objekti eest valmis maksma 467 000 krooni. 

"Meile oli tähtis objekt kätte saada," põhjendas alghinnast enam kui kaks korda suurema summa 

pakkumist Norra kodanikule kuuluva osaühingu Maantee SO Saaremaa esindaja Meelis Kasin.  

Kasina sõnul avalikustab linnaku uus omanik oma plaanid kuu aja pärast, kui ostu-müügileping 

on alla kirjutatud. Praeguseks on Maantee SO maksnud tagatisrahaks 15 000 krooni. 

Saaremaa piirivalvepiirkonna ülem Mati Heinmets ütles Meie Maale, et Nõukogude 

piirivalvurid jätsid Tammuna linnaku maha 1992. aastal ja pärast seda on tühjalt seisvatel 

hoonetele silma peal hoidnud valvur.  

Enam kui 23 000 ruutmeetri suurusel kinnistul asuv Tammuna kordon oli üldse viimane 

Saaremaale ehitatud piirivalvelinnak. Linnakus asuvad kasarmu- ja majandushoone, elamu, 

juurvilja- ning kütusehoidla, garaaž-töökoda ja veel pisemaid hooneid.  

Mati Heinmets lausus, et lähiajal müüakse veel kaks Saaremaa piirivalvelinnakut: Mustjala 

vallas asuv Liiküla linnak ja Austla kordon Lümanda vallas. 

 

12.11.2007 Saarte Hääl - Torgu vald müüb Tammuna kordoni. 

Torgu vallavolikogu otsustas reedesel istungil kunagise Tammuna piirivalvekordoni hooned 

enampakkumise korras müüki panna. Praegu ei ole kindlat alghinda veel määratud. Pärast 

ekspertide hinnangut kuulutab vallavalitsus välja enampakkumise. 

 

4.06.2008 Saarte Hääl - Tammuna kordoni hooned jäid müümata 

Torgu vald kuulutas välja kunagise nõukogude piirivalvekordoni hoonete enampakkumise, kuhu 

ei laekunud ühtegi avaldust. Torgu vallavalitsusest öeldi, et erilist huvi kahe miljoni kroonise 

alghinnaga kordoni vastu ei ilmutanud keegi. Objekti edasise saatuse otsustab Torgu 

vallavolikogu. 

http://www.estoniangreenbelt.eu/Rohevoo_1.htm
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b58c6764a32846dd1&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&ll=58.53386,22.681274&spn=1.433763,3.565063&z=8&source=embed
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b58c6764a32846dd1&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&ll=58.53386,22.681274&spn=1.433763,3.565063&z=8&source=embed
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b58c6764a32846dd1&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&ll=58.53386,22.681274&spn=1.433763,3.565063&z=8&source=embed
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/3855/
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4.04.2015 Saarte Hääl - Torgu vald müüb Tammuna kordoni  

https://www.saartehaal.ee/2015/04/04/torgu-vald-muub-tammuna-kordoni-2/ 

Torgu vald plaanib võõrandada neile kuuluva Tammuna endise piirivalvekordoni kinnistu. 

Vastava eelnõu esitas volikogu teisipäeval toimunud istungil vallavanem Tiit Põld. Pärast 

volikogule tutvustamist võttis ta eelnõu aga tagasi. 

“Mina lähtun sellest, et kinnisvaramüük on protsess. Täna tutvustasin ma volikogule asjaolusid: 

kui palju on seal hooneid ja rajatisi, maad ning mis on maa sihtotstarve. Hooned on 

kakskümmend aastat kasutuseta seisnud ja vandaalid on neid lammutanud,” selgitas Põld. Tema 

sõnul võib Eestist tuua näiteid, kus suured objektid on aastaid seisnud ja neid ei ole õnnestunud 

müüa. 

Eksperthinnangu on vald küsinud kolmelt kinnisvarafirmalt. Volikogu istungi päevaks neid veel 

laekunud ei olnud, kuid vallavanem ütles end uskuvat, et firmad teevad tõenäoliselt ära suure 

töö, esitades võrdlusandmed ja fotod hetkeolukorrast, ning annavad prognoositava hinna. 

Seejärel pannakse objekt ilmselt enampakkumisele. 

Saadud raha kasutatakse kogukonnamaja väljaehitamiseks ning Säärel asuva ja vallale kuuluva 

tehnohoone kordategemiseks. 

Sissesõit objektile on kividega piiritletud. Varem oli ka kett ees, aga see lõigati läbi. “Mõttetu 

on seda jätkuvalt valla omandis hoida. Tammunas toimuvaga on rahulolematud ka kohalikud 

elanikud. Seal käiakse, lärmatakse, lõhutakse, kütusehoidla saeti pooleks,” loetles vallavanem. 

“Kindlasti jätkame selle teemaga juba järgmisel volikogu istungil,” kinnitas volikogu esimees 

Mihkel Undrest. 

Väga optimistlik ta siiski ei olnud, sest objekti on müüa üritatud ka varem, kuid ostjad pole selle 

vastu huvi üles näidanud. “Mina tean, et Pihtla vald müüs aastaid Masekole kuulunud kinnistut, 

kus olid kontor ja külmhoone, aga need olid suhteliselt heas korras. Seal langes hind vist 

100 000 pealt 25 000-ni,” rääkis ta. “Meie huvi on see kordon maha müüa,” rõhutas Undrest. 

 

19.05.2015 Saarte Hääl - Tammuna kordoni alghinnaks määrati 15 000 eurot 

Torgu vallavolikogu reedesel istungil otsustati ühehäälselt panna vallale kuuluv endine 

Nõukogude piirivalvekordoni kompleks Tammuna külas 15 000-eurose alghinnaga suulisel 

enampakkumisel müüki. 

Varem välja kuulutatud vähempakkumise kinnistule eksperthinnangu saamiseks võitnud Pindi 

Kinnisvara võttis hinna määramisel aluseks viimasel ajal selles regioonis müüdud samas 

seisukorras olevad militaarobjektid. 

Lisakohustusena peab ostja Tammuna piirivalvekordoni hooned kahe aasta jooksul taastama või 

lammutama. Suulise enampakkumise valmistab ette vallavalitsus. 

Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et kompleksi vastu on huvi üles näidanud Kaitseliit plaaniga 

rajada sinna aegunud laskemoona kahjutuks tegemise või ümberlaadimistehas. Kuid nemad 

tahaksid selle saada tasuta. Valla huvi on aga kasutada saadud raha kogukonnamaja 

väljaehitamiseks ja Säärel asuva teenindushoone korrastamiseks. 

 

19.06.2015 Saarte Hääl - Torgu vallal jäi Tammuna kordon müümata 

https://www.saartehaal.ee/2015/06/19/torgu-vallal-jai-tammuna-kordon-muumata/ 

Tammuna kordoni suuline enampakkumine kukkus läbi, sest määratud tähtajaks, 17. juuniks ei 

olnud keegi kandnud valla arveldusarvele nõutud osavõtutasu ja tagatisraha. 

Eile hommikul kell 10 pidi Torgu vallamajas algama suuline enampakkumine, et müüa maha 

Tammuna külas asuv endise Nõukogude piirivalvekordoni kompleks. 

Pakkumise alghinnaks määras vallavolikogu maikuus toimunud istungil 15 000 eurot. 

Lisatingimuseks seati, et uus omanik peab 2,3 hektari suurusel kinnistul olevad lagunenud 

hooned kahe aasta jooksul kas lammutama või kasutusele võtma. 

https://www.saartehaal.ee/2015/04/04/torgu-vald-muub-tammuna-kordoni-2/
https://www.saartehaal.ee/2015/06/19/torgu-vallal-jai-tammuna-kordon-muumata/
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“Osavõtutasu maksmise viimane tärmin oli 17. juunil kell 23.59.59. Kuna selleks ajaks 

ülekandeid tehtud ei olnud, ei hakanud me ka komisjoni tänaseks kohale kutsuma,” selgitas 

Torgu vallavanem Tiit Põld. Komisjon vormistab nüüd oma otsuse kirjaliku aktiga. 

Seejärel tuleb küsimus taas arutusele 30. juunil toimuval vallavolikogu istungil. “Neil on 

võimalus hinda langetada või hoopis tõsta. Kolmas võimalus oleks müügiga oodata, aga 

tegelikult on vallal raha tarvis kogukonnamaja korrastamiseks,” ütles Põld. 

Vallavanem kinnitas, et paralleelselt on koostamisel rahataotlus jaanuari alguses avanevasse 

taotlusvooru. 

“Kui sealt õnnestub saada 50 000 eurot ja ise ka natuke juurde paneme, saame teise korruse 

välja ehitada,” sõnas ta. 

Väljavahetamist vajab ka kogukonnamaja kivisöel töötav keskküttekatel ja kaugemas tulevikus 

tahetakse soojustada hoone välisfassaad. 

Eelmise katse kordonit müüa tegi Torgu vald 2008. aasta juunis. Siis oli kompleksi hind 2 

miljonit krooni. 

 

29.06.2015 Saarte Hääl - Vald alandas Tammuna kordoni müügihinda 

Torgu volikogu langetas eile vallavalitsuse ettepanekul Tammuna endise piirivalvekordoni 

hinna 15 000 eurolt 10 000 eurole. 

Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et seni ei ole mitte keegi Tammunas asuva endise Nõukogude 

piirivalvekordoni kümmekonna hoone ja rajatise vastu huvi tundnud. Suvel aset leidnud 

suulisele enampakkumisele ei ilmunud ühtegi soovijat ning samuti lõppes tulemusteta kordoni 

eksponeerimine kinnisvaraportaalis, kus müügikuulutust vaadati 7222 korda. 

 

Vallavanema sõnul on väheusutav, et keegi ostaks kordoni selle kordategemiseks, sest palju 

odavam on ehitada midagi uut, kui vene aja lõpust pärinev puruks pekstud objekt üles vuntsida. 

Küll aga võib keegi osta selle lammutamiseks, et saada kordoni juurde kuuluvad 2,33 hektarit 

maad ja lammutusmaterjal. 

Tiit Põllu hinnangul pole ostuhuvi puudumises Tammuna kordoni vastu iseenesest midagi 

imelikku. “Viljandi linn on proovinud üht eestiaegset keset linna asuvat kinohoonet müüa 15 

korda,” tõi ta näite. 

Varem on Torgu vallavanem ajalehele rääkinud, et kompleksi vastu on huvi üles näidanud 

Kaitseliit plaaniga rajada sinna aegunud laskemoona kahjutuks tegemise või 

ümberlaadimistehas. 

Kui Kaitseliit sooviks kogu kordonit tasuta, siis valla huvi on teenida kordoni müügiga raha 

kogukonnamaja väljaehitamiseks ja Säärel asuva teenindushoone korrastamiseks. 

 

2.12.2015 Saarte Hääl - Tammuna kordon jäi müümata 

Torgus eile toimuma pidanud oksjon, leidmaks uut omanikku Tammuna kordonile, nurjus. 

“Pole parata, oksjonile ei tulnud kedagi,” ütles Torgu vallavanem Tiit Põld. “Tänavu ei tee me 

Tammuna kordoniga enam midagi,” lisas ta. 

Tammuna endine piirivalvekordon oli oksjonile pandud alghinnaga 10 000 eurot. Kordoni 

juurde kuuluvad ka 2,33 hektarit maad ja lammutusmaterjal. 

 

19.02.2016 Saarte Hääl - Tammuna kordon läks 1000 euroga 

https://www.saartehaal.ee/2016/02/19/tammuna-kordon-laks-1000-euroga/ 

Torgu vallavolikogu otsustas võõrandada Tammuna vana piirivalvekordoni MTÜ-le Sõrve 

Sääre Jahiselts. Kuigi vald üritas kinnistule varem nt enampakkumise korras uut omanikku 

leida, pannes kordoni alghinnaks 10 000 eurot, see sel moel siiski ei õnnestunud. 

https://www.saartehaal.ee/2016/02/19/tammuna-kordon-laks-1000-euroga/
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Aasta alguses esitas aga Sõrve sääre jahiselts ise vallale avalduse kordoni võõrandamiseks 

seltsile. Vallavanem Tiit Põld ütles, et teadupärast on riigikontrollil plaanis hakata lagunenud 

hoonete omanikelt nõudma nende lammutamist või kordategemist. Nõnda otsustaski 

vallavolikogu veebruari alguses toimunud istungil vallavalitsuse ettepanekul võõrandada 

Tammuna piirivalvekordoni kinnistu oma valla maaomanikele ja olulistele maksumaksjatele, 

MTÜ-le Sõrve Sääre Jahiselts. 

“Kuna oleme kulutanud ajalehekuulutustele ja reklaamile, siis soovisime hinnaks 1000 eurot,” 

selgitas Põld hinna kujunemist. “Korduvad müügiüritused ei ole toonud ühtegi ostuhuvilist, 

vandaalid on hooneid põhjalikult rüüstanud ja hoonete seisukord on ohtlik turistide ja külaliste 

tervisele,” nentis vallavanem. 

Jahiselts plaanib vallavanema andmeil kinnistul arendustegevust kohaliku kogukonna huvides, 

alustades loomade nahastamisruumi ja olmeruumide rajamisest. Suur osa hoonetest ja rajatistest 

tuleb neil aga lammutada. 

“Vald sai Tammuna piirivalvekordoni kinnistu riigilt tasuta ja mul on hea meel, et õnnestub 

sellest lõpuks lahti saada,” rõõmustas vallavanem Tiit Põld. 

Sõrve sääre jahiseltsi juhatuse esimees Priit Paomees seltsi plaanidest esialgu lähemalt rääkida 

ei soovinud. Ta märkis, et kui kinnistu käes, siis saab täpsemalt otsustada, mis seal teha ja 

kuidas toimetada. 

Kuna kinnistul asub vanu hooneid, tuleb temagi sõnutsi ilmselt esmajoones teha lammutustöid. 

“Alles siis saab vaadata, mis saab ja mis ei saa,” märkis Paomees. 


