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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Tõenäoliselt Möldri piirivalvekordoni vaatluspost (VP) (algne number pole 

teada).  

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1980.-il 11. piirivalvesalga Kipi-Koovi (11.) piirivalvekordoni tehnilise 

vaatluse post nr 3111. Objekti number on aja jooksul muutunud, vastavalt 

kordoni numbri ning nummerdamisloogika muutumisele. 

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Salme vald, Lõmala küla.  

Lähiaadress/tunnus: Mihkli 72101:001:0345. 

1.4 Koordinaadid 58.1719722222222,22.1165666666667 / 58°10′19.1″, 22°6′59.64″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Piirivalvepost võis Lõmala sadama juures olla juba tsaariajal, mil sellele 

lähim kordon asus Tiirimetsa küla rannas sadamast ligi 2 versta idas. Möldri 

piirivalvekordon moodustati 1940.a, võimalik, et samas kohas, kus oli 

tsaariaegne Tiirimetsa kordon, või sellest u 1 km põhja pool, kuhu on selle 

asukoht märgitud 1950. a-st pärineval kaardil (kahes kohas kokku 5,2 ha-l, 

kuid sooviti maa-ala suurendamist 8 ha-le). 1950.a taotles piirivalve Lõmala 

sadamakohast idas Mätiku talu juures väeosale 7,4 ha maa kinnistamist, mis 

oli kasutusel laskeväljana. 1976. aastal ehitati Lõmala tehnilise vaatluse posti 

hooned, mis olid alles ja küllaltki heas seisukorras veel 2009. aastal. Kuid 

Lõmala tehnilise vaatluse posti loomisaega tuleb veel täpsustada –– see oli 

olemas ilmselt siiski veel enne 1976. aastat. Sellele viitab eraldiasuv 

prožektoriplatvorm, millel tõenäoliselt paiknes statsionaarne prožektor ja 

mille juures võis olla ka mõni hoone. 1959. ja 1968.a kaartidel on Lõmala 

paadijaama juurde märgitud kaks vaatetorni, üks praegusest tornist 

mõnikümmend meetrit lõunas ja teine kai lähedal, tõenäoliselt oli piirivalvel 

seal siis ka muid ehitisi. 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.  

Ka objekti lähiajalugu on üsna segane ja vajab täpsustamist. 1992. a võttis 

Kipi-Koovi kordoni ja Lõmala TVP Venemaa piirivalvelt üle Eesti 

Piirivalveamet. Eesti Vabariigi Valitsuse määruses 25. oktoobrist 1993.a nr. 

328 „Riigi omandusse jääva vara nimekirja kohta” on kirje: „79. Kipi-Koovi 

kordon – Saaremaa, Lümanda vald” (puudub märge TVP olemasolu kohta).1 

Vabariigi Valitsuse määrusega 05.04.1994 nr 122 muudeti eelmainitud 

määrust järgmiselt: 

„jätta Siseministeeriumi halduses olevate Piirivalveameti varade loetelust 

välja punktid 42, 44, 78 ja 79: 

"42. Tagaranna kordon: radarijaam, vaatlustorn, elamu – Saaremaa, Mustjala 

vald. 

44. Kõruse kordon: radarijaam, 2 vaatlustorni, 3 elamut – Saaremaa, 

Kihelkonna vald. 

78. Kihelkonna kordon – Saaremaa, Kihelkonna vald. 

79. Kipi-Koovi kordon – Saaremaa, Lümanda vald."2  

Katastriüksus Mihkli 72101:001:0345 mõõdistati 1. septembriks 1997. a. OÜ 

A. TOOM I.C. poolt, registreeriti 19. veebruaril 1998. a.: sihtotstarve 

maatulundusmaa 100%, pindala 3,21 ha, sh ehitiste alune maa 113 m². Ühtki 

muudatust registreeritud ei ole.3  

Samas väidetakse ühes dokumendis, et selle maaeralduse (nimetusega 

„Toomalõuka tehnilise vaatluse punkt”; valdajaks oli EPV Sääre kordon) 

sihtotstarve oli veel veidi enne 1999.a ikkagi riigikaitsemaa ja (asukohaga 

Salme vald, Toomalõuka küla, objektialune maa 0,4 ha) ja selle osas 

kavatseti tellida 1999.a. kohalikult vallalt vormistamine senise maakasutuse 
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piirides.4 Mis edasi sai, pole koostajale teada. 

6. augustil 2009. aastal pandi sadama külastuskeskusele nurgakivi.5 Lõplikult 

valmis külastuskeskus 2011. aastal.6 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Osa objektist rekonstrueeriti MTÜ Lõmala Sadam ja Salme valla koostöös 

ning sinna rajati Lõmala sadama külastuskeskus, mis avati 2. juulil 2010.7 

Külastuskeskus on nii maalt kui merelt saabunud külastajatele põnev 

maabumispaik, kus tutvustatakse ümbruskonnas toimuvaid üritusi, 

puhkamisviise, majutuskohti ning pakutakse seminari läbiviimise võimalusi. 

Külastuskeskuses on avatud ka rannakalurite ja meresõidu ajaloo teemaline 

väljapanek "Rannakalurite eluolu". Endisest piirivalvetornist on võimalik 

nautida suurepärast vaadet Saaremaa rannikumerele.8 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Vana prožektoripositsioon on hästi säilinud. Torn on rekonstrueeritud, kuigi 

millegipärast ilma torniruumi ning katuserõduta (peeti tööd niimoodi 

lihtsamaks või olid vastavad osad remondi ajaks ära varastatud?), palja 

platvormiga. Korrastamiseks lasti ta pikali ning pandi uuesti üles. 9 Kaks 

hoonet on täiesti lammutatud ja uus hoone on ehitatud nende kahe asemele, 

ligi 4 korda suurema pinnaga. 

Meedias on korduvalt väidetud, et need hooned olid „varemed”, kuid 2009. 

aastal tehtud foto järgi seda küll mitte kuidagi väita ei saa. Külastuskeskuse 

oleks võinud ehitada mujale –– samas kõrval on rikutud maad külluses (sh ka 

vanu vundamente –– kui just ilmtingimata peab ehituskeeluvööndis ehitama 

„olemasolevatele vundamentidele”). 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Objekti kõrval on sajanditevanune sadamakoht, kus 1950.-ist oli aktiivne 

kalasadam, mis olevat andnud tööd u 100 inimesele. Väidetavalt likvideeris 

sadama kolhoos Saare Kalur, saates 80-ndatel aastatel sinna veel buldooseri, 

mis lükkas hunnikusse viimased hooned (kalurite võrgumajad, soemaja, 

kauplusehoone jne). Olla olnud esimees Aldur Pitka isiklik korraldus.10 Siiski 

on veel täheldatavad 10-kond vundamenti jm vana rajatist, millest osa võis 

kasutada ka piirivalve. Uude liitu astumise järel on sealne sadamaelu taas 

hakanud elavnema. Objekti läheduses paiknevad 343. järelveetava 

rannapatarei positsioonid 1944. aastast, samuti on kindlasti säilinud veel NL-

aegse Möldri kordoni ehitisi. 

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

1.10 Fotod  24 tk 

1.11 Seotud 

ehitised  

Tinglikult võib objektiga seotud ehitisteks lugeda liikuva tehnilise vaatluse 

posti positsioonid (endine mereväe raadiotehniline post?) Muhaninal (Tõnu 

Prei andmeil oli seal ka Kipi-Koovi kordoni tugipunkt –– опорный пункт). 

NL 1959. ja 1968.a topokaartidele 1:25 000 (Maa-ameti Geoportaalis leht 

c5518av) on märgitud vaatlustornid Riksu külas Muhaninal ning sellest u 1,5 

km lõunas ja Kotlandi külas Pihlaranna sadamas.  

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

piirivalvesalga 11. piirivalvekordon (s/o 2133-Štš, Kipi-Koovi külas, kutsung 

„Stražnik”). 

1.13 Lisateave  Objekti lähiajaloo kohta võib olla mingeid materjale Lõmala sadama 

külastuskeskuse rannakalurite elu-olu näituse ekspositsioonis, kuid antud 

välitööde raamesse selle külastamine kahjuks ei mahtunud. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 05.08.2015. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn 

 

Alusfail: Saaremaa - Salme - Lõmala TVP.doc   
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2. Asukoha skeemid 

 

Skeem 1. Lõmala tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Salme vallas Lõmala külas. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Lõmala tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Salme vallas Lõmala külas. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Lõmala tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Salme vallas Lõmala külas. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2011.a ortofotol (mõõtkava 1:2000). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Lõmala tehnilise vaatluse posti objektid Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol (mõõtkava 

1:2000).. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

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

 

1 - külastuskeskuse hoone 

operaatori- ning 

prožektorihoonete asemel 

2 - vaatlustorn 

2a - vanema vaatlustorni 

ligikaudne asukoht 

3 - vana 

prožektoriplatvorm 

4 - kaevik 

5 - kütuseladu (1988.a 

kaardi järgi; piirivalve 

oma?) 

5a - hoonevareme 

ligikaudne asukoht 

(1988.a kaardi järgi; 

piirivalve oma?) 

6 - auk pihlakaga, 

sadamakai vaatlustorni 

ligikaudne asukoht (1959. 

ja 1968.a kaartide järgi) 

7 - alajaama betoonalus 

8 - torni või masti? ankur 

betoonalusega (maast 

välja tõmmatud) 
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Skeem 7. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2008.a ortofotol (mõõtkava 

1:1000). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2005.a ortofotol (mõõtkava 

1:1000). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Lõmala tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala Eesti põhikaardil (2002). 

Ekslikult on sellele märgitud vaid üks (läänepoolne suurem) hoone, juba varemena. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Lõmala tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala Eesti põhikaardil 

(2002). Ka sellele on märgitud ekslikult vaid üks (läänepoolne suurem) hoone, kuid veel 

mitte varemena. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 11. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol (mõõtkava 1:2000). Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Lõmala tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:10 

000 (1988). Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1986). Torn on märgitud 

praegusse asukohta. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 14. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1968). Lõmala paadijaama 

juurde on märgitud kaks vaatetorni, üks praegusest tornist mõnikümmend meetrit lõunas ja teine kai 

lähedal, tõenäoliselt oli piirivalvel seal siis ka muid ehitisi. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 15. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). Ka sellele kaardile on 

Lõmala paadijaama juurde märgitud kaks vaatetorni, üks praegusest tornist mõnikümmend meetrit 

lõunas ja teine kai lähedal. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 16. Lõmala tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). Piirivalveobjekte pole 

märgitud, ent sellest ei saa veel järeldada, et neid seal ei olnud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal.  
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Skeem 17, selgitava väljavõttega tekstist. Lõmala tehnilise vaatluse posti lähiümbruse 

piirivalveobjektid 1950.a: Kaugatuma kordon (nr 43), Tiirimetsa komandantuur ja kordon (nr 44 ja 45) 

ja Möldri (ka Mõldri) kordon (nr 46). Väljavõte Leningradi Ringkonna Piirivalvevägede ülema poolt 

6. märtsil 1950 ENSV Ministrite Nõukogu Sõjaosakonnale saadetud Leningradi Ringkonna 

Piirivalvevägede Valitsusele eraldamisele ja kinnistamisele kuuluvate maa-alade iseloomustusest ja 

sellele lisatud kaardist 1:200 000. oli Salme vallas Möldri külas põhimaaüksus nr 46 pindalaga 5,2 ha 

kasutusel kordonina ja see oli kinnistatud Saare maakonna täitevkomitee otsusega. Seda peeti liiga 

väikeseks ja kolhoosi maa arvelt sooviti seda suurendada 8 ha-ni. Kaardile on kantud ka Möldri 

kordoni abimaaüksus „a” pindalaga 7,4 ha, mis oli kasutusel laskeväljana, maa kuulus riigi maafondi. 

Allikas: Eesti Riigiarhiiv (ERA.R-1.16.76, lk 241–250). 
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3. Fotod 

 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „20150805/Lõmala”. 

 

Foto 1. (42) Lõmala tehnilise vaatluse post. Külastuskeskuse hoone [1] ja torn [2], vaade läänest. Foto 

Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 2. (81) Lõmala tehnilise vaatluse post. Külastuskeskuse hoone [1] ja torn [2], vaade idast. Foto 

Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 3. (310) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Külastuskeskuse hoone [1]. Põhjafassaadi on 

kaunistatud metallvõrgu sisse lapitud rannakividega. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 4. (64) Tagaranna tehnilise vaatluse post. Külastuskeskuse hoone [1]. Vaade idast. Esiplaanil 

torni [2] tõmmitsaankur ja vundamendinurk. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 5. (76) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaatlustorn [2] on ära nuditud –– seda ilmestanud ülaosa 

on demonteeritud ning alles jäetud paljas platvorm. Betoonalus ning -jalad on veel originaalsed, 

samuti tõmmitsate ankrud. Tõmmitsad on uued. Torn on üle värvitud tavapäraselt, ajaloolistele 

kirjetele tähelepanu pööramata. Vaheplatvormide kaitsevõred on asendatud uute, turvalisematega. 

Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 6. (52) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni [2] jalgade alused on omavahel ühendatud ühtse 

betoonalusega, tundub, et juba torni ehitamise ajal. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 7. (53) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torn [2]. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 8. (60) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni [2] infotahvli betoonalus on paigutatud jala kõrvale 

väljapoole sõrestikku, mitte sissepoole, nagu tavaliselt. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 9. (61) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni [2] alumine trepp kinnitub otse ühtsele 

betoonalusele. Foto Jüri Pärn 05.08.2015.  
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Foto 10. (70) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni [2] lõunapoolne tõmmitsaankur. Foto Jüri Pärn 

05.08.2015. 

 

 

Foto 11. (67) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni 

[2] põhjapoolne tõmmitsaankur. Foto Jüri Pärn 

05.08.2015. 

 

Foto 12. (257) Lõmala tehnilise vaatluse post. 

Vaade tornist [2]. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 13. (259) Lõmala tehnilise vaatluse post. Torni [2] uus põrand ja metallvõrguga täiendatud 

rõdupiire. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 14. (275) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [2] kagu suunas –– esiplaanil lautrikoht, 

tagapool ujuvkraana, mille abil taheti välja tõmmata 1980.a karilesõitnud Kreeka laeva „Volare”, jäi 

aga ise madalikule kinni. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 15. (91) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vana prožektoriplatvormi [3] ääres (torni pool) on 

betoontrepp. Sellest mõni meeter põhja pool on mahasaetud telefoniposti jupp (seest tühjaks 

mädanenud). Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 16. (111) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vana prožektoriplatvormi [3] betoonkate on rohtu 

kasvanud, selles on kaks paralleelset kividega ääristatud süvendit laiusega 20–40 cm, vahekaugusega u 

2 m (prožektoritee säilmed?). Platvormi läbimõõt on u 12 m, pikkus koos aparelliga u 25 m, kõrgus 

kuni 1 m. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 
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Foto 17. (261) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [2] idapoolsele neemikule, vasakul 

prožektoriplatvorm [3]. Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 18. (305) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaade tornist [2] prožektoriplatvormile [3]. Foto Jüri 

Pärn 05.08.2015. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”   22 / 37 

 

22 

 

Foto 19. (28) Lõmala tehnilise vaatluse post. Alajaama betoonalus [7]. Sellest alajaamast sai voolu ka 

Lõmala tehnilise vaatluse post (vt skeem 11), see on kantud ka Eesti 1989.a katastri aluskaardile (Maa-

ameti Geoportaalis). Foto Jüri Pärn 05.08.2015. 

 

Foto 20. (232) Lõmala tehnilise vaatluse post. Konksuga betoonalus [8] (vana puutorni ankur?). Foto 

Jüri Pärn 05.08.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 

 

 

Foto 21. Lõmala tehnilise vaatluse post aprillis 2009. Vaade läänest. Torni [2] metallosad on alles 

(peale paari tõmmitsa) ja hooned [1] on üsna korras, isegi katused on peal (vt ka skeemid 7 ja 8), 

puuduvad vaid aknad-uksed, nagu see meil tavaks on. Vasakul prožektori- ja diislihoone, paremal 

operaatorihoone. Foto Kristjan Klementi (http://www.timetrap.ee/2009/04/1976/). 

 

Foto 22. (312) Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaade põhjast (sadama poolt): vasakul pihlakas, mis 

kasvab u 3 m läbimõõduga ja 1 m sügavuses augus [6], torni [2] kõrval operaatorihoone aastaarvuga 

1976, paremal prožektori- ja diislihoone [1]. Torni metallosad on veel komplektsed. Foto Jüri Pärn 

05.08.2015, maha pildistatud panoraamfotolt külastuskeskuse seinal. 
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Foto 23. Lõmala tehnilise vaatluse post. Uue külastuskeskuse hoone ehitus, 2009. või 2010.a. Pildilt 

on näha, et torn on ehituse ajal pikali lükatud. Allikas: http://www.turismiweb.ee/et/company/lomala-

sadam/10586/. 

 

Foto 24. Lõmala tehnilise vaatluse post. Uue külastuskeskuse hoone ehitusel, arvatavasti 2009.a 

(nurgakivi paneku ajal?). Allikas: http://www.turismiweb.ee/et/company/lomala-sadam/10586/. 
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Foto 25. Lõmala tehnilise vaatluse post. Uue külastuskeskuse hoone ehitus, enne 11. septembrit 2009 

(nurgakivi paneku ajal?). Torn [2] on veel püsti ning pealisehituse metallosad on alles. Foto Tõnu Prei, 

pogran-zastava.ru (veebilehel avaldatud 11.09.2009). 

 

Foto 26. Lõmala tehnilise vaatluse post. Piirivalvurid teenistuses Lõmala kail: ujuvvahendite ülevaatus 

enne mereleminekut. Allikas: Александр Козлов, teenistusaeg 1972–1979 sügis (pogran-zastava.ru). 
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Foto 27. Lõmala tehnilise vaatluse post. Vaade läänest. Tornil [2] on kaks radariantenni, territoorium 

on okastraataiaga piiratud. Vasakul diisli- ja prožektorihoone, torni taga operaatorihoone. Allikas: 

Евгений Чернышов, teenistusaeg 1988-90 (pogran-zastava.ru). 
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Foto 28. Lõmala tehnilise vaatluse post. Torn [2]. Allikas: Игорь Хорешко, teenistusaeg 1982-1984 

sügis (pogran-zastava.ru). 
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5. Täiendav info  
 

 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogran-zastava.ru 

pogranec.ru 

 

 

Lisamaterjali arhiividest 

ERA.R-1.16.11 leht 

13 

Balti laevastikule eraldatud Ninase-Tagaranna maa-ala (Mustjala 

vald) plaan 

1945 

ERA.R-1.5.671 leht 

67 

Kingissepa rajooni Kihelkonna kn Tagaranna poolsaarel 

sõjaväeosale soovitud maa-ala plaan 

1964 

 

Lisamaterjali meediast 

 

http://www.saartehaal.ee/2009/01/23/arendaja-sai-loa-lomala-sadamakoha-taastamiseks/ 

 

Arendaja sai loa Lõmala sadamakoha taastamiseks (3) 

AUTOR: AIN LEMBER – 23/01/2009 

Keskkonnaministeerium väljastas MTÜ-le Lõmala Sadam vee erikasutusloa Lõmala sadama 

süvendamiseks mahus kuni 3000 m3. 

Salme vallavanem Kalmer Poopuu on varem Oma Saarele öelnud, et eesmärk on taastada kunagine 

sadamakoht ning ehitada külastuskeskus, kus saab pakkuda mere- ja kalaturismi teenuseid, samuti 

linnuvaatlust.  

Keskuses võidakse avada ka piirkonna ajalugu käsitlev püsiekspositsioon, mille kokkupanemisel 

tahetakse kaasata mereajaloolase Bruno Pao teadmisi. 

Sadamakoha arendamiseks on Salme vald ja erakapitali esindav ettevõtja Andro Roosileht 

moodustanud MTÜ Lõmala Sadam, kes esitab EAS-le projekti elluviimiseks rahastamistaotluse. 

Poopuu sõnul pole antud piirkonnas praegu ühtegi sadamakohta ning seetõttu on piirkonna arendamine 

igati vajalik. Oma koha peaksid sadamas saama ka rannakalurid. 

 

http://eestielu.delfi.ee/saaremaa/elu/fotod-lomala-sadam-ja-kulastuskeskus-on-saaremaale-toonud-

palju-turiste?id=64867700 

 

FOTOD: Lõmala sadam ja külastuskeskus on Saaremaale toonud palju turiste 

24. august 2012 

Lääne-Saaremaal asuv Salme vald sai sel aastal hakkama vägeva tembuga - valmis sai tuliuus 

sadam, kus on kolmel kail ruumi 27-le alusele. Kui sinna juurde panna ka 2011. aasta suvel 

avatud külastuskeskus, siis võib öelda, et sellest piirkonnast on saanud igati atraktiivne paik nii 

sise- kui välisturistidele. 

"Idee tekkis 2007. aastal, kui ostsime sadama kinnistu, millel asusid tollal NSVL 

piirivalve prožektorikuuri varemed koos vaatlustorni sõrestiku ja sadamakai jäänustega. 

Kuna pool sadama maa-alast kuulub Salme vallale, hakkasime otsima võimalusi sadama 

taastamiseks. Salme vallavanem Kalmer Poopuu haaras kohe ideest kinni. Koostasime taotluse 

koos projektdokumentatsiooniga Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks ning EAS 

 otsustas meie taotlust rahastada," kirjeldas MTÜ Lõmala sadam juhatuse liige Andro Roosileht. 

Annaks Neptun, et faarvaater püsiks... 

http://www.delfi.ee/teemalehed/saaremaa
http://www.delfi.ee/teemalehed/salme
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Lõmala sadama rekonstrueerimist alustati 2009. aasta suvel. Sadam sai valmis käesoleval 

aastal. 

"Kaisid on meil kolm - kaks ujuvkaid ja üks statsionaarne, kastikai. Kastikai on palkidest 

ruutukujulise põhjaga kast, mis on täidetud maakividega. Nende peal on kai platvormi 

plangutus. Sadu aastaid vana meetod, sarnased kaid olid Lõmalas ka varemalt. Süvendustööd 

on teostatud ja annaks Neptun, et faarvaater püsiks ja kiiresti ei täituks," ütles Roosileht. 

Moodne külastuskeskus 

2011. aastal valminud külastuskeskus on nii maalt kui merelt saabunud külastajatele 

põnev maabumispaik, kus tutvustatakse ümbruskonnas toimuvaid üritusi, 

puhkamisviise, majutuskohti ning pakutakse seminari läbiviimise võimalusi. 

Külastuskeskuses on avatud ka rannakalurite ja meresõidu ajaloo teemaline 

väljapanek "Rannakalurite eluolu". Endisest piirivalvetornist on võimalik nautida 

suurepärast vaadet Saaremaa rannikumerele. 

"Nende kahe aasta jooksul, mil külastuskeskus on avatud olnud, on seda külastanud umbes 10 

000 inimest. Lõmala sadamas on toimunud ka palju põnevaid üritusi. Sel suvel toimusid siin 

näiteks režissöör Ilmar Raagi uue mängufilmi „Kertu" võtted. Stseen kujutas pidu, kus filmi 

peaosalised esmakordselt kohtusid. Peol esinesid Ivo Linna ja Antti Kammiste ning 

massistseenile tuli kohale ligi 800 saarlast. Samuti toimub igal aasta Lõmalas üritusi Saaremaa 

Merenädala raames ja muidugi palju muud põnevat," rääkis Roosileht. 

Külastuskeskus ei paku majutusteenust, küll aga saab siin pidada seminare, harrastada talvist 

kalapüüki või tulla ümbruskonna ilu fotografeerima. Sellest kõigest loe lähemalt siit. 

Turistid merelt ja maalt 

Roosilehe sõnul suurendas Lõmala sadama taastamine ja külastuskeskuse rajamine kindlasti 

piirkonna atraktiivsust, see täitis tühja koha Lääne-Saaremaa rannikul. Muuhulgas loodi mitmeid 

uusi töökohti kohalikele inimestele. Samuti on hea see, et sadam on uus maabumispaik 

Saaremaale tulevatele mereturistidele ja ka kohalikele meresõitjatele. Klientideks on nii 

siseturistid kui ka välisturistid, kes on Saaremaad avastama tulnud. Samuti põikavad 

külastuskeskusest läbi ekskursioonibussidega tulnud turismigrupid. 

Projekt sai toetust meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine", mida rahastatakse 

Euroopa Regionaalarengu Fondist. Meede on üks regionaalarengu programmidest, mis on välja 

töötatud Siseministeeriumis regionaalministri valitsemisalas ning mida rakendab Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus. 

Projekti nimetus: Lõmala sadama ja külastuskeskuse rajamine 

Projekti maksumus: 964 643,11 eurot 

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 775 791,31 eurot  

Omaosalus: 188 851, 8 eurot 

 

 

http://www.struktuurifondid.ee/uus-lomala-keskus 

 

Uus Lõmala keskus 

 

Eesti Ekspress Online, 12. oktoober 

http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/uus-lomala-keskus.d?id=33672259 

 

Saaremaal Salme vallas Lõmala külas taastati Euroopa Regionaalarengu Fondi, Siseministeeriumi ja 

EASi kaasrahastusega hiljuti sadam ning ehitati külastuskeskus. 

 

Kui mõned paadid seisavad ankrus juba praegugi, siis järgmisel aastal alustab tegevust 27kohaline 

jahisadam. Tundlikult arhetüüpse ilmega keskuses paikneb sadama kontor, samuti pakutakse 

randujatele võimalust puhata, saunas käia ja end pesta. Teisel korrusel asub kohalike ja 

http://www.lomalasadam.ee/teenused
http://www.delfi.ee/teemalehed/ettevotluse-arendamise-sihtasutus-eas
http://www.delfi.ee/teemalehed/ettevotluse-arendamise-sihtasutus-eas
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külaliste rõõmuks rannarahva elu ning kalastamist tutvustav nüüdisaegselt lööv ekspositsioon. 

Projekti arhitekt on varem Tallinna linnaplaneerijana karmi kooli saanud Ivo Rebane ning saaremaiselt 

karge sisearhitektuuri loojaks Sirle Rebane. 

 

Arhitekt Ivo Rebane, mida püüdsid rõhutada Lõmala külastuskeskuse arhitektuurse lahendusega? 

 

Projekteerima hakates oli põhiline mure, et milline ehitis ütleks mööduvatele inimestele kõige 

selgemini, et tegemist on külastuskeskusega. Ei ole ju see hoone kuigi suur ning nii mõnigi talu või 

uus villa annab siin hoonele mahult vabalt silmad ette! 

 

Arhitektuurne lahendus ei lähtunud ainult ühest tugevast läbivast joonest, vaid tervest hulgast 

kihtidest. Pidasin oluliseks säilitada vertikaalse dominandina nõukaaegset piirivalvetorni. Hoone 

pidi olema krundi pika sissesõidu suhtes hästi positsioneeritud, soovisin jätta osa mere horisondist 

hoonest läbi paistma, arvestada tuli poolsaare ainsa puu väärtustamisega. 

 

Kuidas käis jahisadama rajamine? Kellega nõu pidasite? 

 

Saime head ja vead teada juba eakatelt kalameestelt, kes jagasid omi kogemusi kunagise Lõmala 

kalasadamaga. Hiljem saime sõnadele kinnitust ka hüdrograafiast. Suuresti oli siin tehniliste lahendust 

väljatöötamisel abiks Kuressaare Ehitus, kellel on palju vette ehitamise kogemusi. 

Looduslikult on siin sadamale üsna head eeldused. Mereajaloolane Bruno Pao peab siinset 

piirkonda suisa Saaremaa vanimaks sadama-alaks! Tuulte eest kaitseb põhjast, idast ja läänest 

rannik, lõunast aga laiud. Kui terav laine peakski lahesoppi sisse murdma, lõhub faarvaatri äärne 

looduslik madalik laine. Eks faarvaatrit tuleb ikka aeg-ajalt süvendada, oluline on, et akvatooriumi 

rajatised oleksid ajas vastupidavad ning kaitseksid ka aluseid. 

 

Kas sulle anti ka vormide või materjalide osas arhitektuurseid suuniseid? 

 

Kinnistule oli varem koostatud detailplaneering, mis nägi ette looduslike materjalide kasutamise 

ning terava kaldega katuse. Püüdsin need nõuded, nii hästi kui oskasin, hoone kasuks tööle panna. 

 

Loomulikult koostas tellija täpse ruumiprogrammi, mis nägi teiste seas ette esindusliku lobby 

rajamise. Kuna klaaspinnad läksid üsna suureks, tekkis vajadus viia katuse räästad majast eemale, et 

suviselt kõrge päike enne klaaspindasid ära lõigata. Kohati kuni 2,5 meetrit seinast eemale astuvad 

räästad on päikse, tuule ja vihma eest kaitsvana igati praktilised, aga insenertehniliselt üsna keerukad – 

mere ääres, lageda poolsaare otsas ei tööta standardsed lahendused. 

 

Miks eelistasid just sellist puitu fassaadil? 

 

Enne tööga alustamist sõitsin läbi kõik Saaremaa ning Muhu sadamad ja lautrid, lootes leida 

sadamahoonete ühiseid arhitektuurseid jooni. Neid ei ole. Hoopis paremini on säilinud 

traditsioonilised venitatud põhiplaaniga hõbehalliks pleekinud palkidest talud. Lehise töötlemine 

raudsulfaadiga andis taotluslikult sarnase tulemuse. Hoone tunneb ennast krundil mugavalt ning 

kohalikud elanikud peavad seda omaks. 

 

Võretatud kivi pole rahvusvaheliselt just kõige uuem võte. Kas sa ei kartnud, et see lahendus moekuse 

plaanis varsti ära väsib? 

 

Tahtsin saada sissepääsu juurde heledamat pinda ning maja ees kasvava tumeda männi taha veidi 

heledamat fooni. Kuna keskus töötab aasta läbi, tekkis ka soov pindade valgustamiseks pimedal ajal. 

Nii nägin ette kivipaneelide taha soojad LED-valgustid ning edasi jäi ainult kivipaneelid disainida. 

Ilmselt on võretatud kivide kasutamiseks paremini argumenteeritud kohta raske leida – 

külastuskeskus, mis paikneb lubjakividest tulvil kaldal. Siin on moest rääkimine kohatu! 
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Mis sul praegu käsil on? 

 

Saaremaal on Sõrve Sääre tipus Tuletorni linnaku projekteerimine pooleli, Valjala vallas käib Kungla 

sadama projekteerimine ja ehitus, Väätsa vallas võitsime hiljuti paisjärve ümbruse 

planeerimiskonkursi ära ning hakkame koostama detailplaneeringut ning üksikuid kergliiklustee sõlmi. 

 

 

http://www.turismiweb.ee/et/company/lomala-sadam/10586/ 

 

2011. aasta suveks valmib 27-kohaline külalissadam. sadamassse ehitatakse 500 m² külastuskeskus, 

millesse tuleb ka rannakalurite teemaline väljapanek. Külastuskeskuses hakkavad lisaks olema 

sadama teenindamiseks vajalikud ruumid, saun, infolett jms. Lõmala sadama taastamist toetab 

Euroopa Regionaalarengu Fond Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise programmi vahendusel. 

 

 

https://www.e-krediidiinfo.ee/80267668-L%C3%95MALA%20SADAM%20MT%C3%9C 

 

LÕMALA SADAM MTÜ 

Sõrve mnt 3 Salme alevik, Salme vald Saaremaa 93201 

Registrikood: 80267668 

Ettevõtte vanus:7 aastat 2 kuud 

Asutatud: 14.05.2008 

Põhikapital:-   

Telefon: 6444413 56472104 Faks: 6444416 

E-post: info@lomalasadam.ee Koduleht:www.lomalasadam.ee 

 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=37121 

Lõmala sadam sai külastuskeskuse (1) 

Autor: MM 

Laupäev, 03. juuli 2010. 

 

Loe kommentaare | Kommenteeri 

 
Andro Roosileht (vasakul) ja minister Siim-Valmar Kiisler eile külastuskeskuse avamiseks sõlme lahti 

harutamas. Foto: Priit Rauniste 

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi avasid eile 

pidulikult Lõmala sadama külastuskeskuse, see on esimene etapp Lõmala sadama valmimisel.  
 

 

Saarte Hääl, 11. august 2010. Autor: Aare Laine 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=37121&sub=1
mailto:meiemaa@meiemaa.ee
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=37121&sub=1
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=37121&sub=1#komm
javascript:;
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Lõmala kunagine helgiheitjaplats avaldas Soome kapteneile muljet 

Lõmala sadamahoones kohtunud Soome ja Eesti kaugsõidukaptenid imetlesid Saaremaa uusimat, 

vastvalminud sadamamaja, mekkisid suitsulesta ja ehtsat saaremaist kesvamärjukest ning said Möldri 

küla mehest võõrustajalt, Eesti reederite liidu peasekretärilt Enn Kreemilt ja mereajaloolaselt Bruno 

Paolt kuulda läbilõiget Saare maakonna merenduse ajaloost ja nüüdisajast. “Istusime külalistemaja 

merepoolsel terrassil ja nautisime kaunist merevaadet päikeseloojanguni välja. See oli võrratult 

meeleolukas pilt. Eesti kaptenite klubi presidendil, meie suurima ja uhkeima reisilaeva Baltic Princess 

kaptenil Rein Õnnisel oli õnnis tunne tulla Soome kolleegidega just Lõmala sadamasse, sest tema isa 

sünnikodu on seal lähedal Riksu külas. Lõmala ligidal Lahetaguse mõisas on sündinud aga meresõitja 

ja Antarktika avastaja Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Antarktikas on kaks talve teadustööd 

teinud ka Enn Kreem,” rääkis Bruno Pao. Mitmegi soomlasest kapteni mälestustelaekast rullus lahti 

ajakangas, mis tõi meremeeste silme ette aastakümnete taguse meretee Saaremaa rannikust mööda 

sõites. “Lõmala sadamamaja kohal oli kunagi Vene piirivalvurite helgiheitja. Soome kaptenid 

rääkisid, et kui nad noorte tüürimeestena siit mööda sõitsid, siis Saaremaalt tõusid mere poole ja 

taevalaotusse pidevalt valgusvihud. Raadiolokatsioonis tekkisid häired. Soomlased hoidnud meie 

rannikust mööda sõites kaugemale avamerele. Neil tekkinud õõvastav tunne. Nüüd said nad siis 

viibida samas paigas, kus kunagi asus seda tunnet tekitanud helgiheitja,” pajatas Bruno Pao. 

 

 

http://www.saartehaal.ee/2015/01/21/eas-toetab-lomala-sadama-suvendamist/ 

 

EAS toetab Lõmala sadama süvendamist (13) 

AUTOR: AIN LEMBER – 21/01/2015 

RUBRIIK: MAAKOND 

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) otsustas toetada Lõmala sadamat 158 000 euroga, et 

puhastada setetest sadama sissesõidutee ja akvatoorium. 

“Tahame parandada teenuseid, panna juurde toodreid ning puhastada faarvaatri ja akvatooriumi, et 

oleks hõlpsam ja turvalisem seda sadamat kasutada,” ütles MTÜ Lõmala Sadam eestvedaja Andro 

Roosileht, kelle sõnul kandis meri möödunud suvel sadamasse liiga palju setteid. 

EAS-i regionaalarengu keskuse valdkonnajuht Marge Sargma ütles, et Lõmala sadamateenuste ja 

meresõidu teenuste parandamise projekti kogumaksumus on 226 000 eurot, millest 163 000 eurot 

kulub sadama süvendamiseks ja kaadamiseks. 

Lisaks on plaanis ka rida muid kulutusi: parandatakse kaid, täiendatakse navigatsioonimärgistust, 

paigaldatakse WiFi ja valveseadmed, rajatakse laste mänguväljak ning kalasuitsutamise ja grillimise 

kohad jne. Kõik kavandatud tööd tehakse ära selle aasta jooksul, kuid eelseisvaks hooajaks 

süvendamist ilmselt teha ei jõua. 

Andro Roosileht avaldas lootust, et kuigi rahvas peab Lõmalat eelkõige kalasadamaks, hakkab seal 

pärast süvendamist ka hulganisti purjekaid käima. “Selge see, et Saaremaa rannikumeri on madal ja 

keeruline navigeerida, aga Lõmala ei ole sugugi lootusetu koht,” märkis arendaja. “Mina küll usun, et 

oma viis aastat saame me nii akvatooriumi kui ka faarvaatrit kasutada ilma igasugu hoolduseta.” 

Salme vallas asuvas Lõmala sadamas on kaks ujuvkaid ja statsionaarne kai kokku 27 kaikohaga. 

Sadama ametlik süvis on 1,7 meetrit (süvendati 2,5 m sügavuseni), süvendatud faarvaatri laius on 15 

meetrit ja faarvaatri pikkus 385 meetrit. Sadamat saavad kasutada väikelaevad, jahid ja kalapaadid. 

Väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest otsustas EAS 2,4 miljoni euroga toetada 16 

väikesadama arendamist. Seekordses voorus said toetuse vaid sellised sadamad, kes suudavad 

vajalikud arendustööd teha käesoleva aasta sügiseks, sest rahastamiseks kasutatakse veel Euroopa 

Liidu eelmise finantsperioodi vahendeid. 

Toetuse eesmärk on kaasa aidata sellise väikesadamate võrgustiku loomisele, kus sadamateenuste 

kättesaadavus oleks tagatud iga 30 meremiili tagant. Lisaks sadamavõrgustiku tihedusele on oluline 

külastajatele vajalike teenuste olemasolu tagamine sadamas. 

Teadaolevalt esitas väikesadamate võrgustiku meetmesse taotluse ka Kuressaare linnavalitsus, et saada 

toetust Kuressaare sadama arendamise projekti jaoks. Eile avalikustatud toetusesaajate hulgas 

Kuressaare sadamat aga polnud. 
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“Meil on Saaremaa osas praegu üks otsus tegemata, aga võib-olla tuleb juba lähiajal rõõmustav uudis 

ka selle kohta,” ütles Marge Sargma. 

Käesoleval perioodil 2014–2020 on väikesadamate toetuseks planeeritud 5 miljonit eurot ja täiendavalt 

on kavas läbi viia vähemalt kaks taotlusvooru. Uus voor avaneb umbes aasta pärast. 

 

13 kommentaari 

 

Lõmala 

Lisatud: 21.01.2015 / 07:17 

Süvendada sadamat, mis on aegade läbi pidevalt kinni vajunud-on ilmselge raha raiskamine. EAS 

peaks uurima,milleks seda raha tegelikkuses kasutada soovitakse. 

 

lõpetage arutu laristamine 

Lisatud: 21.01.2015 / 08:52 

Vahel jääb küll mulje, et seal EASis töötavad pooletoobised, et ei taipa kuhu raha anda. Juba läbi 

sajandi on kõigile teada, et Lõmala sadam ei kõlba sadamaks, see on surnult sündinud projekt. 

Süvendamisel ei ole mingit mõtet, aga kui ikkagi selleks raha eraldatakse,siis tuleks ka tõsiselt jälgida, 

kuhu see raha tegelikult läheb. 

 

jollalii 

Lisatud: 21.01.2015 / 08:43 

ÜKS PISIKE EDELATORM JA SADAM JÄLLE KINNI… 

TEHKE PAREM PISIKE LÕKE JA PÕLETAGE SEE RAHA RAHVA NÄHES ÄRA SIIS NÄHA 

KUHU RAHA LÄKS! 

 

tubli 

Lisatud: 21.01.2015 / 09:41 

paraku, seda sadamat jäädaksegi süvendama, meri siin karm ja mis võtad, meri tagasi toob.oleks hea 

teada külastanud aluste statistikat? oli 1 või kaks “laeva”? 

 

Tähelepanelik lugeja 

Lisatud: 21.01.2015 / 09:55 

Artiklist lugedes selgub ,et 163.000 euri kulub ainult süvendamisele ja kaadamisele 

Kahetimõistetavaks jääb asjaolu kas akvatooriumi süvendus -1,7 m on plaanis teha -2,5 meetrini või 

on juba tehtud? 

Akvatooriumi pikkus on sadamas 385m ,laius 15 m ja olemasolev veesügavus -1,7 on planeeritud 

süvendada/tud -2,5 ni seega 385x15x0,8=4620 m2 

Väljastatud vee erikasutusluba võimaldab teostada küll pea 2x rohkem ja paigutada liiva vaid 

maismaale ( millisest kaadamisest on jutt) 

KKA väljastas Mittetulundusühing’ule Lõmala Sadam (registrikood 80267668) vee erikasutusloa nr 

L.VV/325085 kehtivusega kuni 30.09.2015 Saaremaal asuva Lõmala sadama süvendamiseks kuni -2,5 

meetrini, mahus 8250 m³. Süvendatud pinnas paigutatakse Lõmala külas asuvale Välja tee 2 kinnistule 

Kokkuvõtteks : Kas EAS on muutnud reglementi ja finatseerib ka enne rahataotlusotsuse kinnitamist 

juba teostatud süvendustööd või alles hakatakse süvendama ning ajakirjanik on eksinud andmetega 

artiklis.? 

Tavapärane hind süvendustöödel pumpsüvendajaga kaldast kuni 500 m jääb vahemikku 4,5-5,5 

eur/m3 

Vajaduspõhine süvendus artiklis esitatud andmete põhjal oleks max 25410 + km euri 

Vee erikasutusloa alusel aga kogu mahtu realiseerides max 45 375 + km euri. 

Kas väljapumbatavat liiva kasutatakse omatarbeks või saadakse liiva müües sellest osa pumpamisele 

kuluvat raha täiendavalt tagasi ehk kellele kuulub krunt Välja 2? 

Palju küsimusi ja loodan väga ,et ajakirjanik selle ala võhikuna on andeksantavalt eksinud 

selgepiiriliste faktide kajastamisel 
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nojahh 

Lisatud: 21.01.2015 / 12:56 

Hoone on ilus ja las ta siis olla, aga paate või laevu seal ei käi ega hakkagi käima. Kas on valimistega 

mingi seos või? 

 

kohalik 

Lisatud: 21.01.2015 / 14:58 

Miks laevu sadamas ei ole? Üks põhjus on kindlasti ummistunud faarvaater ja väljapääs merele. Teine 

põhjus- külad on jäänud hõredaks tänu kolhoosikorrale, eriti aga uue Eesti Vabariigi käitumisele 

maarahvaga. Kui süvendustööd saavad tehtud, peaksid omanikud hakkama tegelema ka sadama 

ekspluteerimise teemaga aktiivsemalt, seahulgas ka reklaamiga. Läänepoolt tulevatele purjetajatele 

oleks näiteks läbi Lõmala sadama Kuressare külastamiseks ca 100 km meritsi sõidu asemel vaja ainult 

23 km mööda maanteed sõita. 

 

kohalik 

Lisatud: 21.01.2015 / 15:13 

Veel Lõmala sadamast. Sadam on olnud tegevuses sadu aastaid, kuni Saare Kalur ta likvideeris, 

saatis 80-ndatel aastal siinna veel buldooseri, mis lükkas hunnikusse viimased hooned( kalurite 

võrgumajad, soemaja, kauplusehoone jne.). Olla olnud esimees Pitka isiklik korraldus. Omal 

ajal, 50-ndatel aastatel, töötas seal kohati suveperioodil ligi 100 inimest (kalurid, kalatöötlejad, 

ehitajad jt.) 

 

SL 

Lisatud: 21.01.2015 / 17:12 

Väga hea ja 5+ mehele kes viitsib aga õhku on tõepoolest jutu numbrites kuhjaga sees. Poleks vaja 

eputada .Ju lehte loevad ka sellised inimesed kes puude taga metsa näevad. 

 

OLEW AIT EIP 956 

Lisatud: 21.01.2015 / 19:00 

Jah, Lõmala sadam oli praeguse propagandapläma mõistes üsna suur tööandja. Inimesed sõitsid 

jalgrattaga tööle, mõni jala, inimesi jätkus, tööd jätkus, sest kala oli meres piisavalt, kala tuli kaldal 

mingitesse nõudesse sorteerida. Nüüd on aga vabamüürlastel ja nende jüngritel arvamus, et kõik peab 

ühes hunnikus olema. Ei tea, mis sellega saavutatakse. No inimese elu tehakse lihtsalt mõttetult 

hulluks. 

 

Triin 

Lisatud: 21.01.2015 / 20:44 

Tore, et sadam saab süvendatud. Ja igati asjalik külastuskeskus ning asukoht! 

Loodan siiski, et tegusad inimesed kes asja veavad ei pööra tähelepanu kibestunud vingukottidele :) 

Eks ole Kuressaare sadam ka koos oma valulise algusega koha leidnud. 

Edu Lõmala sadamale ka :) 

 

Kibestunud vingukott Triinule 

Lisatud: 21.01.2015 / 21:12 

Kindlasti saab süvendatud ja väga hea aga summa eest 163000 eurot saaks veel 3 -4 sadamat 

süvendada samas mahus nagu Lõmalas planeeritakse 

 

Triinu arvuta 4620 m3 maksumus 

Lisatud: 21.01.2015 / 21:39 

http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/AS%20Saarte%20Liinid%20hinnakiri%202015.pdf 

 

UJUVSÜVENDAJA WATERMASTER KASUTAMISE TASU 

• Hinnad kehtivad juhul, kui lepinguga ei ole sätestatud teisiti 

￼10. 
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￼I – II gr pinnase 1 m3 kaevamine / pumpamine 

6,00 € / m3 

III – IV gr pinnase 1m3 kaevamine / pumpamine 

7,00 € / m3 

V gr pinnase 1 m3 kaevamine 

8,00 € / m3 

 

 

http://www.timetrap.ee/2010/09/lomala-sadam/ 

 

Lõmala sadam 

Published by Kristjan on 8 september 2010 

Veel eelmise aasta aprillis oli selle koha peal vene piirivalvest alles 

jäänud lagunenud vahimaja. Torn kanntas vaevalt ligi minna ja vaid julgemad söandasid sinna 

ronida. 

2009 Aprillis olen teinud sellest ajaloolise pildi millist vaadet seal enam ei ole. See mis 

piirivalvest alles jäi on jäänud ainult mälestuseks 

Selle koha peal on nüüd Lõmala sadam – külastuskeskus, saun ja 27 kohaline sadam. 

Külastuskeskuses on ka rannakalurite teemaline väljapanek. Tulemus äge. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/30055 

 

Väljaandja: Vabariigi Valitsus 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: RT I 1994, 26, 414 

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1993. a. määruse nr. 328 osaline muutmine 

Vastu võetud 05.04.1994 nr 122 
(õ) 21.05.2008 13:45 

Vabariigi Valitsus määrab: 

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1993. a. määrusega nr.  328 kinnitatud "Riigi omandusse jääva vara nimekirja" (RT I 
1993, 70, 999) osaliseks muutmiseks: 

jätta Siseministeeriumi halduses olevate Piirivalveameti varade loetelust välja punktid 42, 44, 78 ja 79: 

"42. Tagaranna kordon: radarijaam, vaatlustorn, elamu – Saaremaa, Mustjala vald. 
44. Kõruse kordon: radarijaam, 2 vaatlustorni, 3 elamut – Saaremaa, Kihelkonna vald. 

78. Kihelkonna kordon – Saaremaa, Kihelkonna vald. 
79. Kipi-Koovi kordon – Saaremaa, Lümanda vald." 

    
Peaminister Mart LAAR 
Minister Liia HÄNNI 
Riigisekretär Ülo KAEVATS 

Õiend 

Lisatud avaldamisandmed. 

 

http://www.timetrap.ee/author/kkl/
http://www.timetrap.ee/wp-content/uploads/2010/09/IMG_4677._crjpg.jpg
http://www.timetrap.ee/2009/04/1976/
https://www.riigiteataja.ee/akt/30055#o
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http://www.eb.ee/et/constructions/27939 

 

Lõmala sadama külastuskeskus #27939 

Uuendatud: 24. juuli 2009 Hetkeseis: Ehitamine 

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst 

 

24. juuli 2009 

On alustatud MTÜ Lõmala Sadam külastuskeskuse ehitust. Hoone valmib juuliks 2010. Alltöövõtjad 

on valitud, lepingud sõlmimisel. 

 

Objektiga seotud ettevõtted 

Tellija Lõmala Sadam MTÜ, Salme, Salme vald 

+372 644 4413, +372 56 472 104 info@lomalasadam.ee 

Üldehitustööd Kuressaare Ehitus AS, KURESSAARE 

+372 453 8342 kuressaareehitus@tt.ee 

Peatöövõtja Maitim OÜ 

+372 504 2819 maitim@maitim.ee 

Projekteerija Urbanaut OÜ, VILJANDI 

Omadused 

Tööde lõpp juuli 2010 

Korruseid 2 

Netopind 441,8 m² 

Tööde algus juuli 2009 

 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=5&artid=62799 

Lõmala sadamast areneb tõmbekeskus  (3) 
Autor: Kristi Teras 
Reede, 23. jaanuar 2015. 

(artikkel on loetav üksnes tasu eest või paberlehest) 

 

3 kommentaari 

lihtsalt pole sõnu! 

23.01.15, 09:07  

Huvitav, mida ometi see surnult sündinud sadam siis ka külge tõmbama hakkab? Ilmselt liiva ning 

muda merest. 

 

meremees 

23.01.15, 09:00  

palju maksti? 

 

Olev Ait EIP 

23.01.15, 22:02  

NO hiljuti toodi välja, et sadam oli täitsa elus. Aga mingis rahva loomuliku käitumise tapmise 

tuhinas, mis on iseloomustanud kommarkomsomolikamariljat aegade algusest, tapeti lõhuti ka 

see sadam. Peaettevõtja olevat olnud keegi Kommar aldur pitk. Huvitav, mis tal ajudes ära keeras. 

Muide, olles KRISTALLAUS, käisin ma ka selles sadamas mitugi korda. Seal oli pood, võrgumajad, 

kalavastuvõtupunkt jmt.. Olles veelgi kristall ausam, ütlen … kui sellised sadamad saavad tõeliselt 

elu sisse, võib rääkida EESTI ELU TAASSÜNNIST. Küsime … kus on kirjas, millises või kelle 

piiblis on kirjas, et inimesed peavad hunnikus elama alates sovhoosikeskustest läbi kuressaarte talinani 

välja. 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=62799&sub=5
mailto:
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1 Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 25. oktoobrist 1993.a. nr. 328 „Riigi omandusse jääva vara nimekirja kohta”, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/30055.xml 
2 Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 5. aprillist 1994.a. nr. 122, https://www.riigiteataja.ee/akt/30055 
3 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaatatud 8.8.2015) 
4 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) 
5 Kuressaare Sõnumid, 21. juuli 2011, lk 2 (http://www.kuressaare.ee/uus/public/ks210711.pdf) 
6 http://eestielu.delfi.ee/saaremaa/elu/fotod-lomala-sadam-ja-kulastuskeskus-on-saaremaale-toonud-palju-

turiste?id=64867700 
7 Lõmala sadam sai külastuskeskuse. https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=37121 
8 http://eestielu.delfi.ee/saaremaa/elu/fotod-lomala-sadam-ja-kulastuskeskus-on-saaremaale-toonud-palju-

turiste?id=64867700 

 
9 Kuressaare Sõnumid, 21. juuli 2011, lk 2 (http://www.kuressaare.ee/uus/public/ks210711.pdf) 
10 anonüümne kommentaar, 21.01.2015, 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=kommentaarid&artid=62799&sub=5&act=1&sort=3 


